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Nuttige informatie en links secundair onderwijs 
 

 

 

 

 

• Onderwijskiezer: Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je 
past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die 
zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … 
kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle 
informatie over het gehele onderwijslandschap. 

• Informatie per gemeente: Hier vind je per stad of gemeente de website en een e-
mailadres voor meer informatie: wie kan inschrijven, wanneer en waar. 
Staat je gemeente niet in de lijst? Dan is er geen algemene informatie beschikbaar, 
want in je gemeente is er geen lokaal overlegplatform. Vraag informatie aan de school 
waar je wil inschrijven 

• Van basis naar secundair: Folder 
voor ouders: Deze folder is een gids 
om je kind te begeleiden in het 
keuzeproces, de overgang van basis 
naar secundair onderwijs.  

 

 

Infografiek structuur van het secundair onderwijs 
Nederlands - Arabisch - Bulgaars - Engels - Frans - Pools - Russisch - Spaans - Turks 

• Toelatingsvoorwaarden gewoon secundair onderwijs  - Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming (vlaanderen.be) Informatie over de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon 
secundair onderwijs.  

 

http://www.koogo.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/informatie-per-gemeente
https://vanbasisnaarsecundair.be/
https://vanbasisnaarsecundair.be/content/1-home/folder-voor-ouders.pdf
https://vanbasisnaarsecundair.be/content/1-home/folder-voor-ouders.pdf
https://www.beroepenhuis.be/sites/default/files/pdf/StructuurSO_ouders.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/69-klik-print-infografiek-arabisch/infographic_arabisch_final_combined-with-nl.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/70-klik-print-infografiek-bulgaars/vanbasisnaarsecundair_infographic_bulgaars-nl_final.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/71-klik-print-infografiek-engels/vanbasisnaarsecundair_infographic_en-nl_final.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/72-klik-print-infografiek-frans/infographic_fr_final__combined-with-nl.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/74-klik-print-infografiek-pools/infographic_pools_final_combined-with-nl.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/73-klik-print-infografiek-russisch/infographic_russisch_final_combined-with-nl.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/76-klik-print-infografiek-spaans/infographic_spaans_final_combined-with-nl.pdf
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/75-klik-print-infografiek-turks/vanbasisnaarsecundair_infographic_turks-nl_final-1.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toelatingsvoorwaarden-gewoon-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toelatingsvoorwaarden-gewoon-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toelatingsvoorwaarden-gewoon-secundair-onderwijs
https://vanbasisnaarsecundair.be/content/1-home/folder-voor-ouders.pdf
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• Bekijk de video van Klasse: 
De overstap naar het 

secundair 

 

 

 

 

• Veranderen van school: Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van 
school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de andere school. Veranderen 
kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al 
eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de 
schoolverandering. Let wel: voor het veranderen van studierichting in het secundair 
onderwijs gelden specifieke regels.  

• Naar het buitengewoon onderwijs: Hier vind je meer informatie: voor jongeren met 
specifieke zorgen van 13 tot 21 jaar 

• Gewettigd van school afwezig blijven - voor ouders - Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming (vlaanderen.be) Meer informatie wanneer je kind gewettigd van school is. 

• Educatief spel 'De Grote Sprong': Een spel (uit te printen) om samen met je kind te 
spelen als voorbereiding op de overstap naar het secundair onderwijs. 

• Voorrang in Brussel: Bewijs je kennis van het Nederlands. In Brussel kan je kind 
voorrang krijgen bij de inschrijving in een school als je Nederlands kent. Die kennis kan 
je op verschillende manieren aantonen. 

• Secundair onderwijs gevolgd in het Nederlandstalig onderwijs 
• Bewijs van beheersing van het Nederlands 
• Extra informatie 

 

 

 

 

http://www.koogo.be/
https://youtu.be/dug6iYwYcUM
https://youtu.be/dug6iYwYcUM
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/veranderen-van-school-of-studierichting
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-secundair-onderwijs#specifieke-zorgen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-secundair-onderwijs#specifieke-zorgen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-secundair-onderwijs#van-13-tot-21
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/gewettigd-afwezig
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/gewettigd-afwezig
https://www.beroepenhuis.be/tips#grotesprong
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorrang-in-brussel-bewijs-je-kennis-van-het-nederlands
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorrang-in-brussel-bewijs-je-kennis-van-het-nederlands#secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorrang-in-brussel-bewijs-je-kennis-van-het-nederlands#Nederlands
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorrang-in-brussel-bewijs-je-kennis-van-het-nederlands#extra
https://www.youtube.com/watch?v=dug6iYwYcUM

