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1. Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 
 

1.1. Algemeen 
Er wordt vanaf dit jaar gewerkt met een gemeenschappelijk aanmeldingssysteem via een website 

(binnen een bepaalde periode). Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt, dat heeft 

geen invloed op de toewijzing. Hiervan word je per mail op de hoogte gebracht. Daarna kan je je kind 

inschrijven in de toegewezen school. 

Het aanmeldsysteem maakt gebruik van je schoolvoorkeur(en) en van een toevalsfactor om de 

plaatsen toe te wijzen. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel van een school 

hebben voorrang in die specifieke school. Het aanmeldsysteem houdt rekening met deze voorrang. 

Deze leerlingen worden dus op hetzelfde moment aangemeld/ingeschreven als de andere leerlingen. 

1.2. Leuvense scholen 
Info: https://www.leuven.be/secundaironderwijs  

Alle Leuvense scholen, behalve de Steinerschool in Wijgmaal en het buitengewoon onderwijs  moet 

je je kind aanmelden van 24 april (12 uur) tot 8 mei 2019 (12 

uur) op aanmeldensecundair.leuven.be.  

Op 15 mei 2019 krijg je een mail met de plaatsen die zijn toegewezen voor je kind. Tussen 17 mei 

2019 en 12 juni 2019 kan je je kind inschrijven in de school die in de mail wordt vermeld. Schrijf je je 

kind niet in tijdens de periode die in de mail staat, dan verlies je je plaats.   

Als er geen plaats is in een van de scholen die je doorgaf, komt je kind op de reservelijst. Je krijgt 

dan een 'bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving'. Hou dit goed bij. De scholen gebruiken de 

reservelijsten tot de 5de schooldag van oktober. Als er plaatsen vrijkomen, contacteert de school de 

leerlingen op de reservelijst in volgorde.  

13/06/2019: Er wordt een overzicht van de vrije plaatsen op aanmeldensecundair.leuven.be 

geplaatst. Ouders met een 'bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving' kunnen inschrijven in een 

school waar nog plaats is. Je verliest daardoor je plaats op de reservelijst niet. 

Wat als je je kind niet hebt aangemeld voor 8 mei (12 uur)? 

Vanaf 13 juni 2019 kan je je kind inschrijven in een school waar nog plaats is. 

Heb je een vraag of hulp nodig om aan te melden? 

Van 24 april tot eind juni 2019 kan je terecht bij de helpdesk: Tel. 016 27 28 28 of 

info@aanmeldensecundair.leuven.be 

 

1.3. Scholen Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Zaventem  
 

Je moet je kind eerst aanmelden via een gemeenschappelijk aanmeldingssysteem 

http://aanmelden.school tussen 11/03/2019 en 22/03/2019.  De communicatie van de toewijzingen 

is voorzien op woensdag 3 april 2019. De echte inschrijving op school van de toegewezen leerlingen 

volgt dan tussen woensdag 24 april 2019 en vrijdag 17 mei 2019. De vrije inschrijvingen starten op 

maandag 20 mei 2019. 

https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://www.leuven.be/secundaironderwijs
https://aanmeldensecundair.leuven.be/
https://aanmeldensecundair.leuven.be/
mailto:info@aanmeldensecundair.leuven.be
http://aanmelden.school/
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2. Interessante websites 
 

- www.onderwijskiezer.be (scholenzoeker SO) 

--> 2 testjes: I-Like-Basic en I-Study 

- www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod 

- www.schooldoorlichtingen.be  

- www.vanbasisnaarsecundair.be 

- websites van de scholen 

3. Bewust kiezen voor een secundaire school 
 

Afstemming tussen: studierichting , kenmerken van de school, kenmerken van je kind. 

Een goede school is de school die bij je kind past. Afhankelijk van: studieaanbod, bereikbaarheid, 

grootte, begeleiding, dienstverlening, scholennet, sfeer, vertrouwen, bekendheid, kosten. 

Kenmerken van je kind: interesses, talenten, studiehouding – inzet, persoonlijkheid, gezondheid. 
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4. Opendeurdagen en infodagen 

4.1. Leuven 
 

 

Steinerschool Leuven  www.steinerschoolleuven.be 20/02/2019  04/05/2019  

De Zonnewijzer 

GO! Middenschool  www.msterbeuke.be  16/02/2019 04/05/2019  

Ter Beuke 

  

De Wijnpers  www.dewijnpers.be  16/03/2019 18/05/2019  
                                                                                     en 19/05/2019  

 

Campus Redingenhof www.campusredingenhof.be 12/03/2019 27/04/2019  

  

http://www.steinerschoolleuven.be/
http://www.msterbeuke.be/
http://www.dewijnpers.be/
http://www.campusredingenhof.be/
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        Infomoment Opendeurdagen 

GO! Atheneum  www.ka2ring.be    9/03/2019 27/04/2019 

De Ring 
 

4.2. Overijse – Tervuren – Zaventem 
 

Sint Martinuscollege www.sintmartinusscholen.be  28/01/2019 27/04/2019 

Gemeentelijk instituut www.gito-overijse.be   16/03/2019 26/04/2019 

voor Technisch onderwijs 

Gemeentelijk Instituur www.gito-tervuren.org    31/01/2019 04/05/2019 

voor Technisch onderwijs 

Heilig Hartcollege www.hhc.be     29/01/2019 04/05/2019 

Tervuren 

ZAVO secundair  www.zavosecundair.be   28/02/2019 05/05/2019 

onderwijs 

GO! Atheneum  www.katervuren.be    31/01/2019 04/05/2019 

Tervuren 

GO! Atheneum   www.kazaventem.be      24/02/2019 

Zaventem 

 

 

  

http://www.ka2ring.be/
http://www.sintmartinusscholen.be/
http://www.gito-overijse.be/
http://www.gito-tervuren.org/
http://www.hhc.be/
http://www.zavosecundair.be/
http://www.katervuren.be/
http://www.kazaventem.be/
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5. Modernisering secundair onderwijs 
 

5.1. Waarom? 
 

- Te veel uitstroom van jongeren zonder kwalificatie 

- Te veel richtingen bieden niet wat ze beloven 

- Te veel zittenblijvers 

- Socio-economische achtergrond leerling speelt een te grote rol in schooltraject 

- Eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) worden onvoldoende bereikt in bepaalde richtingen 

- Ook resultaat sterkst presterende leerlingen daalt 

Grafiek ter illustratie: Vanaf 1ste SO gaat het welbevinden van leerlingen erg achteruit. (knik in 1ste SO) 

Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd van klasse. Door de modernisering van het SO wil men hier 

voor een stuk naar oplossingen zoeken. 
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5.2. Wat?  
 

- Verandering in eindtermen 

o Nieuwe eindtermen vastgelegd door het Vlaams Parlement 

o Eindtermen = doelen die leerlingen moeten bereiken op het einde van de 1e graad 

o Voor alle scholen in het Nederlandstalig onderwijs hetzelfde 

- Nieuwe structuur: 

o Vanaf 1 sept 19 zullen secundaire scholen hun studieaanbod volgens een nieuw 

model organiseren. 

o Eerste graad: uitwerking van een observerende en oriënterende eerste graad 

o Tweede en derde graad: matrix 

- Wanneer ? 

o Stapsgewijze invoering 

o Start op 1 september 2019 in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs 

o Leerjaar na leerjaar verder invoeren 

6. Structuur van het secundair onderwijs 
 

Het secundair onderwijs is ingedeeld in 3 graden van minstens 2 leerjaren. 

De 1e graad bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je in het basisonderwijs hebt geleerd. 

Daarnaast willen ze je in de 1e graad voorbereiden op een studiekeuze in de 2e graad die past bij jouw 

interesses, mogelijkheden en talenten.  

Een studierichting kies je vanaf het 3e leerjaar.  

Vanaf de 2e graad zijn er studierichtingen, domeinen en finaliteiten.  
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7. Het eerste middelbaar 
 

7.1. Overgang van basisonderwijs 
 

Het getuigschrift basisonderwijs geeft toegang tot de A-stroom en niet meer tot de B-stroom. 

Leerlingen zonder getuigschrift moeten in de B-stroom starten.  

Vanaf 12 jaar kunnen leerlingen overstappen naar de B-stroom. Dit kunnen dus ook leerlingen van 

het 4e of 5e leerjaar zijn.  

 

       

 

7.2. Twee mogelijkheden in het eerste middelbaar 
 

1A heeft de finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit (doorstroom of arbeidsmarkt).  

1B heeft de finaliteit arbeidsmarkt.  

Vergelijking met vroeger: 

- 1A 

o Finaliteit doorstroom = aso = met uiteindelijke doel om door te stromen naar hoger 

onderwijs 

o Finaliteit dubbel = kso, tso = met uiteindelijke doel om door te stromen naar hoger 

onderwijs of gaan werken 

- 1B: Finaliteit arbeidsmarkt = bso = met uiteindelijke doel om te gaan werken na secundair 

onderwijs 
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7.3. Programmatie eerste graad 
 

Schematisch ziet de eerste graad er zo uit. 

In het 1ste jaar zijn er zowel in A-stroom als in de B-Stroom 27u basisvorming/algemene vorming. 

In het 2de jaar is dat 25u basisvorming in A-klas en 20u basisvorming in de B-klas. 

Naast de basisvorming komt er ook nog een keuzegedeelte bij, wat maakt dat leerlingen in totaal 32u 

les hebben.  

 

 

7.4. Het eerste leerjaar A en B 
 

Schema:  

 

Algemene vorming = De algemene vorming neemt het meeste tijd in beslag. De meeste vakken die in 

1A en 1B aangeboden worden zijn hetzelfde. De inhoud en eindtermen zijn verschillend. 
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Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt 

in de nieuwe eindtermen ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale 

en burgerschap. 

Scholen kunnen ervoor kiezen de basisvorming op verschillende manieren aan te bieden: op de 

klassieke manier via vakken, via groepen van vakken, via projectwerk, modules,… Om te weten op 

welke manier een school werkt, raadpleeg je best hun website.  

Het kan gebeuren dat je binnen de lestijden van de basisvorming de doelen van de lessen niet kan 

bereiken. Je school  moet je de mogelijkheid bieden een aantal uren van je keuzegedeelte/ 

differentiatie te besteden aan remediëring. Zo kan je je tekorten wegewerken. Dat kan op jouw vraag 

of opgelegd worden door de klassenraad.  

Differentiatie heeft 3 doelen: 

Versterken = ruimte bieden om te remediëren als een leerling de basisdoelstellingen van de 

algemene vorming niet bereikt. 

Verdiepen = lln extra uitdagen om kennis over een bepaald vak uit de algemene vorming te 

verdiepen 

Verkennen = kennismaken met verschillende vakken 

Elke leerling heeft ook recht op remediëring voor vakken uit de algemene vorming. Daarvoor kan de 

school ook differentiatie-uren gebruiken. Een school kan echter nooit de volledige vijf uur 

differentiatie invullen met remediëring. Een leerling moet altijd minstens 1 differentiatiepakket 

kunnen kiezen. 

Verschil tussen leerjaar 1A en leerjaar 1B 

A stroom is meer gericht op kennisverwerking, meer theoretisch 

B stroom is eerder praktijk gericht, meer al doende leren 
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7.5. Attestering na het eerste jaar 
 

A-attest = geslaagd. De lln is vrij om in het 2e jaar een basisoptie te kiezen die de school aanbiedt. 

A-attest met verplichte remediëring = de klassenraad kan je verplichten je bij te werken voor een 

bepaald vak. Je mag wel over naar het volgende jaar.  

A-attest met beperkingen = indien het aantal te remediëren sleutelcompetenties (= uit de algemene 

vorming) te groot zijn, kan de klassenraad de keuze voor een bepaalde basisoptie in de A-stroom 

inperken, of adviseren de overstap te maken naar een basisoptie uit 1B. 

C-attest = blijven zitten of naar 2B overstappen. Dit attest wordt slechts in zeer uitzonderlijke 

gevallen gegeven aangezien de doelen per graad bepaald zijn en ze leerlingen extra kansen willen 

geven om opnieuw aansluiting te vinden. 

 

Na 1B gaan de meeste leerlingen naar 2B maar als je geslaagd bent in 1B en dus je getuigschrift 

basisonderwijs hebt behaald, kan je ook overstappen naar 1A. Hiervoor moet je wel goed 

gepresteerd hebben voor vakken zoals Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en 

het CLB als je deze overstap overweegt. 

Van 1B naar 2A met een A-attest is mogelijk mits goedkeuring van de klassenraad (is zeer 

uitzonderlijk). 
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8. Het tweede middelbaar 
 

8.1. Algemene vorming 
In het 2e jaar verminderd het aantal uren algemene vorming en is er meer ruimte voor differentiatie 

en de basisoptie (= keuzegedeelte).  

 

8.2. Basisoptie 
 

In het 2e jaar kan een leerling een basisoptie kiezen die niet noodzakelijk aansluit op het verdiepende 

of verkennende differentiatiepakket van het eerste jaar. Dit om een bredere observatie en oriëntatie 

mogelijk te maken.  

Het dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Dit zijn 

extra vakken om interesse in een studiegebied te verkennen. 

Differentiatie: Voor differentiatie kan een leerling een pakket kiezen die aansluit bij de basisoptie, 

maar dit moet niet. 

Naar het derde middelbaar toe:  

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg 

en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar, zal je dan in de 2e graad een 

studierichting kiezen.  

Er zijn basisopties met meer algemene, kunstgerichte, technische of praktijkgerichte vakken.  

Een keuze voor een bepaalde basisoptie is niet bepalend voor de keuze in het 3de middelbaar. Als je 

in het 2e leerjaar voor een bepaalde basisoptie kiest, en in het 3e middelbaar een andere weg uit wil 

gaan, is dit mogelijk. 

Er zijn 11 basisopties in 2A en 7 basisopties in 2B, die schoolafhankelijk zijn. Het is dus belangrijk om 

na te gaan of de school de richting aanbiedt die je zoon/dochter graag wil doen. Zie volgende pagina 

voor de basisopties.  
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8.3. Attestering vanaf het tweede middelbaar 
 

Op het einde van de eerste graad geeft de klassenraad een attest en een advies. Deze zijn steeds op 

basis van het gevolgde traject. Drie mogelijkheden:  

A-attest: je mag overgaan naar het volgende jaar 

B-attest: Je wordt toegelaten tot het volgende leerjaar, behalve in bepaalde finaliteiten of 

studierichtingen. 

Je mag enkel met een B-attest overzitten in dezelfde of een andere basisoptie als de klassenraad 

toestemming geeft. Je moet dan ook advies vragen aan het CLB. Hierdoor wordt zittenblijven zonder 

een C-attest beperkt. 

C-attest: je moet overzitten. Uitzonderlijk kan je toch overgaan op basis van je leeftijd.  

9. De tweede en derde graad 
 

9.1. Algemeen 
Het studieaanbod vanaf de 2e graad wordt gebundeld in een schema/matrix met een indeling in 8 

studiedomeinen, de onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso) en de finaliteiten. Dat laatste betekent dat 

studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid. Dit maakt een 

goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk. 

- Doorstroom = doorstromen naar het hoger onderwijs (aso + tso/kso die eerder bedoeld zijn 

om verder te studeren) 

- Dubbel = doorstromen naar hoger onderwijs of gaan werken (kso/tso) 

- Arbeidsmarkt = doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso) 

In de tweede graad wordt het studieaanbod rationeler en transparanter. Er liggen zoveel mogelijk 

verschillende opties voor de leerlingen open naar de derde graad toe. 

In de derde graad worden de studierichtingen scherper geprofileerd en inhoudelijk verfijnd. 
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9.2. Schema vakken in tweede graad 
 

Zoals je in het schema kan zien, zijn er ook richtingen in TSO/KSO die onder finaliteit doorstroom 

staan. Het gaat hierbij om wetenschappelijke richtingen die vooral voorbereiden op het verder 

studeren. Vb: Biotechnische wetenschappen. 

De TSO richting Biotechniek daarentegen is meer gefocust op de techniek en dus het praktische. 

Leerlingen hebben na het volgen van deze opleiding de keuze om verder te studeren, maar ze 

hebben ook al wat vaardigheden ontwikkeld om zich hierna op de arbeidsmarkt te begeven. 
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9.3. Schema vakken derde graad 
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10. Domeinschool – campusshool – verticale school 
 

De modernisering van het secundair onderwijs geeft de scholen de mogelijkheid zich te organiseren 

als Campusschool of domeinschool. Ze specialiseren zich in één of meerdere domeinen, vb.: STEM, 

Voeding, Kunst & Creatie. 

Daarnaast blijft de verticale school bestaan. 

10.1. Domeinschool 
 

De school heeft 2e en 3e graad minstens 1 studiedomein in ELKE finaliteit 

 

Voorbeeld: 

- Doorstroom (ASO): Economie-Moderne Talen 

- Dubbel D/A (KSO/TSO): Handel 

- Arbeidsmarkt (BSO): Kantoor 
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10.2. Campusschool 
 

Deze school heeft over tenminste 2 domeinen, minstens 1 studierichting in ELKE finaliteit. 

 

Voorbeeld: 

Economie en Organisatie  

- Doorstroom (ASO): Economie-Moderne Talen 

- Dubbel D/A (KSO/TSO): Handel 

- Arbeidsmarkt (BSO): Kantoor 

Maatschappij en welzijn: 

- Doorstroom (ASO): Humane wetenschappen 

- Dubbel D/A (KSO/TSO): Maatschappij en welzijnswetenschappen (vroegere STW) 

- Arbeidsmarkt (BSO):  Zorg en welzijn (vroegere verzorging) 
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10.3 Verticale school 
 

Een school die studierichtingen binnen eenzelfde finaliteit aanbiedt in zowel 2e als 3e graad.  

 

Voorbeelden 

1) Economie en organisatie – Toerisme 

2) Kunst en creatie – Fotografie 

3) Voeding en horeca – Bakkerijtechnieken  

Voorbeelden van scholen 

1) Doorstroom = Mabo, St Jan, …. 

2) Dubbele finaliteit = St Lucas 

 

  


