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1 Lager onderwijs
1.1 Meld je aan
Als ouder moet je je kind aan het einde van het 6de leerjaar basisonderwijs inschrijven in een secundaire school. Omdat er
scholen zijn waar meer kinderen willen inschrijven dan er plaatsen zijn, heeft de overheid besloten om een online
aanmeldsysteem te gebruiken.
Dit systeem noemt ‘Meld je aan’ en hiermee kan je je kind inschrijven voor het eerste jaar A of B van alle Antwerpse
scholen voor het gewoon secundair onderwijs. ‘Meld je aan’ verdeelt de vrije plaatsen op een eerlijke en transparante
manier, tussen de leerlingen die een plaatsje willen op die school. Hierdoor krijgt ieder kind evenveel kans op een plek.
Voor meer informatie, bezoek deze link: https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/faq

1.2 Overstap naar het secundair onderwijs
De overstap naar het secundair onderwijs begint bij de instroom in 1A of 1B. Leerlingen die aan het einde van het
basisonderwijs niet alle leerstof hebben verworven (geleerd) of hun getuigschrift niet hebben behaald, starten in het 1ste
leerjaar B.
Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs de leerdoelen en het getuigschrift van de lagere school wél hebben
behaald, starten in het 1ste leerjaar A.
Als leerling in het 1ste leerjaar secundair onderwijs hoef je nog geen specifieke onderwijsvorm te kiezen. Deze keuze kan je
pas maken in de 2de en 3de graad (je kiest telkens bij de start van het 3e en 5de middelbaar). Keuze van de leerling kan
bestaan uit:
-

Algemeen secundair onderwijs (ASO)
Beroepssecundair onderwijs (BSO)
Kunstsecundair onderwijs (KSO)
Technisch secundair onderwijs (TSO)

Deze onderwijsvormen zijn nog verder onderverdeeld in andere studiegebieden en studierichtingen.

1.3 Keuze richting (lager onderwijs naar secundair onderwijs) kiezen van
een studierichting
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
Van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs
-

Zoek studierichting https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_opleidingen.php
Scholenzoeker via kaart: https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php
Lijst van alle studierichtingen: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/structuur.aspx?hs=311&s=R&a=1
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1.4 Getuigschrift
Getuigschrift wordt uitgereikt aan leerlingen onder bepaalde voorwaarden:
-

-

De leerling moet regelmatig aanwezig geweest zijn op school.
In een leerplan staan eindtermen* en ontwikkelingsdoelen** die de overheid vastlegt en waarbij de leerling deze
moet behalen. In een leerplan staat beschreven welke eindtermen en ontwikkelingsdoelen zou moeten bereiken
als hij/zij de lagere school heeft doorlopen.
Je kind heeft minstens 4 jaar lager onderwijs gevolgd

*Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (vb. op het einde van het lager
onderwijs, op het einde van een graad in het secundair onderwijs)
**Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel
moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoononderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.
Heeft je kind het getuigschrift niet behaald?: Hij/zij krijgt dan een verklaring waarop wordt vermeld hoeveel en welke
leerjaren, van de lagere school, men heeft gevolgd.
Naast dit attest heeft de leerling ook het recht op de motivering waarom het getuigschrift niet werd toegekend mét
aanvullende aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.
Je kan beroep*** aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad om je kind geen getuigschrift basisonderwijs toe te
kennen. De beroepsprocedure is verplicht opgenomen in het schoolreglement.
De procedure is afhankelijk van de school waar je kind les volgt. Om dit op te starten raadpleeg je best het
schoolreglement.
***Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de klassenraad om je kind geen getuigschrift uit te reiken, voorziet het
onderwijsnetwerk de mogelijkheid om hier tegenin te gaan.
https://www.sgr5.be/data/bao_beroepsprocedure_betwisting.pdf
Men kan alsnog de overstap naar het secundair onderwijs maken zonder getuigschrift. De leerling kan hierbij dan
instappen in het eerste jaar B van het secundair onderwijs.
De voorwaarde is dat de leerling 12 jaar is of wordt voor 31 december
Je kind kan zijn of haar getuigschrift ook via de examencommissie van het basisonderwijs behalen.
Deze examens vinden elk jaar plaats in juni en je moet het examen afleggen op één van de examencommissie scholen.
Meer informatie hierover, vind je op deze site: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/sites/default/files/2018-08/les_4%20web%202018_0.pdf

1.5 Inschrijven in een school
Na de inschrijving op ‘meld je aan’, krijgt je kind een aanmelding op een school. De aanmelding is een ticketje dat je kind
krijgt om zich effectief in te schrijven op de school. Let wel: dit ticketje vervalt na een periode, dus meld je voor deze
datum aan op de toegewezen school om de inschrijving te vervolledigen.
Een aanmelding betekent dus niet dat je al ingeschreven bent in een school en je dus een leerling bent op die school.
Als je je kind inschrijft in het basisonderwijs, is dit gratis. Zowel in de kleuter- als lagere school mag er geen
inschrijvingsgeld gevraagd worden.
Om je kind in te schijven neem je contact op met de school om een afspraak te maken.
De school mag het rapport van je zoon/dochter ook niet bijhouden nadat je je hebt ingeschreven.
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1.6 Rapportmomenten
Het rapport in de lagere school heeft als doel de ontwikkeling van het kind weer te geven. Waar is je kind in gegroeid en
waar moet je kind extra aandacht aan besteden?
De rapporten worden op regelmatige tijdstippen, gespreid over het schooljaar, meegeven met de kinderen naar huis. Zo’n
rapport kan er voor elke school anders uit zien, maar de inhoud loopt over het algemeen gelijk.
In het rapport wordt vermeld welke kennis en inzichten het kind heeft verworven, alsook de houding en vaardigheden.
Scholen zijn toegestaan om nog verder aan te vullen met leerdomeinoverschrijdende doelen. Hiermee bedoelt men dat er
extra doelen worden geformuleerd die niet in het ‘standaard’ pakket zitten van het leerplan (zie getuigschrift).
Bron: http://schoolportaal.be/lager-onderwijs/het-rapport/

1.7 Beroepsprocedure lager onderwijs
Als je als ouder niet akkoord gaat wanneer de school beslist om jouw kind géén getuigschrift van het basisonderwijs toe te
kennen, kan je beroep indienen.
Wel pas nadat je eerst in gesprek bent gegaan met de school. De te nemen stappen in deze procedure én de verschillende
termijnen waarmee je rekening moet houden, staan in het schoolreglement. Dit schoolreglement kreeg je op papier mee
bij het inschrijven van je kind op de school en/of kan je eventueel raadplegen op de website van de school.
De verschillende stappen bij zo’n beroepsprocedure:
1) Schoolreglement opzoeken en de procedure tot indienen van beroep nalezen
2) Als ouder aangeven niet akkoord te gaan met de beslissing en een gesprek aanvragen met de school (schriftelijk
aanvragen om zo te kunnen bijhouden of de termijnen gerespecteerd worden)
3) In overleg gaan met de school (directie) (zie schoolreglement voor de vastgelegde termijnen waarin dit moet
gebeuren). Dit overleg mag niet geweigerd worden door de school. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag
opgemaakt en de beslissing wordt ook schriftelijk meegedeeld aan de ouders.
4) Resultaat van dit overleg:
a. Ofwel wordt er beslist om de klassenraad opnieuw samen te laten komen (en hierbij beslissen ze dan of
ze het getuigschrift toch toekennen of ze bij hun oorspronkelijke beslissing blijven). Deze beslissing wordt
schriftelijk bezorgd aan de ouders op een vastgelegde datum (zie schoolreglement).
b. Ofwel blijft de school bij de oorspronkelijke beslissing (om geen getuigschrift toe te kennen) en wordt er
beslist om de klassenraad niet opnieuw bijeen te roepen. Ook deze beslissing wordt schriftelijk
meegedeeld aan de ouders en de school laat aan de ouders weten dat ze in beroep kunnen gaan tegen
deze beslissing.
5) Opstart beroepsprocedure: aangetekende brief naar het schoolbestuur (adres staat in het schoolreglement)
sturen. Belangrijke elementen die in deze brief opgenomen moeten worden: voorwerp van beroep, beschrijving
van feiten, motivering van bezwaren, datum, overtuigingsstukken, handtekening, aangetekend versturen…
Let op: het beroep kan snel worden afgewezen indien je de stappen uit het schoolreglement niet gevolgd hebt, bepaalde
zaken niet vermeld hebt of indien je bepaalde deadlines niet respecteerde (zie schoolreglement)
➢ Beroepscommissie bepaalt of het getuigschrift al dan niet wordt toegekend.
➢ De ouders worden ten laatste 15 september op de hoogte gebracht van de beslissing
➢ BELANGRIJK: er komt een bijkomende procedurestap bij voor leerlingen met een individueel aangepast
curriculum (IAC). Je dient voorafgaand een gelijkwaardigheid van de voor deze leerlingen vooropgestelde
leerdoelen met die van het gewoon lager onderwijs aan te vragen bij de onderwijsinspectie.
Bron: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9287#4
Voor meer tips rond het opstellen van de brief: zie 2.5 Beroepsprocedure secundair onderwijs
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1.8 Systematisch contact (medisch onderzoek) en vaccinaties
Het systematisch contact of medisch onderzoek is een verplicht onderdeel voor elk kind in het lager onderwijs. Via het
onderzoek wil het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) systematisch en vroegtijdig (preventief) mogelijke
gezondheidsproblemen opsporen. Deze gezondheidsproblemen zou de ontwikkeling of groei van de leerlingen kunnen
verstoren.
Wat doet men met de onderzoeksresultaten?
De informatie die men bekomt, delen zij enkel met ouder of leerling. Deze info is tenslotte vertrouwelijk.
Als CLB de informatie wil delen, met bijvoorbeeld de school, kan en mag het CLB dit enkel doen indien dit in het belang is
van de leerling en indien er toestemming is gevraagd aan ouder en leerling.
Informatie die men door het systematisch contact of medisch onderzoek bekomt valt tenslotte onder hun beroepsgeheim.
Zo’n onderzoek moment is niet één keer op een hele lagere schoolloopbaan. Het CLB plant 3 onderzoeken te doen
verspreid over de 6 jaar van de lagere school.
-

Wanneer het kind 6 jaar is of in het 1ste leerjaar zit
Wanneer het kind 9 jaar is of in het 4de leerjaar zit
Wanneer het kind 11 jaar is of in het 6de leerjaar zit.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding/gezondheid1/medisch-onderzoek.html
Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vind u op:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties

1.9 Buitengewoon onderwijs
In Vlaanderen wordt naast het ‘gewoon’ basisonderwijs ook ‘buitengewoon’ basisonderwijs aangeboden in de
basisscholen. Dit onderwijs richt zich tot leerlingen met speciale leernoden en behoeftes. Omwille van een fysieke of
mentale beperking, gedragsproblematieken of andere leerstoornissen blijkt er nood te zijn aan begeleiding en
ondersteuning op maat. Net zoals het gewoon basisonderwijs wordt deze opgedeeld in 7 secties of types.
•
•
•
•
•
•
•

Type 1: kinderen met een licht mentale handicap
Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
Type 4: kinderen met een fysieke handicap
Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
Type 6: kinderen met een visuele handicap
Type 7: kinderen met een auditieve handicap

•

Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

•

Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen mentale beperking hebben

Een volledig overzicht van scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen vindt u op de website van Onderwijs
en Vorming: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo
Wanneer dient een leerling in het buitengewoon onderwijs ingeschreven te worden?
Allereerst is een verslag, opgemaakt door de Centra voor Leerlingenbegeleiding nodig. Alleen zij zijn bevoegd deze
inschrijvingsverslagen op te maken. Hierin staat vermeld:
-

dat buitengewoon onderwijs noodzakelijk is voor de leerling
naar welk type men de leerling verwijst.

Het blijven echter de ouders van het kind die de uiteindelijke beslissing dienen te nemen.
Bron: https://www.vlaanderen.be/buitengewoon-basisonderwijs
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1.10 M-decreet
Het M-decreet werd in het leven geroepen omdat Vlaanderen een te groot aantal leerlingen kent die in het buitengewoon
onderwijs zitten en op deze manier segregatie wordt gecreëerd. De ambitie van het M-decreet was om ons regulier
(gewoon) onderwijs inclusief te maken en leerlingen met een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs de kans te
geven om les te volgen in een reguliere school.
Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft dus het recht om in te schrijven in een gewone school. De leerling
kan er:
- Het gemeenschappelijk curriculum volgen (als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon
onderwijs en een gemotiveerd verslag heeft)
- Een individueel aangepast curriculum volgen (als hij een verslag voor toegang tot het buitengewoon
onderwijs heeft)
Het is aan de school om redelijke aanpassingen door te voeren zodat de leerling geen hindernissen ondervindt om tot
leren te komen (dit kan individuele begeleiding zijn of een speciale computer voor de leerling voorzien).
De school kan dan de inschrijving van een leerling weigeren wanneer ze niet in staat is om de redelijke aanpassingen te
voorzien voor de leerling omdat het bv. een te hoge kostprijs vormt voor de school. Dit moet de school ook schriftelijk
aangeven wanneer ze de inschrijving weigert.
Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet

1.11 Schoolkosten
Maximumfactuur: scholen moeten zich aan een maximumfactuur houden, ze mogen van het begin tot het einde van het
lager onderwijs maximum 530 euro aan de ouders vragen. Hierbij wordt ook nog eens het onderscheid gemaakt tussen
scherpe en minder scherpe maximumfactuur.
-

-

-

De scherpe maximumfactuur bedraagt 90 euro en omvat activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn
voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
vb. toneelbezoeken, sportactiviteiten, daguitstappen
De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse activiteiten die de school organiseert. Deze activiteiten
vallen zowel binnen als buiten de schooluren. Je kind is niet verplicht om aan deze deel te nemen, maar als je kind
aanwezig is, kan de school een bijdrage vragen.
Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 440 euro
Let op! verandert je kind van school, dan hoeft de school geen rekening te houden met de facturen die je reeds
betaalde in de vorige school.

Bijdrageregeling in het lager onderwijs: de school vermeld ook aan de ouders de manier waarop ze de bijdrage van de
ouders opvraagt. De scholen kiezen zelf hoe ze dit doen, maar de school kan niet vragen het volledige bedrag in één keer
te betalen. Er moeten minstens drie betaalmomenten, gespreid over het volledige jaar, plaatsvinden.
Schoolkosten
Het materiaal en de activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen,
zijn gratis. De school kan hier geen bijdrage voor vragen.
Leermateriaal = materiaal wat leerlingen nodig hebben om de ‘ontwikkelingsdoelen en eindtermen’ te behalen in het
basisonderwijs moet kosteloos zijn voor de ouders.
Geen rapport bij onbetaalde schoolfacturen
Het komt voor dat leerlingen geen rapport meekrijgen omdat de school nog onbetaalde schoolfacturen van deze
leerlingen heeft staan. Zo wordt het rapport als een laatste drukkingsmiddel gebruikt om ouders te stimuleren de facturen
wél te betalen. Echter wordt deze praktijk als onethisch en onrechtvaardig bestempeld. Het is dus volledig onwettig! Weet
dat je kind steeds recht heeft op zijn/haar rapport ongeacht of er onbetaalde facturen zijn.
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De school mag geen enkel rapport inhouden en is verplicht deze mee te geven aan de leerlingen. Elke leerling heeft
tenslotte het recht om zijn/haar schoolresultaten te kennen.

Betalen voor Smartschool
Een school mag geen geld vragen voor het gebruik van Smartschool of andere elektronische leerplatformen.
Vandaag de dag zijn dergelijke digitale tools cruciaal binnen het onderwijs. Het is om deze reden dat een school voor
het gebruik hiervan géén geld mag vragen. Het is de bedoeling dat deze tools toegankelijk zijn voor elke leerling
zodat een goede communicatie kan bestaan over allerlei schoolgerelateerde zaken.
Bron: https://www.scholierenkoepel.be/artikels/mag-de-school-geld-vragen-voor-het-gebruik-van-smartschoolandere-elektronische

Bij wie kan je terecht als je nog andere vragen hebt rond schoolkosten?
WAT?
School- en studietoelage

-

Vraag wat de kosten zijn in
de school (niet alle scholen
kosten evenveel)
- Spreiding van rekeningen, …
Financiële ondersteuning

-

WIE HELPT JE?
Vlaams Administratief Centrum Anna
Bijns
Lange Kievitstraat 111-113
Antwerpen (achter het station)
De school

HOE?
Kleuters: 94, 98 euro
Lagere school: 106, 86 euro en 213,71
euro

OCMW: de maatschappelijk werker

Als je een leefloon hebt, kan het
OCMW je helpen bij sommige
schoolkosten

Samen bekijken wat de school kan
doen (bv. spreiding van de factuur)

Kosten alle scholen evenveel? De scholen van de verschillende netten kosten allemaal evenveel. Zowel scholen
van het vrije net (de katholieke scholen en andere vrije scholen) als de stedelijke scholen en de scholen van het
gemeenschapsonderwijs, houden zich aan de maximumfactuur.
De enige uitzondering zijn de privéscholen, op deze scholen moet je inschrijvingsgeld betalen.

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/sites/default/files/2018-08/les_4%20web%202018_0.pdf
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2 Secundair onderwijs
2.1 Structuur Secundair onderwijs
3E GRAAD
7
6
5

VJ
ASO
ASO

VJ/Se-n-Se
KSO
KSO

Se-n-Se
TSO
TSO

Specialisatiejaar
BSO
BSO

TSO
TSO

BSO
BSO

2E GRAAD
4
3

ASO
ASO

KSO
KSO
1E GRAAD

2B

2de leerjaar van de 1e graad
1e leerjaar A

1A

BVL
1B

Beroepsvoorbereidend
Leerjaar
1e leerjaar B

2.2 OKAN
OKAN staat voor ‘Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers’. Dit onderwijs wordt gegeven aan jongeren van
Niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw aangekomen zijn in ons land en het Nederlands niet genoeg
beheersen.
Via OKAN kunnen deze jongeren zo snel mogelijk Nederlands leren, zodat ze mogelijks kunnen instromen in het gewoon
secundair onderwijs.
Wat houd OKAN in?
Anderstalige leerlingen krijgen één jaar Nederlandse taallessen. Als ze dit hebben afgerond krijgen de jongeren
begeleiding in het vervolgonderwijs.
Om toelating te krijgen in het onthaalonderwijs, moeten de leerlingen aan bepaalde voorwaarden of eisen voldoen.
1.
2.
3.
4.
5.

Een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
Onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen in het regulier onderwijs
Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

Voor verdere informatie bezoek deze link: https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijsvoor-leerlingen-met-specifieke-noden/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-kinderen-okan
In Vlaanderen bestaan er een aantal scholen die Onthaalonderwijs aanbieden. https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=311&studie=1081
Voor meer informatie kan je deze website raadplegen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onthaalonderwijs-vooranderstalige-nieuwkomers-organiseren-in-het-voltijds-gewoon-secundair

PEP! – Positive Education Psychology

9

2.3 Overstap naar BSO-TSO-ASO (van studierichting of onderwijsvorm
veranderen)
Wil je niet alleen van school veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (ASO, BSO, TSO, KSO), dan moet je
met enkele aspecten rekening houden.
Een overstap aan het einde van een schooljaar kan tot het eerste leerjaar van de 3de graad (5de middelbaar). Met andere
woorden, je kan overstappen naar een andere studierichting of onderwijsvorm aan het einde van het 1ste, 2de, 3de, 4de en
5de middelbaar.
Tijdens het 2de jaar van de 3de graad (dus het 6de middelbaar) moet een leerling in deze 3de graad dezelfde studierichting
en onderwijsvorm volgen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische,
sociale of onderwijskundige redenen.
Bij een overstap tijdens het schooljaar, krijg je tot een bepaalde datum de mogelijkheid om de overstap te maken naar
een andere studierichting of onderwijsvorm. Als je een overstap wilt maken, moet er ook plaats vrij zijn in de specifieke
studierichting of onderwijsvorm.
De uiterste datum waarop je deze overstap mag maken, hangt af van het leerjaar:
In de eerste twee jaar, dus het 1ste en 2de middelbaar, kan je doorheen het schooljaar veranderen op voorwaarde dat dit
door de klassenraad wordt goedgekeurd. In de 2de graad (3de en 4de middelbaar) kan je tot en met 15 januari van
studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking van deze datum toestaan.
In het 5de middelbaar geldt dezelfde afspraak (tot en met 15 januari mogelijk om van studierichting te veranderen) maar
hierbij kan men enkel een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
In het 6de middelbaar mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering
toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

2.4 A-attest – B-attest – C-attest
1ste graad:
-

A-attest: je bent geslaagd. Je kan overgaan naar een hoger jaar. Je kan ook vrij kiezen welke richting je wil volgen,
maar je moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
A-attest met verplichte remediëring. Dit betekent dat je mag overgaan naar een hoger jaar, maar je bent verplicht
om bijvoorbeeld een extra uur (of twee uur) wiskunde of Nederlands te volgen.
C-attest: je bent niet geslaagd en moet je jaar overdoen.

2de en 3de graad:
-

-

A-attest: je bent geslaagd. Je kan overgaan naar een hoger jaar. Je kan ook vrij kiezen welke studierichting je wil
volgen. Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.
B-attest: je bent geslaagd, maar je behaalde voor één of meer vakken minder goede resultaten.
De klassenraad kan dan beslissen om je uit te sluiten voor één of meer studierichtingen. De klassenraad moet dit
ook schriftelijk motiveren.
Sinds 2019 – 2020 kan je ook een B-attest krijgen met een ongunstig advies om het jaar over te doen. Met dit
advies is het dus niet mogelijk om te dubbelen in eender welke studierichting. Indien je jouw leerjaar wilt
overdoen moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan en heb je het advies van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding nodig.
C-attest: je bent niet geslaagd en moet je jaar overdoen. De klassenraad moet dit ook schriftelijk motiveren.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-is-een-a-b-en-c-attest
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2.5 Beroepsprocedure secundair onderwijs
Indien je niet akkoord gaat met het verkregen attest kan je beroep indienen tegen deze beslissing. Het vertrekpunt voor
deze beroepsprocedure is altijd het schoolreglement. Hierin staat alle informatie over de beroepsprocedure. Indien je je
niet houdt aan de verschillende stappen van deze beroepsprocedure kan de beroepscommissie je verzoekschrift tot
beroep weigeren (onontvankelijk verklaren). Daarom is het belangrijk om van bij de start alle stappen correct te volgen.
Deze stappen zijn ook gebonden aan een korte tijdslimiet.
Het schoolreglement van heel wat scholen kan je online vinden op de website van de school.
Doorgaans moet je deze stappen volgen (dubbelcheck zeker met het schoolreglement):
1) Als ouder(s)/leerling laten weten dat jullie/je niet akkoord gaan/gaat met verkregen attest, clausulering en/of
ongunstig advies om het jaar te dubbelen.
2) Gesprek aanvragen met de directie (doe dit ook schriftelijk via Smartschool of via mail)
3) Tijdens het gesprek met de directie geef je argumenten aan waarom je niet akkoord gaat met het verkregen
attest. Na dit gesprek beslist de directie of de klassenraad opnieuw samenkomt of akkoord blijft met de beslissing
(zij brengt telefonisch of per brief de beslissing over aan de ouders/leerlingen)
4) Indien de beslissing negatief is (en dus het verkregen attest hetzelfde blijft) kan je pas overgaan tot het schrijven
van een aangetekende brief om officieel beroep in te dienen bij de beroepscommissie van de school

Tips voor het indienen van beroep:
- Overgaan tot het schrijven van aangetekende brief tot indienen van beroep gaat vaak pas na een gesprek
met de school (zie schoolreglement).
- Kijk na of meerderjarige leerling zelf EN/OF de ouder de beroepsprocedure moet indienen (details zijn hierbij
belangrijk). Kan de meerderjarige leerling zelf het beroep indienen of is betrokkenheid van de ouder toch
vereist?
- Zorg dat alle vormvereisten zijn voldaan of aanvraag wordt niet ontvankelijk verklaard (vormvereisten zijn de
data respecteren, aangetekend verzenden…).
- Er zijn heel wat stappen en data die gerespecteerd dienen te worden! Daarom is het belangrijk om het
schoolreglement steeds op te volgen.
- Zorg dat alle communicatie via mail verloopt of noteer details van telefoongesprekken zodat je hier later bij
eventuele discussie op terug kunt vallen.
- Voeg aan de brief bewijsstukken toe en verwijs hier in de brief ook naartoe (bv. zie bijlage 1). Dit kunnen
doktersattesten zijn, verslagen van een psycholoog, logopedist etc…
- School reikt een B- of C-attest uit met een document met bijbehorende argumenten. Kijk of deze
argumenten kloppen en probeer ze te weerleggen, desnoods met bewijs (mails, briefwisseling, berichten op
Smartschool).
- Wil je een ander attest? B die A wordt, C die B wordt? Of is de clausulering te streng? Dit moet je ook
duidelijk aangeven in de brief.
- Brief moet aangetekend verstuurd worden naar het adres opgenomen in het schoolreglement.
- Wees realistisch! 7 buizen maken geen kans op verandering van attest, net zoals buizen voor hoofdvakken.
Percentage van attesten die na een beroepsprocedure gewijzigd worden is ook heel klein…
Tips na het indienen van beroep:
- Denk na over een plan B. Scholen sluiten voor het grootste deel van de zomervakantie, dus de ingediende
verzoeken tot beroep worden pas eind augustus bekeken. Indien de brief ontvankelijk wordt verklaard,
ontvang je een schriftelijke uitnodiging voor een verhoor eind augustus en dan pas valt de beslissing of het
attest al dan niet wordt veranderd en/of de clausule wordt aangepast.
Bij een mogelijks negatief antwoord moet je als leerling/ouder eventueel een nieuwe richting of zelfs school
(als je niet meer op de oude school wenst te blijven) zoeken. Aan deze zoektocht begin je best zo vroeg
mogelijk aangezien scholen pas eind augustus terug openen.
- De beslissing van de beroepsprocedure wordt ten laatste op 15 september van het komend schooljaar
meegedeeld. De leerling heeft het recht om voor die periode geen rekening te houden met het verkregen
attest en zich in te schrijven in de gewenste studierichting voor die eerste weken van het nieuwe schooljaar
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indien er nog geen beslissing genomen is maar de kans bestaat er dan ook in dat bij een negatieve beslissing
de leerling terug van klas en studierichting en -jaar moet veranderen.
Bron: https://www.scholierenkoepel.be/artikels/wat-kan-ik-doen-als-ik-het-niet-eens-ben-met-mijnattest?fbclid=IwAR3IhwHQzt59lFFxCFyDmsNKy748aLemt70PoQWf6IVW8wlTisLsj3pSNOM

2.6 Inkijken examens
Een leerling heeft zowel het recht zijn toetsen en examens in te kijken alsook een kopie aan te vragen van deze
documenten. Hiervoor dien je wel een schriftelijke aanvraag te doen met je naam en adres (dit kan via mail of
schriftelijk op de school zelf). Je vermeldt duidelijk van welk toets en/of examen je een kopie wenst en motiveert dit
kort.
De school kan wel kosten aanrekenen voor deze kopieën.
De beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur kan jou ondersteunen, indien jouw school een inzagemoment
of kopie weigert: https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamseoverheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/departement-kanselarij-en-bestuur/team-publiek-recht-enregelgeving/beroepsinstantie-inzake-de-openbaarheid-van-bestuur
Bron: https://www.scholierenkoepel.be/artikels/heb-ik-recht-op-een-kopie-van-mijn-toetsen-enof-examens

2.7 Examencommissie
Zit je in het 6de middelbaar en heb je je getuigschrift (BSO) of diploma secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO) niet behaald?
Via de ‘Examencommissie secundair onderwijs’ kan je alsnog je diploma of getuigschrift halen. Dit doe je dan op je eigen
tempo en via zelfstudie.
Via deze link kan je je inschrijven voor een verplichte infosessie https://examencommissiesecundaironderwijs.be/
Hier vind je nog een informatieve video: https://www.youtube.com/watch?v=3u3eHhtkekk
Via deze link kom je bij het YouTube kanaal van PEP! terecht:
https://www.youtube.com/channel/UCPSgYNrT96W8hNhOskADdZw/videos

2.8 Systematisch contact of medisch onderzoek
Het medisch onderzoek in het secundair is een ‘verplicht’ moment op de leeftijd van 14 jaar of wanneer de leerling in het
derde jaar secundair onderwijs zit.
Tijdens dit systematisch contact worden medische items zoals lengte, gewicht, gezichtsvermogen en andere
gezondheidsaspecten kort besproken.
Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vindt u op:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties
Zie ook ‘1.8 Lager onderwijs: systematisch onderzoek (medische onderzoek)’

2.9 Tuchtprocedure: straffen en uitsluitingen in het secundair onderwijs
Regels en mogelijke sancties
Alles wat je op school mag en niet mag, staat in het schoolreglement. De school, leerlingen en de ouders moeten dit
reglement naleven. Ouders tekenen dit schoolreglement bij inschrijving en geven hiermee aan akkoord te gaan met het
schoolreglement.
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Scholen mogen in grote mate zelf de omgangsregels en sancties op school bepalen, maar er zijn grenzen. De school moet
wel rekening houden met de rechten van de mens en het kind respecteren.
Geweld is verboden, het mag niet. Noch fysiek geweld, noch verbaal, noch psychologische geweld. Als iemand de regels
overtreedt en geweld gebruikt, kan je een klacht indienen. Je kan met klachten over een leraar of directie naar het
schoolbestuur stappen. De contactgegevens van het schoolbestuur kan je opvragen op het secretariaat van de school, in
het schoolreglement of je kan de schoolbesturen terugvinden via de website scholen en onderwijsaanbod.: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
Je kan de klacht ook voorleggen aan de politie.
Mocht iemand geweld plegen, praat je hier best zo snel mogelijk over. Je kan hiervoor naar verschillende organisaties
stappen:
-

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
De vertrouwenspersoon van de school
Kinderrechtencommissariaat: https://www.kinderrechtencommissariaat.be/
Kinderrechtentelefoon: 0800 20 808
WAT WAT: https://www.watwat.be/

De leraar mag geen persoonlijke voorwerpen van je kind af nemen. Als je kind de klas hindert door bijvoorbeeld muziek
luid en ongevraagd af te spelen, kan hij wel vragen om de GSM tijdelijk af te geven aan de leraar. Aan het einde van de les
of op het einde van de schooldag krijgt je kind zijn GSM terug. Als je kind weigert om zijn toestel af te geven, kan hij/zij uit
de klas gezet worden of een andere sanctie/straf oplopen: bijvoorbeeld strafwerk.
Vanaf het moment dat je kind voorwerpen mee naar school neemt die gevaarlijk zijn voor andere leerlingen of personeel,
mag de leraar die wel afnemen. De politie mag ook gevaarlijke voorwerpen in beslag nemen.

Uitsluiting
Als een leerling de leefregels van de school overtreedt, kan de school die leerling preventief schorsen en indien
nodig een tuchtstraf opleggen.
De school zal echter niet onmiddellijk een tuchtstraf opleggen. De school zal eerst andere maatregelingen proberen
nemen. Vaak volgen scholen het principe om eerst een minder aangrijpende maatregel op te leggen en dan pas over
te gaan tot meer ingrijpende maatregelen zoals bv. een definitieve uitsluiting.
Als maatregelingen zoals een dag schorsen of een leerling niet laten deelnemen aan een niet-verplichte uitstap, niet
het beoogde resultaat hebben, kan de directeur beslissen om een leerling preventief schorsen.
Deze schorsing is geen tuchtprocedure maar een bewarende maatregel. Dat betekent dat de school deze regeling kan
inbrengen om het klimaat van de school te herstellen en rust terug te brengen.
Een preventieve schorsing is een ernstig waarschuwingssignaal dat je kind een tuchtstraf kan oplopen.
Als je kind zich ernstig misdraagt, riskeert het een tuchtstraf (tucht: discipline; iemand een straf geven): een tijdelijke
of een definitieve uitsluiting.
Als de school een tuchtprocedure wil opstarten, moeten zij de officiële regels strikt volgen. Zo moet de school
bijvoorbeeld andere mogelijkheden hebben overwogen, vooraleer een tuchtstraf geven. Ook zijn ze verplicht om,
vooraf de tuchtstraf, een advies te verkrijgen van de klassenraad.
Tijdelijke uitsluiting:
-

Minimaal 1 opeenvolgende lesdagen
Maximaal 15 opeenvolgende lesdagen* in het voltijds secundair onderwijs
Maximaal 21 opeenvolgende lesdagen in het deeltijds secundair onderwijs
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*lesdagen: dagen dat je lessen volgt in het onderwijs, dus geen weekenddagen.
Definitieve uitsluiting: je kind wordt definitief van de huidige school uitgesloten. Dit betekent dat je kind niet meer
mag deelnemen aan de lessen, activiteiten of examens in de huidige school.
Bij definitieve uitsluiting krijgt de school nog twee opties: uitsluiting tijdens het lopende schooljaar of uitsluiting die
pas ingaat op 31 augustus.
Dit laatste zorgt ervoor dat je kind nog tot die dag mag deelnemen aan de lessen en examens in de school. Deze
beslissing ligt bij de directeur. Als de beslissing toch wordt genomen om je kind onmiddellijk definitief uit te sluiten,
dan moet de school met het centrum van leerlingenbegeleiding (CLB) helpen zoeken naar een nieuwe school. Zolang
die niet is gevonden blijft je kind ingeschreven in de ‘oude’ school. De ‘oude’ school kan voor opvang zorgen, maar
dit is niet verplicht.
Als je kind verandert van school, weet de ‘nieuwe’ school dat er een tuchtprocedure was. Maar het dossier is privé,
dus de nieuwe school zal niet weten waarom er een procedure is opgestart op de oude school en wat deze inhield.
Zo krijgt de leerling de kans om op een positieve noot te beginnen in de nieuwe school.

Als ouder kan je beroep* aantekenen bij een definitieve uitsluiting.
Weet ook dat je het recht hebt om zowel het tuchtdossier van je zoon/dochter in te kijken als een kopie te vragen
aan de school. Een vertrouwenspersoon kan je bijstaan tijdens dit proces.
* in beroep gaan = de beslissing van de school om je kind uit te sluiten tegen gaan, je bent niet akkoord en kan hier
stappen bij ondernemen

2.10 SID-in
SID-in staat voor studie-informatiedagen. Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten komen jaarlijks samen om hun
opleidingsaanbod voor te stellen aan laatstejaars secundair onderwijs.
Tijdens de SID-in beurs maakt de jongere (laatstejaars secundair onderwijs) kennis met de brede waaier aan studie- en
beroepsmogelijkheden.
De beurs wordt georganiseerd in de 5 Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, VlaamsBrabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Limburg) door de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Niet enkel de hogescholen en universiteiten zijn aanwezig op de beurs, maar ook de arbeidsmarkt. Op de SID-in kan je
terecht met vragen over wat verschillende beroepen inhouden, mogelijke tewerkstellingen en verdere opleidingen in
bedrijven.
Voor meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-is-sid-in
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2.11 Overstap naar het hoger onderwijs / mogelijkheden na het
secundair onderwijs
Je hebt heel wat mogelijkheden na het secundair onderwijs.
De onderstaande afbeeldingen geven deze weer:
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3E GRAAD
7
6
5

VJ
ASO
ASO

VJ/Se-n-Se
KSO
KSO

Se-n-Se
TSO
TSO

Specialisatiejaar
BSO
BSO

TSO
TSO

BSO
BSO

2E GRAAD
4
3

ASO
ASO

KSO
KSO
1E GRAAD

2B

2de leerjaar van de 1e graad
1e leerjaar A

1A

BVL
1B

Beroepsvoorbereidend
Leerjaar
e
1 leerjaar B

Na het 6de jaar BSO krijgt een geslaagde leerling een getuigschrift, dus geen diploma secundair onderwijs zoals geslaagde
leerlingen van het 6de jaar uit ASO, TSO en KSO.
Als een leerling uit het 6de jaar BSO toch een diploma secundair onderwijs wilt halen, kan hij/zij een 7de specialisatiejaar
volgen.
Hierbij een link naar alle verschillende 7de specialisatiejaren:
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_bso_7j.php

Handige links waar meer informatie te vinden is over de overstap van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs:
-

Graduaatsopleidingen: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php
HBO5 verpleegkunde: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70
Professionele bachelor: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_profbach.php
Academische bachelor: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_acabach.php
Master: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_masters.php
Schakelprogramma’s: https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_schakelprog.php
Voorbereidende jaren Hoger onderwijs https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_vj.php
Wegwijs in het hoger onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wegwijs-het-hoger-onderwijs
Opleidingsaanbod: https://www.hogeronderwijsregister.be/home
Brochure “Wat na het secundair onderwijs?”: https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-na-het-secundaironderwijs-oktober-2019
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2.12 Inschrijven in het hoger onderwijs
Hogescholen en universiteiten bepalen zelf hoe en wanneer je kan inschrijven.
Meer informatie vind je op de website van de hogeschool of universiteit.
Lijst van hogescholen:
-

Odisee: http://www.odisee.be
LUCA School of Arts: http://www.luca-arts.be/
Erasmushogeschool Brussel: http://www.erasmushogeschool.be
Artesis Plantijk Hogeschool Antwerpen: http://www.ap.be
Karel de Grote- Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen: http://www.kdg.be
Hogere Zeevaartschool: www.hzs.be
Thomas More Kempen: http://www.thomasmore.be/
Thomas More Mechelen-Antwerpen: http://www.thomasmore.be/
UC Leuven: http://www.ucll.be/
Hogeschool PXL: http://www.pxl.be
UC Limburg: http://www.ucll.be
Katholieke Hogeschool Vives Noord: http://www.vives.be
Katholieke Hogeschool Vives Zuid: http://www.vives.be
Hogeschool West-Vlaanderen: http://www.howest.be
Hogeschool Gent: http://www.hogent.be/
Arteveldehogeschool: http://www.arteveldehs.be

Lijst van universiteiten:
-

Vrije universiteit Brussel: http://www.vub.ac.be/
Universiteit Antwerpen: https://www.uantwerpen.be/
Katholieke universiteit Leuven: http://www.kuleuven.be
Universiteit Hasselt: http://www.uhasselt.be
Transnationale Universiteit Limburg: http://www.tUL.edu
Universiteit Gent: http://www.ugent.be
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