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De achttiende editie van de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de
regio Gent – 2021-2022 bestaat voor de eerste keer uit twee aparte brochures met
verschillende publicatiedata.
In deze brochure vind je een antwoord op ‘Hoe ziet het secundair onderwijs eruit?’ De brochure bundelt info
over aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2021-2022, het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds
beroepssecundair onderwijs, de leertijd, het duaal leren en het buitengewoon secundair onderwijs.
Ook vind je een overzicht van alle scholen uit de Gentse regio en hun contactgegevens.
Het studieaanbod van het eerste leerjaar van de tweede graad zal pas definitief gekend zijn na 31 maart 2021.
Daarom hebben we ervoor gekozen om de publicatie van het gedeelte ‘scholenaanbod’ uit te stellen tot juni
2021. Die brochure zal gedetailleerde info bevatten over het studieaanbod van alle scholen in de Gentse regio.
Online zal het gedeelte ‘scholenaanbod’ (onder voorbehoud) reeds vroeger te bekijken zijn op destapgent.be.
Deze publicatie werd met uiterste zorg samengesteld door het team Onderwijsloopbaan van TOPunt*,
in overleg met de scholen uit de Gentse regio en professionelen uit het onderwijsveld. De informatie is
gebaseerd op de gegevens die we voorhanden hadden in januari 2021. Aangezien het secundair onderwijs
voortdurend in verandering is, zijn bepaalde gegevens mogelijks onderhevig aan wijzigingen. Contacteer
hiervoor best de scholen of de Centra voor leerlingenbegeleiding.
Opmerkingen kan je signaleren via info@destapgent.be.
Wij hopen dat de brochure bijdraagt tot het correct informeren van leerlingen, ouders, leerkrachten,
CLB-medewerkers en professionelen.
Het team Onderwijsloopbaan van TOPunt
*Het team Onderwijsloopbaan is een deelwerking van TOPunt, een samenwerkingsverband van de drie Gentse
CLB’s, met financiële steun van Stad Gent.

Hoe ziet het secundair
onderwijs eruit?
Aanmelden en inschrijven schooljaar 2021-2022
1A EN 1B GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
1A EN 1B OV4 TYPE 9 BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
De Gentse secundaire scholen en enkele scholen in de randgemeenten werken voor de inschrijvingen van het schooljaar 2021-2022
opnieuw met een digitaal aanmeldingssysteem. Hieronder vind je in 3 stappen hoe en wanneer je kan aanmelden en inschrijven. De
scholen in de randgemeenten die niet deelnemen aan het digitaal aanmeldingssysteem hebben een eigen regeling. De regeling verschilt
van school tot school. Meer informatie over de inschrijvingen vind je op de websites van de scholen. Welke scholen al dan niet deelnemen aan het digitaal aanmeldsysteem vind je op aanmeldensecundairescholen.gent.

1. STAP 1: KIES ENKELE SCHOLEN
Er zijn veel secundaire scholen. Welke scholen passen het best bij je zoon of dochter? Denk hier samen goed over na. Wat vinden jullie
belangrijk? Een school dicht bij huis? Een school waar broer of zus ook al gaat? Een kleine of toch liever een grote school? Een school
met een veilige fietsverbinding? Een school nabij een bus- of tramhalte?
De beste manier om te zien welke scholen het best bij je kind passen is er op bezoek gaan. Zo kan je de gebouwen, het studieaanbod,
de sfeer en de locatie leren kennen. Je kan er praten met de mensen die er werken en je kan samen met je kind nagaan of het zich er
thuis zal voelen. Check op de websites van de scholen hoe je kennis kan maken, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen.
Vraag raad aan je basisschool en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Informeer bij je vrienden, kennissen, buren, … Wat zijn
hun ervaringen met de scholen?

2. STAP 2: MELD JE KIND AAN
Dat kan online voor alle Gentse scholen en enkele scholen buiten Gent.

• Ga naar meldjeaansecundair.gent.be.
• Let op: aanmelden kan enkel van 22 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 21 april 2021 (12 uur ‘s middags). Op welke dag of uur je je
•
•

aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt.
Registreer je eerst en maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Ook ouders die zich vorig jaar al hebben aangemeld, moeten dit
doen. Hou je gebruikersnaam en wachtwoord goed bij!
Duid al je favoriete scholen aan. Je mag er zo veel aanduiden als je zelf wil. Begin met je eerste keuze. Je mag scholen met 1A
(getuigschrift basisonderwijs) en/of met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) aanduiden. Voor het buitengewoon onderwijs kun je
aanmelden voor opleidingsvorm 4 (OV4) – type 9, zowel voor 1A als 1B.

De kans bestaat dat een school meer aanvragen heeft dan plaatsen. Duid dus best meerdere favoriete scholen aan in het
aanmeldingssysteem.
Als je kind naar dezelfde school wil als broer of zus of waar één van de ouders werkt, dan dient het zich ook aan te melden tussen 22
maart en 21 april 2021. Je dient enkel die school aan te duiden en aan te geven dat je voorrang broer/zus of personeelslid wil. Meld je je
kind niet aan, dan verlies je je voorrang. Inschrijven in die school kan dan pas vanaf 5 mei 2021 als er daar nog vrije plaatsen zijn.
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3. STAP 3: SCHRIJF JE KIND IN
Op 3 mei 2021 in de late namiddag krijg je een mailtje met het resultaat van de aanmelding. Er zijn drie mogelijkheden.

• Je kind krijgt een plaats op een van de voorkeurscholen en wil daar ook naar toe gaan: schrijf je kind in tussen 5 mei en 31 mei 2021.
• Er is plaats, maar niet op de voorkeurschool waar je kind het liefst naar toe wil: schrijf je kind in in de school waar het een plaats
•

kreeg. Niet tijdig inschrijven tussen 5 mei en 31 mei 2021 betekent verlies van plaats op die school. Je kind blijft ondertussen op de
wachtlijst staan van de scholen die hoger op het lijstje staan. Je krijgt een seintje als er daar plaats vrijkomt.
Er is geen plaats (of je hebt je kind niet online aangemeld): vanaf 5 mei 2021 (9 uur) kun je je kind rechtstreeks inschrijven op een
school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal wel beperkt zijn.

ANDERE LEERJAREN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
In andere leerjaren van het gewoon voltijds secundair onderwijs, in het DBSO of bij Syntra (Leertijd) starten de inschrijvingen op 19 april
2021 (9 uur).

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS MET UITZONDERING VAN 1A EN
1B OV4 TYPE 9
Voor een aantal scholen van het buitengewoon secundair onderwijs moet je aanmelden via het eigen aanmeldingssysteem van de
school. Dit geldt voor volgende scholen in de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 (OV1) en 4 (OV4):

•
•
•
•
•

BuSO Het Kwadrant: OV4 - type 9 via https://scholen.stad.gent/kwadrant
BuSO Campus Impuls (Oostakker en Drongen): OV4 - type 9 via www.campusimpuls.be
BuSO Sint-Gregorius: OV1 - type 7 en type 9, OV4 - type 9 via www.sintgregorius.be/buso
BuSO Sint-Gregorius Campus Styrka: OV4 - type 3 en type 9 via http://www.sint-jozef.org
IVIO Binnenhof: OV1 - type 9, OV4 - type 9 via www.ivio-binnenhof.be

Je kan aanmelden in deze scholen voor de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 en 4, van 10 mei (12 uur ’s middags) tot en met
21 mei 2021 (12 uur ’s middags).
Op 28 mei 2021 krijg je een bericht met het resultaat. Krijgt je kind een plaats toegewezen, dan kan je het inschrijven tussen 31 mei (9
uur) en 21 juni 2021 (12 uur ‘s middags).
Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 22 juni 2021 (9 uur) inschrijven in een school met nog vrije plaatsen.
Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om vooraf in te
schrijven van 26 april (9 uur) tot en met 7 mei 2021 (16 uur).
Voor alle andere scholen, opleidingsvormen en types moet je niet aanmelden en schrijf je rechtstreeks in in de school vanaf 22 maart
2021 (9 uur). Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om
vooraf in te schrijven van 8 maart (9 uur) tot en met 19 maart 2021 (16 uur).
Opgelet: inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar aanmeldensecundairescholen.gent en/of
de website van de school voor de actuele informatie.
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Handig om weten
SCHOOLTOESLAG
Sinds het schooljaar 2019-2020 vervangt de schooltoeslag de schooltoelage. De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair
onderwijs wordt automatisch betaald via het Groeipakket als je er recht op hebt. Je hoeft geen aanvraag te doen.
Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere
financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind.
Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals nationaliteit, pedagogische
voorwaarden (type onderwijs en aanwezigheid op school) en financiële voorwaarden.
Let op! De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van
Onderwijs en moet je wel aanvragen.
groeipakket.be

ORIËNTERINGSATTESTEN
Welke oriënteringsattesten kan je behalen op het einde van het schooljaar?

• Een A-attest: je bent geslaagd. Je mag overgaan naar een hoger leerjaar. Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan
•
•

je een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten)
van het tweede leerjaar beperken.
Een B-attest: je bent geslaagd en mag overgaan naar een hoger leerjaar maar je wordt uitgesloten van één of meer studierichtingen.
Wil je het leerjaar overdoen, dan heb je een gunstig advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van een
CLB nodig. Na het eerste leerjaar van de eerste graad kan je geen B-attest krijgen.
Een C-attest: je bent niet geslaagd. Je mag niet overgaan naar een hoger leerjaar en je moet overzitten. Een C-attest in het eerste
leerjaar van de eerste graad kan alleen in uitzonderlijke gevallen.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-is-een-a-b-en-c-attest
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Voltijds secundair onderwijs - Modernisering
Het secundair onderwijs in Vlaanderen wordt hertekend. Het secundair onderwijs wordt versterkt en verbeterpunten worden aangepakt.
De modernisering van het secundair onderwijs is gestart vanaf 1 september 2019 en wordt leerjaar na leerjaar ingevoerd vanaf het
eerste leerjaar van de eerste graad. De modernisering zal volledig rond zijn in het schooljaar 2025-2026.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair

3DE GRAAD
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Se-n-Se (secundair-na-secundair)
Finaliteit doorstroom
ASO TSO KSO

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

TSO KSO

(D)BSO

5
2DE GRAAD
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Finaliteit doorstroom
ASO TSO KSO

TSO KSO

(D)BSO

3
1STE GRAAD
2A

2de leerjaar A

2B

2de leerjaar B

1A

1ste leerjaar A

1B

1ste leerjaar B

getuigschrift
basisonderwijs

geen getuigschrift
basisonderwijs

OKAN (ONTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS)
Gedurende het onthaaljaar krijg je Nederlandse taallessen en les over integratie/inburgering. Je wordt er ook voorbereid om door te
stromen naar een studierichting die het nauwst aansluit bij je interesses en capaciteiten.
Je kan onhaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers volgen als je:

•
•
•
•
•
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minstens twaalf jaar en nog geen achttien jaar bent,
nieuwkomer bent (dwz. maximaal één jaar ononderbroken in België),
je het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebt,
je onvoldoende Nederlands kent om goed de lessen te volgen,
maximaal negen maanden ingeschreven bent (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands
als onderwijstaal.

EERSTE GRAAD
Basisvorming

Differentiatie

Basisoptie(s) of pakket(ten)

1A en 1B

minimum 27 lesuren

minimum 5 lesuren

/

2A

minimum 25 lesuren

minimum 2 lesuren

5 lesuren

2B

minimum 20 lesuren

minimum 2 lesuren

10 lesuren

Eerste leerjaar A en B
Wil je starten in het eerste leerjaar A, dan moet je een
getuigschrift basisonderwijs hebben. Een eerste leerjaar A
bestaat uit minimum 27 lesuren basisvorming en minimum 5
lesuren differentiatie. Het eerste leerjaar A bereidt je voor op
het tweede leerjaar A.
Als je niet geslaagd was in het zesde leerjaar dan heb je geen
getuigschrift basisonderwijs en moet je starten in het eerste
leerjaar B. Ook als je ten laatste op 31 december volgend op
de aanvang van het schooljaar 12 jaar wordt en geen zesde
leerjaar hebt gevolgd of beëindigd, kan je starten in het eerste
leerjaar B. Een eerste leerjaar B bestaat uit minimum 27 lesuren
basisvorming en minimum 5 lesuren differentiatie. Meestal ga
je na het eerste leerjaar B naar het tweede leerjaar B.

De eindtermen van de basisvorming worden geformuleerd in
functie van 16 sleutelcompetenties: Nederlands, andere talen,
digitale vaardigheden, burgerschap, juridische competenties ...
Er zijn in de eerste graad twee pakketten van eindtermen: één
voor de A-stroom en één voor de B-stroom. Scholen kunnen
de basisvorming op verschillende manieren organiseren: via
vakken, via vakkenclusters, via projectwerk …
Differentiatie kan worden ingevuld als een verdieping of
een remediëring van onderdelen van de basisvorming of
als een verdieping van de klassieke talen. Elke secundaire
school is verplicht om minstens twee verdiepende
differentiatiepakketten te organiseren en alle remediërende
differentiatiepakketten die je nodig hebt. Differentiatie mag wel
niet enkel uit 5 lesuren remediëring bestaan.

Tweede leerjaar A
Als je slaagt in het eerste leerjaar A kan je naar het tweede
leerjaar A (of naar het tweede leerjaar B). Je kan ook van het
eerste leerjaar B naar het tweede leerjaar A mits gunstige
beslissing van de toelatingsklassenraad. Het tweede leerjaar
A bestaat uit minimum 25 lesuren basisvorming, minimum 2
lesuren differentiatie en 5 lesuren basisoptie.

Via basisopties kan je verkennen waarvoor je aanleg en
interesse hebt. Sommige basisopties kunnen via pakketten
worden aangeboden. Een pakket bestaat uit één of meerdere
vakken waarmee de doelen van de overeenstemmende
basisoptie worden gerealiseerd. In het tweede leerjaar A kies je
een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school.

Basisopties en pakketten tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Freinetpedagogie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Grieks-Latijn
Latijn
Kunst en creatie
Artistieke vorming
Ballet
Creatie en vormgeving
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Rudolf Steinerpedagogie
Sport

Stem-technieken (toepassingsgericht)
Agro- en biotechnieken
Bouw- en houttechnieken
Grafische communicatie en media
Maritieme technieken
Mechanica-elektriciteit
Textiel
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
Industriële wetenschappen
Techniek-wetenschappen
Topsport
Voeding en horeca
Yeshiva
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Tweede leerjaar B
Meestal ga je na het eerste leerjaar B naar het tweede leerjaar B. Het tweede leerjaar B bestaat uit minimum 20 lesuren basisvorming,
minimum 2 lesuren differentiatie en 10 lesuren basisoptie.
Via basisopties kan je verkennen waarvoor je aanleg en interesse hebt. Sommige basisopties kunnen via pakketten worden aangeboden.
Een pakket bestaat uit één of meerdere vakken waarmee de doelen van de overeenstemmende basisoptie worden gerealiseerd. De
opstroomoptie bereidt je voor op doorstroom naar dubbele finaliteit of finaliteit doorstroom (zie verder) in het eerste leerjaar van de
tweede graad. In het tweede leerjaar B kies je maximaal 3 basisopties en/of pakketten binnen het aanbod en combinatiemogelijkheden
van de school.

Basisopties en pakketten tweede leerjaar B
Economie en organisatie
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn
Haar- en schoonheidszorg
Mode
Verzorging
Opstroomoptie
Sport

8

Stem-technieken
Elektriciteit
Hout en bouw
Land- en tuinbouw
Mechanica
Printmedia
Schilderen en decoratie
Textiel
Zeevisserij en binnenvaart
Voeding en horeca
Bakkerij-slagerij
Restaurant en keuken

TWEEDE EN DERDE GRAAD
In het schooljaar 2021-2022 wordt de matrix ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad.
Na het tweede leerjaar van de eerste graad maak je de keuze voor een studierichting. In de matrix secundair onderwijs tweede en derde
graad zijn de studierichtingen:

• ondergebracht in 3 finaliteiten: finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt), finaliteit arbeidsmarkt;
• gekoppeld aan een onderwijsvorm: ASO, TSO, KSO, BSO;
• gerangschikt in 8 studiedomeinen: economie en organisatie, kunst en creatie, land- en tuinbouw, maatschappij en welzijn, sport, stem,
taal en cultuur, voeding en horeca;

• uitzondering: ASO-studierichtingen zijn domeinoverschrijdend.
kwalificatiesencurriculum.be/opleidingen

Finaliteit doorstroom
Je kiest voor een studierichting die voorbereidt op een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Na je opleiding behaal je
onderwijskwalificatie niveau 4 – (OK 4). vlaamsekwalificatiestructuur.be
Hieronder vind je de studierichtingen per studiedomein. De studierichtingen in het ASO zijn domeinoverschrijdend.

Studiedomein

Domeingebonden
TSO/KSO
2 de g r a a d
3 de g r a a d

Domeinoverschrijdend
ASO
2 de g r a a d
3 de g r a a d

Economie en
organisatie

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Kunst en creatie

Architecturale en
beeldende vorming
Beeldende en audiovisuele vorming
Dans
Muziek
Woordkunst-drama

Architecturale vorming
Audiovisuele vorming
Beeldende vorming
Dans
Muziek
Woordkunst-drama

Land en tuinbouw

Biotechnische
wetenschappen

Biotechnologische
en chemische
wetenschappen

Maatschappij en
welzijn

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen

Economische wetenschappen
Freinetpedagogie
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Rudolf Steinerpedagogie
Sportwetenschappen
Topsport-Economie
Topsport-Natuurwetenschappen
Yeshiva

Sport

/

Topsport-Bedrijfswetenschappen

Stem

Biotechnische wetenschappen
Bouwwetenschappen
Technologische
wetenschappen

Biotechnologische
en chemische wetenschappen
Bouw- en houtwetenschappen
Informatica- en
communicatie-wetenschappen
Mechatronica
Technologische wetenschappen en engineering

Taal en cultuur

/

Taal en communicatie-wetenschappen

Voeding en horeca

Biotechnische
wetenschappen

Biotechnologische
en chemische
wetenschappen

Economie-Moderne talen
Economie-Wiskunde
Grieks-Latijn
Grieks-Wiskunde
Humane wetenschappen
Latijn-Moderne talen
Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde
Moderne talen-Wetenschappen
Rudolf Steinerpedagogie
Sportwetenschappen
Topsport-Economie
Topsport-Wetenschappen
WetenschappenWiskunde
Yeshiva
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Dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt)
Je kiest voor een studierichting die voorbereidt op een (professionele) bacheloropleiding/graduaatsopleiding in het hoger onderwijs
en op de arbeidsmarkt. Na je opleiding behaal je onderwijskwalificatie niveau 4 – (OK 4). vlaamsekwalificatiestructuur.be
Hieronder vind je de studierichtingen per studiedomein.

Studiedomein

2 de g r a a d
TSO/KSO

3 de g r a a d
TSO/KSO

Economie en organisatie

Bedrijf en organisatie
Toerisme

Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Internationale handel en logistiek
Toerisme

Kunst en creatie

Architecturale en beeldende kunsten
Ballet
Creatie en mode
Fotografie
Grafische technieken

Architectuur en interieur
Ballet
Beeldende kunst
Crossmedia
Fotografie
Grafimedia
Mode

Land en tuinbouw

Plant-, dier- en milieutechnieken

Agrotechnieken dier
Agrotechnieken plant
Natuur- en groentechnieken
Tuinaanleg en -beheer

Maatschappij en welzijn

Creatie en mode
Maatschappij en welzijn
Wellness en lifestyle

Defensie en veiligheid
Gezondheidszorg
Mode
Opvoeding en begeleiding
Wellness en schoonheid

Sport

Sport
Topsport (Dubbele finaliteit)

Sportbegeleiding
Topsport (Dubbele finaliteit)

Stem

Binnenvaarttechnieken
Biotechnieken
Bouwtechnieken
Elektromechanische technieken
Elektrotechnieken
Grafische technieken
Houttechnieken
Maritieme technieken dek
Maritieme technieken motoren
Mechanische technieken
Textielontwerp en prototyping
Textielproductie-technieken
Voertuigtechnieken

Autotechnieken
Binnenvaarttechnieken
Biotechnologische en chemische technieken
Bouwtechnieken
Crossmedia
Elektromechanische technieken
Elektronicatechnieken
Elektrotechnieken
Grafimedia
Houttechnieken
Industriële ICT
Koel- en warmtetechnieken
Mechanische vormgevingstechnieken
Maritieme technieken dek
Maritieme technieken motoren
Optiektechnieken
Orthopedietechnieken
Podiumtechnieken
Tandtechnieken
Textielontwerp en prototyping
Textielproductie-technieken
Vliegtuigtechnieken

Taal en cultuur

Taal en communicatie
Toerisme

Taal en communicatie
Toerisme

Bakkerijtechnieken
Horeca
Slagerijtechnieken
Toerisme

Bakkerijtechnieken
Horeca
Slagerij-Traiteurtechnieken
Toerisme

Voeding en horeca
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Finaliteit arbeidsmarkt
Je kiest voor een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt en op een graduaatsopleiding in het hoger onderwijs. Na je
opleiding behaal je onderwijskwalificatie niveau 3 – (OK 3). vlaamsekwalificatiestructuur.be
Hieronder vind je de studierichtingen per studiedomein.

Studiedomein

2 de g r a a d
BSO

3 de g r a a d
BSO

Economie en organisatie

Organisatie en logistiek

Logistiek
Onthaal, organisatie en sales

Kunst en creatie

Artistiek-creatieve bewerkingen
Decor en etalage

Decor, etalage en publiciteit
Diamantbewerking
Goud en juwelen
Muziekinstrumentenbouw
Uurwerkmaken

Land en tuinbouw

Plant, dier en milieu
Paardenhouderij

Dierenzorg
Dier en milieu
Groenaanleg en -beheer
Groendecoratie
Plant en milieu
Paardenhouderij

Maatschappij en welzijn

Haar en schoonheidsverzorging
Moderealisatie en textielverzorging
Zorg en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn
Haarverzorging
Moderealisatie
Schoonheidsverzorging
Textielverzorging
Verzorging

Sport

Beweging en sport
Topsport (Finaliteit arbeidsmarkt)

Beweging en sport
Topsport (Finaliteit arbeidsmarkt)

Stem

Binnenvaart
Bouw
Elektriciteit
Hout
Mechanica
Printmedia
Schilderen en decoratie
Textiel
Zeevisserij

Afwerking bouw
Binnen- en buitenschrijnwerk
Binnenschrijnwerk en interieur
Binnenvaart en beperkte kustvaart
Bouwplaatsmachinist
Brom- en motorfietsinstallaties
Decoratie en schilderwerken
Elektrische installaties
Fietsinstallaties
Koelinstallaties
Koetswerk
Lassen-constructie
Mechanische vormgeving
Onderhoudsmechanica auto
Podiuminstallaties
Preventief onderhoud machines en installaties
Printmedia
Productie-industrie
Ruwbouw
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Textiel
Vrachtwagenchauffeur
Zeevisserij

Taal en cultuur

Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie

Voeding en horeca

Bakkerij
Restaurant en keuken
Slagerij

Brood- en banketbakkerij
Grootkeuken en catering
Restaurant en keuken
Slagerij
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SE-N-SE (SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR)
Vanaf 2025-2026 zijn er de studierichtingen Se-n-Se (secundair-na-secundair) die ofwel voorbereiden op het hoger onderwijs, ofwel
beroepsgericht specialiseren (en al dan niet het diploma van secundair onderwijs als toelating vereisen). In de derde graad heb je drie
types van Se-n-Se:

• Se-n-Se die voorbereiden op een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.
• Se-n-Se als beroepsgerichte specialisatie na behaalde onderwijskwalificatie niveau 4 (OK 4). vlaamsekwalificatiestructuur.be
• Se-n-Se als beroepsgerichte specialisatie na behaalde onderwijskwalificatie niveau 3 (OK 3). vlaamsekwalificatiestructuur.be
Hieronder vind je de studierichtingen per studiedomein.

Studiedomein

die voorbereiden op hoger
onderwijs
(bachelor)

als beroepsgerichte
specialisatie na
behaalde OK 4

Se-n-Se

Se-n-Se

/

Assistent (inter)nationaal
goederenvervoer
Hulpdeclarant
Medisch administratief
assistent

Commercieel assistent
Klantcontactmedewerker
Logistiek assistent magazijn

Bijzondere beeldende vorming*
Bijzondere muzikale vorming*
Bijzondere
vorming dans*
Bijzondere
vorming woordkunst-drama*

Crossmedia assistent in
interactieve producties
Grafimedia voorbereider –
assistent vormgever in de
printmedia
Grafimedia voorbereider in de
printmedia – CTP operator
Grafimedia voorbereider in de
printmedia – online publicaties
Ontwikkelaar patronen
kleding- en confectieartikelen

Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalist
Juweelontwerper-goudsmid
Muziekinstrumentenbouwer historische muziekinstrumenten
Restaurateur muziekinstrumenten
Uurwerkhersteller-specialist

/

/

Bekapper/hoefsmid
Bosbouwer
Florist
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines
Natuurbeheerder
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen
Paardenhouder
Productiemedewerker dier
Productiemedewerker plant
Tuinaanlegger-groenbeheerder

Maatschappij en
welzijn

/

Medisch administratief
assistent
Ontwikkelaar patronen
kleding- en confectieartikelen
Persoonsbegeleider
Tandartsassistent

Grimeur
Integrale veiligheid
Kapper-stylist
Kinderbegeleider
Ontwikkelaar prototypes mode
Procesoperator textielverzorging
Schoonheidsspecialist-adviseur
Verzorgende/Zorgkundige

Sport

/

Fitnessbegeleider

/

Economie en
organisatie

Kunst en creatie

Land en tuinbouw
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Se-n-Se

als beroepsgerichte specialisatie
na behaalde OK 3

Stem

/

Beveiligingstechnicus
Chemische procestechnieken
Crossmedia assistent in
interactieve producties
Dentaaltechnicus
Farmaceutisch technisch
assistent
Grafimedia voorbereider –
assistent vormgever in de
printmedia
Grafimedia voorbereider in de
printmedia – CTP operator
Grafimedia voorbereider in de
printmedia – online publicaties
Industrieel uitvoeringstekenaar
Meettechnieker
Polyvalent mecanicien zware
bedrijfsvoertuigen
Polyvalent technieker havenvoertuigen
Regelaar textielproductiemachines
Technicus hernieuwbare
energietechnieken
Technieker industriële procesautomatisatie
Vliegtuigtechnieker B1
Vliegtuigtechnieker B2

Asfalt- en betonwegenbouwer
Autobus- en autocarchauffeur
Bestuurder mobiele kraan
Brandertechnicus gas/stookolie
Buitenschrijnwerker
Buitenschrijnwerker hout
Daktimmerman
Dakwerker
Decor- en standenbouwer
Elektromecanicien
Elektrotechnicus
Glaswerker
IJzervlechter en bekister-betonneerder
Industrieel schilder
Installateur gebouwenautomatisering
Installateur nutsvoorzieningen
Interieurbouwer
Lasser-monteerder
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Monteur steigerbouw
Motorist
Natuursteenbewerker
Offsetrotatie- en flexodrukker
Omsteller plaatbewerking en monteerder-afregelaar
Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen
Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
Operator digitaal drukken in de printmedia/papieren kartonverwerking
Pijpfitter-fabriceur
Plaatser houten vloerbedekking
Podiumtechnicus
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen
Print en Sign Operator
Productieoperator textielproductielijn
Restauratievakman dakwerk
Restauratievakman metselwerk
Restauratievakman meubel
Restauratievakman pleister- en stucwerk
Restauratievakman schilder-decorateur
Restauratievakman schrijnwerk
Schrijnwerker houtbouw
Stuurman binnenscheepvaart
Stuurman zeevisserij
Spuiter carrosserie
Stukadoor
Technicus industriële elektriciteit
Technicus installatietechnieken
Technicus koelinstallaties
Torenkraanbestuurder
Trappenmaker
Vloerder-tegelzetter

Taal en cultuur

/

/

Animator
Host
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Voeding en horeca

/

/

Barman
Chef de partie desserten, gebak en brood
Chef de partie groenten, fruit en kruiden
Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren
Chef de partie vlees, wild en gevogelte
Chocolatier
Culinair slager
Gespecialiseerd verkoper slagerij
Grootkeukenkok
Hotelreceptionist
IJsbereider
Kok
Slager-charcutier
Sommelier
Suiker- en marsepeinbewerker
Wild- en gevogelteslager

Domeinoverschrijdend

Bijzondere
wetenschappelijke
vorming*
Voorbereidend
jaar op hoger
onderwijs**

/

/

* na structuuronderdeel met dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit (OK 4)
** na structuuronderdeel met arbeidsmarktfinaliteit (OK 3)

HBO5 (HOGER BEROEPSONDERWIJS) VERPLEEGKUNDE
De driejarige HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt georganiseerd door een secundaire school in samenwerking met een hogeschool die
de professionele bachelor Verpleegkunde aanbiedt. Om toegelaten te worden moet je voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken
over een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, een diploma secundair onderwijs of daaraan gelijkwaardig studiebewijs. Heb je niet het juiste studiebewijs dan kan je deelnemen aan een toelatingsproef. Na deze
opleiding behaal je het diploma van gegradueerde, en eventueel ook een diploma secundair onderwijs.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoger-beroepsonderwijs-verpleegkunde
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Voltijds secundair onderwijs – Huidig systeem
3 de g r a a d
7

Vj*

Se-n-Se

Vj*/Se-n-Se

Specialisatiejaar BSO
Naamloos leerjaar BSO

6
5

ASO

TSO

KSO

BSO

ASO

TSO

KSO

BSO

2
4
3

de

graad

ASO

TSO

KSO

BSO

ASO
(t.e.m. 2020-2021)

TSO
(t.e.m. 2020-2021)

KSO
(t.e.m. 2020-2021)

BSO
(t.e.m. 2020-2021)

*Vj = Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

OKAN (ONTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS)
Zie pagina 6

VIER ONDERWIJSVORMEN IN DE TWEEDE EN DE DERDE GRAAD
Algemeen secundair onderwijs
Je kiest nog geen beroep. Je krijgt enkel algemene vakken: wiskunde, moderne talen, wetenschappen, economie … Je studeert na het
zesde jaar verder.
Hieronder vind je de studierichtingen per studiegebied.

Studiegebied

2 de g r a a d

3 de g r a a d

Algemeen secundair
onderwijs

Economie

Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Economie-wiskunde

Grieks

Grieks-Latijn
Grieks-moderne talen
Grieks-wetenschappen

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde

Rudolf Steinerpedagogie

Rudolf Steinerpedagogie

Wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen
Moderne talen-wiskunde
Wetenschappen-wiskunde

Yeshiva

Yeshiva

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Wetenschappen-topsport

Moderne talen-topsport
Wetenschappen-topsport
Wiskunde-topsport

Sport
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Technisch secundair onderwijs
Je kiest voor een technische opleiding (grafisch, handel, hout, …). Je krijgt naast algemene vakken ook technische vakken en praktijkvakken. Studierichtingen met veel uren praktijk bereiden eerder voor op een beroep (bv. met ‘technieken’ in de benaming). Studierichtingen met meer uren algemene en technische vakken bereiden eerder voor op verder studeren (bv. met ‘wetenschappen’ in de
benaming).
Hieronder vind je de studierichtingen per studiegebied.

Studiegebied

2 de g r a a d

Auto

3 de g r a a d
Autotechnieken
Autotechnieken duaal

Bouwtechnieken

Bouwtechnieken

Bouw- en houtkunde

Bouw- en houtkunde

Techniek-wetenschappen

Chemie
Farmaceutisch-technisch assistent
Techniek-wetenschappen

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Grafische communicatie en
media

Grafische communicatie

Grafische communicatie

Grafische media

Multimedia
Printmedia

Handel

Handel

Bedrijfsorganisatie duaal
Boekhouden-informatica
Commerciële organisatie duaal
Handel
Informaticabeheer

Handel-talen

Secretariaat-talen

Houttechnieken

Houttechnieken

Bouw
Chemie

Hout

Koel- en warmtechnieken
Koel- en warmtechnieken duaal

Koeling en warmte
Land- en tuinbouw

Biotechnische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen

Plant-, dier-, en milieutechnieken

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen
Natuur- en groentechnische wetenschappen
Natuur -en groentechnieken duaal
Planttechnische wetenschappen

Lichaamsverzorging

Bio-esthetiek

Maatschappelijke veiligheid
Maritieme
opleidingen
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Schoonheidsverzorging
Defensie en veiligheid

Maritieme technieken dek

Maritieme technieken dek

Maritieme technieken motoren

Maritieme technieken motoren

Mechanica
en elektriciteit

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Elektriciteit-elektronica

Elektriciteit-elektronica

Elektromechanica

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Elektrische installatietechnieken
Elektomechanische technieken duaal
Elektronische installatietechnieken
Elektotechnieken duaal
Industriele ICT
Kunststoftechnieken

Mechanische technieken

Mechanische vormgevingstechnieken
Mechanische vormgevingstechnieken duaal
Podiumtechnieken
Podiumtechnieken duaal
Vliegtuigtechnieken

Mode

Creatie en mode

Creatie en mode

Optiek

Optiektechnieken

Orthopedische technieken

Orthopedietechnieken

Personenzorg

Sociale en technische wetenschappen

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Sociale en technische wetenschappen

Sport

Lichamelijke opvoeding en sport

Lichamelijke opvoeding en sport

Topsport

Topsport

Tandtechnieken
Textiel

Toerisme
Voeding

Tandtechnieken
Textiel- en designtechnieken

Textiel- en designtechnieken

Textieltechnieken

Textielproductietechnieken
Textiel- en chemische technieken

Toerisme

Onthaal en public relations
Toerisme

Brood en banket

Bakkerijtechnieken duaal
Brood en banket
Hospitality

Hotel

Hotel

Slagerij en vleeswaren

Slagerij en vleeswaren

Voedingstechnieken

Voedingstechnieken
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Kunstsecundair onderwijs
Je kiest voor een kunstzinnige opleiding. Je krijgt naast algemene vakken ook kunstvakken. Je studeert na het zesde jaar verder.
Hieronder vind je de studierichtingen per studiegebied.

Studiegebied

2 de g r a a d

3 de g r a a d

Ballet

Ballet

Ballet
Modern ballet

Beeldende kunsten

Audiovisuele vorming

Audiovisuele vorming

Beeldende en architecturale vorming

Architecturale vorming
Beeldende vorming

Beeldende en architecturale kunsten

Architecturale en binnenhuiskunst
Industriële kunst
Toegepaste beeldende kunst
Vrije beeldende kunst

Artistieke opleiding

Artistieke opleiding

Dans

Dans

Muziek

Muziek

Woordkunst-drama

Woordkunst-drama

Podiumkunsten

Beroepssecundair onderwijs
Je wordt voorbereid op het uitoefenen van een beroep. Je krijgt veel praktijk (bv. metselen, koken, verzorgen). Je krijgt weinig
algemene vakken. De technische vakken bereiden je voor op de praktijkuitoefening. Na een zevende jaar BSO behaal je het diploma
secundair onderwijs.
Hieronder vind je de studierichtingen per studiegebied.

Studiegebied

2 de g r a a d

Auto

Bouw

3 de g r a a d
Auto
Carrosserie
Koetswerk duaal
Onderhoudsmechanica auto duaal
Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
Vrachtwagenchauffeur

Bouw

Afwerking bouw duaal
Bouwplaatsmachinist
Bouwplaatsmachinist duaal
Decoratie en schilderwerken duaal
Ruwbouw
Ruwbouw duaal
Ruwbouwafwerking

Duurzaam wonen

Duurzaam wonen

Schilderwerk en decoratie

Schilderwerk en decoratie
Steen- en marmerbewerking

Decoratieve technieken

Publiciteit en etalage

Etalage en standendecoratie
Publiciteitsgrafiek

Grafische communicatie
en media

Drukken en voorbereiden

Drukken en afwerken
Drukvoorbereiding
Printmedia duaal
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Handel

Kantoor*

Kantoor*
Logistiek duaal

Verkoop*

Verkoop*

Hout

Hout

Houtbewerking
Houtbewerking-snijwerk

Juwelen

Diamantbewerking

Diamantbewerking

Goud en juwelen

Goud en juwelen

Uurwerkmaken

Uurwerkmaken

Koeling
en warmte

Centrale verwarming en sanitaire installaties
Koelinstallaties
Koelinstallaties duaal
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal

Land- en tuinbouw

Hippisch assistent duaal
Medewerker florist duaal
Paardrijden- en verzorgen
Plant, dier en milieu

Dier en milieu duaal
Dierenzorg
Groenaanleg en -beheer duaal
Groendecoratie
Groendecoratie duaal
Landbouw
Paardrijden en -verzorgen
Paardenhouderij duaal
Plant en milieu duaal
Tuinbouw en groenvoorziening

Lichaamsverzorging

Haarzorg

Haarverzorging duaal
Haarzorg

Maritieme
opleidingen

Maritieme vorming

Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal
Maritieme vorming

Rijn- en binnenvaart

Rijn- en binnenvaart

Basismechanica
Preventief onderhoud machines en
installaties duaal

Kunststofverwerking
Lassen-constructie
Lassen-constructie duaal
Mechanische vormgeving duaal
Mechanisch onderhoud
Onderhoudsmechanica duaal
Productie-industrie duaal
Werktuigmachines

Elektrische installaties

Elektrische installaties
Elektrische installaties duaal

Medewerker productielijn kleding,
confectie en meubelstoffering duaal
Medewerking textielverzorging duaal
Moderealisatie en -presentatie

Moderealisatie duaal
Moderealisatie en -verkoop
Textielverzorging duaal

Mechanica
en elektriciteit

Mode

Muziekinstrumentenbouw

Muziekinstrumentenbouw

Personenzorg

Verzorging-voeding

Organisatiehulp
Verzorging

Sport

Topsport-sportinitiatie

Topsport-sportinitiatie

Textiel

Textiel

Textiel
Textiel duaal

Toerisme

Onthaal en recreatie
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Voeding

Brood- en banketbakkerij
Medewerker (banket)bakkerij duaal
Medewerker slagerij duaal

Brood- en banketbakkerij duaal
Brood- en banketbakkerij en confiserie
Grootkeuken
Grootkeuken en caterering duaal

Restaurant en keuken

Restaurant en keuken
Restaurant en keuken duaal
Slagerij duaal

Slagerij en vleeswarenbereiding

Slagerij en verkoopsklare gerechten

* Sinds 2013-2014 zijn er wijzigingen in de leerplannen van het Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs voor de studierichtingen
BSO Kantoor en BSO Verkoop. De tweede graad BSO Kantoor en BSO Verkoop krijgt de gemeenschappelijke benaming Office en Retail.
De derde graad BSO Kantoor bestaat uit de basismodule Administratief medewerker (Office) en één keuzemodule te kiezen uit Retail
minor, Logistiek of Medewerker klantendienst. De derde graad BSO Verkoop bestaat uit de basismodule Retail en één keuzemodule te
kiezen uit Logistiek, Medewerker klantendienst, Visual merchandising. Concrete informatie kan je navragen bij de scholen.

HBO5 (HOGER BEROEPSONDERWIJS) VERPLEEGKUNDE
De driejarige HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt georganiseerd door een secundaire school in samenwerking met een hogeschool die
de professionele bachelor Verpleegkunde aanbiedt. Om toegelaten te worden moet je voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken
over een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, een diploma secundair onderwijs of daaraan gelijkwaardig studiebewijs. Heb je niet het juiste studiebewijs dan kan je deelnemen aan een toelatingsproef. Na deze
opleiding behaal je het diploma van gegradueerde, en eventueel ook een diploma secundair onderwijs.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoger-beroepsonderwijs-verpleegkunde

VOORBEREIDENDE JAREN OP HET HOGER ONDERWIJS ASO, KSO
Je kan binnen de derde graad ASO en KSO nog een extra jaar volgen om je voor te bereiden op het hoger onderwijs. In het ASO wil dit
jaar tekorten in wiskunde en wetenschappen bijwerken, in het KSO zijn deze jaren een voorbereiding op de artistieke toelatingsproeven
in het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden beschik je over een diploma secundair onderwijs. Voor de KSO-studierichtingen van
het studiegebied Podiumkunsten kan de school eisen dat je positief wordt geëvalueerd op een geschiktheidsproef die peilt naar je
artistieke aanleg.
Je kan kiezen uit volgende voorbereidende jaren:

•
•
•
•
•

Bijzondere beeldende vorming (KSO) in het studiegebied Beeldende kunsten
Bijzondere muzikale vorming (KSO) in het studiegebied Podiumkunsten
Bijzondere vorming dans (KSO) in het studiegebied Podiumkunsten
Bijzondere vorming woordkunst-drama (KSO) in het studiegebied Podiumkunsten
Bijzondere wetenschappelijke vorming (ASO) in het studiegebied Algemeen secundair onderwijs

NAAMLOOS LEERJAAR BSO
Je kan binnen de derde graad BSO een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs volgen. In dat jaar krijg je minstens 28 uren basisvorming. Er wordt een uitgesproken interesse verwacht voor talen, wiskunde en wetenschappen. Het ritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in
een specialisatiejaar BSO.
Om toegelaten te worden heb je ofwel het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
ofwel het diploma van secundair onderwijs uitgereikt in het BSO behaald.
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SPECIALISATIEJAREN BSO EN SE-N-SE KSO, TSO
Toelatingsvoorwaarden specialisatiejaren BSO
Je hebt het studiegetuigschrift van het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of het diploma van
secundair onderwijs behaald.
Elke overstap van een zesde jaar TSO, BSO naar een specialisatiejaar BSO van hetzelfde studiegebied is toegelaten.
Overstappen naar een specialisatiejaar BSO vanuit een ander studiegebied kan enkel mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
Enkele bijzondere toelatingsvoorwaarden
Voor de studierichtingen Bijzonder transport, Dakwerken, Mechanische en hydraulische kranen, Wegenbouwmachines moeten de
leerlingen bovendien medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep.
Voor de studierichtingen BSO met een component topsport moeten de leerlingen bovendien een topsportstatuut A of B hebben van de
selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Voor Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige en verzorgende/zorgkundige duaal is toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied
(cf. federale regelgeving op de functie van zorgkundige).
Voor Veiligheidsberoepen moet de leerling bovendien beschikken over een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat de leerling
niet veroordeeld is tot enige correctionele of criminele straf.

Toelatingsvoorwaarden Se-n-Se TSO, KSO
Je hebt het diploma van secundair onderwijs behaald.
Elke overstap van een zesde jaar TSO, KSO of specialisatiejaar BSO naar een Se-n-Se van hetzelfde studiegebied is toegelaten.
Overstappen naar een Se-n-Se van een ander studiegebied kan enkel mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan ook op basis van een toelatingsproef een gunstige beslissing nemen.
De toelatingsklassenraad kan ook op basis van elders verworven competenties of kwalificaties een gunstige beslissing nemen.
Enkele bijzondere toelatingsvoorwaarden
Voor Integrale veiligheid moet de leerling bovendien medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep en beschikken
over een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat de leerling niet veroordeeld is tot enige correctionele of criminele straf.
Hieronder vind je de studierichtingen per studiegebied.

Studiegebied
Auto

S p e c i a l i s at i e j a r e n B S O / S e - n - S e T S O, K S O
TSO

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
Toegepaste autotechnieken

BSO

Auto-elektriciteit
Bedrijfsvoertuigen
Bijzonder transport
Carrosserie- en spuitwerk
Diesel- en LPG-motoren
Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
Scheeps- en havenwerk
Spuiter carrosserie duaal

Beeldende kunsten

KSO

Architecturale vormgeving
Audiovisuele vormgeving
Grafische vormgeving
Industriële vormgeving
Ruimtelijke vormgeving

Bouw

TSO

Bouw constructie- en planningstechnieken
Industriële bouwtechnieken
Weg- en waterbouwtechnieken
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BSO

Asfalt- en betonwegenbouwer duaal
Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
Bio-ecologische bouwafwerking
Dakwerken
Dakwerken duaal
Decoratie en restauratie schilderwerk
IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal
Mechanische en hydraulische kranen
Monteur steigerbouw duaal
Natuursteenbewerker duaal
Renovatie bouw
Restauratie bouw
Restauratievakman schilder-decorateur duaal
Stukadoor duaal
Vloerder-tegelzetter duaal
Wegenbouwmachines

Chemie

TSO

Apotheekassistent
Chemische procestechnieken
Chemische procestechnieken duaal

Decoratieve technieken

BSO

Decor- en standenbouw
Publiciteit en illustratie

Grafische communicatie
en media

TSO

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken
Interactieve multimediatechnieken
Rotatiedruktechnieken
Tekst- en beeldintegratietechnieken

BSO

Bedrijfsgrafiek
Offsetrotatie- en flexodrukker duaal
Grafische opmaaksystemen
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling
Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal
Zeefdruk

TSO

Administratie vrije beroepen
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal
Commercieel webverkeer
Immobiliënbeheer
Internationaal transport en goederenverzending
KMO-administratie
Medico-sociale administratie
Verkoop en distributie

BSO

Commercieel assistent duaal
Kantooradministratie en gegevensbeheer
Logistiek
Logistiek assistent magazijn duaal
Verkoop en vertegenwoordiging
Winkelbeheer en etalage

Handel
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Hout

TSO

Hout constructie- en planningstechnieken

BSO

Bijzondere schrijnwerkconstructies
Daktimmerman duaal
Decor- en standenbouwer duaal
Industriële houtbewerking
Interieurbouwer duaal
Interieurinrichting
Meubelgarneren
Meubelstoffeerder duaal
Modelmakerij
Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal
Plaatser houten vloerbedekking duaal
Restauratie van meubelen
Restauratie van schrijnwerk
Schrijnwerker houtbouw duaal
Stijl- en designmeubelen
Trappenmaker duaal

Juwelen

BSO

Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse
Juwelencreatie
Uurwerkherstelling

Koeling en warmte

TSO

Industriële koeltechnieken
Industriële warmtetechnieken
Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal

BSO

Koeltechnische installaties
Non-ferro metalen dakbedekkingen
Technicus installatietechnieken duaal
Technicus koelinstallaties duaal
Verwarmingsinstallatie

TSO

Agro- en groenbeheer
Agro- en groenmechanisatie

BSO

Agromanagement
Bloemsierkunst
Bosbouw en bosbeheer
Florist duaal
Gespecialiseerde dierenverzorging
Land- en tuinbouwmechanisatie
Manegehouder-rijmeester
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal
Natuurbeheerder duaal
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal
Productiemedewerker dier duaal
Productiemedewerker plant duaal
Tuinaanleg en –onderhoud
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal
Tuinbouwproductie
Veehouderij en landbouwteelten

TSO

Esthetische lichaamsverzorging
Grime

BSO

Haarstilist
Kapper-stylist duaal

TSO

Integrale veiligheid

BSO

Veiligheidsberoepen

Land- en tuinbouw

Lichaamsverzorging

Maatschappelijke
veiligheid
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Maritieme opleidingen

BSO

Beperkte kustvaart
Schipper-Motorist
Stuurman binnenscheepvaart duaal

Mechanica en elektriciteit

TSO

Audio-video en teletechnieken
Automotive
Computergestuurde mechanische productietechnieken
Haventechnieken
Industriële computertechnieken
Industriële onderhoudstechnieken
Kunststofvormgevingstechnieken
Mechanica constructie- en planningstechnieken
Productie- en procestechnologie
Regeltechnieken
Stuur- en beveiligingstechnieken
Technieker industriële procesautomatisatie duaal
Vliegtuigtechnicus

BSO

Composietverwerking
Computergestuurde werktuigmachines
Elektrotechnicus duaal
Fotolassen
Industrieel onderhoud
Industriële elektriciteit
Installateur gebouwenautomatisering duaal
Installateur nutsvoorzieningen duaal
Lasser-monteerder duaal
Matrijzenbouw
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Omsteller verspanning en monteerder-afregelaar duaal
Pijpfitten-lassen-monteren
Pijpfitter-fabriceur duaal

TSO

Creatie en patroonontwerpen
Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal

BSO

Mode- en maatkleding heren
Mode-verkoop
Modespecialisatie en trendstudie
Ontwikkelaar prototypes mode duaal

Muziekinstrumentenbouw

BSO

Bouw historische muziekinstrumenten
Restauratie muziekinstrumenten

Optiek

TSO

Contactologie-optometrie

Orthopedische
technieken

TSO

Orthopedische instrumenten

Personenzorg

TSO

Animatie in de ouderenzorg
Internaatswerking
Leefgroepenwerking
Tandartsassistent duaal
Tandartsassistentie
Voedselbehandeling

BSO

Kinderbegeleider duaal
Kinderzorg
Organisatie-assistentie
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Verzorgende/zorgkundige duaal

Mode
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Sport

TSO

Fitnessbegeleider duaal
Sportclub- en fitnessbegeleider

BSO

Topsport-sportbegeleider

Tandtechnieken

TSO

Dentaaltechnicus duaal
Dentaaltechnieken en supra-structuren

Textiel

TSO
BSO

Regelaar textielproductiemachines duaal
Instellen van textielmachines
Productieoperator textielproductielijn duaal

Toerisme

TSO

Public relations
Toerisme en organisatie
Toerisme en recreatie

BSO

Animator duaal
Gespecialiseerd recreatiemedewerker
Host duaal

TSO

Assistent voedingsindustrie
Butler-Intendant
Hotelbeheer
Vleeswarentechnieken

BSO

Banketaannemer-traiteur
Banketbakkerij-chocoladebewerking
Chocolatier duaal
Dieetbakkerij
Gemeenschapsrestauratie
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal
Grootkeukenkok duaal
Hotelonthaal
Hotelreceptionist duaal
Kok duaal
Restaurantbedrijf en drankenkennis
Slagerij-fijnkosttraiteur
Specialiteitenrestaurant
Wereldgastronomie

Voeding
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Deeltijds beroepssecundair onderwijs
Let op: er is een hervorming van het stelsel van leren en werken tot een systeem van duaal leren. Centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s)
en Syntra vzw blijven bestaan maar hun aanbod verandert wel van leren en werken naar duaal leren. De hervorming moet tegelijkertijd
afgerond zijn met de modernisering van het secundair onderwijs in het schooljaar 2025-2026. Opleidingen in het deeltijds beroepsonderwijs en leertijd zullen vanaf september 2021 geleidelijk aan geschrapt worden en overgaan naar duaal leren. Het nieuwe aanbod zal
dan bestaan uit duale studierichtingen en aanloopstructuuronderdelen. Die krijgen allemaal een plaats in de matrix van het secundair
onderwijs.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-leren-en-werken-naar-duaal-leren#aanbod-verandert

Je combineert leren en werken met een voltijds engagement van minstens 28 uren per week.
Overstappen kan van zodra je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht vanaf de leeftijd van 16 jaar of vanaf de leeftijd van 15 jaar, als je
de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair (al dan niet geslaagd) achter de rug hebt.
Je kan deeltijds leren en werken uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin je de leeftijd van 25 jaar bereikt.
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs volg je 15 uren of 2 dagen per week algemene en beroepsgerichte vorming op school. Op de
andere dagen ga je werken of word je hierop voorbereid.
Wanneer je voor het eerst inschrijft in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs vindt er een intakegesprek en een
screening plaats. Je wordt gescreend op arbeidsrijpheid, arbeidsbereidheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties.
Op basis hiervan legt de school samen met jou een traject vast.
Als je een reguliere tewerkstelling hebt, dan ontvang je een leervergoeding.
Je behaalt naast onderwijskwalificaties ook beroepskwalificaties. Onder bepaalde voorwaarden kan je een (deel)certificaat, een attest
verworven competenties, het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van
de derde graad secundair onderwijs of het diploma secundair onderwijs behalen.
Om in te schrijven neem je contact op met het Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs van je keuze.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/deeltijds-leren-en-deeltijds-werken

Leertijd
Let op: er is een hervorming van het stelsel van leren en werken tot een systeem van duaal leren. Centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s)
en Syntra vzw blijven bestaan maar hun aanbod verandert wel van leren en werken naar duaal leren. De hervorming moet tegelijkertijd
afgerond zijn met de modernisering van het secundair onderwijs in het schooljaar 2025-2026. Opleidingen in het deeltijds beroepsonderwijs en leertijd zullen vanaf september 2021 geleidelijk aan geschrapt worden en overgaan naar duaal leren. Het nieuwe aanbod zal
dan bestaan uit duale studierichtingen en aanloopstructuuronderdelen. Die krijgen allemaal een plaats in de matrix van het secundair
onderwijs.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-leren-en-werken-naar-duaal-leren#aanbod-verandert

Je combineert leren en werken met een voltijds engagement van minstens 28 uren per week.
Overstappen kan van zodra je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht vanaf de leeftijd van 16 jaar of vanaf de leeftijd van 15 jaar, als je
de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair (al dan niet geslaagd) achter de rug hebt.
Je kan deeltijds leren en werken uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin je de leeftijd van 25 jaar bereikt.
De leertijd bereidt je voor op een beroep via de dagelijkse praktijk in een onderneming.
Je volgt 4 dagen per week een praktijkopleiding bij een ondernemer.
Je volgt 1 dag per week algemene en beroepsgerichte vorming in een Syntra-campus.
Je sluit een schriftelijke overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Al naargelang je leeftijd en je gevolgde vooropleiding duren de opleidingen 1 tot 3 jaar.
Je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.
Je behaalt studiebewijzen gericht op directe tewerkstelling. Onder bepaalde voorwaarden kan je het getuigschrift van de tweede graad
secundair onderwijs, het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of het diploma secundair
onderwijs behalen.
Om in te schrijven neem je contact op met de competentiecoach. Die helpt je bij de keuze van een beroep en bij het vinden van een
werkplek. Hij/zij regelt samen met jou alle praktische afspraken (werkuren…) en staat voor je klaar wanneer je vragen of problemen hebt.
syntra-mvl.be/ben-je-minstens-15-en-wil-je-een-vak-leren-op-de-werkvloer
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Duaal leren
De invoering van duaal leren als volwaardige leerweg in het voltijds secundair onderwijs is gestart op 1 september 2019. Je kan duaal
leren volgen in een school voor voltijds (buiten)gewoon secundair onderwijs, in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs
(CDO) of in een Syntra-campus. In duaal leren leer je zowel op school als op de werkplek.
Volg je een studierichting met finaliteit arbeidsmarkt (BSO, DBSO, BuSO) of een studierichting met dubbele finaliteit (TSO, KSO) dan zal
de klassenraad vanaf het tweede leerjaar van de tweede graad, verplicht een advies geven over je arbeidsrijpheid en je arbeidsbereidheid. Hiermee kan je je aanmelden bij een school die duaal leren aanbiedt. Volg je een studierichting met doorstroomfinaliteit dan zal
het advies niet standaard gegeven worden, maar kan dit op vraag van jou als leerling. In andere situaties kunnen ook VDAB of OCMW
een advies geven.
Je hebt per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen vanaf de start van de lessen (of na het stoppen van een eerdere opleiding)
om een werkplek te vinden.
Het aantal uur dat je op de werkplek doorbrengt hangt af van het contract waarmee je als jongere tewerkgesteld bent en van de gekozen
studierichting:

• de overeenkomst alternerende opleiding (OAO): als de werkplekcomponent van de opleiding op schooljaarbasis gemiddeld 20 uren
per week op de reële werkplek bedraagt.

• de stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO): als de werkplekcomponent van de opleiding op schooljaarbasis gemiddeld
minder dan 20 uren per week bedraagt, of als de werkplek altijd een gesimuleerde (en geen reële) werkplek is bv. een sectoraal
opleidingscentrum.

Je behaalt naast onderwijskwalificaties ook beroepskwalificaties. Onder bepaalde voorwaarden kan je een getuigschrift van de opleiding,
een (deel)certificaat, een attest verworven competenties, het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair
onderwijs, het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, het
certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se) of het diploma secundair onderwijs behalen.
Om in te schrijven neem je contact op met een school voor voltijds onderwijs, een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs
(CDO) of een Syntra-campus.
duaalleren.vlaanderen
onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_duaal_leren.php
onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren
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Buitengewoon secundair onderwijs
Het buitengewoon secundair onderwijs geeft onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die specifieke zorg nodig hebben door een
beperking. Je krijgt les in kleine groepen. Er wordt voor elke leerling een individueel handelingsplan opgesteld. Naast leerkrachten werkt
er in het buitengewoon secundair onderwijs ook heel wat paramedisch personeel om te ondersteunen waar nodig.
Sinds 1 september 2015 is het M-decreet (Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) van toepassing.
Alle leerlingen, dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hebben recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school
het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen. Redelijke aanpassingen zijn bv. gebruik van rekenmachine, langere toetstijden,
gebruik van laptop … Op het einde van het schooljaar krijgen deze leerlingen hetzelfde getuigschrift/diploma als de andere leerlingen in
de klas.
Leerlingen waarvoor deze redelijke aanpassingen na een proces van afweging onvoldoende of disproportioneel zijn, hebben een individueel aangepast curriculum nodig. Zij kunnen terecht in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs.
Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen in een gewone school krijgen op het einde van het jaar een attest van
verworven competenties.
Vindt de school de aanpassingen die ze moet doen onredelijk, dan kan ze (mits motivering) de inschrijving ontbinden.
Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, moet je een verslag, opgemaakt door het CLB, kunnen voorleggen.
Het verslag maakt duidelijk welke opleidingsvorm en welk type buitengewoon onderwijs voor jou het meest aangewezen is.
Je wordt toegelaten in het buitengewoon secundair onderwijs na de zomervakantie van het jaar waarin je 13 jaar wordt. Uitzonderlijk
kan dat ook op 12-jarige leeftijd. Je mag hoogstens 21 jaar zijn.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-buitengewoon-secundair-onderwijs
onderwijs.vlaanderen.be/nl/redelijke-aanpassingen

OPLEIDINGSVORMEN
Er bestaan 4 verschillende opleidingsvormen in het buitengewoon secundair onderwijs. Elke opleidingsvorm bereidt voor op het latere
beroeps- en/of sociale leven.

Opleidingsvorm 1
Mogelijk voor type 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Doel: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning, ontwikkelen van zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden, sensomotoriek en sociale vorming.
Duur: 4 jaar, verlengingen zijn mogelijk voor leerlingen die 21 jaar zijn.
Na opleidingsvorm 1 krijg je een attest.

Opleidingsvorm 2
Mogelijk voor type 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Doel: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning.
Twee fasen: fase 1 (minimum 2 jaar) met vooral sociale aanpassing en fase 2 (minstens 2 jaar) met vooral arbeidsgeschiktmaking,
verlengingen zijn mogelijk voor leerlingen die 21 jaar zijn.
Na opleidingsvorm 2 krijg je een attest.

Opleidingsvorm 3
Mogelijk voor type basisaanbod, 3, 4, 6, 7, 9.
Doel: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, algemene, sociale en beroepsvorming.
Drie fasen: observatiefase (minstens 1 jaar), opleidingsfase (minstens 2 jaar) en kwalificatiefase (minstens 2 jaar).
In het observatiejaar maak je al doende kennis met een aantal beroepen.
De volgende 4 leerjaren kies je voor een opleiding tot een welbepaald beroep.
Na opleidingsvorm 3 krijg je een getuigschrift.
Aansluitend kan je gedurende 1 jaar een alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Die opleiding wisselt schoolse vorming af met
stages in een bedrijf.
De modernisering van opleidingsvorm 3 is gestart vanaf 1 september 2020 en wordt leerjaar na leerjaar ingevoerd. Vanaf 1 september
2021 wordt gestart met het eerste leerjaar van de opleidingsfase.
Het overzicht van de gemoderniseerde opleidingen matrix OV3 vind je vanaf pagina 29.
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Opleidingsvorm 4
Mogelijk voor type 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Je kan kiezen uit een aantal studierichtingen van het gewoon secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning
aangepast aan de noden van de jongere.
Na opleidingsvorm 4 behaal je dezelfde studiebewijzen als in het gewoon secundair onderwijs.
De modernisering van opleidingsvorm 4 is gestart vanaf 1 september 2019 en wordt leerjaar na leerjaar ingevoerd.
(meer info zie pagina 6)

TYPES
In het buitengewoon secundair onderwijs bestaan verschillende types. Elk type is aangepast aan de specifieke noden van de jongere.
In het buitengewoon secundair onderwijs blijft het type ondergeschikt aan de opleidingsvorm.

Basisaanbod | Jongeren voor wie de aanpassingen in het gewoon onderwijs disproportioneel of onvoldoende zijn om
het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen

Type 2 | Jongeren met een verstandelijke beperking
Type 3 | Jongeren met een emotionele- of gedragsstoornis
Type 4 | Jongeren met een motorische beperking
Type 5 | Jongeren die opgenomen zijn in een ziekenhuis,
residentiële setting of preventorium

Type 6 | Jongeren met een visuele beperking
Type 7 | Jongeren met een auditieve beperking of spraakof taalstoornis

Type 9 | Jongeren met een autismespectrumstoornis

GEMODERNISEERDE OPLEIDINGEN MATRIX OV3
Hieronder vind je de studierichtingen per studiedomein.

Studiedomein

O p l e i d i n g s fa s e

Kwa l i f i c at i e fa s e / I n t e g r at i e fa s e

Economie en organisatie

Basis organisatie en logistiek

Bestuurder interne transportmiddelen
Magazijnmedewerker
Onthaalmedewerker
Verpakker
Winkelmedewerker

Land en tuinbouw

Basis groenvoorziening en -decoratie

Assistent plantaardige productie
Medewerker florist
Medewerker groen- en tuinbeheer

Maatschappij en welzijn

Basis confectie en textielverzorging

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering
Medewerker textielverzorging

Basis haarverzorging

Medewerker kapper

Basis logistiek onderhoud

Huishoudhulp zorg
Logistiek assistent in de zorg
Schoonmaker
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Stem

Voeding en horeca
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Basis bouw

Medewerker ruwbouw
Vloerder-tegelzetter
Voeger

Basis hout

Machinaal houtbewerker
Medewerker hout
Plaatser binnenschrijnwerk
Plaatser buitenschrijnwerk
Plaatser interieurprojecten
Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout
Werkplaatsinterieurbouwer

Basismechanica

Bandenmonteur
Fietshersteller
Hoeknaadlasser
Insteller plaatbewerking
Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties
Samensteller
Voorbewerker carrosserie

Basis schilderen en decoratie

Plaatser soepele vloerbekleding
Plaatser wandbekleding
Schilder

Basis bakkerij

Medewerker (banket)bakkerij

Basis horeca

Keukenmedewerker
Medewerker fastfood
Medewerker kamerdienst
Medewerker spoelkeuken

Basis slagerij

Medewerker slagerij

Zoek je een school?
VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS
De Pinte

Gent

GO! atheneum Erasmus De Pinte (GO!)

Atheneum Wispelberg (stedelijk)

Polderdreef 42 – 9840 De Pinte
09 321 21 70
info@erasmusdepinte.be
www.erasmusdepinte.be
Externaat gemengd
GO! CLB Deinze-Eeklo vestiging De Pinte

Wispelbergstraat 1-2 – 9000 Gent
09 268 72 10
wispelberg@onderwijs.gent.be
www.atheneumwispelberg.be
Externaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Drongen

BenedictusPoort Campus Maria Middelares
(vrij)

GO! KTA MoBi Campus Drongen (GO!)
KTA MoBi – Campus Drongen
Industriepark 14/006 – 9031 Drongen
09 282 09 06
info@ktamobi.be
www.ktamobi.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

Evergem

GO! Einstein Atheneum – Aso Talen,
Wetenschappen & Kunst Campus Evergem (GO!)
Hofbilkstraat 21 – 9940 Evergem
09 394 30 70
info@einsteinatheneum.be
www.einsteinatheneum.be
Externaat/internaat gemengd i.s.m. internaten GO
GO! CLB Gent hoofdzetel

MUDA – GO! Kunstsecundair – Evergem (GO!)
Hofbilkstraat 21 – 9940 Evergem
09 394 30 80
info@muda.be
www.muda.be
Externaat/internaat gemengd i.s.m. internaten GO
GO! CLB Gent hoofdzetel

Sint-Franciscus – Schepenhuisstraat (vrij)
Schepenhuisstraat 4 – 9940 Evergem
09 253 71 76
directie@sfevergem.be
www.sfevergem.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Kortrijksesteenweg 1024 – 9000 Gent
09 222 37 82
campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be
www.benedictuspoort.be
Externaat
VCLB regio Gent

Buurtschool Warande13 (Keerpunt Freinet)
(methodeonderwijs) (vrij niet-confessioneel)
Warandestraat 13
9000 Gent
0485 559 294
gent@keerpuntscholen.be
https://keerpuntscholen.be/oase50/
Interstedelijk CLB Gent

Freinetatheneum De Wingerd
(methodeonderwijs) (stedelijk)
Neermeerskaai 1A – 9000 Gent
09 234 12 53
wingerd@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/freinetatheneumdewingerd
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Freinetmiddenschool Gent (methodeonderwijs)
(stedelijk)
Offerlaan 1 – 9000 Gent
09 269 33 00
freinetmiddenschool@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/freinetmiddenschool
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

GO! Atheneum Voskenslaan Gent (GO!)
Voskenslaan 60 – 9000 Gent
09 240 00 60
info@kavoskenslaan.be
www.kavoskenslaan.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel
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GO! KTA MoBi (GO!)

Hotelschool Gent (stedelijk)

Coupure Rechts 312 – 9000 Gent
09 225 33 04
info@ktamobi.be
www.ktamobi.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

Lange Violettestraat 10 - 12 – 9000 Gent
09 269 86 00
Tweebruggenstraat 59 – 9000 Gent
09 235 24 40
hotelschool@onderwijs.gent.be
www.hotelschoolgent.be
Externaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

GO! Lyceum Gent Campus Kortrijksesteenweg
(GO!)
Kortrijksesteenweg 12 – 9000 Gent
09 220 10 70
info@lyceumgent.be
www.lyceumgent.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

GO! Lyceum Gent Campus Portus
(methodeonderwijs)(GO!)
Barrestraat 6 – 9000 Gent
09 220 10 70
info@lyceumgent.be
www.dalton.lyceumgent.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

GO! middenschool Voskenslaan Gent (GO!)
Voskenslaan 60 – 9000 Gent
09 240 00 57
info@msvoskenslaan.be
www.msvoskenslaan.be, www.mijnkeuze.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel

Het Spectrum Gent (stedelijk)
Martelaarslaan 13 – 9000 Gent
09 269 23 00
spectrum@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/spectrum
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Het Spectrum Gent: De Toren Van Babel
(stedelijk)
Bargiekaai 1 – 9000 Gent
09 225 42 01
torenvanbabel@stad.gent
https://scholen.stad.gent/torenvanbabel
Externaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (vrij)
Holstraat 66 – 9000 Gent
09 235 04 20
info@htisa.be
www.htisa.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

32

IVG-School (vrijzinnig-humanistisch)
Nederkouter 112 – 9000 Gent
09 265 70 60
info@ivgschool.be
www.ivgschool.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius
Campus Guislain (vrij) GUISLAIN (vrij)
Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent
09 216 35 50
leen.mullie@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius
Campus Molenaarsstraat (vrij)
Molenaarsstraat 30 – 9000 Gent
09 235 82 40
ivv@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Kunsthumaniora Sint-Lucas (vrij)
Oude Houtlei 44 – 9000 Gent
09 224 08 76
secretariaat@lucasgent.be
www.lucasgent.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV) –
vestiging Gent (methodeonderwijs)
(vrij niet –confessioneel)
Kasteellaan 54 – 9000 Gent
09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be
www.steinerschoolgent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Nieuwen Bosch Humaniora (vrij)
Lange Violettestraat 65 – 9000 Gent
09 223 96 08
humaniora@nieuwenbosch.be
www.nieuwenbosch.be
Externaat gemengd/internaat meisjes
VCLB regio Gen

Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut (vrij)

Sint-Lievenscollege Business (vrij)

Tweebruggenstraat 55 – 9000 Gent
09 225 46 44
info@olvigent.be
www.olvigent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Steendam 27 – 9000 Gent
09 225 89 07
Gildestraat 17 – 9000 Gent
09 225 77 50
business@sintlievenscollege.be
https://business.sintlievenscollege.be
Externaat gemengd/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Richtpunt Campus Gent Abdisstraat ( voorheen
Provinciale Middenschool) (provinciaal)
Abdisstraat 56 – 9000 Gent
09 267 12 40
infocampusabdis@richtpuntgent.be
www.richtpuntgent.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

Richtpunt Campus Gent Godshuizenlaan
(voorheen Provinciaal Instituut voor Haartooi
en Schoonheidszorgen) (provinciaal)

Sint-Lievenscollege Humaniora (vrij)
Zilverenberg 1 – 9000 Gent
09 225 11 47
humaniora@sintlievenscollege.be
https://humaniora.sintlievenscollege.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Sint-Paulusinstituut Campus E. De Deynestraat
(vrij)

Godshuizenlaan 65-75 – 9000 Gent
09 267 12 60
infocampusgodshuizen@richtpuntgent.be
www.richtpuntgent.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

E. De Deynestraat 2 – 9000 Gent
09 222 11 66
info@sintpaulusgent.be
www.sintpaulusgent.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Richtpunt Campus Gent Henleykaai (voorheen
Provinciaal Handels- en Taalinstituut)
(provinciaal)

Sint-Paulusinstituut Campus Marathonstraat
(vrij)

Henleykaai 83 – 9000 Gent
09 267 12 10
infocampushenley@richtpuntgent.be
www.richtpuntgent.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Bisdomkaai

Secundair Kunstinstituut (stedelijk)
Ottogracht 4 – 9000 Gent
09 269 43 54
ski@onderwijs.gent.be
www.kunstinstituut.be
Externaat gemengd

Sint-Barbaracollege (vrij)
Savaanstraat 33 – 9000 Gent
09 235 72 50
info@sint-barbara.be
www.sint-barbara.be
Externaat gemengd/internaat jongens/meisjes
VCLB regio Gent

Sint-Bavohumaniora (vrij)
Reep 4 – 9000 Gent
09 267 96 11
sint.bavohumaniora@sbhg.be
www.sbhg.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Marathonstraat 35 – 9000 Gent
09 221 15 33
info@sintpaulusgent.be
www.sintpaulusgent.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Sint-Paulusinstituut Campus Patijntjestraat
(vrij)
Patijntjestraat 45 – 9000 Gent
09 222 38 22
info@sintpaulusgent.be
www.sintpaulusgent.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Sint-Pietersinstituut (vrij)
Koning Albertlaan 70 – 9000 Gent
09 222 14 52
info@sintpietersgent.be
www.sintpietersgent.be
Externaat gemengd/internaat meisjes
VCLB regio Gent

Vesaliusverpleegkunde Campus Gent (GO!)
Keramiekstraat 80 – 9000 Gent
09 243 23 81
gent@vesaliusverpleegkunde.be
www.vesaliusverpleegkunde.be
GO! CLB Oostende
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Vrij Instituut Voor Secundair Onderwijs - Gent
(vrij)

Vrij Instituut Voor Secundair Onderwijs Mariakerke (vrij)

Kuiperskaai 55 F – 9000 Gent
09 223 04 68
09 269 16 40 (inschrijvingen-info)
infogent@viso.be, vestigingsverantwoordelijkegent@visocloud.org
(inschrijvingen-info)
www.viso.be
Externaat gemengd/internaat VISO Mariakerke
VCLB regio Gent

Industrieweg 230 – 9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be
www.viso.be
Externaat/internaat gemengd vanaf 12 jaar
VCLB regio Gent

Vrije Nederlandstalige School Lucernacollege –
Campus Tweestroom (vrij niet-confessioneel)
Ganzendries 149 – 9000 Gent
09 329 71 92
secretariaat.gent@lucernacollege.be
www.lucerna.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Gentbrugge

GO! Atheneum Gentbrugge (GO!)
Ooievaarsnest 3 – 9050 Gentbrugge
09 210 51 51
info@atheneumgentbrugge.be
www.atheneumgentbrugge.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Melle

Ledeberg

BenedictusPoort Campus Ledeberg (vrij)
Hundelgemsesteenweg 93 – 9050 Ledeberg
09 231 23 48
campus.ledeberg@benedictuspoort.be
www.benedictuspoort.be
Externaat /internaat gemengd Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Ledeberg
VCLB regio Gent

Lochristi

EDUGO campus Lochristi (vrij)
Dorp-Oost 32 – 9080 Lochristi
09 355 89 46
info.lochristi@edugo.be
www.edugo.be
Externaat/(overkoepelend) internaat gemengd
VCLB regio Gent

Mariakerke

GO! Atheneum Mariakerke (GO!)
A. Casier de ter Bekenlaan 26 – 9030 Mariakerke
09 216 84 44
info@atheneummariakerke.be
www.atheneummariakerke.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel

Visitatie - Broeders Van Liefde (vrij)
Zandloperstraat 8 – 9030 Mariakerke
09 226 76 83
info@visitatie.be
www.visitatie.be
Externaat (samenwerking met internaat Sint-Paulus)
VCLB regio Gent
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Melle

College Van De Paters Jozefieten (vrij)
Brusselsesteenweg 459 – 9090 Melle
09 252 11 09
info@collegemelle.be
www.collegemelle.be
Externaat /internaat
VCLB regio Gent

GO! Tuinbouwschool Melle (GO!)
Brusselsesteenweg 165 – 9090 Melle
09 210 45 40
info@tuinbouwschool-melle.be
www.tuinbouwschool-melle.be
Externaat gemengd/internaat i.s.m. internaten GO!
GO! CLB Gent

Sint-Franciscusinstituut ASO – BSO - TSO (vrij)
Tuinstraat 105 – 9090 Melle
09 230 79 11
contact@sfimelle.be
www.sfimelle.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Merelbeke

GO! Atheneum Merelbeke Campus Technisch
Atheneum (GO!)
Potaardeberg 59 – 9820 Merelbeke – 09 230 69 35
Zwijnaardsesteenweg 6 – 9820 Merelbeke
secretariaat@atheneummerelbeke.be
www.atheneummerelbeke.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Melle

GO! Atheneum Merelbeke Campus Popelin
Lyceum (GO!)
Gaversesteenweg 195 – 9820 Merelbeke – 09 230 76 96
Zwijnaardsesteenweg 6 – 9820 Merelbeke – 09 230 69 35
secretariaat@atheneummerelbeke.be
www.atheneummerelbeke.be
Externaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Melle

Oostakker

EDUGO campus De Brug (vrij)
Eksaardserijweg 24 – 9041 Oostakker
09 255 91 13
info.brug@edugo.be
www.edugo.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

EDUGO campus De Toren Humaniora (vrij)

Sint-Denijs-Westrem

Sint-Jozefstraat 10 – 9041 Oostakker
09 255 91 14
info.toren@edugo.be
www.edugo.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem School voor
Wetenschap en Techniek (vrij)

EDUGO campus Glorieux School Voor
Wetenschap en Techniek (vrij)
09 255 91 15
info.glorieux@edugo.be
www.edugo.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

GO! Einstein Atheneum Campus Oostakker (GO!)
Gentstraat 194 – 9041 Oostakker
09 394 30 70
info@einsteinatheneum-oostakker.be
www.einsteinatheneum.be
Externaat/internaat gemengd i.s.m. internaten GO
GO! CLB Gent hoofdzetel

Sint-Amandsberg

Buurtschool Oase50 (Keerpunt Freinet)
(methodeonderwijs) (vrij niet-confessioneel)
Spitaalpoortstraat 50
9040 Sint-Amandsberg
0485 732 328
gent@keerpuntscholen.be
https://keerpuntscholen.be/oase50/
Interstedelijk CLB Gent

GO! KTA-GITO Groenkouter (GO!)
SintBaafskouterstraat 129 – 9040 Sint-Amandsberg
09 228 42 22
J. Crickstraat 61 – 9040 Sint-Amandsberg
09 218 76 21
SintBaafskouterstraat 129 – 9040 Sint-Amandsberg (OKAN)
0491 39 19 18 of 0476 76 89 07
inlichtingen@atheneum-groenkouter.be
www.atheneum-groenkouter.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent vestiging Melle

Sint-Janscollege Campus Heiveld (vrij)
Heiveldstraat 117 – 9040 Sint-Amandsberg
09 228 32 40
heiveld@sjc-gent.be
www.sjc-gent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

Sint-Janscollege Campus Visitatie (vrij)

Kortrijksesteenweg 1025 – 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 221 31 11
info@donboscosdw.be
www.donboscosdw.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Wachtebeke

Sint-Laurens Secundair Onderwijs (vrij)
Dorp 21 – 9185 Wachtebeke
09 345 93 45
info@sint-laurens.be
www.sint-laurens.be
Externaat/internaat gemengd
VCLB regio Gent

Zelzate

GO! Atheneum Zelzate (GO!)
Onteigeningsstraat 41b – 9060 Zelzate
09 345 59 10
ka@go-zelzate.be
www.go-zelzate.be
Externaat gemengd
CLB GO! Deinze- Eeklo hoofdzetel

GO! Middenschool Zelzate (GO!)
Onteigeningsstraat 41D – 9060 Zelzate
09 345 70 24
ms@go-zelzate.be
www.go-zelzate.be
Externaat gemengd
CLB GO! Deinze-Eeklo hoofdzetel

Sint-Laurens Secundair Onderwijs (vrij)
Patronagestraat 51 – 9060 Zelzate
09 345 53 19
info@sint-laurens.be
www.sint-laurens.be
Externaat/ internaat gemengd
VCLB regio Gent

Zwijnaarde

Don Boscocollege Zwijnaarde (vrij)
GrotesteenwegNoord 113 – 9052 Zwijnaarde
09 221 46 48
info@dbz.be
www.dbz.be
Externaat /internaat gemengd
VCLB regio Gent

Visitatiestraat 5 – 9040 Sint-Amandsberg
09 228 34 62
visitatie@sjc-gent.be
www.sjc-gent.be
Externaat gemengd
VCLB regio Gent
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DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR
ONDERWIJS

BUITENGEWOON SECUNDAIR
ONDERWIJS

Gent

Drongen

HTISA/CDO De Rotonde-duaal leren en werken
(vrij)

GO! School voor Buitengewoon Secundair
Onderwijs Reynaertschool OV4 Campus Impuls
(GO!)

Holstraat 66 – 9000 Gent
09 235 04 20
cdoderotonde@htisa.be
www.htisa.be
VCLB regio Gent

Oostakker

Centrum Deeltijds Onderwijs EDUGO campus
Glorieux (vrij)
Sint-Jozefstraat 7 – 9041 Oostakker
09 255 91 27 – 0498 100 936
deeltijds.glorieux@edugo.be
www.edugo.be/deeltijds-onderwijs
VCLB regio Gent

Sint-Amandsberg en Oostakker

Centrum Leren en Werken Gent (stedelijk)
Nieuwe naam vanaf maart 2021: DuO²- Gent
Wittemolenstraat 9 – 9040 Sint-Amandsberg
09 224 48 93
Wolfputstraat 38 – 9041 Oostakker
09 323 51 00
clw.onthaalwm@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/clw
Interstedelijk CLB Gent

LEERTIJD
Gent

Syntra Midden-Vlaanderen – Gent
Autoweg Zuid 3 – 9051 Afsnee
09 222 85 81
gent@syntra-mvl.be
www.syntra-mvl.be, www.leertijd.be
VCLB regio Gent

Baarleboslaan 86 – 9031 Drongen
09 394 30 12
lobbens.arne@campusimpuls.be
eeckhout.marijke@campusimpuls.be
www.campusimpuls.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel

Evergem

GO! Secundaire School voor Buitengewoon
Onderwijs ’t Vurstjen (GO!)
Vurstjen 27 – 9940 Evergem
09 257 01 69 (inschrijving leerlingen)
09 253 13 57 (algemeen)
info@buso-evergem.be
www.buso-evergem.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel

Gavere

GO! Secundaire School voor Buitengewoon
Onderwijs Egmont en Hoorn (GO!)		
Broeckstraat 37 – 9890 Gavere
09 384 17 55
info@egmontenhoorn.be
www.egmontenhoorn.be
Externaat/internaat gemengd
CLB GO! Deinze-Eeklo vestiging De Pinte		

Gent

Buitengewoon Secundair Onderwijs IVIO
Binnenhof (vrij)
Peperstraat 27 – 9000 Gent
Koningstraat 12 – 9000 Gent
Baarledorpstraat 4 – 9031 Drongen
09 223 98 71
school@ivio-binnenhof.be
www.ivio-binnenhof.be
https://nl-nl.facebook.com/iviobinnenhof/
Externaat gemengd
VCLB regio Gent

BUSO Styrka Secundair Onderwijs @ Waterkant
(voorheen School aan de Waterkant) (vrij)
Stropkaai 38A – 9000 Gent
09 222 15 84
school@waterkant.be
www.waterkant.be
Externaat gemengd, samenwerking met MFC Styrka: (kort)verblijf,
dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante begeleiding
VCLB regio Gent
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BUSO Styrka Secundair Onderwijs (voorheen
BUSO Sint-Jozef) (vrij)
Ebergiste De Deynestraat 1 – 9000 Gent
09 240 13 73
buso@sint-jozef.org
www.sint-jozef.org
MFC Sint-Jozef: (kort)verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en
ambulante begeleiding
VCLB regio Gent

Het Kwadrant – ASS Werking (TYPE 9) – OV4
(stedelijk)
Offerlaan 3 – 9000 Gent
09 269 63 13 of 09 269 63 17
kwadrant.coordinator@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/kwadrant
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs
Bert Carlier Het Anker – OV2 (stedelijk)
Eendrachtstraat 85-89 – 9000 Gent
09 225 89 46
ibceendracht.sec@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/ibc
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs
Bert Carlier Het Nest – OV1 (stedelijk)
Krevelstraat 20 – 9000 Gent
09 225 98 11
ibckrevel.sec@onderwijs.gent.be
www.instituutbertcarlier.be
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Stedelijk Buitengewoon Secundair
Onderwijs Bert Carlier De Cirkel – OV3
Oudenaardsesteenweg (stedelijk)
Oudenaardsesteenweg 74 – 9000 Gent
09 222 86 23
ibc@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/ibc
Externaat/internaat gemengd
Interstedelijk CLB Gent

Ziekenhuisschool Stad Gent (stedelijk)
Correspondentieadres:
Corneel Heymanslaan 10 - 1K5 – 9000 Gent
09 332 24 05
ziekenhuisschool@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/ziekenhuisschool
Kinderen en jongeren verblijvend in UZ Gent, Karus, PC dr.Guislain, RKJ
De Sleutel of AZ Sint-Lucas
Interstedelijk CLB Gent

Gentbrugge

Buitengewoon Secundair Onderwijs SintGregorius (vrij)
Jules Destréelaan 67 – 9050 Gentbrugge
09 210 01 50
info@sintgregorius.be
www.sintgregorius.be/buso
Externaat/verblijf/dagopvang
VCLB regio Gent

Deinze (Landegem)

Buitengewoon Secundair Onderwijs Ten Dries
(vrij)
Dennendreef 60 – 9850 Deinze (Landegem)
09 371 98 66
buso@tendries.be
www.tendries.be
VCLB regio Gent

Lievegem (Lovendegem)

Buitengewoon Secundair Onderwijs De Triangel
(vrij)
Molendreef 16C – 9920 Lievegem
09 370 72 15
buso@dvcdetriangel.be
www.scholendetriangel.be
VCLB Meetjesland

Nazareth

Buitengewoon Secundair Onderwijs
Wagenschot (vrij niet-confessioneel)
Steenweg 2 – 9810 Nazareth
09 280 89 60
school@wagenschot.be
www.wagenschot.be
Interstedelijk CLB Gent

Oostakker

GO! School voor Buitengewoon Secundair
Onderwijs Reynaertschool (GO!)
Christiaan Van der Heydenlaan 24a – 9041 Oostakker
09 220 08 66
marijke.eeckhout@reynaertschool.be
www.reynaertschool.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel

School voor Buitengewoon Secundair
Onderwijs Reynaertschool OV4 Campus Impuls
(GO!)
Wolfputstraat 42 – 9041 Oostakker
09 251 23 02
lobbens.arne@campusimpuls.be
eeckhout.marijke@campusimpuls.be
www.campusimpuls.be
Externaat/internaat gemengd
GO! CLB Gent hoofdzetel
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MET VRAGEN OVER JE STUDIEKEUZE KAN JE TERECHT BIJ DE CENTRA VOOR
LEERLINGENBEGELEIDING (CLB).
H o e k a n j e h e t C L B c o n ta c t e r e n ?
Via de school

De drie Gentse CLB’s
GO! CLB Gent hoofdzetel - Voskenslaan 262 - 9000 Gent
09 243 79 70 - info@clbgent.be
www.clbgent.be

Maak een afspraak via de school van je dochter/zoon of vraag
naar de CLB-medewerker waarmee de school samenwerkt.

vestiging Bisdomkaai - Bisdomkaai 1A - 9000 Gent
09 240 10 50 - info@clbgent.be
www.clbgent.be

Rechtstreeks

vestiging Melle - Varingstraat 21 - 9090 Melle
09 331 58 33 - info@clbgent.be
www.clbgent.be
Interstedelijk CLB Gent - Jubileumlaan 215 - 9000 Gent
09 323 53 00 - clb@stad.gent
www.iclb.be

Er zijn drie Centra voor leerlingenbegeleiding in Gent.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

In De Krook

Vrij CLB regio Gent - Halvemaanstraat 96 - 9040
Sint-Amandsberg
09 277 84 00 - info@vclbgent.be
www.vclbgent.be

De andere CLB’s die scholen begeleiden in de
regio Gent
GO! CLB Deinze -Eeklo hoofdzetel - Eikelstraat 42 - 9900 Eeklo
09 377 36 93 - deinze.eeklo@go-clb.be
www.clbgoeeklo.be

Kom langs met al je vragen bij het CLB-onthaal in De Krook
(Miriam Makebaplein 1), op de tweede verdieping. Maandag,
dinsdag en vrijdag van 13 tot 17 uur. Woensdag van 13 tot 19
uur. Donderdag van 13 tot 18.30 uur. Opgelet: omwille van
corona kunnen de openingsuren afwijken.
www.topuntgent.be/projecten/clbdekrook

Online

VCLB Meetjesland - Visstraat 14 - 9900 Eeklo
09 376 70 50 - info@vclbmeetjesland.be
www.vclbmeetjesland.be
VCLB Wetteren - Hoenderstraat 53 - 9230 Wetteren
09 369 22 21 - info@clbwetteren.be
www.clbwetteren.be
GO! CLB Oostende - Hennepstraat 53 - 8400 Oostende
059 70 21 00 - info@clbgo-oostende.be
www.clbgo-oostende.be

Alle CLB’s vind je op onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
Zowel jij als je dochter/zoon kunnen online bij een
CLB-medewerker terecht. Maandag, dinsdag en donderdag van
17 tot 21 uur. Woensdag van 14 tot 21 uur. Opgelet: omwille
van corona zijn de openingsuren tijdelijk uitgebreid.
www.clbchat.be
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WIL JE MEER INFO OVER HET
SECUNDAIR ONDERWIJS?
Webinars over het secundair onderwijs
De drie Gentse CLB’s informeren ouders, jongeren, externen, ...
over belangrijke stappen in de onderwijsloopbaan van jongeren.
Op topuntgent.be/events vind je infofilmpjes over het secundair
onderwijs.

Onderwijskiezer
Op onderwijskiezer.be vind je info over de structuur van het
(buitengewoon) secundair onderwijs, studierichtingen, scholen
en hun infomomenten. Zoeken naar studierichtingen kan op
verschillende manieren: via studiegebieden, via belangstelling,
via trefwoorden of gewoon alfabetisch.
De vragenlijst I-Like Junior helpt je je belangstellingen
te verkennen. De vragenlijst I-Study Junior peilt naar je
studiehouding.
Er zijn ook filmpjes over de overstap naar het secundair
onderwijs, de hervorming van het secundair onderwijs enz.
Ga indien nodig op de startpagina naar ‘Hoe gebruik ik
Onderwijskiezer’.
Via de rechtermuisknop kan je vanaf de startpagina
Onderwijskiezer ook in een andere taal bekijken.

Onderwijs Vlaanderen
Op onderwijs.vlaanderen.be vind je info over de leerplicht,
scholen, leren en evalueren, kosten en schootoelagen enz.

Van basisnaarsecundair
Op vanbasisnaarsecundair.be vind je oefeningen en filmpjes om
je te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Via de
checklist van Inspecteur Keus leer je welke vragen je kan stellen
bij een schoolbezoek. Ouders kunnen er de folder Een gids om
mijn kind te begeleiden in het keuzeproces bekijken. Deze gids is
vertaald in het Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans,
Pools, Russisch, Spaans en Turks.
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