
Bijlage: Op stap naar het secundair onderwijs 

 
Naast de basisvorming kies je voor een keuzegedeelte van 4/5 uur per week. Belangrijk is dat wat je 

kiest in het eerste leerjaar al een aanwijzing kan zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Het 

tweede leerjaar bouwt immers verder op de basisvorming van het eerste leerjaar. Toch willen we er 

op wijzen dat je na het eerste leerjaar opnieuw vrij kan kiezen tussen de keuzemogelijkheden 

(basisopties genoemd) in het tweede leerjaar. Er is één uitzondering: om in het tweede leerjaar de 

basisoptie Latijn of Grieks-Latijn te kunnen volgen, moet je in het eerste leerjaar klassieke studiën 

gevolgd hebben. Je kan kiezen uit een van de volgende mogelijkheden: 

 

Klassieke studiën of Latijn  
Klassieke talen richten zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en 

literatuur. Alhoewel Latijn en Grieks nu ‘dode’ talen zijn, hebben ze eeuwenlang onze cultuur 

beïnvloed en zijn ze nu ook niet weg te denken uit de wetgeving, techniek en architectuur. In dit vak 

zal je: 

• Latijnse woordenschat en grammatica leren, zodat je Latijnse teksten leert begrijpen en 

vertalen (= taal) 

• de Romeinse beschaving en haar betekenis voor de samenleving van vandaag leren kennen(= 

geschiedenis). 

In het katholiek onderwijs gebruikt men de benaming ‘klassieke studiën’ omdat er naast Latijn ook 

een korte kennismaking met Grieks op het programma staat. In het GO! spreekt men van ‘Latijn’. Het 

aantal lestijden varieert naargelang de school tussen 2,3,4 of 5. 

 

Algemene vakken (Nederlands, Frans, Wiskunde, Wetenschappen, Economie, …) 
Je krijgt meer lestijden voor een aantal van de algemene vakken: Nederlands, Frans, wiskunde, 

wetenschappen, economie, … tot maximaal 2 lestijden per vak. In sommige scholen worden deze 

bijkomende lestijden opgevat als ondersteuning, in andere als uitbreiding of verdieping van de 

leerstof. Het aantal lestijden kan variëren tussen 2, 3, 4 of 5 lesuren.  

Wat meer uitleg over het vak Economie 

In dit vak leer je over het koopgedrag van mensen, de noodzaak en het gebruik van geld  in de 

handel, over de plaatsen waar handel plaatsvindt (grootwarenhuis, internet, markt, …), over de 

communicatie in de handel en de rol van de bank in de handel. 

 

Technische vakken  
Dit is een kennismaking met één of meerdere studiegebieden uit het technisch onderwijs. Met welke 

studiegebieden jij kan kennismaken, hangt af van je school: 

• Agro- en biotechnieken (agrarische technieken): Hier leer je over de land- en tuinbouw, de 

veeteelt en de fruit- en groenteteelt. 

• Creatie en vormgeving (mode): In dit studiegebied leer je over mode en het ontwerpen van 

kleding. 

• Handel: Hier leer je over de aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen, … 

• Hotel-voeding (hotel-bakkerij-slagerij): Voedselbehandeling, koken, bakken, serveren, … 

komen hier aan bod. 

• Techniek (nijverheidstechnieken): Afhankelijk van de school  maak je hier kennis met bouw, 

elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel, … 

• Sociale en technische vorming (gezinstechnieken-huishoudkunde): Hier leer je over 

verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur, … 

• Nautische technieken (enkel in scholen met een maritieme opleiding): Scheepvaart, 

zeemanschap, zeevaarttechnieken, … komen hier aan bod. 

In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden hieraan besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden 

zijn in combinatie met uren algemene vakken. 

Extra informatie over het keuzegedeelte van het eerste leerjaar A 
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Kunstvakken (Artistieke opvoeding, Expressie, Muzische vorming, Ballet, …) 
Scholen voor kunstonderwijs kunnen al in het eerste leerjaar hun keuzegedeelte invullen met 

kunstgerichte vakken: artistieke opvoeding, tekenen, expressie, bewegingsleer, klassieke of 

hedendaagse dans, muzische vorming. Als je artistieke aanleg hebt en je denkt nu al aan een richting 

in het kunstsecundair onderwijs, kan dit een goede keuze zijn. Uiteraard kan je hierna ook nog 

andere wegen uit. Veel van de jongeren die dit kiezen, volgen al van in de lagere school een 

bijkomende opleiding in bv. tekenen, zang, voordracht, dans, .. Je kan ook starten zonder dergelijke 

vooropleiding. 

 

Sport - Topsport 

• Sport 

Sportieve leerlingen kunnen in een beperkt aantal scholen, kiezen voor een pakket van 4 u Sport. 

• Topsport 

Leerlingen die topsport willen volgen hebben een topsportstatuut nodig. 

Een leerling die het topsportstatuut verwerft, heeft 2 mogelijkheden:  

- hij volgt een niet-topsport studierichting en combineert sport en studie binnen de 

mogelijkheden van het toegekende statuut.  

- hij schrijft zich in aan een topsportschool en krijgt 12 uren om zijn sport uit te oefenen. 

Scholen kunnen ook een lestijd organiseren als een 'titularisuur’ of ‘klasuur’: de klassenleraar 

gebruikt dit uurtje voor lessen over ‘leren leren’, sociale vaardigheden, leefsleutels, het voorbereiden 

van bepaalde klasactiviteiten, …  Verschillend per school kan dit deel uitmaken van het programma of 

extra toegevoegd worden als 33ste lesuur. 

Tenslotte kunnen scholen ook nog inhaallessen organiseren. 

 

 

Meer informatie is terug te vinden op de website http://www.onderwijskiezer.be 

Wanneer je bij de lessentabel van het eerste leerjaar doorklikt op de vakken, dan zie je een extra 

scherm verschijnen met uitleg over het betreffende vak.  

 


