
Uitbreiding: Op stap naar het secundair onderwijs 

 

Doel: 

 
- Leerlingen moeten een rood en een groen potlood/stift klaarleggen.  

- Lees stelling per stelling voor. Als de leerlingen akkoord gaan met de stelling steken ze een 

groen potlood/stift in de lucht en anders een rood.  

- Tel per stelling het aantal leerlingen dat akkoord / niet akkoord gaat.  

- Laat een leerling deze aantallen invullen in het schema. 

- Geef aan de leerlingen op het einde mee hoeveel stellingen de meerderheid van de klas juist 

had. Indien je ziet dat de meeste vragen goed beantwoord worden door de meerderheid, 

kan je er voor kiezen om een stelling pas juist te rekenen indien ¾ of alle leerlingen correct 

hebben geantwoord. Het is belangrijk om zelf niet het antwoord te geven op de stellingen! 

Het is vooral de bedoeling dat de leerlingen zien dat ze nog veel te leren hebben.  

 

Wanneer je dit stellingenspel speelt is het aan te raden om op het einde van de hele lessenreeks nog 

eens de stellingen boven te halen en de leerlingen opnieuw te laten antwoorden. Hopelijk is hun 

kennis over het secundair onderwijs dan toegenomen….  

 

 

Stellingenspel 



Uitbreiding: Op stap naar het secundair onderwijs 

Stellingen van het stellingenspel 

 

 aantal 

leerlingen 

WAAR 

aantal leerlingen 

NIET WAAR 

1. Voor een goede studiekeuze in het eerste jaar secundair 

onderwijs, moet je al weten welk beroep je later wil doen. 

  

2. In het eerste leerjaar secundair onderwijs kan je kiezen tussen 

het 1e leerjaar A en het 1e leerjaar B.  

  

3. In het 1e jaar secundair onderwijs kan je 9 lesuren Latijn 

kiezen.  

  

4. In het Technisch Secundair Onderwijs kan je een 

bakkersopleiding volgen.  

  

5. Alle leerlingen krijgen in het 1ste jaar secundair onderwijs het 

vak ‘Technologie’. 

  

6. Je kiest al een studierichting vanaf het eerste jaar secundair 

onderwijs. 

  

7. Meisjes zijn niet geschikt voor het beroep van automecanicien.   

8. Technisch-praktische vakken veronderstellen aanleg en 

interesse voor manuele activiteiten. 

  

9. Om een goede studiekeuze te maken moet je alleen rekening 

houden met je interesse. 

  

10. In het eerste jaar secundair onderwijs krijgen alle leerlingen 

het vak ‘Economie’. 

  

11. Als je geen getuigschrift van de lagere school haalt, kan je niet 

naar het secundair onderwijs. 

  

12. In het secundair onderwijs kan je alleen naar het volgend jaar 

als je slaagt voor al je vakken. 

  

13. In het Katholiek onderwijs krijg je vanaf het eerste jaar al het 

vak ‘Engels’, maar in het Gemeenschapsonderwijs pas vanaf 

het tweede jaar. 

  

14. Je kan van je hobby je beroep maken.   

15. Als je gemotiveerd bent en veel interesse hebt voor een 

bepaalde studierichting, heb je meer kans om te slagen 

  

 

 

 

Hoeveel stellingen werden door de meerderheid van de klas juist beantwoord?:     __ / 15 


