Beste ouder en leerling

Een goede studiekeuze maken voor de tweede graad is niet altijd eenvoudig.
Daarom willen wij jullie informeren en wegwijs maken in het huidige
onderwijslandschap.
We willen jullie aanmoedigen om gebruik te maken van de website
www.onderwijskiezer.be
Deze website is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Kortom voor iedereen
die op zoek is naar correcte, onafhankelijke informatie over het volledige
onderwijslandschap.
Je kunt op deze website een studierichting vinden die bij je past, aan de hand
van:
-

het studiegebied waar je voorkeur naar uitgaat

-

trefwoorden die bij jou passen

-

je belangstelling: zie daarvoor ook de I-like belangstellingstest
Deze test is een echte aanrader. Op deze manier kun je via je
belangstelling verder exploreren welke studierichting het best bij jou past.

Twijfel je aan je studiehouding, motivatie of inzet, kun je jezelf evalueren via
de I-study test op de website.
Wil je meer weten over beroepen, dan kun je via de beroepenlijst op de website
op zoek gaan naar de mogelijke (studie)wegen die naar dit beroep leiden. Ook de
beroepenfilmpjes geven jou een realistische kijk op het beroepsleven.
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Op onderwijskiezer vind je ook meer informatie over de structuur van de tweede
graad.
In die tweede graad onderscheiden zich 4 onderwijsvormen:
-

Het algemeen secundair onderwijs (ASO): In deze onderwijsvorm krijg
je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een
beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor
het ASO = kiezen om verder te studeren na het secundair want
deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel
algemene vakken.

-

Het beroeps secundair onderwijs (BSO): Hier ligt het accent meer op de
praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je doet zélf,
probeert zélf en leert zo het beroep. Het beroeps secundair onderwijs bereidt je
voor op de uitoefening van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op
hoger onderwijs.

-

Het kunst secundair onderwijs (KSO): Het KSO heeft een artistiek
(kunstgericht) karakter. Naast een brede algemene vorming leer je actief kunst
beoefenen (schilderen, musiceren, fotograferen, ...). Naast de theorie over de
kunsttechnieken komt de praktische kunstbeoefening aan bod en leer je kunst
begrijpen en aanvoelen. In het KSO zijn er sterk theoretisch gerichte
studierichtingen, bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs, terwijl andere
meer de klemtoon leggen op de praktijk (kunstbeoefening) als voorbereiding op
een beroep.

-

Het technisch secundair onderwijs (TSO): In het technisch secundair
onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en
praktijkvakken. Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg
verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en
bedoeling (sommige studierichtingen bereiden voor op het hoger onderwijs,
andere studierichtingen bereiden voor op de arbeidsmarkt).
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Elke onderwijsvorm omvat een waaier aan mogelijke studierichtingen.
Voor elke studierichting vind je op de website onderwijskiezer een overzicht van
de leerinhouden, de vereiste competenties (wat je moet kennen en kunnen) en
de scholen waar je de richting kan volgen.
Je kan er ook de lessentabellen raadplegen.
Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen tijdens de info- en
opendeurdagen die de scholen jaarlijks organiseren. Deze zijn ook op de
website terug te vinden.
Bovendien vind je ook telkens wat na een bepaalde richting nog verder kan in
de derde graad en welke mogelijkheden er zijn na het secundair onderwijs.
Je vindt er ook informatie over de beroepsuitwegen van elke studierichting.
Je kan ook steeds de infobrochure over de tweede graad aanvragen via ons
CLB.

Indien je twijfels hebt over je keuze of nog meer informatie en advies wenst, kun
je een afspraak maken:
-

Telefonisch: 051/42.66.42
Per mail: info@clbtielt.be

Wij maken graag tijd voor jou om je zo goed mogelijk te informeren en te helpen
bij je studiekeuze.
Jouw CLB team
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