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Je zit in het laatste jaar van de basisschool of in het secundair onderwijs 

Hoe zoek je een opendeurdag van een school voor secundair onderwijs (SO)? 

Het hangt af van datgene waarnaar je precies op zoek bent. 

Zoek je een infomoment van een bepaalde school?  

Of wil je zicht op de infodagen van alle scholen secundair onderwijs binnen een bepaalde regio? 

 

1.Opendeurdagen van een bepaalde school zoek je ofwel: 

-via de school in kwestie. Dit is de snelste weg. 

-via een studierichting die door deze school wordt ingericht. 

2.Opendeurdagen in een bepaalde regio en/of in een bepaalde periode zoek je  

-via de knop ‘Infomomenten’. 

1. Op zoek naar opendeurdagen van een bepaalde school voor voltijds SO 

1.1. Zoek via de school  

Vertrek steeds vanuit het juiste onderwijsniveau.  

Klik op de startpagina dus op ‘secundair onderwijs’. 

 

 

1.1.1 Klik vervolgens op ‘scholenzoeker SO’ 
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1.1.2. Pas de filters aan in functie van de school die je zoekt!  

Bv. Je zoekt de opendeurdag van het Sint-Jan Berchmanscollege te Malle.   

Je moet niet alle filters instellen. In dit geval weet je al in welke gemeente de school gelegen is.  

Klik op ‘Filteren op gemeente’ en tik ‘Malle’ in.   

 

 

 

Je krijgt de lijst met alle scholen SO uit deze gemeente (deelgemeenten inbegrepen).    

 

 

1.1.3. Je was op zoek naar het Sint-Jan Berchmanscollege. Klik op de naam van de school.  
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Zo kom je op de informatieve pagina van deze school.   

1.1.4.  Klik bovenaan op het tabblad ‘Infomomenten’ en je krijgt de informatie, indien gekend.      

 

 

 

1.2. Zoek via een studierichting die door deze school wordt ingericht.  

Zo kan je via de scholenzoeker ook op de pagina van de betrokken school komen. 

Bv. Je weet dat het Sint-Jan Berchmanscollege in de 3e graad de richting ‘Economie-moderne talen 

inricht’.   

1.2.1.Klik op de startpagina bovenaan op secundair onderwijs 

 

 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

- via ‘Zoek studierichting’ (dit kan je altijd gebruiken, voor alle opleidingen. Idealiter ken je de 

correcte naam van de studierichting) 

- Ga naar de richting via ‘3e graad SO’   (dit kan je kiezen als je weet dat de studierichting behoort tot 

de 3e graad ASO)  
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Stel dat je zoekt via een studierichting in de 3e graad ASO. Klik dan  in het schema op de juiste 

onderwijsvorm…

 

…om de lijst van alle studierichtingen te krijgen binnen die onderwijsvorm.  

Klik op de studierichting ‘Economie- moderne talen’. 
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Zo raak je op de informatieve pagina van de studierichting. Klik nu op ‘scholenzoeker’. 

 

 

 

 Volg nu verder de stappen van 1.1.2 
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2. Zoeken naar opendeurdagen van alle scholen binnen een bepaalde regio                     

 

2.1. Deze zoek je via de knop ‘Infomomenten’ op de startpagina. 

 

Je krijgt volgend algemeen scherm:  

 

 

2.2. Je kan op zoek gaan naar infomomenten in een bepaalde periode. Deze periode markeer je door  

een begin- en einddatum in te vullen.  

Je kan ook aangeven welk onderwijsniveau jou interesseert en tot welke provincie je je wil beperken.  

 

Je kan ook alle filters invullen. Hoe meer selecties je aanbrengt hou beperkter de lijst.  

 

Stel: je wil een overzicht van alle infomomenten van scholen SO uit de Provincie Antwerpen tijdens 

de maand april 2020. Vul deze selectie in (zie volgende pagina) en klik op ‘zoeken’. 
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Uiteraard is deze resultatenlijst veel langer.  

Weetjes:  

- Wil je een andere selectie invoeren? Pas filters aan.  

- School niet gevonden? Zoek eens op naam van de fusie- of deelgemeente! 

- Printen? Klik op het printicoontje aan de rechterkant. 

Methodeschool? Instellen kan via de filter ‘Schooleigenschap’. 

- Alle provincies? Stel filter in bij de scholenzoeker op de informatieve pagina van de 

studierichting.  

Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier. Fout melden? Vul onmiddellijk een 

foutmeldingsformulier in en zend dit door. Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de 

rechterkant, maar steeds met hetzelfde symbool. 

 

 


