HOE HAAL IK
MIJN DIPLOMA
SECUNDAIR
ONDERWIJS?
Leerwegen naar de toekomst

Je kan op meer dan 1 manier je diploma secundair onderwijs behalen. Of
een andere kwalificatie die je op weg helpt naar dat diploma. Dit zijn de
mogelijkheden volgens jouw leeftijd.

Ik ben
-16 jaar

Ik ben
15-16-17 jaar

Ik ben
18-25 jaar

VOLTIJDS SECUNDAIR
ONDERWIJS

SPECIALISATIEJAAR IN
VOLTIJDS SECUNDAIR
ONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE
SECUNDAIR
ONDERWIJS
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DEELTIJDS
BEROEPSSECUNDAIR
ONDERWIJS

DE LEERTIJD

DUAAL LEREN

SECUNDAIR
VOLWASSENENONDERWIJS

Ik ben
+25 jaar

VOLTIJDS
SECUNDAIR
ONDERWIJS

Ik ga van 1 september tot 30 juni
elke weekdag naar school. Behalve
tijdens de schoolvakanties. Ik volg
er samen met andere leerlingen les
in een klasgroep.

Een schooldag telt meestal 7 of 8 lesuren. Behalve op woensdag: in de
meeste scholen ben je op woensdagnamiddag vrij.
Naast de klassikale lessen kan je ook individuele begeleiding vragen.
Soms krijg je huiswerk of moet je thuis voor een toets studeren.
In de weken voor de kerst- en de zomervakantie zijn er in de meeste
scholen examens (vaak ook voor de paasvakantie). Jouw leerkrachten
toetsen er je kennis mee.
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VOORWAARDEN
»

Je hebt voltijdse leerplicht
tot je 16de, of tot je 15de
als je de 1ste graad van het
secundair onderwijs hebt
gevolgd.

»

Je bent niet ouder dan
25 jaar. Tenzij je een
specialisatiejaar wil volgen.
Dat kan ook na je 25ste.

MEER INFO
»
»

www.mijndiplomasecundair.be
www.onderwijskiezer.be

WAT KAN JE BEHALEN?
»

Tijdens je opleiding:
verschillende (deel-)
kwalificaties die je kansen
op de arbeidsmarkt
vergroten.

»

Op het einde: het
diploma secundair
onderwijs.

EXAMENCOMMISSIE
SECUNDAIR
ONDERWIJS

Ik kies een studierichting uit het aanbod van
de Examencommissie secundair onderwijs. Ik
leg examens af en bereid me zelfstandig voor.
Als ik leerplichtig ben, doe ik een aanvraag voor
huisonderwijs.

Je kan op elk moment instappen
en bepaalt je eigen tempo.
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VOORWAARDEN

Je volgt eerst een verplichte infosessie en legt dan je examens af in
Brussel. Je kan per examen 3 keer
proberen om te slagen.

»

Je mag onmiddellijk starten in de
3de graad als je rechtstreeks voor
een diploma wil gaan.

Volg je huisonderwijs?
Dan moet je voor je 15de
je getuigschrift van de 1ste
graad behalen.

»

Er zijn geen leeftijdsvoorwaarden.

WAT KAN JE BEHALEN?

MEER INFO

»

Tijdens je traject:
het getuigschrift van
de 1ste en de 2de graad
secundair onderwijs.

Examencommissie secundair
onderwijs
www.examencommissiesecundaironderwijs.be

»

Op het einde:
het diploma secundair
onderwijs.

Huisonderwijs voor
leerplichtige leerlingen
www.huisonderwijs.be

DEELTIJDS
BEROEPSSECUNDAIR
ONDERWIJS

Ik heb 2 dagen per week
les in een centrum voor
deeltijds onderwijs:
algemene en beroepsgerichte vorming. Ik ga ook
3 dagen per week naar
een onderneming.

Je kan een opleiding starten op elke dag van het schooljaar en je kan je
opleiding spreiden over 1 of meer schooljaren.
In een modulaire opleiding focus je eerst op een aantal specifieke
competenties die samen een module vormen, totdat je die competenties
volledig onder de knie hebt. Daarna start een nieuwe module.
Je school werkt samen met jou, je ouders en de werkplaats een traject op
maat uit. Een trajectbegeleider volgt je traject op.

VOORWAARDEN
»

Je bent minstens 16, of je
bent 15 en je hebt de 1ste
graad van het secundair
onderwijs gevolgd.

»

Je bent niet ouder dan
25.

MEER INFO
»
»

www.mijndiplomasecundair.be
www.onderwijskiezer.be

WAT KAN JE BEHALEN?
»

Tijdens je opleiding:
verschillende (deel-)
kwalificaties die je kansen
op de arbeidsmarkt
vergroten.

»

Op het einde: het diploma
secundair onderwijs.
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DE
LEERTIJD

Ik leer vooral op de werkvloer, want ik hou van
leren door te doen.

Je gaat 1 dag per week naar een Syntra-campus voor een halve dag algemene vorming en een halve dag beroepsgerichte vorming.
De andere 4 dagen leer je je vak op een werkplek bij een ondernemer.
Een trajectbegeleider ondersteunt je tijdens je opleiding.
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VOORWAARDEN

WAT KAN JE BEHALEN?

»

Je bent minstens 16, of je
bent 15 en je hebt de 1ste
graad van het secundair
onderwijs gevolgd.

»

»

Je bent niet ouder dan
25.

Tijdens je opleiding:
verschillende (deel-)
kwalificaties die je kansen
op de arbeidsmarkt
vergroten.

»

Op het einde: het diploma
secundair onderwijs.

MEER INFO
Syntra
www.leertijd.be

DUAAL
LEREN

Ik hou van leren door
te doen. Ik leer op
school, in een centrum voor deeltijds
onderwijs of in een
Syntra-lesplaats én
op de werkvloer.

Hoeveel dagen je per week op de
werkplek leert, hangt af van je
studierichting.
Als je minder dan 20 uur per week
op de werkplek leert, sluit je een
onbetaalde stageovereenkomst.
Als je meer dan 20 uur per week
op de werkplek leert, dan sluit je
een overeenkomst en ontvang je
een leervergoeding tussen 453 en
540 euro per maand (schooljaar
2017-2018).

VOORWAARDEN
»

Je bent minstens 16, of je
bent 15 en je hebt de 1ste
graad van het secundair
onderwijs gevolgd.

»

Je bent niet ouder dan
25.

»

Binnen de 20 dagen na
je inschrijving in een
duale opleiding moet je
een werkplek vinden. Een
trajectbegeleider van je
school helpt je daarbij.

WAT KAN JE BEHALEN?
»

»

Tijdens je opleiding:
verschillende (deel-)
kwalificaties die je kansen
op de arbeidsmarkt
vergroten.

MEER INFO

Op het einde: het
diploma secundair
onderwijs.

Duaal leren
www.onderwijs.vlaanderen.be/
duaal-leren
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SECUNDAIR
VOLWASSENENONDERWIJS
Er zijn 4 mogelijkheden om je diploma secundair onderwijs in het
volwassenenonderwijs te behalen:
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•

Een opleiding in het studiegebied Algemene vorming op het niveau
van het aso volgen.

•

Aanvullende algemene vorming en een diplomagerichte
beroepsopleiding volgen.

•

Als werkzoekende kan je via de VDAB onder voorwaarden een
erkende opleiding volgen om een knelpuntberoep uit te oefenen. Dat
‘onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT)’ combineer je met
aanvullende algemene vorming.

•

Aanvullende algemene vorming combineren met een hbo5/
graduaatopleiding. Dan moet je eerst slagen voor een toelatingsproef.

Samen met een trajectbegeleider kan je een opleidingsplan op jouw maat
opstellen.
Je kan de duur van je opleiding inkorten door vrijstellingen op basis van:
•
•

Je recente rapporten
Vrijstellingsproeven van je centrum voor volwassenenonderwijs

Ik leer op mijn eigen tempo. Les
volgen kan ik zowel overdag als
’s avonds, op weekdagen of in
het weekend, via contactonderwijs of via afstandsonderwijs.
Dat zorgt er voor dat ik leren
kan combineren met een job en
met mijn gezin.

VOORWAARDEN

WAT KAN JE BEHALEN?

»

Je bent minstens 18.

»

»

Voor een erkende
opleiding via VDAB:
• Je hebt al minstens 1
jaar de schoolbanken
verlaten.
• Je hebt een loopbaangesprek met een
VDAB-bemiddelaar.
• Je slaagt voor de
screening van de
opleiding die je wil
volgen.

»

Tijdens je opleiding:
verschillende (deel-)
kwalificaties die je kansen
op de arbeidsmarkt
vergroten.
Op het einde: het
diploma secundair
onderwijs.

MEER INFO
Vind een centrum voor volwassenenonderwijs
www.onderwijs.vlaanderen.be/cursisten
Site met de opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
eindtermen.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs
Erkende opleiding voor een knelpuntberoep
www.vdab.be
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MEER
INFORMATIE
EN ADVIES

»

Deze informatie met updates
www.mijndiplomasecundair.be

»

Vind je CLB
www.onderwijs.vlaanderen.be/clb

»

Onderwijskiezer
www.onderwijskiezer.be

»

Vind je jongerenadviescentrum
www.jac.be

»

Vind een leerwinkel in je stad

»

Vind een werkwinkel
www.werkwinkel.be

»

VDAB
www.vdab.be
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COLOFON
Deze folder kwam tot stand dankzij een
samenwerking tussen het Departement
Onderwijs en Vorming, Onderwijskiezer en
de Examencommissie secundair onderwijs
(AHOVOKS).
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