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Hoe zoek ik een opendeurdag van een school voor voltijds secundair onderwijs?  

   
  Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Klik op de startpagina op de scholenzoeker SO! 

 

1.1- Pas de filters aan in functie van de school die je zoekt! Je moet minstens 1 filter instellen. 

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

Eenvoudigste manier:  

1.2 Klik op ‘Filteren op gemeente’ en tik ‘Malle’ in.   
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1.3- Klik op ‘Malle’ en je krijgt alle scholen van deze gemeente (deelgemeenten inbegrepen).                                 

 

1.4- Klik op het symbooltje  voor de naam van de school. 

Je bekomt een infofiche van de school.  

De info vind je via de verschillende tabjes. 
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1.5- Klik op het tabje ‘Infomomenten’ en je krijgt de info, indien gekend. 

 

2. Als je een studierichting kent die door deze school wordt ingericht kan je de info ook 

vinden via de infofiche van de studierichting en de scholenzoeker op die fiche. 

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

inricht.   

Klik op de startpagina bovenaan op  

Er zijn 3 mogelijkheden: 

1- via ‘Structuur SO’ (dit kan je nemen als je weet dat dit een richting is van de derde graad ASO) 

2- via ‘Zoek studierichting’ (dit kan je altijd gebruiken, voor alle opleidingen) 

3- via ‘3e graad SO’   (dit kan je nemen als je weet dat dit deel uitmaakt van de 3e graad ASO)  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Hoe zoek ik een opendeurdag van een school  voor voltijds secundair onderwijs?                                                                             
© Onderwijskiezer 

Maart 2018 
 

2.1- Via ‘Structuur SO’ 

2.1.1- Klik op ‘Structuur SO’. Je ziet een schematische voorstelling van de structuur van het secundair 

onderwijs. 

  
 

2.1.2- Zoek in dat schema de 3e graad ASO en klik daarop.  

Je krijgt een infopagina over de 3e graad ASO. 

        

2.1.3- Klik op ‘Economie-moderne talen’.  
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Je bekomt een infofiche van deze studierichting. 

2.1.4- Klik op het tabje ‘Scholenzoeker’ en stel de filters in. 

 
Volg nu verder de info zoals beschreven vanaf 1.3. 

2- Via ‘Zoek studierichting’ 
 2.1- Klik op ‘Zoek studierichting’  
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Je bekomt deze pagina: 

  

2.2 - Ofwel tik je ‘Economie-moderne talen’ in, in het zoekveld en klik op zoeken (Juiste benaming 

gebruiken!). 

        Ofwel laat je het zoekveld leeg en klik op ‘zoeken’. De filter staat standaard ingesteld op  

        ‘Alle opleidingen secundair onderwijs’. 

        Onderwijskiezer toont je de gevraagde selectie. Zoek de gezochte richting, alfabetisch via de tabjes. 

 

  

2.3- Klik op ‘Economie-moderne talen’. Je bekomt de infofiche van deze richting. 
 Volg nu verder de info zoals beschreven vanaf 1.3. 

3- Via ‘3e graad SO’ 

 3.1- Klik op ‘3e graad SO’  
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Je bekomt een overzicht van de structuur van de 3e graad. 

3.2- Klik op ‘Economie-moderne talen’. Je bekomt de infofiche van deze richting. 

        Volg nu verder de info zoals beschreven vanaf 1.3. 

Weetjes:  

- Nieuwe selectie? 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 infofiche.  

- Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier.  

 

 Denk je dat de info niet klopt?  

Vul onmiddellijk een foutmeldingsformulier in en zend dit door.  

Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de rechterkant, maar steeds met dit symbool.. 
 


