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WAAROVER HEBBEN WE HET?

• Modernisering so

• Observerende en oriënterende eerste 
graad: wijzigingen in structuur en 
organisatie

• Matrix tweede-derde graad: opbouw en 
ordening studierichtingen; relatie tot 
hoger onderwijs

• Curriculumdossiers, getrapte studiekeuze 
en relatie tot hoger onderwijs



MODERNISERING SO: 

VOORONTWERP VAN DECREET

SITUERING

• 2003: Accent op talent

• 2005: Proeftuinen

• 2009: Rapport Monard

• 2010: Oriëntatienota Mensen doen schitteren

• 2013: Masterplan hervorming so

• 2014: Beleidsnota “Masterplan hervorming so wordt 
uitgevoerd”

• 2016: Conceptnota’s maatregelen basisonderwijs-eerste 
graad; 2de-3de graad

• 2017: Addendum conceptnota’s; Mededeling

• 2018: Decreet modernisering structuur en organisatie so; BVR 
maatregelen modernisering so; Decreet onderwijsdoelen; BVR 
curriculumdossiers; 



MODERNISERING SO: 

VOORONTWERP VAN DECREET

AMBITIE VAN DE 

MODERNISERING SO

• de ambitie … om alle leerlingen van het secundair 
onderwijs een brede algemene vorming te geven zodat 
zij kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen 
ontwikkelen die bijdragen tot hun persoonlijke 
ontwikkeling en hen toelaten om autonoom en 
interactief in de samenleving te functioneren en er 
een bijdrage aan te leveren (Visietekst over algemene 
vorming in het secundair onderwijs - VLOR). 

• … om de studiekeuze te optimaliseren zodat alle 
leerlingen meer en voldoende kansen krijgen om op 
het einde van het secundair onderwijs gekwalificeerd 
uit te stromen.
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Observerende en oriënterende eerste graad:

• Eerste trede in een getrapte studiekeuze 

• Leerlingen krijgen alle kansen om hun interesses en 

capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

OBSERVERENDE EN ORIËNTERENDE 

EERSTE GRAAD



VLAAMSE REGERING

Eerste graad so
Toegang tot A-stroom en B-stroom op basis van resp. getuigschrift bao

en getuigschrift bereikte doelen

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE



VLAAMSE REGERING

Eindtermen in de toekomst

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE

Vakgebonden 

eindtermen

Vakoverschrijdende 

eindtermen

Eindtermen in 

functie van 16 

sleutelcompetenties

Nu Vanaf 1 september 2019  



VLAAMSE REGERING

Eindtermen i.f.v. 16 sleutelcompetenties

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE

Competenties op het vlak van lichamelijk, 

geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak 

van lichamelijke, geestelijke en emotionele 

gezondheid

Competenties m.b.t. ruimtelijk bewustzijn

Competenties in het Nederlands Competenties inzake duurzaamheid

Competenties in andere talen Economische en financiële competenties

Digitale competentie en mediawijsheid Juridische competenties

Sociaal-relationele competenties Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, 

creativiteit, probleemoplossend en kritisch 

denken, systeemdenken, informatie-

verwerking en samenwerken

Competenties inzake wiskunde, exacte 

wetenschappen en technologie

Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en 

wendbaarheid

Burgerschapscompetenties met inbegrip van 

competenties in zake samenleven

Ontwikkeling van initiatief, ambitie, 

ondernemingszin en loopbaancompetenties

Competenties m.b.t. historisch bewustzijn Cultureel bewustzijn en culturele expressie



VLAAMSE REGERING

Eerste graad so

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE



VLAAMSE REGERING

Wat bedoelt de overheid?

• Verdieping van de algemene vorming

• Verdieping in klassieke talen

• Remediëring van de algemene vorming

Hoe ziet de overheid het? 

• School biedt minimum 2 verdiepende 
differentiatiemogelijkheden aan;

• School biedt die remediëring aan waaraan de 
leerlingen behoefte hebben;

• Leerling kiest een of meer verdiepende 
differentiatiemogelijkheden. De lesuren differentiatie 
kunnen nooit volledig aan remediëring besteed worden.

LESUREN DIFFERENTIATIE



VLAAMSE REGERING

BASISOPTIES A-STROOM

VANAF 1 SEPT 2020

Klassieke talen (Grieks en Latijn)

• Latijn

• Grieks-Latijn

Moderne talen & wetenschappen

STEM-wetenschappen

• Industriële wetenschappen

• Techniek-wetenschappen

STEM-technieken

• Mechanica-elektriciteit

• Agro- en biotechnieken

• Bouw- en houttechnieken

• Grafische communicatie en media

• Maritieme technieken*

• Textiel*

Maatschappij & welzijn

Economie & organisatie

Voeding & horeca

Sport

Kunst & creatie*

• Artistieke vorming

• Ballet

• Creatie en vormgeving

Steiner 

Yeshiva



VLAAMSE REGERING

BASISOPTIES B-STROOM 

VANAF 1 SEPT 2020

STEM-technieken

• Hout en Bouw

• Land- en tuinbouw

• Elektriciteit

• Mechanica

• Zeevisserij en binnenvaart (*)

• Textiel (*)

• Schilderen en decoratie

• Printmedia (*)

Maatschappij & welzijn

• Haar- en schoonheidszorg

• Mode (*)

• Verzorging 

Economie & organisatie

Voeding en horeca

• Bakkerij-slagerij

• Restaurant en keuken

Sport

Kunst & creatie (*)

Opstroomoptie



OBSERVERENDE EN ORIËNTERENDE 

EERSTE GRAAD

Basisopties

• Doelen van de basisoptie 

vastgelegd door 

onderwijsverstrekkers

• Inhoudelijk voldoende breed 

• Leerlingen A-stroom kiezen één 

basisoptie/pakket; leerlingen B-

stroom kiezen max. drie 

basisopties/pakketten

• Toegankelijk voor alle leerlingen van 

de A-stroom; voor alle leerlingen 

van de B-stroom



• De eerste graad is een eerste trede in de getrapte 

studiekeuze 

– keuzegedeelte 1ste jaar is niet bepalend voor toegang tot 

basisoptie 2de jaar (uitz. klassieke talen)

– Keuze voor een basisoptie is niet bepalend voor de toegang tot 

een studiedomein/studierichting 2de graad (uitz. klassieke talen)

• Geen een-op-een-relatie tussen basisopties en 

studiedomeinen 2de graad

• Geen ‘voorafname’

• Leerlingen krijgen alle kansen om hun interesses en 

capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

OBSERVERENDE EN ORIËNTERENDE 

EERSTE GRAAD



Differentiatie 

Frans

Economie 

en 

organisatie

Differentiatie 

STEM

Differentiatie 

Frans

Differentiatie 

Nederlands

Maatschappij 

en welzijn

Differentiatie 

Frans

STEM-

weten-

schappen

Differentiatie 

Economie

2de leerjaar

2de graad

Domeinen bovenbouw

STEM
Economie en 
organisatie

Maatschappij 
en welzijn



Studiekeuze optimaliseren – getrapte studiekeuze

• Eerste graad: observerend en oriënterend

• Tweede graad: keuze voor domein o.b.v. interesse en 

voor finaliteit o.b.v. abstractievermogen; nog 

voldoende breed i.f.v. mogelijke overgangen

• Derde graad: sterker en fijnmaziger geprofileerd naar 

inhoud en finaliteit in functie van doorstroming naar 

hoger onderwijs of arbeidsmarkt

GETRAPTE STUDIEKEUZE
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VLAAMSE REGERING

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE

Matrix 2de en 3de graad

DOORSTROOM DUBBEL

D/A

ARBEIDSMARKT Buso

Beschermd 

arbeidsmilieu/ 

dagbesteding
Domein-

overschrijdend

(aso)

Domein-

gebonden

(kso/tso)

(kso/tso) (d)bso Buso

OV3

Economie en organisatie

Kunst en creatie

Land- en tuinbouw

Maatschappij en welzijn

Sport

STEM

Taal en cultuur

Voeding en horeca



VLAAMSE REGERING

STRUCTUUR EN 

ORGANISATIE

Matrix 3de graad
DOORSTROOM DUBBEL

D/A

ARBEIDSMARKT Buso

Beschermd 

arbeidsmilieu/ 

dagbesteding
Domein-

overschrijdend

(aso)

Domein-

gebonden

(kso/tso)

(kso/tso) (d)bso Buso

OV3

Economie en organisatie

Economie-

Wiskunde

Grieks-Latijn

Humane 

wetenschappen

Wetenschappen-

Wiskunde

Bedrijfswe-

tenschappen

Commerciële 

organisatie

Logistiek Magazijn

medewer

ker

Kunst en creatie

Land- en tuinbouw

Maatschappij en welzijn Welzijnswe-

tenschappen

Opvoeding 

en 

begeleiding

Verzor-

ging

Schoon

maker

Sport

STEM Technologi-

sche weten-

schappen & 

engineering

Elektromecha

-nische

technieken

Elektri-

sche

installa-

ties

Elektro-

tech-

nisch 

monteur

Taal en cultuur Taal en 

communica-

tieweten-

schappen

Taal en 

communicatie

Onthaal 

& 

recreatie

Onthaal

medewer

ker

Voeding en horeca



VLAAMSE REGERING

Op het einde van de 3de graad so:

• Na D- en D/A-finaliteit: OK4 (toegang tot 

bacheloropleiding)

• Na A-finaliteit: OK3 (toegang tot HBO5 en 

Se-n-Se)

• Se-n-Se:

– Beroepsgerichte vorming: BK

– Algemene vorming: OK4

MODERNISERING SO: 

NA DE DERDE GRAAD



Studierichtingen 2de-3de graad

• Algemene vorming
– Eindtermen per finaliteit: D, D/A en A

• Richtingspecifieke vorming
– Specifieke eindtermen D en D/A

– Beroepsgerichte vorming (koppeling BK’s in D/A en A)

• Differentiële doelen 2de graad i.f.v. horizontale 
samenhang in het continuüm

• Van 2de naar 3de graad: wijzigingen in domein en 
finaliteit blijven mogelijk (niet onbeperkt)

STUDIERICHTINGEN

TWEEDE-DERDE GRAAD



WAAROVER HEBBEN WE HET?

• Modernisering so

• Observerende en oriënterende eerste 
graad: wijzigingen in structuur en 
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VLAAMSE REGERING

MODERNISERING SO: 

DECREET ONDERWIJSDOELEN

Ontwikkelcommissies

Valideringscommissie

Vlaamse regering

Vlaams parlement

Curriculumdossier

Leerplan



VLAAMSE REGERING

Curriculumdossier

• “Een curriculumdossier beschrijft op 
samenhangende wijze en vanuit 
onderwijskundig perspectief het geheel
van de vorming van een 
structuuronderdeel en brengt alle doelen 
die van toepassing zijn op dat 
structuuronderdeel samen.”

• Samengesteld door de 
onderwijsverstrekkers

• Goedkeuring door de VLAREG

MODERNISERING SO: 

DECREET ONDERWIJSDOELEN



VLAAMSE REGERING

Curriculumdossier 2de-3de graad

• Eindtermen (D; D/A; A)

• Cesuurdoelen - specifieke eindtermen (D; 
D/A)

• Doelen die leiden tot een of meer BK’s
(D/A; A)

• Eventuele differentiële doelen (D; D/A; A)

In aansluiting op de curriculumdossiers 
worden leerplannen ontwikkeld.

MODERNISERING SO: 

DECREET ONDERWIJSDOELEN



GETRAPTE STUDIEKEUZE 

TWEEDE-DERDE GRAAD



MODERNISERING SO: 

VOORONTWERP VAN DECREET

MODERNISERING SO

• Brede algemene vorming voor alle leerlingen

• Optimaliseren studieloopbaan: 

– Getrapte studiekeuze

– Wijzigende leerlingenstromen

– Fijnmaziger en sterker geprofileerde 

studierichtingen in de derde graad

• Eindcompetenties so ~ startcompetenties ho



MODERNISERING SO EN DE 

ONDERWIJSLOOPBAAN VAN JONGEREN
24 oktober 2018


