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Onderwijs! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OEFENBUNDEL 
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Woord vooraf  

 

In deze oefenbundel zijn de werkblaadjes te vinden die horen bij de CLIMO-oefeningen van het 

thema ‘onderwijs’. Alle werkblaadjes werden per deelthema geordend. Er zijn 3 deelthema’s: 

1. Kinderopvang en Kleuteronderwijs 

 

 
Bron afbeelding: Startersboek kleuteronderwijs 

 

2. Lager en secundair onderwijs (= leerplichtonderwijs) 

 

  
Bron afbeelding: http://gbs-scheut.classy.be/school.gif 

 

3. Volwassenenonderwijs 

 
Bron afbeelding: http://www.tio-cvo.be/frames/afbeeldingen_topframe/CVO_logo.gif 

 

Indien u bijkomende informatie wenst of met bepaalde vragen zit, aarzel dan zeker niet om de 

leerkracht aan te spreken. 

Veel werkplezier! 

 

Stefanie De Sloovere, Fien De Smedt, Karen Mouws & Benedicte Vanblaere 

Universiteit Gent, 2011 
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Legende 

 

In de oefeningen staan symbolen. Dit is hun betekenis:  

 

 Bekijk het filmpje. 

 

 Lees de tekst. 

 

 Praat met je groep. 

 

 Schrijf op. 
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De Mindmap 

 
In de oefeningen vinden jullie soms een ‘Mindmap’. Dat is een overzicht met armen en kadertjes.  

 
 

 
 
 
 
In het midden staat het grote thema. 
 
Bij elke arm staat het onderwerp.  
 
In het kadertje moet je de vragen beantwoorden. 
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1. Kleuteropvang en kleuteronderwijs  
 

 Fase 1 van de carrousel  
 

Groep 1: De activiteiten in een kinderopvang of een kleuterklas.  

 Kijk naar het filmpje OF 

 Lees in de brochure ‘Voor het eerst naar school’ OF 

 Lees in het startersboek voor ouders: ‘Mijn kind naar de kleuterklas’ 

 

 

 

 Zoek op: Wat doen de kinderen in de kinderopvang en de kleuterklas?  

 

 

 

 Spreek met elkaar en maak het lijstje vol. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groep 2: Mijn kind naar de kinderopvang  

Op de volgende pagina staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet de Mindmap volledig 

ingevuld zijn. Dan weten jullie iets over kinderopvang.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen.  

 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Zoek informatie op in het bundeltje dat gaat over jouw vorm van kinderopvang en vul jouw 

arm in de Mindmap in.  

 

 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben en moet het blad vol zijn. 
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Kinderopvang 

 

Peutertuinen 

Voor wie? 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Tijdstippen? 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Kostprijs (€) ? 

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

Adressen? 

……………………………………………

……………………………………………

……………….…………………………… 

Kinderdagverblijven  

Voor wie? ………………………………………………………………………………………………………………….... 

Tijdstippen?…………………………………………………………………………………………………………………… 

Kostprijs (€)? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adressen? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Onthaalouders 

Voor wie? 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Tijdstippen? 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Kostprijs (€)? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Adressen? 

………………………………………………………………

………………………………………….…………………

………… 
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Groep 3: Mijn kind naar de kleuterklas 

Op de volgende pagina staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet de Mindmap volledig 

ingevuld zijn. Dan weten jullie wat meer over de kleuterklas.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen.  

 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Zoek informatie op in de brochure ‘Voor het eerst naar school’ OF in het ‘Startersboek voor 

ouders: Mijn kind gaat naar de kleuterklas’’ en vul jouw arm in de Mindmap in.  

 

 

 

 Ga ook op zoek naar 1 basisschool in het bundeltje met verschillende adressen van 

basisscholen en noteer deze op de bijhorende plaats in de mindmap.  

 

 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben en moet het blad vol zijn. 
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Kleuterklas 

Hoe schrijf ik mijn kind in?  

Op welke momenten kan mijn 

kind starten? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………............ 

Hoe moet ik inschrijven? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

Voorwaarden 

Vanaf welke leeftijd kan mijn 

kind naar de kleuterklas? 

……………………………………..... 

Is het verplicht mijn kind naar 

daar te sturen? 

…………………………………………….. 

Hoeveel dagen moet mijn kind 

naar de kleuterklas? 

………………………………………………. 

Hoeveel kost het (€ )?  

……………………………………………….. 

Wat moet jouw kind al kunnen voor het 

naar de kleuterklas gaat? Omkring ja of 

nee.  

- Nederlands kunnen?   Ja/Nee  

- Aangeven dat het naar het toilet moet?  Ja/Nee 

- Ganse of halve dagen wakker blijven?  Ja/Nee 

- Met andere kindjes kunnen spelen?   Ja/Nee  

 

 

 

De basisschool die ik gevonden heb is:  

………………………………………………………………………………………………… 
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Groep 4: Het belang van de kleuterklas en de rol als ouder.  

Verdeel de groep in 2 kleine groepen. De ene groep doet opdracht A, de andere doet opdracht B.  

Schrijf op welke opdracht jij doet:  Ik doe opdracht …………………………. 

Opdracht A. 

Speel het spel met kaartjes: Leg het juiste woord bij de juiste afbeelding. Zijn jullie klaar? Roep de 

leerkracht, die geeft je een blad om na te kijken.  

Schrijf in het vakje waarom het belangrijk is dat een kind naar de kleuterklas gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht B. 

Kijk in de brochure ‘Voor het eerst naar school’ OF in het ‘startersboek voor ouders: Mijn kind gaat 

naar de kleuterklas’’. Zoek hoe je jouw kind kan helpen wanneer het naar de kleuterklas gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar? Spreek met elkaar en vul zo de twee vakken in. Op het einde moet iedereen de twee vakjes 

ingevuld hebben en moet het blad vol zijn.  

Ik denk dat het belangrijk is dat mijn kind naar de kleuterklas gaat omdat  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kan als ouder … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Fase 2 van de carrousel 
 

De leerkracht leest jullie een zin voor die waar of niet waar is. Spreek met elkaar en beslis of de zin 

juist is of fout. 

 Als jullie denken dat de stelling juist (waar) is steek dan het groene bordje omhoog.  

 

 Als jullie denken dat de stelling fout (niet waar) is, steek dan het rode bordje omhoog.  
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2. Lager en secundair onderwijs 
 

 Inleiding op het thema  
 

Bekijk samen met je groep het schema en geef antwoord op de vragen. 
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Opdracht: 

1. Welk onderwijs is gratis?  

 

Duid aan op het schema met groen. 

 

 

2. Welk onderwijs is verplicht? 

 

Duid aan op het schema met geel. 

 

 

3. Hoe lang duurt de leerplicht? 

 

Antwoord:     van  ….  tot  ….  jaar.  

 

 

4. Vanaf welke leeftijd kan jouw kind naar het secundair onderwijs? 

 

Antwoord:     vanaf  ….  jaar. 

 

 

5. Noem de vier vormen van secundair onderwijs: 

 

1) …….. 

 

2) …….. 

 

3) ……. 

 

4) …….. 

 

 

6. Wat is buitengewoon onderwijs? 

 

Duid aan op het schema in met roze.  
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 Fase 1 van de carrousel 
 

Groep 1: Ondersteuning en afspraken op school  

Op de volgende pagina staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet die volledig ingevuld 

zijn. Dan kennen jullie een aantal afspraken op school en weten jullie waar je hulp kan krijgen.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen. Zoek informatie op en vul 

jouw arm in de Mindmap in. Hieronder zie je waar je jouw informatie kan vinden. 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 OKAN 

Informatie: 

- Tekst over OKAN-school ‘Toren van Babel’. 

- Filmpje:  http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar  

 

 Hulp 

Informatie: 

- Brochure CLB Nederlands/andere taal 

 

 Schoolreglement 

Informatie:   

- Inhoudstafel schoolreglement 

- Schoolreglement Edugo 

 

 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben.  

 

 

 

 

 

 

http://www.klasse.be/tvklasse/13008-Op-de-hielen-van-de-okan-leraar
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Afspraken en 

hulp op school 

 

Schoolreglement  

Wat is het? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Wat vind je erin? Geef een paar voorbeelden. 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

  

OKAN 

Wat betekent ‘OKAN’? 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Voor wie is OKAN? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Wat doet men? 

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

Wat na OKAN? 

………………………………………………………

………………………………………………….……

………………………………………………………. 

CLB 

Waar kan je terecht met problemen?  

1. ………………………………………………………………    2. …………………………………………………………………..… 

Met welke problemen kan je naar het CLB? …………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Een CLB is gratis: Juist / Fout? 

Hoe bereik je een CLB? …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groep 2: Onderwijsvormen in het secundair 

Kijk naar het schema van het onderwijs. Zoek het secundair onderwijs. Je ziet dat er vier 

onderwijsvormen zijn: ASO, BSO, KSO en TSO. Daarover zullen jullie nu meer leren. 

 

Hoe maak je de oefening? 

 De leerkracht zal eerst de vier fiches verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. Je bent alleen 

of met een partner verantwoordelijk voor één fiche.  

Schrijf hier welke fiche jij moet invullen: ………………………………………………………………………………………. 

 

  Zoek informatie op in “De Grote Stap”. Vul jouw fiche in.  

 

 

 Op tafel liggen acht papiertjes met studierichtingen op. Leg de juiste studierichtingen op 

jouw fiche. Stel jouw onderwijsvorm voor aan de groep. Overleg met de groep waarom de 

studierichtingen bij jouw onderwijsvorm passen.  

 

Is iedereen het eens? Kleef dan de papiertjes op je fiche. 

 

 

  Op tafel liggen er vier keer vier papiertjes met stellingen erop. Bespreek welke stellingen bij 

welke onderwijsvorm horen. Kleef ze op je eigen overzicht op de volgende pagina. 
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ASO 

 

TSO

 

BSO

 

KSO 

 

Kleef hier de stellingen 

Kleef hier de stellingen 

Kleef hier de stellingen 

Kleef hier de stellingen 
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Fiche 1: ASO 

Waarvoor staat de afkorting? 

A…………………………… S………………………….. O…………………………… 

 

 

 

Op de tafel liggen strookjes papier. Daar staan studierichtingen op. Zoek de twee studierichtingen die 

bij ASO passen. Kleef ze hieronder. 

 

 

 

 

 

 

Zoek een school op in De Grote Stap 2011 die ASO aanbiedt. Schrijf de contactgegevens op: 

 

School:   ……………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

Telefoon: . . / . . .  . .  . . 

Email:  ……………………………………………………… 

 

In het ASO volgt jouw kind enkel algemene 

vakken.  

Bijvoorbeeld:  talen, wiskunde, 

geschiedenis, wetenschappen … 
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Fiche 2: BSO 

Waarvoor staat de afkorting? 

B…………………………… S………………………….. O…………………………… 

 

 

 

Op de tafel liggen strookjes papier. Daar staan studierichtingen op. Zoek de twee studierichtingen die 

bij BSO passen. Kleef ze hieronder. 

 

 

 

 

 

 

Zoek een school op in De Grote Stap 2011 die BSO aanbiedt. Schrijf de contactgegevens op: 

 

School:   ……………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

Telefoon: . . / . . .  . .  . . 

Email:  ……………………………………………………… 

In het BSO volgt jouw kind vooral 

praktijkvakken om een beroep te 

leren. Daarnaast zijn er algemene en 

technische vakken. 

Bijvoorbeeld: houtbewerking, 

verpleging, metsen, secretariaat … 



 20 

Fiche 3: TSO 
Waarvoor staat de afkorting? 

T…………………………… S………………………….. O…………………………… 

 

 

Op de tafel liggen strookjes papier. Daar staan studierichtingen op. Zoek de twee studierichtingen die 

bij TSO passen. Kleef ze hieronder. 

 

 

 

 

 

 

Zoek een school op in De Grote Stap 2011 die TSO aanbiedt. Schrijf de contactgegevens op: 

 

School:   ……………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

Telefoon: . . / . . .  . .  . . 

Email:  ……………………………………………………… 

In het TSO volgt jouw kind evenveel 

praktijk- en technische vakken als 

algemene vakken. 

Bijvoorbeeld: boekhouden, 

mechanica, sociale wetenschappen, 

elektronica … 

 



 21 

Fiche 4: KSO 

Waarvoor staat de afkorting? 

K…………………………… S………………………….. O…………………………… 

 

 

 

Op de tafel liggen strookjes papier. Daar staan studierichtingen op. Zoek de twee studierichtingen die 

bij KSO passen. Kleef ze hieronder. 

 

 

 

 

 

 

Zoek een school op in De Grote Stap 2011 die KSO aanbiedt. Schrijf de contactgegevens op: 

School:   ……………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

Telefoon: . . / . . .  . .  . . 

Email:  ………………………………………………………

In het KSO volgt jouw kind evenveel 

praktijkvakken, kunstvakken en 

algemene vakken. 

Bijvoorbeeld: woord, drama, 

moderne dans … 
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Groep 3: Mijn kind gaat naar school 

Op de volgende pagina vind je een Mindmap. Die moet je samen met je groep invullen. Op het einde 

van de oefening zal je meer begrijpen van het leven op school. 

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je wordt alleen of samen met een partner verantwoordelijk voor 1 arm. Bij elke arm hoort 

een blad met vragen en opdrachten om je te helpen. Dit blad met vragen kan je na het blad 

met de Mindmap vinden.  

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

  Zoek informatie op. Beantwoord jouw vragen en maak de opdrachten. Vul daarna pas de 

arm op de Mindmap in. De andere groepsleden behandelen de andere vragen.  

 

 

  Overloop samen met je groep alle armen. Vul je eigen Mindmap in. Op het einde moet 

iedereen alle armen ingevuld hebben. 
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Mijn kind gaat 

naar school 

 

Vrije schoolkeuze en de inschrijving 

Mag je in Vlaanderen zelf kiezen naar welke school 

je jouw kind stuurt?                      Ja    /   Neen 

Hoe kan je een school vinden? 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

Geef twee redenen om voor een school te kiezen: 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

Tijdsbesteding in het lager 

onderwijs 
 

Hoe laat moet je kind op school zijn? 

Om ……………….. uur 

Hoe laat mag je kind weer naar huis? 

 

Om ……………….. uur 

 

Noem drie activiteiten uit een schooldag: 

 

 ……………………………………………….. 

 

 ……………………………………………….. 

 

 ……………………………………………….. 

 

 

Het schooljaar en de schoolagenda 

Noem drie dingen die je in de schoolagenda kan terugvinden: 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

Schrijf twee vakantieperiodes of vrije dagen op: 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 
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Arm 1: het schooljaar en de schoolagenda 

Soms moeten kinderen thuis nog werken voor school. Ze moeten huiswerk maken of studeren voor 

een toets. De planning van die taken en toetsen vind je in de schoolagenda.  Daar staat alles in. Wat 

heeft jouw kind gedaan op school? Wat moet hij/zij thuis nog doen? Zo ben je altijd op de hoogte van 

het huiswerk van jouw kind! 

Opdracht 1: 

Je krijgt twee voorbeelden van schoolagenda’s. Vraag ze aan de leerkracht! Duid op elke agenda aan: 

1) Waar staat het huiswerk?  Zet een groen kruisje. 

 

2) Waar staan opmerkingen van de leerkracht?  Omcirkel dit met geel. 

Je kan hier zelf ook opmerkingen schrijven voor de leerkracht! 

 

3) Waar moet jij een handtekening zetten? Doe dat. 

 

Opdracht 2: 

Je krijgt van de leerkracht een schoolkalender van het schooljaar 2011-2012. Duid daarop vakanties 

en vrije dagen aan. Schrijf telkens de naam van de vakantie op de kalender.  

 Herfstvakantie:  31 oktober tot 4 november 

 Wapenstilstand: 11 november 

 Kerstvakantie:  26 december tot 6 januari 

 Krokusvakantie: 20 februari tot 26 februari 

 

Extra informatie:  

Een overzicht van alle schoolvakanties kan je vinden op 

http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/ 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/
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Arm 2: Vrije schoolkeuze en de inschrijving 

In Vlaanderen bestaat er vrije schoolkeuze. Je mag zelf kiezen op welke school je jouw kind wil 

inschrijven. Maar wacht niet te lang met kiezen! Als je wacht tot augustus, zit je favoriete school 

misschien al vol.   

Je kan op drie manieren op zoek gaan naar een school. 

1. Zoek in je eigen omgeving: welke scholen zijn er dichtbij? Vraag informatie. 

2. Kijk in de brochure “Leren voor het Leven” of in andere brochures. 

3. Kijk op de website http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/ 

Opdracht:  

Zoek in Leren voor het Leven drie basisscholen in Gent op. Schrijf de gegevens op. 

1) Een basisschool in Gentbrugge of Ledeberg. 

Naam: ……………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  .  .  /  .  .  .    .  .    .  . 

2) Een basisschool in het centrum van Gent 

Naam: ……………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  .  .  /  .  .  .    .  .    .  . 

3) Een basisschool in de Brugse Poort, Malem of Mariakerke 

Naam: ……………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  .  .  /  .  .  .    .  .    .  . 

 

Waarom zou jij voor een school kiezen? Kruis aan waar je het mee eens bent. 

o De school is dichtbij. 

o Vrienden / familie / buren vinden het een goede school 

o De schoolvisie past bij mij en mijn kinderen 

o De vriendjes van mijn kinderen gaan er ook naar school. 

o Andere reden: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/
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Arm 3: Tijdsbesteding in het onderwijs 

Een dag op school in basisschool De Wijze Boom. 

Opdracht 1: 

 Lees de beschrijving van een schooldag op http://www.bsdewijzeboom.be/lager.htm . 

Opdracht 2: 

 Hoe lang duurt een schooldag?    Van ……….         tot ……….   

(ochtendopvang en avondopvang tel je niet mee) 

Opdracht 3: 

Kijk naar de klokjes. Wat doen de kinderen op dat uur? 

 

 

Twintig na twee 

Activiteit:   ……………………………….. 

 

 

 

 

Kwart na twaalf 

Activiteit:   ……………………………….. 

 

 

 

 

Negen uur 

Activiteit:   ……………………………….. 

 

 

 

 

http://www.bsdewijzeboom.be/lager.htm
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 Fase 2 van de carrousel 
 

 Bekijk met je groepje volgende situaties en bespreek ze. Vertel alles wat je over dit onderwerp weet 

aan de mensen in je groep! 

 

1.  

Je bent aan het winkelen in Gent op maandag 13 februari om 14.30. Je ziet een groepje meisjes van 

15 jaar rondlopen. Één van die meisjes in je dochter.  

 

 Moeten kinderen in België naar school? (Van welke leeftijd tot welke leeftijd? Welke 

dagen van de week?)  

 Is zij aan het spijbelen?  

(Spijbelen is niet naar school gaan wanneer het geen vakantie is. Het kind moet normaal 

op school zijn, maar gaat er niet naartoe.) 

 Als jouw kind spijbelt, waar kan je met dit probleem naartoe? Wie kan je helpen? 

 

2.  

Ali is een jongen van 15 jaar die nog maar net in België is.  

 Hij spreekt nog heel weinig Nederlands. Kan hij ergens naartoe om snel Nederlands te 

leren? 

 Eens Ali genoeg Nederlands kan, wil hij graag met zijn handen werken en een beroep 

leren zoals schilder of bakker. Zou je hem ASO, TSO, KSO of BSO laten volgen? Waarom? 

 Stel dat Ali nog twijfelt of hij na het secundair onderwijs wil verder studeren, maar toch 

ook graag met zijn handen bezig is. Wat zou je dan kiezen (ASO, TSO, KSO of BSO)?  

 

3. 

Sara komt na school thuis en zegt dat ze geen huiswerk heeft. Hoe kan je nakijken of dat waar is?  
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3. Het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 

 De keuze is aan jullie …  
 

Op de volgende pagina vinden jullie enkele tekstballonnen met stellingen.  

Welke stelling spreekt je het meest aan?  

 

 

 



 29 

           

 

 

Stelling 2: “Ik wil graag 

een beroep leren.” 

Stelling 1: “Ik heb al een 

diploma secundair onderwijs 

en wil graag verder 

studeren.” 

Stelling 3: “Ik wil graag mijn 

diploma secundair onderwijs 

behalen.” 
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 Fase 1 van de carrousel 
 

Groep 1: Hoger onderwijs  

Oefening 1 

Een beetje verder staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet de Mindmap volledig 

ingevuld zijn. Dan weten jullie iets meer over het Hoger onderwijs.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen.  

 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Zoek zoveel mogelijk informatie op in de folders ‘De wijze stap 2011’, ‘Wat na het secundair 

onderwijs’ en ‘Universiteit Gent’, en vul jouw arm in de Mindmap aan. De andere 

groepsleden behandelen de andere vragen. Hieronder vind je per arm meer uitleg over 

welke dingen je zeker moet zoeken:  

 

Het hoger onderwijs in Vlaanderen bestaat uit: 

1. Hoger professioneel gericht onderwijs  

2. Academisch gericht onderwijs. 

 

1. Het hoger professioneel gericht onderwijs: 

a. Waar kan je dit volgen? 

b. Welke opleidingen vind je daar? Vink de/het juiste antwoord(en) aan. 

c.  Tot wat leidt deze opleiding? Met andere woorden: behaal je een certificaat 

of een diploma?  

 

2. Het academisch gericht onderwijs: 

a. Waar kan je dit volgen? 

b. Welke opleidingen vind je daar? Vink de/het juiste antwoord(en) aan. 

c.  Tot wat leidt deze opleiding? Met andere woorden: behaal je een certificaat 

of een diploma?  

 

3. Zijn er voorwaarden om een opleiding te starten in het Hoger onderwijs? Met 

andere woorden: Heb je een diploma nodig? Indien ja, welke diploma’s geven je 

toegang tot het hoger onderwijs? Moet je betalen voor een opleiding? 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben.   
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Oefening 2  

 

Denk nu voor jezelf na over volgende vragen: 

 

- Geef een aantal voorbeelden van opleidingen die jou interesseren (kijk in de informatie op 

tafel). Waar en wanneer kan je die volgen? 

 

- Waarom wil je deze opleiding(en) volgen?  

 

Overleg vervolgens met de rest van je groepje welke opleidingen zij misschien willen volgen en 

waarom. Misschien wil iemand van je groepsgenoten dezelfde opleiding als jij volgen.   
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Hoger onderwijs 

2. Hoger professioneel 

onderwijs 

In 

…………………………………… 

O bacheloropleiding 

O masteropleiding 

Dit leidt tot: 

……………………………………

…………………………………… 

 

 

3. Voorwaarden? 

Diploma’s? 

1. …………………………………………………

……………………………………………….. 

OF 

2. …………………………………………………

……………………………………...………… 

OF 

3. …………………………………………………

……………………………………………….. 

OF 

4. …………………………………………………

………………………………………………… 

Prijs? 

O gratis 

O betalen, maar niet duur 

O betalen, duur 

 

 

 

1. Academisch gericht onderwijs 

In………………………………………………… 

O bacheloropleiding 

O masteropleiding 

Dit leidt tot: 

………………………………………………………………….. 
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Groep 2: Hoger beroepsonderwijs 

 

Oefening 1 

Een beetje verder staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet de Mindmap volledig 

ingevuld zijn. Dan weten jullie iets meer over het Hoger beroepsonderwijs.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen.  

 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Zoek zoveel mogelijk informatie op in de folders ‘De wijze stap 2011’, ‘Hoger 

beroepsonderwijs’, ‘Wat na het secundair onderwijs’ en ‘Volwassenenonderwijs in 

Vlaanderen’, en vul jouw arm in de Mindmap aan. De andere groepsleden behandelen de 

andere vragen. Hieronder vind je wat de verschillende armen juist zijn:  

 

 

1. Wat houdt het Hoger beroepsonderwijs in en waar kan je het volgen? 

 

2. Voor wie is het Hoger beroepsonderwijs bedoeld? Vanaf welke leeftijd kan je naar 

het Hoger beroepsonderwijs? Moet je een diploma secundair onderwijs hebben 

om toegelaten te worden in het Hoger beroepsonderwijs? Wat is de kostprijs van 

het Hoger beroepsonderwijs? 

 

3. Tot wat leidt het Hoger beroepsonderwijs? Krijg je een diploma? Zo ja, welk 

diploma en wat is de waarde van dat diploma? 

 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben.   
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Oefening 2 

Denk nu voor jezelf na over volgende vragen: 

 

- Geef een aantal voorbeelden van opleidingen die jou interesseren (kijk in de informatie op 

tafel). Waar en wanneer kan je die volgen? 

 

- Waarom wil je deze opleiding(en) volgen?  

 

 

Overleg vervolgens met de rest van je groepje welke opleidingen zij misschien willen volgen en 

waarom. Misschien wil iemand van je groepsgenoten dezelfde opleiding als jij volgen.  
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Hoger 

beroepsonderwijs 

1. Wat en Waar? 

 

Wat? 
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 
Waar? 
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

2. Wie + voorwaarden 

a. Wie? 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

b. Leeftijd:  vanaf …… jaar 

c. Diploma secundair 

onderwijs nodig? 

O Ja                   O Nee 

 

d. Prijs? 

O gratis 

O betalen, maar niet duur 

O betalen, duur 

 

 

 

 

3. Leidt tot… 

…………………………………………………………………… 

Waarde? 

………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………….

. 
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Groep 3: Secundair volwassenenonderwijs 

 

Oefening 1 

Een beetje verder staat een Mindmap. Op het einde van de oefening moet de Mindmap volledig 

ingevuld zijn. Dan weten jullie meer over het Secundair volwassenenonderwijs.  

Hoe maak je de oefening?  

 De leerkracht zal eerst de armen van de Mindmap verdelen. Jullie kunnen dit ook zelf doen. 

Je krijgt alleen of met een partner 1 vakje dat je moet invullen.  

 

Schrijf hier welke arm jij moet invullen: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Zoek informatie op in de folders ‘De wijze stap 2011’, ‘Wonderwijs’ en 

‘Volwassenenonderwijs in Vlaanderen’. Vul jouw arm in op de Mindmap. De andere 

groepsleden behandelen de andere vragen. Hieronder vind je wat de verschillende armen 

betekenen:  

 

1. Het Secundair volwassenenonderwijs biedt een brede waaier aan opleidingen.  Je 

hebt beroepsopleidingen en het studiegebied Algemene vorming. Wat houden 

deze twee soorten opleidingen in? Waar kan je Secundair volwassenenonderwijs 

volgen? 

 

2. Voor wie is Secundair volwassenenonderwijs bedoeld? Wat zijn de voorwaarden 

(minimumleeftijd)? Wat is de kostprijs? 

 

3. Tot wat leiden de beroepsgerichte opleidingen? Tot wat leidt het studiegebied 

Algemene vorming? 

 

 

 Spreek met elkaar en vul zo alle vakjes in. Op het einde moet iedereen alle vakjes ingevuld 

hebben.   
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Oefening 2 

Denk nu voor jezelf na over volgende vragen: 

 

- Geef een aantal voorbeelden van opleidingen die jou interesseren (kijk in de informatie op 

tafel). Waar en wanneer kan je die volgen? 

 

- Waarom wil je deze opleiding(en) volgen?  

 

 

Overleg vervolgens met de andere groepsleden welke opleidingen zij eventueel willen volgen en 

waarom? Misschien wil iemand van je groepsgenoten dezelfde opleiding als jij volgen.   
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Secundair 

volwassenenonderwijs 

1. Wat en waar? 

Wat? 

a. beroepsopleidingen: 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

b. Algemene vorming  

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Waar? 
………………………………………………………………

……………………………………………………….…….. 

 

2. Wie + voorwaarden 

Wie? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Voorwaarden beroepsopleidingen 

Leeftijd: vanaf ….. jaar 

Voorwaarden Algemene vorming 

Leeftijd: vanaf ….. jaar 

 

Prijs 

O gratis 

O betalen, maar niet duur 

O betalen, duur 

 

 

 

 

3. Leidt tot… 

a. Beroepsopleidingen 

O certificaat                     O diploma secundair onderwijs 

b. Algemene vorming: 

O certificaat                     O diploma secundair onderwijs 
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 Fase 2 van de carrousel 

 

In deze nieuwe groepjes is het de bedoeling dat je volgende 3 casussen gaat lezen en de vraagjes die 

hierbij horen gaat oplossen. Overleg goed met elkaar, want sommige mensen in je groepje zullen 

meer weten over het Hoger onderwijs, anderen weten meer over het Hoger beroepsonderwijs en 

nog anderen weten meer over het Secundair volwassenenonderwijs! 
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Casus 1 

AMA 

 

 

Ik heet Ama en ik ben 23 jaar.  

Ik ben geboren in Ghana en haalde er mijn diploma secundair onderwijs. Na mijn humaniora heb ik 1 

jaar aan de universiteit in Legon (Ghana) gestudeerd. Ik studeerde er Psychologie aan de Faculteit 

Sociale Wetenschappen. Ik heb mijn studies echter niet afgemaakt, omdat ik naar België kwam. 

Ik heb nog geen diplomagelijkschakeling gedaan. 

Ik kwam hier in het kader van gezinshereniging en heb momenteel een elektronische 

vreemdelingenkaart A voor beperkte verblijfsduur.  

Via mijn trajectbegeleider en het Huis van het Nederlands ben ik beginnen Nederlands te studeren 

aan het Universitair Centrum Talenonderwijs. Daar heb ik tot en met niveau 4 gedaan. Nu leer ik 

verder Nederlands in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Ik heb juist niveau 3.2 gedaan, dit is 

hetzelfde als niveau 5 aan het Universitair Centrum Talenonderwijs.  

Via mijn trajectbegeleider in het onthaalbureau kwam ik in contact met Via Educatie. Zij hielpen mij 

om mijn studiekeuze te maken.  

Eigenlijk zou ik liefst aan de slag gaan in de commerciële sector, een bank of verzekeringen.  

Ik wil een professionele bachelor volgen in Bedrijfsmanagement en kwam uit op de afstudeerrichting 

Financie- en Verzekeringswezen.  

In Oost-Vlaanderen kan ik dit volgen aan de Arteveldehogeschool en de Hogeschool Gent 

(Departement Bedrijfsmanagement Mercator Gent en Departement Bedrijfskunde Aalst).  

Nadien kan ik nog een BANABA halen in Internationaal Bedrijfsmanagement. Of via een 

schakelprogramma een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent. 

Het is nu maart. Ik zou graag zo snel mogelijk starten. Maar eerst volg ik nog een begincursus 

Internetgebruik en Windows. Dat zal ik goed kunnen gebruiken als ik wil verder studeren. 

Studeren is duur en best moeilijk. Volgende week heb ik een afspraak gemaakt met de sociale dienst 

van de hogeschool. Ik ben benieuwd of die mij kunnen verder helpen.  

 



 41 

Vragen Ama 

Vraag 1: Kan Ama verder studeren aan een hogeschool of een universiteit zonder dat ze haar 

diploma middelbaar onderwijs heeft gelijkgeschakeld? 

O Ja, want ze heeft geen diploma secundair onderwijs nodig 

O Neen, ze moet eerst haar diploma laten gelijkschakelen 

O Ja, want ze heeft reeds universitaire studies begonnen in Ghana. Dat moet ze wel bewijzen. 

O Neen, ze kan vragen om een test te doen die aantoont dat ze de nodige competenties heeft om te 

starten (toelatingsonderzoek). 

Vraag 2: Ama heeft Nederlands niveau 3.2 behaald in een CVO. Kan zij zich hiermee inschrijven in 

een hogeschool? 

O Ja, maar ze moet eerst wel een test afleggen 

O Neen, want ze heeft dit niet behaald via het Universitair Centrum Taalonderwijs 

O Nee, ze heeft minimum niveau 6 nodig. 

O Ja, kennis van het Nederlands speelt geen rol.  

Vraag 3: Ama had graag hulp bij het maken van haar studiekeuze. 

O Dat is niet mogelijk. Ze moet zelf maar uitzoeken wat voor haar de beste opleiding is. 

O Haar trajectbegeleider van het onthaalbureau kan hiervoor een afspraak maken voor haar bij Via 

Educatie 

O Haar trajectbegeleider van het onthaalbureau zal haar doorverwijzen naar de sociale dienst van de 

school.  

O De leerkracht MO weet wat best is voor haar. 

Vraag 4: Het is maart. Ama wil graag zo snel mogelijk aan haar opleiding beginnen. Wanneer kan 

dat? 

O Ze kan direct starten als ze voldoet aan de voorwaarden om zich in te schrijven. 

O Ze kan starten als er een plaats vrij komt. 

O Ze kan pas starten als ze haar begincursus Internet en computer heeft beëindigd. 

O Ze moet de start van het academiejaar afwachten: september of oktober. 

Vraag 5: Ama wil een afspraak maken met de sociale dienst van de hogeschool waar ze zich 

inschrijft. 

O Ze zullen haar een studiebeurs geven om een deel van haar studies te betalen 

O Deze dienst kan haar helpen tegen betaling. Een afspraak kost 5 euro. 

O Ze kan er gratis terecht voor advies over studiefinanciering en sociale hulp 

O Scholen hebben helemaal geen sociale dienst.  
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ENRIQUE  

 

 

Ik ben Enrique. Ik heb de Cubaanse nationaliteit. Ik ben 48 jaar en woon 10 jaar in België.  

In Cuba haalde ik een diploma secundair onderwijs en werkte ik als tuinier. Via de Vlaamse Overheid 

behaalde ik een ervaringsbewijs “Hovenier aanleg parken en tuinen”. Zo’n ervaringsbewijs is een 

officieel document waarmee je dat beroep kan uitoefenen. Ik doe dit werk vooral in het weekend en 

1 dag per week. De andere dagen ben ik werkloos. 

Om mijn kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, wil ik opnieuw gaan studeren. En ook omdat ik 

vaak rugpijn heb.  

Maatschappelijk assistent lijkt me wel iets. Vooral dan sociaal-cultureel werk. Ik ben ook muzikant en 

artiest en het verenigingsleven spreekt me wel aan. 

Toen ik bij Via Educatie inlichtingen over deze opleiding inwon, kwam ik te weten dat er twee 

mogelijkheden zijn om deze studie te volgen.  

Je kan terecht in een hogeschool, waar je een voltijdse bacheloropleiding krijgt gedurende 3 jaar. (Als 

je voor alle examens slaagt natuurlijk.) 

Of je kan de opleiding volgen via het Hoger Beroepsonderwijs in een Centrum voor 

Volwassenenonerwijs (CVO).  

Ik heb voor het CVO gekozen.  

De nadruk ligt er nog meer op praktijk. Die praktijk doe je op tijdens stages. 

Maar vooral: ik kan studeren en werken makkelijker combineren. Dat komt omdat de opleiding ook 

over 3 jaar loopt, maar niet voltijds gegeven wordt. Ik kan zelf mijn opleidingstraject samen stellen.  

Om te starten moest ik een verplichte taaltest Nederlands afleggen. Hoewel ik geslaagd ben, moet ik 

wel nog wekelijks gedurende één semester bijkomende les Nederlands volgen op de school zelf. 

Een ander voordeel is dat omdat ik werk ik een deel van de kosten ook kan betalen via 

opleidingscheques.  

Het is nu december. Ik start in februari. 
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Vragen Enrique 

Vraag 1: Enrique is 48. Kan hij zich dan nog wel inschrijven in het volwassenenonderwijs? 

O Ja, de minimumleeftijd is 18, maar er is geen maximumleeftijd. 

O Neen, enkel jong volwassenen tot 35 jaar kunnen zich inschrijven. 

O  Ja, maar hij moet eerst medische testen afleggen dat hij fysiek wel gezond is. 

O Neen, want hij heeft niet de Belgische nationaliteit. 

Vraag 2: Enrique wil studeren combineren met werken. Kan dat? 

O Neen, de Belgische wet verbiedt dit voor niet-Belgen. 

O Ja, maar hij mag niet meer verdienen dan € 950 bruto per maand. 

O Ja, maar hij moet wel sociale zekerheid betalen op zijn loon. 

O Ja, maar hij mag niet meer werken dan 20 uur per week. 

Vraag 3: Enrique zegt dat hij in het Hoger Beroepsonderwijs zelf zijn opleidingstraject kan 

samenstellen. Wat betekent dit? 

O Hij mag zelf kiezen welke vakken hij volgt en welke niet. 

O Hij kan zelf de volgorde van zijn lespakket samenstellen door vakken uit verschillende semesters 

met elkaar te combineren. 

O Naast een aantal verplichte vakken heeft hij ook nog een aantal keuzevakken. Die mag hij vrij 

kiezen. 

O Als hij op alle vakken samen 50% van de punten haalt, is hij geslaagd. 

Vraag 4: Wat is het verschil tussen de bacheloropleiding sociaal cultureel werk in de hogeschool en 

de hogere beroepsopleiding in het CVO? 

O In de hogeschool is de opleiding sociaal cultureel werk voltijds, en in het CVO niet. 

O In de hogeschool duurt de opleiding 2 jaar en in het CVO 3 jaar. 

O In het CVO moet je geen diploma secundair onderwijs hebben om te starten, en in de hogeschool 

wel. 

O In het CVO neemt praktijk een nog belangrijker plaats in dan in de hogeschool. 
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LINDITA  

 

 

Ik ben Lindita uit Albanië. Ik ben 24 jaar.  

Ik heb het laatste jaar van mijn middelbare studies niet afgemaakt. Nu woon ik in België. Ik woonde 

eerst in Brussel. Daar heb ik vlot Frans leren praten. Nu woon ik in Vlaanderen en leer ik Nederlands. 

Dat gaat eigenlijk al vrij goed. Ik heb nu niveau 2.4 

Ik ben 14 maanden werkloos en ik krijg een werkloosheidsuitkering. 

Soms help ik iemand om haar kinderen op te vangen. Dat vind ik wel leuk. Ik zou graag in de 

toekomst hiervan mijn beroep maken. 

Via mijn trajectbegeleider in het onthaalbureau vernam ik dat ik toch nog mijn diploma secundair 

onderwijs kan halen. Hij stuurde me door naar Via Educatie. Daar kwam ik te weten dat ik in een 

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) terecht kan om een diploma te halen, gecombineerd 

met een opleiding in de kinderzorg. Dan heb ik een diploma secundair onderwijs als begeleidster 

buitenschoolse kinderopvang. Concreet betekent dit dat ik een opleiding Algemene Vorming ga 

volgen, en een specifieke opleiding Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) als Begeleidster 

Buitenschoolse Kinderopvang. Men vertelde me dat ik 2 jaar moet rekenen voor de ganse opleiding. 

Het is wel geen voltijdse opleiding, ik volg gemiddeld 20 uur per week les. 

Omdat ik in Albanië heb gestudeerd kan ik wel geen vrijstellingen krijgen op basis van mijn voorbije 

schoolresultaten. Maar ik kan wel een gratis proef afleggen. Dat ga ik zeker doen voor Frans. Als ik 

slaag, krijg ik een vrijstelling. 

Maar eerst moet ik mij inschrijven. Dat gebeurt via een persoonlijk gesprek met iemand van de 

school zelf.  

Ook de prijs valt mee. Ik betaal geen inschrijvingsgeld. Het enige dat ik dus nog zal moeten betalen 

zijn mijn cursussen en boeken.  
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Vragen Lindita 

Vraag 1: Lindita is 24. Kan zij dan nog wel een diploma secundair onderwijs behalen? 

O Ja, maar ze moet de opleiding wel in 2 jaar voltooien. 

O Neen, ze is ouder dan 21 jaar en dan kan dit niet meer. 

O Ja, via het volwassenenonderwijs. Daarvoor moet je minimum 18 zijn. 

O Neen, want ze is niet meer schoolplichtig. 

Vraag 2: Lindita haalt haar diploma secundair onderwijs door een opleiding Algemene Vorming te 

combineren met een opleiding Buitenschoolse Kinderopvang. Moet dat zo? 

O Neen, ze kan ook gewoon de opleiding Algemene Vorming volgen. 

O Neen, ze kan ook gewoon de opleiding Buitenschoolse Kinderopvang volgen. 

O Neen, het volstaat dat de opleiding gemiddeld 20 uur per week duurt. 

O Ja, alleen de combinatie van de twee leidt tot een diploma Secundair Onderwijs. 

Vraag 3: Kan Lindita vrijstelling van stempelcontrole krijgen gedurende haar studies? 

O Ja, want ze is al 14 maanden werkloos. 

O Ja, want ze is al meer dan 1 jaar werkloos en volgt minimum 20 uur les per week. 

O Ja, maar ze krijgt enkel vrijstelling voor de dagen waarop ze ook effectief naar de les gaat. 

O Neen, ze moet eerst 1 volledig jaar les hebben gevolgd.  

Vraag 4: Waarom betaalt Lindita geen inschrijvingsgeld? 

O Omdat ze inburgeraar is en Nederlands niveau 2.4 heeft behaald. 

O Omdat ze jonger is dan 25 jaar. 

O Omdat Albanië een aanvraag heeft ingediend tot lidmaatschap van de Europese Unie. 

O Omdat een opleiding voor het behalen van een diploma Secundair Onderwijs voor iedereen gratis 

is. 

 

 

 

 


