
EHBS
EERSTE HULP BIJ STUDIEKEUZE

in Campus Redingenhof

Juiste keuze,  juiste motivatie!



Overzicht

1.   Het studiekeuzeproces

2. Het belang van een goede studiekeuze 

3. Hoe begeleiden wij de leerlingen op school?

4. Hoe kan je als ouder helpen? 

5. Overzicht studierichtingen & mogelijkheden:

- overgang van 1 naar 2: invulling basisopties 
en attesteringen

- wat na 2A en 2B?

- overgang van tweede naar derde graad

- duale opleidingen



1. Het studiekeuzeproces
ZELFCONCEPTVERHELDERING

 het besef dat je moet kiezen

 onzekerheid accepteren

 ken jezelf!

HORIZONVERRUIMING

 vrijuit mogelijkheden onderzoeken

 Vergelijken

KEUZEBEKWAAMHEID

 beslissen

 uitvoeren



2. Het belang van een goede
studiekeuze

 interesses en talenten van het kind komen aan bod
 gevaar van verkeerde studiekeuze:

- verandering van studierichting
- schoolmoeheid
- zittenblijven
- mislukking

 gevaar van overschatting & onderschatting:
- onzekerheid
- slecht zelfbeeld
- geen motivatie

 zichtbare talenten tegenover onzichtbare
talenten



3. Hoe begeleiden wij de leerlingen 
op school?

 WAT?HOE: 1e graad

 onderwijsloopbaanbegeleiding: bovenbouw

 leren leren, leren kiezen

 klasbezoeken / modules

 infosessies & oriënteringsdagen

 Wat in / na Secundair? op smartschool

 Kickstart 6BSO: arbeidskwaliteiten = coaching

 bezoek SID-in

 gesprek CLB



Test jezelf!

De site voor onderwijs in Vlaanderen! 
www.onderwijskiezer.be

 I Like (basic -junior)

 I Study (basic- junior)

 I Prefer

Informatie: basis, secundair, hogeschool, universiteit, 
volwassenonderwijs, beroepen

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.onderwijskiezer.be/


4. Hoe kan je als ouder helpen?

 Spoor je kind aan om de gratis testjes te doen op Onderwijskiezer.

 Ga mee op zoek naar de talenten en interesses van je kind.

 Zoek mee naar verschillende studiemogelijkheden.

 Bezoek samen met je kind verschillende schoolwebsites.

 Stuur een mail om extra informatie in te winnen.

 Kijk op de facebookpagina’s van scholen om de sfeer op te snuiven.

Kies niet voor je kind, maar met je kind!



5. Overzicht studierichtingen &
mogelijkheden

 overgang van 1 naar 2: 2A en 2B

 invulling basisopties

 attesteringen

 wat na 2A en 2B?

 overgang van tweede naar derde graad



Overgang 
van 1 naar 2

2A 
 25 uur basisvorming 

 2 uur verdieping en remediëring (LOM en OOM)

 5 uur basisoptie: Sport (+ 2 uur LO), Topsport, Economie & 

Organisatie, Maatschappij & Welzijn OF STEM (Mechanica-

Elektriciteit – Grafische Technieken)

2B

 20 uur basisvorming 

 2 uur verdieping en remediëring 

 10 uur basisoptie: 

- 10 uur STEM-technieken 

- 5 uur Economie & Organisatie/5 uur STEM-technieken

- 5 uur Maatschappij & Welzijn/ 5 uur Economie & Organisatie



2A



2B



MAATSCHAPPIJ  &  WELZIJN
- sociale gedrag van mensen en menselijke relaties
- aspecten van mens- en natuurwetenschappelijke 

disciplines zoals psychologie, sociologie, 
pedagogie, biologie en hun kijk op mens en 
samenleving

- belang van gezondheid en van de ontwikkeling 
van een gezonde en persoonlijke levensstijl

- sociale en communicatieve vaardigheden

ECONOMIE & ORGANISATIE
- de economische kringloop
- de consument
- ondernemingen en organisaties
- de overheid
- het buitenland
- ondernemerschap
- onderzoekend aan de slag
- ICT

Invulling 
basisopties



SPORT EN TOPSPORT
- een gezonde geest in een gezond lichaam
- wetenschap in sport en beweging
- verbreden en verdiepen van 

motorische vaardigheden
- communicatie in beweging en sport

STEM-TECHNIEKEN 
- vragen stellen en problemen definiëren
- modellen ontwikkelen en gebruiken
- onderzoek plannen en uitvoeren
- data voorspellen, analyseren en interpreteren
- wiskundig redeneren en algoritmisch denken
- verklaringen opbouwen en oplossingen ontwerpen
- argumenteren op basis van data
- informatie verzamelen, evalueren en communiceren

Invulling 
basisopties



Attesteringen
Na 1A:

• Alle leerlingen ontvangen een attest van lesbijwoning.
• Alle leerlingen gaan over naar het tweede jaar (tenzij de leerling 

voor een andere school kiest.)
• Er wordt in kaart gebracht welke competenties meegenomen 

moeten worden naar het tweede jaar*.
• Er kan een advies gegeven worden i.v.m. de keuze basisoptie.
• Er kan advies gegeven worden om naar 2B over te gaan.
• Er kan advies gegeven worden om naar 2A over te gaan.

*De tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het eerste 
leerjaar A worden weggewerkt vóór het einde van het tweede leerjaar 
van de eerste graad waarvoor de leerling toelating heeft verkregen (bv. 
via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).

Na 2A:

• Op het einde van het 2de jaar kan een A-, B- of C-attest.



Wat na 
2A of 2B?

4 DOMEINEN, 3 FINALITEITEN en DUALE OPLEIDINGEN

4 DOMEINEN:

• Maatschappij en Welzijn
• Economie en Organisatie
• Sport
• STEM

3 FINALITEITEN:

D = Doorstroom (ASO) – opleidingen richting verdere studies
DF= Dubbele finaliteit (TSO) – opleidingen richting HBO 

of arbeidsmarkt
A = Arbeidsmarkt (BSO) – opleidingen richting de arbeidsmarkt

DUALE OPLEIDINGEN: Een combinatie van werken en leren.



Overgang 
van 2e graad naar 
3e graad



Overgang 
van 2e graad naar 
3e graad



Duale opleidingen
Duaal leren is de ideale mix van leren in een onderneming en op school.

Zo ontwikkel je competenties en vaardigheden die later goed van pas komen in de zoektocht 

naar een job. Wie weet kan je zelfs bij je gekozen onderneming aan de slag. Toch liever 

verder studeren? Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je alvast wat werkervaring op zak!



Aan u de 
keuze!

U vindt ook al onze informatie terug op onze 
website: www.campusredingenhof.be

Op onze facebookpagina/website kan u de 
sfeer opsnuiven in onze verschillende 
richtingen.

http://www.campusredingenhof.be/

