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1 B 
Studieprofiel 

De basisvorming is voor iedereen ge-

lijk. Deze vorming neemt 28 van de 32 

lesuren in beslag.  Wij kiezen bewust 

om elke klas 1u ICT+ te geven binnen 

de algemene vorming. 

Voor een viertal lesuren maak je een 

specifieke keuze.  

Wie kan starten? 

Je kan starten in het eerste leerjaar B 

als je  

 het 6de leerjaar van het gewoon 

basisonderwijs hebt beëindigd 

én niet geslaagd bent, 

 Het 6de leerjaar hebt beëindigd 

en geslaagd bent, 

 reeds 12 jaar bent op 31 decem-

ber van dat schooljaar én het 6de 

leerjaar niet hebt gevolgd, 

 uit het buitengewoon onder-

wijs komt, geen getuigschrift ba-

sisonderwijs hebt maar wel het 

akkoord van je ouders én van de 

klassenraad van de secundaire 

school. 

Specifieke uren 

Economie en maatschappij 

STEM-technieken 

STEM-technieken/Land- en tuin-
bouw 
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Algemene vorming 

Beeld 1 

Engels 1 

Frans 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vor-
ming 

3 

Muziek 1 

Nederlands 4 

Techniek 4 

Wetenschappen 3 

Wiskunde 4 

ICT+ 1 

STEM-technieken 

Land- en tuinbouw 

Landbouw  2 

Tuinbouw  2 

Economie en maatschappij  

Economie en organisatie 2 

Maatschappij en welzijn 2 

STEM-technieken 

Bouw  1 

Elektriciteit 1 

Hout 1 

Mechanica 1 

Wat na 1 B? 

Als je met succes het eerste leerjaar B 

beëindigt, ontvang je het getuigschrift 

van het basisonderwijs. Je keuze in het 

eerste leerjaar hoeft niet dezelfde te 

zijn als in het tweede leerjaar.  

Op het einde van het eerste jaar zal de 

klassenraad je een advies geven. Dit 

advies is niet bindend maar het opvol-

gen is zinvol. 

Na 1B kan je ook starten in het eerste 

leerjaar A. In de praktijk is deze over-

gang alleen haalbaar als je goede re-

sultaten behaalt voor Nederlands, 

Frans en wiskunde. 


