
 

 

 

“Klaar voor het secundair onderwijs” 

Beste ouder 

Je zoon/dochter gaat binnenkort naar het secundair onderwijs. Een grote stap! Maar jullie staan er 

niet alleen voor. Zowel de school als het CLB zijn er om je kind te begeleiden.  

Daarom werd vanuit het CLB de e-module ‘Klaar voor het secundair onderwijs’ ontwikkeld. 

Je zoon/dochter zal deze e-module op school doorlopen en zo de vaardigheden aanleren die 

belangrijk zijn bij het maken van een doordachte keuze zoals: 

• Een zicht krijgen op hoe het SO in elkaar zit en welke verschillende mogelijkheden er zoal 

zijn; beroepen verkennen… 

• Zichzelf beter leren kennen door vragen te beantwoorden als: ‘Wat kan ik goed?, Wat 

doe ik graag? Wat wil ik zelf? 

• Kunnen en durven knopen doorhakken. 

Vanzelfsprekend zijn jullie als ouder een belangrijke partner in dit keuzeproces. Hierbij willen we je 

graag enkele tips meegeven. 

✓ Verken samen met je kind zijn/haar interesses. Hoe beter een studierichting aansluit bij de 

interesses van je kind, hoe meer plezier hij/zij zal beleven aan het leren en naar school 

gaan. 

✓ Ontdek samen wat jouw kind goed kan en waar het nog kan aan werken. Leg de klemtoon 

op het positieve en de groeimogelijkheden.  

✓ Geef je zoon/dochter geleidelijk meer zelfstandigheid; ook bij het maken van keuzes, 

zodat hij/zij stilaan de verantwoordelijkheid voor de eigen (school)loopbaan kan opnemen. 

✓ Wees je bewust van je eigen verwachtingen t.a.v. je zoon/dochter. Komen die overeen 

met de verwachtingen van je kind? 

✓ Laat je zoon/dochter voelen dat hij/zij er niet alleen voorstaat. Praat met je kind over 

gemaakte keuzes, twijfels,… Zoek samen een antwoord op vragen. Geraak je er zelf niet 

uit, dan kan je steeds terecht bij de school en het CLB.  

De e-module is ten allen tijde raadpleegbaar op de website www.go-clb.be, onder de rubriek ouders. 

Om deze e-module goed te kunnen doorlopen heb je een goede  internetverbinding nodig en een 

computer, laptop of een tablet. Het gebruik van de smartphone hiervoor is af te raden. 

We wensen jullie veel succes! 

 

Logo school 

http://www.go-clb.be/

