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Voorwoord

Beste ouder,

“In welke school schrijf ik mijn kind in voor 
het eerste jaar secundair onderwijs?” Elk jaar  
moeten honderden Aalsterse ouders deze 
belangrijke keuze maken. Ik kan u alvast  
gedeeltelijk geruststellen: er zijn in Aalst geen 
slechte scholen. 

Dat neemt niet weg dat er tal van factoren 
een rol kunnen spelen bij het bepalen van uw 
keuze: het pedagogisch project, de ligging van 
de school, studierichtingen in latere jaren en 
keuzemodules, vrienden, buitenschoolse acti-
viteiten, de schoolomgeving, de aanwezige 
infrastructuur … 

Scholen werken vandaag ook anders dan pak-
weg 20 jaar geleden. Wat is het verschil tussen 
1A en 1B? Wanneer kan ik inschrijven? En hoe? 
De regels willen wel eens veranderen en het 
is begrijpelijk dat niet iedereen mee is met de 
laatste stand van de regelgeving.

Deze brochure wil u graag helpen. De school-
keuze is vanzelfsprekend uw voorrecht en ver-
antwoordelijkheid als ouder, maar samen met 
alle secundaire scholen op ons grondgebied 
geven we u graag een overzicht van alle moge-
lijkheden.

Vanaf bladzijde 37 krijgt u een overzicht van de 
procedure en van diensten die u hierin verder 
kunnen bijstaan en van advies voorzien. 

Als schepen van Onderwijs kan ik enkel hopen 
dat we hiermee uw keuze vergemakkelijken. Ik 
hoop dat u met al deze informatie uiteindelijk 
tot een goede, positieve beslissing komt.

Ik wens u en nog meer uw kind heel veel succes.

Karim Van Overmeire
Schepen van Onderwijs
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Hoe kiezen?
Deze brochure helpt jou op weg om een goede 
keuze te maken bij de overstap naar het secun-
dair onderwijs.

Voor een goede keuze stel je best, samen met je 
kind, volgende vragen:

•  Wat zijn de interesses van mijn kind?
•  Wat zijn de vaardigheden van mijn kind?
•  Wat zijn de talenten van mijn kind?
•  Hoe is de studiehouding van mijn kind?

Op de websites www.vanbasisnaarsecundair.be 
en www.onderwijskiezer.be vind je allerlei tips 
en interessetests die helpen bij het maken van 
een schoolkeuze. 

De opendeurdagen vind je in het overzicht terug. 
Tijdens een opendeurdag kan je de sfeer opsnui-
ven in de school, ervaren of je je goed voelt bij het 
onthaal en je krijgt er ook meer uitleg over hoe de 
school écht werkt.

Je kan ook steeds terecht bij de basisschool en 
de CLB’s om hierover advies te krijgen. 

Verder in deze brochure vind je een overzicht van 
alle secundaire scholen in Aalst. 

 

Informeer je goed, elke school is anders:
• Het studieaanbod verschilt van school tot 

school
• Bekijk het pedagogisch project
• Bekijk de websites van de scholen
• Bezoek de scholen
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Structuur van het gewoon secundair onderwijs
Op www.onderwijskiezer.be kan je de studierichtingen in het secundair onderwijs verkennen. 
Schematisch ziet de structuur van het secundair onderwijs er als volgt uit: 

BASISONDERWIJS

MET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS* ZONDER GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

1ste GRAAD

1A 1ste leerjaar A 1B 1ste leerjaar B

2A 2de leerjaar A 2B 2de leerjaar B

2de GRAAD

3
doorstroomgericht 

ASO - TSO - KSO

doorstroomgericht + 
arbeidsmarktgericht 

TSO - KSO

arbeidsmarktgericht 
BSO - Leren en werken / 

Duaal leren - BuSO4

3de GRAAD

5
doorstroomgericht 

ASO - TSO - KSO

doorstroomgericht + 
arbeidsmarktgericht 

TSO - KSO

arbeidsmarktgericht 
BSO - Leren en werken / 

Duaal leren - BuSO6

7
7de jaren = secundair-na-secundair

7de Naamloos jaar - BSO- voorbereiden op hoger onderwijs (schakeljaar)

* In uitzonderlijke gevallen én met gunstig advies van het CLB en de secundaire school, kan een leerling met een getuig-

schrift toch starten in 1B
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1ste graad secundair onderwijs

De 1ste graad bestaat uit 2 leerjaren:
•  1A en 1B
•  2A en 2B

Een kind start automatisch in 1A als het een 
getuigschrift basisonderwijs behaalde.

Een kind start automatisch in 1B als het dit 
getuigschrift niet behaalde. Wanneer een kind 
het 1ste leerjaar B succesvol beëindigt, krijgt het 
een getuigschrift basisonderwijs. In bepaalde 
gevallen kan een kind met een getuigschrift 
basisonderwijs toch starten in 1B. Hiervoor moet 
de klassenraad en het CLB een gunstig advies 
geven.

1ste GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

1ste LEERJAAR A 1ste LEERJAAR B
Basisvorming 
27 lesuren

Basisvorming 
27 lesuren

Keuzegedeelte
5 lesuren

Differentiatiepakket
    verkennen
    versterken
    verdiepen

Keuzegedeelte
5 lesuren

Differentiatiepakket
    verkennen
    versterken
    verdiepen

2de LEERJAAR A 2de LEERJAAR B
Basisvorming 
25 lesuren

Basisvorming 
20 lesuren

Keuzegedeelte
7 lesuren

Differentiatiepakket
    versterken
    verdiepen
2 lesuren Keuzegedeelte

12 lesuren

Differentiatiepakket
    versterken
    verdiepen
2 lesuren

Basisopties
   verkennen
5 lesuren

Basisopties
   verkennen
10 lesuren
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 1ste leerjaar A en B

Zowel in 1A als in 1B krijgen de kinderen een 
pakket ‘basisvorming’ en een pakket ‘keuze’. 
Dit keuzegedeelte kan verschillen van school tot 
school. 

Basisvorming (27 uur per week)

Iedereen krijgt dezelfde basisvorming: wiskunde, 
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, 
Frans… Voor de juiste verdeling van de lesuren 
binnen deze basisvorming, kan je altijd terecht 
op de websites van de scholen.

Keuzemodules (5 uur per week)

Binnen het keuzegedeelte bieden alle scholen 
versterking van één of meerdere vakken aan 
(remediëring, herhaling van bepaalde onderde-
len), verdieping van de leerstof of de verkenning 
van één of meerdere ‘projecten’:
• STEM*
• Latijn
• wetenschappen
• taal
• sport
• creatie
• ICT
• economie
• maatschappij & welzijn

Naast deze projecten besteden de meeste scho-
len ook aandacht aan algemene vaardigheden 
zoals ‘leren leren’ of ‘sociale vaardigheden’. 

Deze keuzemodules verschillen sterk van school 
tot school. Op deze manier worden kinderen 
voorbereid om in het 2de jaar een keuze te maken 
voor bepaalde basisopties.

* STEM: Science, Technology, Engineering & 
Mathematics. Het accent ligt op wiskunde, 
wetenschappen, techniek en ICT
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2de leerjaar A

In het 2de jaar van de A-stroom is er 25 uur basis-
vorming en 7 uur keuzegedeelte met de basis-
opties (5 uur) en differentiëring (2 uur).

Basisvorming (25 uur per week)

Iedereen krijgt dezelfde basisvorming: wiskunde, 
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, 
Frans… Voor de juiste verdeling van de lesuren  
kan je altijd terecht op de websites van de 
scholen.

Basisopties + differentiëren (7 uur per week)

Een basisoptie is een kennismaking met een 
aantal thema’s. De basisopties verschillen van 
school tot school, informeer je zeker rechtstreeks 
bij de scholen over het aanbod om dan makkelij-
ker een verdere keuze te maken in de 2de graad.

Het keuzegedeelte in 2A wordt verdeeld onder:
• 2 uren differentiëren (versterken/verdiepen)
• 5 uren basisopties

De thema’s binnen de basisopties zijn de vol-
gende: 
• economie en organisatie
• klassieke talen (Latijn en Grieks)
• kunst en creatie
• maatschappij en welzijn
• moderne talen en wetenschappen
• sport
• STEM-technieken
• STEM-wetenschappen
• voeding en horeca
• Steinerpedagogie

2de leerjaar B

In het 2de jaar van de B-stroom is er 20 uur basis-
vorming en 12 uur keuzegedeelte met de basis-
opties (10 uur) en differentiëring (2 uur).

Basisvorming (20 uur per week)

Iedereen krijgt dezelfde basisvorming: wiskunde, 
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis,  
Frans … Voor de juiste verdeling van de lesuren  
kan je altijd terecht op de websites van de 
scholen.

Basisopties + differentiëren (12 uur per week)

Een basisoptie is een kennismaking met een 
aantal thema’s. De basisopties verschillen van 
school tot school, informeer je zeker rechtstreeks 
bij de scholen over het aanbod. Om dan makke-
lijker een verdere keuze te maken in de 2de graad.

Het keuzegedeelte in 2B wordt verdeeld onder:
• 2 uren differentiëren (versterken/verdiepen)
•  10 uren basisopties

De thema’s binnen de basisopties zijn de vol-
gende: 
• economie en organisatie
• kunst en creatie
• maatschappij en welzijn
• sport
• STEM-technieken
• voeding en horeca

Het is belangrijk om als ouder te weten welke 
basisopties de secundaire school aanbiedt zodat 
je kind op verkenning gaat binnen zijn interesses
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2de graad secundair onderwijs

De 2de graad van het secundair onderwijs bestaat 
uit:
•  Het 3de leerjaar
•  Het 4de leerjaar

Pas vanaf de 2de graad, vanaf het 3de leerjaar, kan 
je kiezen voor een studierichting. De studierich-
tingen zijn ondergebracht in onderwijsvormen 
(ASO, TSO, KSO, BSO, Leren en Werken en BuSO), 
ze worden geordend binnen 8 domeinen. 

TAAL  
& CULTUUR STEM

 

KUNST  
 & CREATIE

LAND-   
& TUINBOUW

ECONOMIE   
& ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ  
& WELZIJN

SPORT 
VOEDING  

& HORECA

Elke studierichting heeft een ‘finaliteit’. Finalitei-
ten geven aan wat de bedoeling is na het secun-
dair onderwijs: 
• Doorstromen naar het hoger onderwijs 

aan de hand van algemene vorming
• Starten op de arbeidsmarkt: praktische 

+ algemene vorming + technische/kunst- 
gerichte vorming

• Beide opties: algemene  + praktische + tech-
nische/kunstgerichte vorming

Bij het overzicht van de scholen in Aalst vanaf 
pag. 15, wordt telkens ook het aanbod van de 
2de graad weergegeven. Op deze manier krijg je 
al een beeld van welke richtingen in een school 
mogelijk zijn en waar de focussen liggen.
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3de graad secundair onderwijs

De 3de graad bestaat uit:
• 5de leerjaar 
• 6de leerjaar 
• 7de jaar BSO of Se-n-Se  

Heel wat richtingen uit de 2de graad lopen verder 
in de 3de graad. Voor sommige richtingen worden  
specifieke accenten gelegd in bepaalde domei-
nen. Ook in de 3de graad zal je moeten kiezen wat 
bij je mogelijkheden en interesses past.

Vanuit de overheid wordt er momenteel een her-
vorming doorgevoerd en de komende jaren is de 
3de graad aan de beurt. In het scholenoverzicht 
wordt de 3de graad niet opgenomen omdat hier 
nog wijzigingen kunnen gebeuren. Als je hier 
meer info over wenst, dan contacteer je best de 
school zelf of kijk je op de website van de school.

Leren en werken
In het systeem van Leren en Werken leer je een 
beroep op de werkvloer (component werk-
plekleren). Daarnaast krijg je nog les in de klas 
(component leren). In het traditionele systeem 
is het de bedoeling dat deze combinatie van 
leren en werken bestaat uit ten minste 28 uren 
engagement per week. Je bent hier dus voltijds 
mee bezig. Je kan hiervoor kiezen vanaf 15 jaar of 
nadat je de eerste graad doorlopen hebt.

Je hebt de keuze tussen volgende 3 leerwegen:
• Het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

(DBSO)
• De leertijd
• Duaal leren

De scholen waar je duaal leren kan volgen zijn 
opgenomen in het scholenoverzicht op pagina 
19 en 29.
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Buitengewoon secundair onderwijs
In Aalst zijn er ook enkele scholen voor buiten- 
gewoon secundair onderwijs. Ook deze scholen 
zijn opgenomen in het scholenoverzicht vanaf 
pagina 34.

Wanneer leerlingen met een beperking het leer-
plan van het gewoon secundair onderwijs niet 
meer kunnen volgen, kan voor hen een indivi- 
dueel aangepast curriculum worden opge-
maakt. Deze conclusie wordt pas genomen na 
een onderzoekstraject door het CLB in overleg 
met de leerling, de ouders, de school en eventu-
ele andere betrokkenen. Dit traject mondt uit in 

een verslag opgemaakt door het CLB, waarmee 
je toegang kan krijgen tot een school voor buiten- 
gewoon onderwijs of een IAC in het gewoon 
secundair onderwijs.

In dit verslag staat onder meer:
• Welke expertise het meest aangewezen is 

voor de betrokken leerlingen (type)
• Welke finaliteit het meest aangewezen is 

voor de betrokken leerling (opleidingsvorm)

Als je hier vragen over hebt, kan je altijd terecht 
bij het CLB .

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 
(OKAN)
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuw-
komers heeft tot doel anderstalige leerlingen, 
die onlangs in België zijn aangekomen, zo snel 
mogelijk Nederlands te leren. En hen daarna te 
integreren in de onderwijsvorm en studierichting 
die het beste aansluiten bij hun capaciteiten en 
interesses.

In Aalst is er één OKAN-school  waar andersta-
lige nieuwkomers vanaf 12 jaar terechtkunnen. 
Inschrijven in OKAN kan rechtstreeks in de 
school: Sinte Annalaan 99b, okan@vtiaalst.be 
- 053 73 92 65 of 053 73 92 66.

OKAN moet het voor de anderstalige nieuwko-
mers mogelijk maken hun leerloopbaan in het 

regulier secundair onderwijs of in vervolgonder-
wijs met succes voort te zetten.

OKAN bevat daarom eerst een onthaaljaar:
• verwerven van het Nederlands
• integratie en inburgering

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuw- 
komers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, 
maar omvat ook
• ondersteuning, begeleiding en opvolging 

van gewezen anderstalige nieuwkomers in 
het vervolgonderwijs

• coaching van leerkrachten in het vervolg-
onderwijs



12

1 GO! Atheneum

2 GO! Lyceum

3 TechniGO! campus Ledebaan +
TechniGO! middenschool Aalst

4
 

TechniGO! campus De Voorstad

5
 

GO! Handelsschool 

7

 

DvM htb

8

 

SVI Gijzegem

9

 

Sint-Jozefscollege

10

 

Sint-Maarteninstituut

11

 

Sint-Augustinusinstituut 

13 Vrij Technisch Instituut - 2de & 3de graad

14 Vrij Technisch Instituut - De Kering

15 Middelbare Steinerschool

16 Stedel. academie voor Beeldende Kunsten

 

  

17 GO! IBSO De Horizon

18 BuSO Levensvreugde

19 BuSO Don Bosco

  

 

 

12 Vrij Technisch Instituut - De Puytenput6 DvM Humaniora

16

17
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Overzicht van de scholen in Aalst
In Aalst zijn er 3 onderwijsnetten waartoe de 
secundaire scholen behoren:
• Het gemeenschapsonderwijs, GO!
• Het gesubsidieerd vrij onderwijs: katholiek 

onderwijs Vlaanderen en de Federatie Steiner- 
scholen

• Het gesubsidieerd officieel onderwijs: SABKA 
(Stedelijke Academie voor Beeldende Kun-
sten)

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van 
alle scholen voor secundair onderwijs in Aalst. Je 
vindt er de volgende gegevens:
• Contactgegevens
• Korte omschrijving van de school
• Data van de opendeurdagen
• Aanbod van de 1ste graad
• Aanbod van de 2de graad
• Aangezien de onderwijshervorming nog niet 

doorgevoerd is voor de 3de graad, wordt het 
aanbod van de 3de graad nog niet opgeno-
men in de brochure. Als je hier meer info over 
vindt, kan je steeds terecht bij de scholen of 
op de websites.

Op de website naarschoolinaalst.be vind je ook 
een overzicht van alle mogelijke studierichtin-
gen. Je kan er de capaciteit en de vrije plaatsen 
van de scholen per studierichting opvolgen. Eens 
een studierichting de maximumcapaciteit heeft 
bereikt, wordt de richting als volzet aangeduid.
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GO! Atheneum

Graanmarkt 14, 9300 Aalst

053 46 64 00

atheneum@atheneumaalst.be 

www.atheneumaalst.be 

Omschrijving Het GO! Atheneum Aalst biedt algemeen vormende studierichtingen, 
waarbij leerlingen een stevige basis krijgen om op voort te bouwen in het 
hoger onderwijs. We streven ernaar dat onze leerlingen sterk, flexibel en 
leergierig worden. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat 
centraal. Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden 
en talenten alle kansen om zich te ontplooien en succesvol te zijn.

Opendeurdag 25 maart 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Projecten: Sport – Kunst creatief – Natuur & Techniek (STEM) – Creatief met 
taal – IT & ondernemen - Latijn

Basisopties  
2de jaar

Moderne talen en wetenschappen – Klassieke talen (Latijn) – Economie en 
organisatie – Sport – STEM-wetenschappen – Maatschappij en welzijn

2DE GRAAD – ATHENEUM

DOORSTROOM

Domein-overschrijdend (ASO)

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Sportwetenschappen

1A
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GO! Lyceum

Pontstraat 51, 9300 Aalst

053 46 65 00

inlichtingen@lyceum-aalst.be

www.lyceum-aalst.be

Omschrijving Het Lyceum Aalst is een leerlinggerichte school waar zowel vorming, 
opvoeding als kwaliteitsvol onderwijs belangrijk is. Discipline en individu-
ele vrijheid gaan in het Lyceum hand in hand en kleinschaligheid staat er 
borg voor een maximaal rendement. 

Opendeurdag 11 maart 2023: rondleiding op de school

22 april 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A 

Keuzemodules 

1ste jaar

Klassieke talen-Moderne talen-Natuurwetenschappen-Economie en 
organisatie-Maatschappij en welzijn-STEM-wetenschappen

Basisopties 

2de jaar

Moderne talen en wetenschappen – Klassieke talen – Economie en organi-
satie – STEM-wetenschappen – Maatschappij en welzijn

2DE GRAAD – LYCEUM

DOORSTROOM

Domein-overschrijdend (ASO)

Latijn - Grieks

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

1A
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TechniGO! campus Ledebaan

Ledebaan 101, 9300 Aalst

053 46 70 00 

info@technigo.be 

www.technigo.be 

Omschrijving TechniGO!, de school voor voeding , zorgen techniek, biedt boeiende en 
toekomstgerichte studierichtingen aan. Op Campus Ledebaan, gerenom-
meerd vanwege zijn hotel-, bakkerij- en slagerijafdeling, kan je ook kiezen 
voor knelpuntopleidingen in de zorg (maatschappij en welzijn). Al vanaf het 
1ste jaar kan je op Campus Ledebaan proeven van opleidingen in voeding, 
zorg en techniek. Wij zetten als school in op professionele attitudes 
(SODA), een krachtige leer-en stageomgeving, internationale stages en 
meertaligheid (CLIL).

Opendeurdag 13 mei 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A en 1ste jaar B

Keuzemodules 
1ste jaar

A: Maatschappij & welzijn – voeding en horeca – STEM-technieken –  
Wellness & lifestyle

B: Zorg en welzijn – voeding en horeca – STEM-technieken - creatie

Basisopties  
2de jaar

A:  Voeding en horeca – Maatschappij en welzijn – STEM-technieken

B:  Maatschappij en welzijn – Voeding en horeca – STEM-technieken –  
Kunst en creatie

2DE GRAAD – TECHNIGO!

DUBBEL (doorstroom/arbeidsmarkt) ARBEIDSMARKT

TSO BSO

Wellness en lifestyle Digital design
Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

Horeca Bakkerij
Restaurant en keuken

Slagerij
Haar-en schoonheidsverzorging

1B1A
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TechniGO! campus De Voorstad

Welvaartstraat 70/1, 9300 Aalst 

053 46 70 00 

info@technigo.be 

www.technigo.be 

Omschrijving TechniGO!, de school voor voeding , zorgen techniek, biedt boeiende en 
toekomstgerichte studierichtingen aan. Op Campus De Voorstad staan 
onze STEM-richtingen centraal. Al onze studierichtingen leiden naar 
tewerkstelling in knelpuntberoepen of STEM-opleidingen in het hoger 
onderwijs. Vanwege het kleinschalig karakter van Campus De Voorstad 
staat de begeleiding van de leerlingen in al hun leer-en leefprocessen cen-
traal. Door degelijk technisch en beroepsonderwijs aan te bieden samen 
met onze stageplaatsen en in te zetten op professionele attitudes bereiden 
we onze leerlingen voor op vakmanschap en levenslang leren. 

Opendeurdag 13 mei 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A en 1ste jaar B (deels op campus Ledebaan)

Keuzemodules 
1ste jaar

STEM-technieken

Basisopties  
2de jaar

A: STEM-technieken 

B: STEM-technieken

2DE GRAAD – TECHNIGO!

DUBBEL (doorstroom/arbeidsmarkt) ARBEIDSMARKT

TSO BSO

Elektromechanische technieken Mechanica
Grafische technieken Elektriciteit
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TechniGO! Duaal/Leren en werken (2de en 3de graad)

Welvaartstraat 70/1, 9300 Aalst

053 46 70 00 

Info.clw@technigo.be

www.clwtechnigo.be

Omschrijving Wil je graag de schoolbanken met een werkplek combineren en zo je 
diploma secundair onderwijs behalen? Kies dan voor één van de duale 
opleidingen van CLW TechniGO! Na een intakegesprek en een screening 
maak je een positieve keuze voor duaal leren. Je volgt een opleiding 
waarbij een groot gedeelte van je competenties aangeleerd worden op de 
werkvloer. Je persoonlijke trajectbegeleider begeleidt je van A tot Z.

Opendeurdag 13 mei 2023: opendeurdag 

3 juli 2023 en 24 augustus 2023: infoavonden

1ste jaar Geen  aanbod 1ste graad

2DE GRAAD- TECHNIGO!

ARBEIDSMARKT

Duaal

Bandenmonteur

Fietshersteller

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties

Installateur elektrotechnische basiscomponenten

Polyvalent administratief ondersteuner

Winkelmedewerker

Hulpkelner

Keukenmedewerker

Medewerker fastfood

Medewerker groen- en tuinbeheer

Medewerker magazijn

Schoonmaker 
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GO! Handelsschool

Keizersplein 19, 9300 Aalst

053 46 72 00

info@handelsschoolaalst.be

www.handelsschoolaalst.be

Omschrijving GO! Handelsschool Aalst is een milieubewuste school in het centrum van 
Aalst en streeft naar hoogstaand onderwijs op maat in een open sfeer. Of je 
nu wil verder studeren of je voorbereiden op de arbeidsmarkt, ons gedre-
ven team staat klaar om je te helpen je toekomstdromen te realiseren. 
Tijdens dit proces staan de kernvaardigheden ondernemen, organiseren 
en communiceren centraal.

Opendeurdag 26 mei 2023: infonocturne van 18 tot 20 uur

1ste jaar Geen  aanbod 1ste graad

2DE GRAAD HANDELSSCHOOL

DUBBEL ARBEIDSMARKT

TSO BSO

Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Taal en communicatie Onthaal en recreatie

Toerisme

Bedrijf en organisatie - IT
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DvM Humaniora

Onderwijsstraat 2, 9300 Aalst

053 60 58 50 

info@dvmhumaniora.be

www.dvmhumaniora.be

Omschrijving DvM Humaniora is een katholieke dialoogschool die voorbereidt op hoger 
onderwijs en inzet op CLIL*-onderwijs en STEM-workshops. ‘Eerst het 
kind, dan de leerling’ is de basis van onze pedagogische visie om ieder kind 
kwalitatief onderwijs en de juiste groeikansen te bieden. 

Opendeurdag 11 maart 2023

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Latijn-Moderne Talen en Wetenschappen (leren leren, Frans, wiskunde en 
tr@ject op m@@t)

Basisopties  
2de jaar

Moderne talen en wetenschappen – Klassieke talen (Latijn)

2DE GRAAD – DVM HUMANIORA

DOORSTROOM

Domein-overschrijdend (ASO)

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

* CLIL: niet-taalvakken worden aangeboden in een vreemde taal (Frans, Engels of Duits)

1A
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DvM htb

Onderwijsstraat 5, 9300 Aalst

053 72 96 80

info@dvmhtbaalst.be

www.dvmhtbaalst.be

Omschrijving Wees welkom op onze school! Een school met respect voor ieders eigen-
heid, een school waar we samen leven en leren van elkaar, waar we steeds 
opnieuw kansen geven en grijpen en waar we oprecht geloven in dialoog! 
Samen betekent dat wij jou beloven je alle kansen aan te reiken om jezelf 
en je talenten (verder) te ontdekken en te groeien, ook als persoon.  Tege-
lijkertijd verwachten wij van jou gedrevenheid en engagement om samen 
met ons die uitdaging aan te gaan.  Onze leraren zijn professionals: ze zijn 
betrokken en geëngageerd, bieden een luisterend oor en moedigen je aan. 
Wij dragen zorg voor jou! En jij haalt het beste uit jezelf! 

Opendeurdag 13 maart: (digitaal) infomoment 1ste graad, 9 maart: (digitaal) infomoment 
hogere graden, 6 mei: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A en 1ste jaar B

Keuzemodules 
1ste jaar

A: Taal en communicatie - Economie en organisatie - Wetenschap en STEM 
- Lichaam en gezondheid - Kunst en creatie (leerlingen maken 3 keuzes - 
1 per trimester)

B: Sport en gezondheid - Muziek en beeld - Creatief met taal - ICT en 
sociale media (leerlingen maken 2 keuzes - 1 per semester)

Basisopties  
2de jaar

2A: Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Kunst en creatie

2B: Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

2DE GRAAD- DvM htb

Doorstroom DUBBEL (doorstroom/arbeidsmarkt) ARBEIDSMARKT

TSO TSO BSO

Biotechnologische  
STEM-wetenschappen

Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Taal en communicatie Haar- en schoonheids- 
verzorgingBiotechnieken

Creatie en mode

Wellness en lifestyle

1B1A
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SVI Gijzegem

Pachthofstraat 3, 9308 Gijzegem

053 72 93 40

info@svi-gijzegem.be

www.svi-gijzegem.be

Omschrijving Ben je op zoek naar een school buiten het centrum, vlot en veilig bereik-
baar met de fiets en het openbaar vervoer waar je in een rustige, open 
omgeving les kan volgen op jouw maat in een hedendaagse infrastructuur? 
Dan bouwen we graag samen aan jouw toekomst. 

Opendeurdag 12 maart 2023: opendeurdag 1ste graad

5 mei 2023: infoavond hogere graden

1 juli 2023: infomoment

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Latijn – Wetenschappen – Maatschappij & welzijn – Sport - Economie

Basisopties  
2de jaar

Klassieke talen (Latijn en Latijn-Grieks) – Economie en organisatie –  
Maatschappij en welzijn – Moderne talen en wetenschappen - Sport

2DE GRAAD – SVI

DOORSTROOM
DUBBEL  

(doorstroom/arbeidsmarkt)

Domein-overschrijdend (ASO) Domeingebonden (TSO) TSO

Latijn- Grieks
Maatschappij en  

Welzijnswetenschappen 
Maatschappij en welzijn

Latijn Bedrijfswetenschappen Sport

Natuurwetenschappen

Humane wetenschappen

Economische wetenschappen

Moderne talen

1A
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Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 9300 Aalst

053 79 04 41

humaniora@sjcaalst.be

www.sjcaalst.be

Omschrijving Het Sint-Jozefscollege (externaat en internaat) biedt al meer dan 400 jaar 
kwaliteitsvol onderwijs: ‘Traditie met toekomst’. Vanuit onze ignatiaanse 
inspiratie en met een hoopvolle blik op de toekomst, helpen we je groeien 
dankzij onze warme zorg, een bruisend collegeleven en een degelijke 
brede vorming. Kies bij ons uit het ruimste aanbod ASO-richtingen en 
geniet van onze top infrastructuur. 

Opendeurdag 12 maart 2023 van 14 tot 18 uur: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Latijn – Moderne talen en wetenschappen

Basisopties  
2de jaar

Klassieke talen (Latijn en Latijn-Grieks) – Moderne talen en weten- 
schappen - Sport

2DE GRAAD – SINT-JOZEFSCOLLEGE

DOORSTROOM

Domein-overschrijdend (ASO)

Latijn - Grieks

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Sportwetenschappen

1A



25

Sint-Maarteninstituut

Esplanadeplein 6, 9300 Aalst

053 76 95 70

info@smi-aalst.be

www.smi-aalst.be/secundair

Omschrijving Het Sint-Maarteninstituut is een katholieke dialoogschool die kwali-
teitsvolle vorming aanbiedt vanuit de inspiratie en de gedrevenheid van 
Sint-Maarten. Bekwaam worden, burger worden en mens worden staan 
centraal binnen het opvoedingsproject van de school. 

Opendeurdag 11 maart 2023: infodag

13 mei 2023: infodag 2de en 3de graad

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Taal – Wetenschappen – Latijn – Economie 

Basisopties  
2de jaar

Economie en organisatie – Klassieke talen (Latijn en Latijn-Grieks) – 
Moderne talen en wetenschappen

2DE GRAAD – SINT-MAARTENINSTITUUT

DOORSTROOM
DUBBEL  

(doorstroom/arbeidsmarkt)

Domein-overschrijdend (ASO) Domeingebonden (TSO) TSO

Economische wetenschappen Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie

Grieks-Latijn Taal en communicatie

Latijn

Moderne talen

Humane wetenschappen

Natuurwetenschappen

1A
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Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9, 9300 Aalst

053 70 33 79

info@sai-aalst.be

www.sai-aalst.be

Omschrijving Onze school heeft een sterke traditie in opleidingen binnen het domein 
van maatschappij en welzijn. Via een kwalitatieve opleiding begeleiden we 
(jonge) mensen tot maatschappelijk geëngageerde personen.

Opendeurdag 11 maart 2023 om 10.30 uur en 13 maart 2023 om 19.30 uur: Infomomen-
ten voor 1A en 1B (nieuwe leerlingen)
13 mei 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A en 1ste jaar B

Keuzemodules 
1ste jaar

A: Wetenschap in actie, Fit en gezond, Duurzaam ondernemen, Sterk in 
Nederlands 

B: Gezellig thuis, Fit en gezond, Initiatie in administratie, Sterk in neder-
lands

Basisopties  
2de jaar

Maatschappij en welzijn

2DE GRAAD – SINT-AUGUSTINUSINSTITUUT

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKT

Domeingebonden (TSO) TSO BSO

Maatschappij en 
welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn Zorg en Welzijn

1B1A
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Vrij Technisch Instituut De Puytenput

Sinte Annalaan 198, 9300 Aalst

053 73 92 51

puytenput@vtiaalst.be

www.vtiaalst.be

Omschrijving Vanaf het eerste leerjaar Technologische Wetenschappen, Technieken 
of exploratie 1B nemen we jou mee op de boeiende ontdekkingstocht 
doorheen de zes-of zevenjarige opleidingen binnen VTI-Aalst. In alle deze 
STEM-richtingen word je uitgedaagd om op jouw maat mee te werken aan 
creatieve, baanbrekende en vernieuwende projecten ... de ideale voorbe-
reiding op hoger onderwijs of tewerkstelling op de arbeidsmarkt.   

Opendeurdag 11 maart 2023: opendeurdag 1ste graad

13 mei 2023: Infodag VTI-scholen

1ste jaar 1ste jaar A en 1ste jaar B

Keuzemodules 
1ste jaar

A: Technologische wetenschappen (STEM), Technieken (STEM)

B: Verkenning Bouw-Decoratie-Elektriciteit-Hout-Metaal-Voeding

Basisopties  
2de jaar

A: STEM-technologische wetenschappen – STEM-technieken (mechanica 
en elektriciteit – bouw en hout) 

B: STEM elektriciteit & mechanica, STEM bouw-hout-decoratie, Restaurant 
en keuken

1B1A
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Vrij Technisch Instituut – 2de en 3de graad

Sinte Annalaan 99b, 9300 Aalst 

Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst

053 73 92 11

info@vtiaalst.be

www.vtiaalst.be

Omschrijving VTI Aalst biedt een brede waaier van opleidingen aan binnen diverse  
sectoren, zowel gericht op de arbeidsmarkt als op verdere studies (of  
beiden). VTI heeft reeds jaren uitstekende contacten en een goede samen-
werking met het bedrijfsleven, met sectoren en firma’s uit de brede  
regio van Aalst. Dit is van groot belang om kwaliteitsvol onderwijs te 
organiseren binnen de aangeboden studierichtingen van de domeinen 
STEM en Voeding en Horeca.

Opendeurdag 13 mei 2023

1ste jaar Geen aanbod 1ste graad

2DE GRAAD – VTI

DOORSTROOM
DUBBEL  

(doorstroom/arbeidsmarkt)
ARBEIDSMARKT

Domeingebonden (TSO) TSO BSO

Technologische  
wetenschappen

Elektromechanische  
technieken

Bouw

Bouwwetenschappen Elektrotechnieken Elektriciteit

Houttechnieken Hout

Mechanische technieken Mechanica

Schilderen en decoratie

Restaurant en keuken
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VTI De Kering – Leren en werken / Duaal leren (2de en 3de graad)

Ledebaan 234, 9300 Aalst

053 60 71 60 

clw@vtiaalst.be

www.vtiaalst.be

Omschrijving Welkom in VTI De Kering. Samen met de andere VTI-scholen maken we 
deel uit van het Priester Daens College. 

Kiezen voor duaal leren is kiezen voor een andere manier van leren in het 
beroepsonderwijs. Je bent arbeidsbereid of arbeidsrijp en je volgt gedu-
rende twee dagen opleiding in het Centrum. De andere dagen verwerf je 
kennis via de werkvloer van een bedrijf. Ben je hier nog niet klaar voor, dan 
gaan we samen op weg om je zo snel als mogelijk arbeidsrijp te maken via 
een voorbereidend traject. 

Opendeurdag 13 mei 2023

1ste jaar Geen aanbod 1ste graad

2DE GRAAD – VTI DE KERING - LEREN EN WERKEN - DUAAL LEREN

ARBEIDSMARKT (duaal)

Magazijnmedewerker Medewerker ruwbouw

Bestuurder interne transportmiddelen Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren

Winkelmedewerker Stratenmaker

Medewerker groen- en tuinaanleg Voorbewerker carrosserie

Medewerker groen- en tuinbeheer Medewerker schilder- en behangwerken

Keukenmedewerker Medewerker hout

Medewerker fastfood Machinaal houtbewerker

Hoeknaadlasser

Bandenmonteur

Dakdekker leien en pannen (leren en werken)

Dakafdichter (leren en werken)

Cementgebonden voeger
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Middelbare Steinerschool Vlaanderen, vestiging Aalst

Affligemdreef 71, 9300 Aalst

053 77 88 15

middelbaar@steinerschoolaalst.be

www.middelbaresteinerschoolaalst.be

Omschrijving De Middelbare Steinerschool in Aalst is een kleinschalige school die zich 
als doel stelt jonge mensen te helpen in hun ontwikkeling tot onderne-
mende individuen die zelfstandig denken, oordelen en handelen. In ons 
lessenaanbod herken je zowel cognitieve vakken als kunstzinnige en 
handvaardigheidsvakken. Daarmee bestrijkt het Steineronderwijs de drie 
ontwikkelingsdomeinen van elke mens: de denkende, de voelende en de 
handelende mens.

Opendeurdag 19 april 2023: Infoavond

22 april 2023: opendeurdag

1ste jaar 1ste jaar A

Keuzemodules 
1ste jaar

Talen – Wiskunde – Natuurwetenschappen - Expressie

Basisopties  
2de jaar

Rudolf Steinerpedagogie

2DE GRAAD – MIDDELBARE STEINER

DOORSTROOM

Domein-overschrijdend (ASO)

Rudolf Steinerpedagogie

1A
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Stedelijke academie voor Beeldende Kunsten

Capucienenlaan 8, 9300 Aalst

053 72 39 65

Stedelijkeacademiebeeldendekunsten.kso@aalst.be

www.academiebk-aalst.be

Omschrijving De Academie is een kleinschalige onderwijsinstelling met de focus op de 
beeldende kunsten. In dit specifieke gedeelte worden alle basisdoelstellin-
gen altijd geïntegreerd. 

Opendeurdag 6 mei 2023: opendeurdag

1ste jaar Geen aanbod 1ste graad

2DE GRAAD - ACADEMIE

DOORSTROOM DUBBEL (doorstroom/arbeidsmarkt)

Domeingebonden (KSO) KSO

Beeldende en audiovisuele vorming Beeldende en audiovisuele kunsten

Architecturale en beeldende vorming Architecturale en beeldende kunsten
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GO! IBSO De Horizon

Molendreef 57, 9300 Aalst (OV1, OV2 en OV3)

OV4 Passtel-vestigingen:  
•   GO! Atheneum Aalst (Graanmarkt)
•   GO! Handelsschool Aalst (Keizersplein)
•   TechniGO! (Welvaartstraat)

053 78 89 59 (Molendreef) – 0499 86 51 49 (Passtel)

info@ibsodehorizon.be – passtel@ibsodehorizon.be

www.ibsodehorizon.be – www.passtel.be

Omschrijving  
(OV 1-2-3)

In GO! IBSO De Horizon Aalst (OV 1-2-3) focussen we ons op de talenten en 
krachten van onze leerlingen en versterken deze. Het schoolteam werkt 
nauw samen om uitdagingen om te buigen naar krachten, dit in functie van 
de finaliteit van de verschillende opleidingsvormen (onder meer sociale 
vaardigheden, zelfstandigheid, zinvolle dagbesteding, tewerkstelling). 
Ons schoolteam stelt persoonlijke groei, welbevinden en begeleiden naar 
maximale ontplooiingskansen voor de leerling voorop.

Omschrijving  
Passtel (OV4 
type 9)

Passtel (OV4 type 9) helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis 
(ASS) in hun weg naar inclusie. Het buitengewoon en het gewoon onder-
wijs slaan hierbij de handen in elkaar. Zo richten we ons op normale tot 
hoogbegaafde leerlingen die dezelfde eindtermen en leerplannen als in het 
reguliere onderwijs nastreven. De aanpak, ondersteuning en omkadering is 
echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling.

Opendeurdag 21 april 2023: opendeuravond (OV1-2-3)

Opendeurdagen OV4 (Passtel): de opendeurdagen van de reguliere scholen 
(Atheneum, Handelsschool en TechniGO!)

Opleidingsvorm 
(OV) en type

OV 1 OV 2 OV 3 OV 4 

type 2, type 4 en 
type 9 (werken 
aan algemene en 
sociale vaardig-
heden, gericht op 
beschermd woon- en 
werkmilieu)

type 2, type 4  
en type 9 
(voorbereiding 
op tewerk-
stelling in 
beschermd 
milieu)

 type basis-
aanbod, type 
4 en type 9 
(voorbereiding 
op reguliere 
arbeidsmarkt)

type 9 
(voorbereiden 
op reguliere 
arbeidsmarkt 
en op verder 
studeren)

Domeinen OV 3 Voeding en horeca – Maatschappij en welzijn – STEM – Land- en tuinbouw - 
Economie en organisatie

Domeinen Passtel studieaanbod te raadplegen op www.passtel.be/over-ons/aanbod/
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BuSO Levensvreugde

Botermelkstraat 201, 9300 Aalst

053 38 28 28

secretariaat@busolevensvreugde.be

www.busonder.be

Omschrijving BuSo Levensvreugde is een school voor buitengewoon secundair onder-
wijs. Onze leerlingen, met een mentale beperking, stimuleren wij ten volle 
om hun talenten te ontwikkelen. Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons 
toe. Op onze beurt treden wij die jongen mensen tegemoet, ook wanneer 
dat lastig gaat. Met persoonlijke zorg begeleiden wij hen om het beste uit 
zichzelf te halen. De school laat leerlingen proeven van kennis en inzicht, 
leert hen om constructief en creatie te werken en biedt hen een brede blik 
op de wereld. Zij leren samenwerken en we bouwen met hen de school 
op tot een gemeenschap. Ons onderwijs gebeurt vanuit onze christelijke 
inspiratie in een perspectief van hoop. 

Opendeurdag Individuele rondleidingen na afspraak via 
staf.schouppe@busolevensvreugde.be of telefonisch

Opleidingsvorm 
(OV) en type

OV 1 OV 2
  type 2 (werken aan algemene en 
sociale vaardigheden, gericht op 
beschermd woon- en werkmilieu)

 type 2 (voorbereiding op tewerk-
stelling in beschermd milieu)
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BuSO Don Bosco

Bergemeersenstraat 106,  9300 Aalst

053/78 85 25

contact@donboscobusoaalst.be

www.donboscobusoaalst.com

Omschrijving Don Bosco BuSO is een beroepsschool OV3 voor leerlingen met een attest 
type basisaanbod of een attest type 3. De leerlingen worden begeleid 
volgens eigen noden, tempo en mogelijkheden. 

De beroepsopleiding, die minimaal 5 jaar duurt, heeft als doel de jongere 
te integreren in de maatschappij en aan het werk te stellen als medewerker 
in het gewone arbeidscircuit. 

Opendeurdag DOEDAG: donderdag 30 maart 2023 van 9u30-15u

Opendeurdag: vrijdag 21 april 2023 van 16u - 20u

Opleidingsvorm 
(OV) en type

OV 3 

 type basisaanbod en type 3 (voorbereiding op reguliere arbeidsmarkt)

Domeinen OV 3 Voeding en horeca – Maatschappij en welzijn – STEM -  Economie en 
organisatie

OPLEIDINGEN

Basisopleidingen Opleidingen

Horeca Keukenmedewerker

Logistiek onderhoud Logistiek assistent in de zorg

Hout Medewerker hout

Mobiliteit Bandenmonteur

Organisatie en logistiek Magazijnmedewerker

Medewerker fastfood

Huishoudhulp

Plaatser binnenschrijnwerk 

Fietshersteller

Winkelmedewerker

Bestuurder interne transportmiddelen
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Inschrijvingen  
1A en 1B gewoon secundair onderwijs

Van 27 maart (13 uur) tot en 
met 21 april 2023 (16 uur) 

Digitaal aanmelden via website naarschoolinaalst.be

Op 2 mei 2023 Resultaat van de aanmelding

Vanaf 16 mei tot en met 12 
juni 2023

Inschrijven in de school met ticket

Vanaf 16 mei 2023 Vrij inschrijven (in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn)

Naar dezelfde school als broer op zus? Of waar 
één van de ouders werkt? Je bent zeker van 
een plaats in deze school! Maar aanmelden is 
noodzakelijk tussen 27 maart en 21 april 2023. 
OPGELET: geen aanmelding = geen voorrang 
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Hoe schrijf je in voor een secundaire school in Aalst?
Alle scholen in Aalst maken afspraken om te werken met een digitaal aanmeldingssysteem  
voor de inschrijvingen  voor het 1ste jaar. 

1ste jaar secundair onderwijs

• Tussen 27 maart (13 uur) en 21 april 2023 
(16 uur) moet je digitaal aanmelden via 
www.naarschoolinaalst.be.

Aanmelden is geen snelheidswedstrijd! Het 
moment van aanmelden speelt geen rol, zolang 
het maar gebeurt in deze periode.

• Op 2 mei 2023 krijg je een mail met het resul-
taat van de aanmelding

Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je kind krijgt een plaats in een school van 

zijn/haar voorkeur en wil daar ook naartoe 
gaan: schrijf je kind in tussen 16 mei en 12 
juni 2023

2. Je kind heeft een plaats, maar niet op de 
school die bovenaan jullie verlanglijstje 
stond: schrijf je kind toch al in, zo ben je 
zeker van een plaats. Je kind blijft ondertus-
sen op de wachtlijst staan van de school die 
hoger op jullie lijstje stond. Als er een plaats 
vrijkomt in die school krijg je een seintje. 
Je kan je kind dan nog steeds in die school 
inschrijven, ook al deed je al een inschrijving 
in een andere school.

3. Er is geen plaats en je kind staat op de wacht-
lijst: vanaf 16 mei 2023 kan je je kind inschrij-
ven in een school waar nog vrije plaatsen 
zijn. Je kan de vrije plaatsen raadplegen op 
www.naarschoolinaalst.be. Ondertussen 
blijft je kind op de wachtlijst staan. Je krijgt 
een seintje als er een plaats vrijkomt.

Wat heb je nodig om in te 

schrijven?
• een identiteitsbewijs van je kind (ID, Kids-ID, 

ISI+-kaart, klever ziekenfonds)
• de juiste schrijfwijze van de naam van je kind
• Heb je geen geldige verblijfsdocumenten? 

Dan kan je toch inschrijven want elk kind 
heeft recht op onderwijs.

Check snel het stappenplan op de volgende 
pagina’s.

Ben je niet akkoord met het resultaat van je 
aanmelding?  
Neem contact op met het LOP.  
 
De Ombudsdienst Inschrijvingen van het LOP zal 
je klacht behandelen:  
>  helpdesk@naarschoolinaalst.be  
 
Lukt het niet om aan te melden of heb je een 
technische vraag over de aanmeldproce-
dure? 
> helpdesk@naarschoolinaalst.be

OPmerking
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Hogere jaren in het secundair

De inschrijvingen voor een hoger jaar in het 
secundair onderwijs, dus vanaf het 2de jaar, star-
ten op maandag 17 april 2023.

Buitengewoon onderwijs

Ook de scholen voor buitengewoon secundair 
onderwijs maken afspraken in verband met de 
start van de inschrijvingen. 

De inschrijvingen voor Levensvreugde, Don 
Bosco en De Horizon (OV1 – OV2 – OV3) verlopen 
als volgt:
• Vanaf maandag 20 tot en met 31 maart 

2023: voorrangsperiode voor broers en zus-
sen en kinderen van personeel

• Vanaf 17 april 2023: start van de vrije 
inschrijvingen voor iedereen

Voor de inschrijvingen voor de Passtel-afdeling 
van De Horizon (type 9 – OV4) is er een aparte 
regeling:
• Vanaf maandag 6 februari tot en met 

maandag 6 maart 2023: voorrangsperiode 
voor broers en zussen en kinderen van per-
soneel

• Op maandag 20 maart 2023 tussen 19 en 
20 uur: telefonische aanmelding

• Tussen dinsdag 21 maart en vrijdag 24 
maart 2023: opmaken inschrijvingslijst en 
bericht aan de ouders

• Vanaf maandag 17 april tot en met maan-
dag 8 mei 2023: inschrijven met ticket
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Duid zeker meerdere scholen aan bij het aan-
melden! Zo verklein je de kans dat je geen 
school krijgt toegewezen.

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven! Je 
moet je kind ook effectief inschrijven tussen 16 
mei en 12 juni 2023.

OPGELET

Maak je schoolkeuze
Maak kennis met de scholen
Website, bezoek, infodag …

Op 2/05 krijg je 
het resultaat van 
je aanmelding

Meld je kind digitaal aan tussen 
27/03 en 21/04 via naarschoolinaalst.be
Geef meerdere keuzes op. Zo verklein je de  
kans dat je geen school toegewezen krijgt

Kreeg je een ticket voor 
je school van 1ste keuze?
Ga vanaf 16/05 naar de school 
om in te schrijven met je ticket

Kreeg je een ticket voor een 
school van een lagere keuze?
Ga vanaf 16/05 naar deze school om 
je kind toch in te schrijven en wacht 
af of er nog een plaats vrijkomt in een 
school die hoger op je lijstje staat

Kreeg je GEEN ticket en 
heb je dus geen school toegewezen?
Raadpleeg de website naarschoolinaalst.be 
om te kijken waar er nog vrije plaatsen zijn 
om je kind vanaf 16/05 in te schrijven

Stappenplan van de digitale aanmelding
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Je kan je gegevens en schoolkeuze aanpassen tot 21 april 2023 (16 uur).  
Neem contact op via helpdesk@naarschoolinaalst.be. 
Opgelet! Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas inschrijven vanaf 16 mei 2023 in een school met vrije 
plaatsen. Je keuze zal dan beperkt zijn, omdat de plaatsen eerst worden toegekend aan kinderen die 
wel op voorhand zijn aangemeld.

OPmerking

Heb je je kind ingeschreven in een school waar 
hij/zij uiteindelijk niet naartoe zal gaan of kreeg je 
een plaats toegewezen in een school waar je niet 
wenst in te schrijven? Laat dit zo snel mogelijk 
weten aan de school, dan komt er een plaats vrij 
voor iemand anders.

Maak je schoolkeuze
Maak kennis met de scholen
Website, bezoek, infodag …

Op 2/05 krijg je 
het resultaat van 
je aanmelding

Meld je kind digitaal aan tussen 
27/03 en 21/04 via naarschoolinaalst.be
Geef meerdere keuzes op. Zo verklein je de  
kans dat je geen school toegewezen krijgt

Kreeg je een ticket voor 
je school van 1ste keuze?
Ga vanaf 16/05 naar de school 
om in te schrijven met je ticket

Kreeg je een ticket voor een 
school van een lagere keuze?
Ga vanaf 16/05 naar deze school om 
je kind toch in te schrijven en wacht 
af of er nog een plaats vrijkomt in een 
school die hoger op je lijstje staat

Kreeg je GEEN ticket en 
heb je dus geen school toegewezen?
Raadpleeg de website naarschoolinaalst.be 
om te kijken waar er nog vrije plaatsen zijn 
om je kind vanaf 16/05 in te schrijven

Na het ontvangen van het resultaat
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Waar kan ik terecht met vragen  
over een schoolkeuze of studierichting?

De Aalsterse scholen 

Wanneer je nog vragen hebt over een bepaalde 
keuze, dan kan je terecht bij de basisschool van 
je kind of bij de secundaire scholen. 

Noteer zeker de infodagen om kennis te maken 
met de verschillende scholen, op die momenten 
kan je met al je vragen bij de scholen terecht.

De CLB’s 

De Centra voor leerlingenbegeleiding zijn steeds 
bereikbaar voor allerlei vragen rond studiekeuze, 
mogelijkheden …

In Aalst zijn er 2 CLB’s actief:
• Vrij CLB, Langestraat 12 9300 Aalst  

(053 78 85 10) - www.vclbaalst.be
• CLB GO! Dender, Zonnestraat 25 9300 Aalst  

(053 46 95 00) - www.clbaalst.be

Huis van het Kind

Bij Huis van het Kind kan je terecht met al je vra-
gen over de opvoeding van je kind, tot de leeftijd 
van 24 jaar.

Huis van het Kind, Grote Markt 3, Aalst  
(053 72 36 54)
Openingsuren: ma: 9 - 13 uur, di 14 - 19 uur en do 
9 tot 13 uur

Lokaal Overlegplatform 
secundair Onderwijs (LOP)
Het LOP organiseert overleg met alle secundaire 
scholen in Aalst en hun partners. Er worden 
afspraken gemaakt om meer gelijke onderwijs-
kansen voor alle leerlingen te realiseren. Het LOP 
is een initiatief van het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming en maakt in overleg met 
de scholen de nodige afspraken rond de inschrij-
vingsprocedures, geeft info over vrije plaatsen en 
kan bemiddelen als ouders problemen ondervin-
den bij het inschrijven van hun kind. 

Als je vragen hebt rond de inschrijvingen of het 
inschrijvingsrecht van je kind, kan je contact 
opnemen met het LOP. 

Contact: 
• LOP-deskundige Liesbeth Croene:  

02 553 70 20, www.naarschoolinaalst.be 
of liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

• LOP-voorzitter Johan De Wilde: 
johan.dewilde@odisee.be 

Nuttige websites 
   ⊲  Onderwijskiezer.be 
   ⊲  Vanbasisnaarsecundair.be 
   ⊲  www.vcov.be, www.koogo.be & go-ouders.be
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Waar kan ik terecht met vragen over of 
ondersteuning bij het digitaal aanmelden van 
mijn kind?
Wanneer je hulp nodig hebt bij het digitaal aan-
melden kan je terecht op de volgende plaatsen:

• bij je huidige basisschool

• bij de secundaire school van je voorkeur

• bij de CLB’s:
>  VCLB, Langestraat 12, tel. 053 78 85 10 

telkens van maandag tot vrijdag van 8.30 
tot 16.30 uur (op maandag tot 18 uur)

>  CLB GO! Dender, Zonnestraat 25,  
tel. 053 46 95 00 
telkens van maandag tot vrijdag  
van 8.30 tot 12 uur, van 13 tot 16.30 uur 
en op afspraak

• Huis van het Kind,  
Grote Markt 3, tel 053 72 36 54
>  maandag en donderdag van 9 tot 13 uur,  

dinsdag van 14 tot 19 uur 

• Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen 
Sinte Annalaan 41/02, tel 053 78 36 60
>  vrijdag van 14 tot 16 uur

• Digipunt Ligo

>  op 28 maart, 4, 11 en 18 april van 9 tot 12 
uur in de Gendarmerie (Denderstraat 22)

>  30 maart en 20 april van 13 tot 14.30 uur 
in het Administratief Centrum (Werf 9) 
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