De toelatings- en overgangsvoorwaarden
1. Algemene beginselen
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-1
2. Specifieke toelatings- en overgangsvoorwaarden tot de onderscheiden leerjaren en onderwijsvormen voor
regelmatige leerlingen
Zie rubriek 1.11.
2.1. Eerste leerjaar A
2.1.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs;
2° de regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd doch niet
met vrucht, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
o akkoord van de betrokken personen, die vooraf het advies van het CLB moeten hebben ontvangen;
3° in afwijking op 1° en 2°, de leerling die voldoet aan de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van screening van de leerling;
o akkoord van de betrokken personen.
Het schoolbestuur beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
4° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
2.1.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.1.1, zijn tot en met 15 november toegelaten:
1° de overgang van het eerste leerjaar B naar het eerste leerjaar A, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de begeleidende klassenraad van het eerste leerjaar B;
o akkoord van de betrokken personen;
2° de overgang van het beroepsvoorbereidend leerjaar naar het eerste leerjaar A, onder de volgende
voorwaarden:
o gunstige beslissing van de begeleidende klassenraad van het beroepsvoorbereidend leerjaar;
o akkoord van de betrokken personen;
o reeds een eerste leerjaar A of een eerste leerjaar B te hebben beëindigd.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum en bepaalde
voorwaarden.
2.2. Eerste leerjaar B
2.2.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd, doch
niet met vrucht;
2° de leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben
beëindigd, mits uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar
bereiken;
3° de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs,
mits akkoord van de betrokken personen die vooraf het advies van het CLB moeten hebben ontvangen;
4° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken
structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-2-1
2.2.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.2.1, is tot en met 15 januari toegelaten:
de overgang van het eerste leerjaar A naar het eerste leerjaar B, onder de volgende voorwaarden:

o gunstige beslissing van de begeleidende klassenraad van het eerste leerjaar A;
o akkoord van de betrokken personen.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
2.3. Tweede leerjaar van de eerste graad
2.3.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd mits gunstige
beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° in afwijking op 1° en 2°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Het schoolbestuur beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-3-1
2.3.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.3.1 zijn tot en met 15 januari toegelaten:
1° de overgang van het beroepsvoorbereidend leerjaar naar het tweede leerjaar van de eerste graad;
2° de verandering van basisoptie in het tweede leerjaar van de eerste graad.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
2.4. Beroepsvoorbereidend leerjaar
2.4.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebben beëindigd (dus niet
noodzakelijk met vrucht);
2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar
bereiken, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-4-1
2.4.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zijn tot en met 15 januari toegelaten:
1° de overgang van het tweede leerjaar van de eerste graad naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
2° de overgang van het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, mits
reeds vroeger een eerste leerjaar A of een eerste leerjaar B te hebben beëindigd;
3° de verandering van beroepenveld of combinatie van twee beroepenvelden in het beroepsvoorbereidend
leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad ook afwijken van de voorwaarde in 2° hiervoor.
2.5. Eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO, KSO
2.5.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken
structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-5-1
2.5.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.5.1, is tot en met 15 januari toegelaten:
de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.

Eveneens in afwijking van voornoemde datum is enerzijds de overgang van de studierichting wetenschappentopsport ASO naar wetenschappen (mét variant sport) ASO of omgekeerd en anderzijds de overgang van een
studierichting TSO met component topsport naar lichamelijke opvoeding en sport TSO of omgekeerd,
gedurende het volledig schooljaar van rechtswege toegelaten. Idem voor wat betreft de overgang tussen
studierichtingen TSO met component topsport.
2.6. Eerste leerjaar van de tweede graad BSO
2.6.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar
met vrucht hebben beëindigd;
2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar
bereiken, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige
school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde:
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn
opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-6-1
2.6.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.6.1, is tot en met 15 januari toegelaten:
de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
2.7. Tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO, KSO
2.7.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of
het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° in afwijking op 1° en 2°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-7-1
2.7.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.7.1, is tot en met 15 januari toegelaten:
de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
Eveneens in afwijking van voornoemde datum is enerzijds de overgang van de studierichting wetenschappentopsport ASO naar wetenschappen (mét variant sport) ASO of omgekeerd en anderzijds de overgang van een
studierichting TSO met component topsport naar lichamelijke opvoeding en sport TSO of omgekeerd,
gedurende het volledig schooljaar van rechtswege toegelaten. Idem voor wat betreft de overgang tussen
studierichtingen TSO met component topsport.
2.8. Tweede leerjaar van de tweede graad BSO
2.8.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd;
2° in afwijking op 1°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-8-1

2.8.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.8.1, is tot en met 15 januari toegelaten:
de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van voornoemde datum.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-8-2
2.9. Eerste leerjaar van de derde graad ASO
2.9.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of
het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het
algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze
van de studierichting;
4° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige
school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde:
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn
opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-9-1
2.9.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.9.1, is tot en met 15 januari toegelaten: de
verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Van voornoemde datum kan worden afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.10. Eerste leerjaar van de derde graad TSO, KSO
2.10.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of
het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde:
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het
algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze
van de studierichting;
4° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-10-1
2.10.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.10.1, is tot en met 15 januari toegelaten: de
verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Van voornoemde datum kan worden afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;

o

bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
Eveneens in afwijking van voornoemde datum is de overgang van een studierichting TSO met component
topsport naar lichamelijke opvoeding en sport TSO of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar van
rechtswege toegelaten. Idem voor wat betreft de overgang tussen studierichtingen TSO met component
topsport.
2.11. Eerste leerjaar van de derde graad BSO
2.11.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd;
2° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of door een centrum voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze van
de studierichting;
3° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-11-1
2.11.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.11.1, is tot en met 15 januari toegelaten: de
verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Van voornoemde datum kan worden afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.12. Tweede leerjaar van de derde graad ASO
2.12.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, onder de volgende
voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch of
kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van een ander studiegebied,
onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de delibererende
klassenraad van de studierichting die de leerling in het eerste leerjaar van de derde graad met vrucht
heeft gevolgd;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen;
4° in afwijking op 1°, 2° en 3°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-12-1
2.12.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Overgangen gedurende het schooljaar zijn in beginsel niet toegelaten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.12.1., kan evenwel van voornoemd beginsel worden
afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;

o

bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
Eveneens in afwijking van voornoemd beginsel is de overgang van een studierichting ASO met component
topsport naar wetenschappen-sport ASO of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar van rechtswege
toegelaten. Idem voor wat betreft de overgang tussen studierichtingen ASO met component topsport.
2.13. Tweede leerjaar van de derde graad TSO
2.13.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, mits gunstige beslissing
van de toelatingsklassenraad;
3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch of
kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van een ander studiegebied,
onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de delibererende
klassenraad van de studierichting die de leerling in het eerste leerjaar van de derde graad met vrucht
heeft gevolgd;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen;
4° in afwijking op 1°, 2° en 3°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-13-1
2.13.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Overgangen gedurende het schooljaar zijn in beginsel niet toegelaten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.13.1., kan evenwel van voornoemd beginsel worden
afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
Eveneens in afwijking van voornoemd beginsel is de overgang van een studierichting TSO met component
topsport naar lichamelijke opvoeding en sport TSO of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar van
rechtswege toegelaten. Idem voor wat betreft de overgang tussen studierichtingen TSO met component
topsport.
2.14. Tweede leerjaar van de derde graad KSO
2.14.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met
vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met
vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, mits gunstige beslissing van
de toelatingsklassenraad
3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch of
kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van een ander studiegebied,
onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de delibererende
klassenraad van de studierichting die de leerling in het eerste leerjaar van de derde graad met vrucht
heeft gevolgd;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen;

4° in afwijking op 1°, 2° en 3°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-14-1
2.14.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Overgangen gedurende het schooljaar zijn in beginsel niet toegelaten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.14.1., kan evenwel van voornoemd beginsel worden
afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.15. Tweede leerjaar van de derde graad BSO
2.15.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, mits gunstige beslissing
van de toelatingsklassenraad;
3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs
met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van hetzelfde studiegebied, mits gunstige beslissing van de
toelatingsklassenraad
4° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch, kunst- of
beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een studierichting van een ander studiegebied,
onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de delibererende
klassenraad van de studierichting die de leerling in het eerste leerjaar van de derde graad met vrucht
heeft gevolgd;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen
5° in afwijking op 1°, 2°, 3° en 4°, de leerling die in het onderliggend leerjaar tekorten heeft voor bepaalde
programmaonderdelen en op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na
overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-15-1
2.15.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Overgangen gedurende het schooljaar zijn in beginsel niet toegelaten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.15.1., kan evenwel van voornoemd beginsel worden
afgeweken, onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.16. Derde leerjaar van de derde graad ASO, KSO, ingericht onder de vorm van een voorbereidend jaar op
het hoger onderwijs
2.16.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de houders van het diploma van secundair onderwijs;
2° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-16-1

2.16.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.16.1, is tot en met 30 september toegelaten:
de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.17. Se-n-Se van de derde graad TSO, KSO
2.17.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde
studiegebied; indien bedoeld diploma evenwel werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, dan slaan de woorden
"hetzelfde studiegebied" op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. Elke
overstap tussen een tweede leerjaar van de derde graad en een Se-n-Se van die graad binnen hetzelfde
studiegebied vindt m.a.w. van rechtswege plaats en kan niet worden geweigerd. Dit sluit niet uit dat
toelatingsklassenraden vrijblijvend een advies of aanbeveling formuleren inzake opportuniteit en/of
haalbaarheid van de betrokken doorstroming. De indeling van studierichtingen in studiegebieden is
opgenomen in de omzendbrief S.O. 60;
2° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander
studiegebied, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; indien bedoeld
diploma evenwel werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs,
niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, dan slaan de woorden "ander studiegebied" op het
tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Bij studiegebied overschrijdende overstap ligt de beslissing dus bij de toelatingsklassenraad.
3° de leerlingen over wie de toelatingsklassenraad op basis van een toelatingsproef een gunstige beslissing
neemt;
4° in afwijking op 1°, 2° en 3°, de leerlingen over wie de toelatingsklassenraad op basis van elders verworven
competenties of kwalificaties een gunstige beslissing neemt.
Het schoolbestuur beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening
te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
5° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-17-1
2.17.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.17.1, is tot en met 30 september (resp. 1 maart indien
de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) toegelaten: de verandering van
onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.18. Derde leerjaar van de derde graad BSO, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar
2.18.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde
studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Elke overstap tussen een tweede en
derde leerjaar van de derde graad binnen hetzelfde studiegebied vindt m.a.w. van rechtswege plaats en kan
niet worden geweigerd. Dit sluit niet uit dat toelatingsklassenraden vrijblijvend een advies of aanbeveling
formuleren inzake opportuniteit en/of haalbaarheid van de betrokken doorstroming.

2° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander
studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, onder de volgende voorwaarde:
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Bij studiegebied-overschrijdende overstap ligt de beslissing
dus bij de toelatingsklassenraad.
3° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle
leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-18-1
2.18.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.18.1, is tot en met 30 september toegelaten: de
verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
2.19. Derde leerjaar van de derde graad BSO, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (d.i. een
naamloos leerjaar)
2.19.1. Toelatingsvoorwaarden
Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs;
2° de houders van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs;
3° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers, mist gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken
structuuronderdeel zijn opgenomen.
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-19-1
2.19.2. Voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van rubriek 2.19.1, is tot en met 30 september toegelaten: de
verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
o gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende
klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
o bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of
onderwijskundige redenen.
Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9

