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Kort & Krachtig

Via de vraagmodule van Onderwijskiezer 
kwam onlangs deze vraag binnen: 

Onze dochter heeft steeds veel problemen 
gehad om op school te zijn. Na het vierde 
jaar technisch onderwijs (waarin ze niet 
geslaagd was) en veel schoolverzuim stortte 
ze letterlijk in en wilde ze niet meer naar 
school. Ze probeerde een tijd leertraject 
maar ook dat hield ze niet vol. Op haar 17e 
verliet ze het huis... richting vriendje. Ze 
wordt nu 20, werkt en woont zelfstandig, 
maar ze wil nu toch nog haar diploma 
secundair halen voor de middenjury en 
mogelijk wil ze nog iets doen in het hoger 
onderwijs. Uiteraard moedigen we dit aan. 

Wij hebben deze vragen: Kan dit, m.a.w. zijn 
er toelatingsvoorwaarden? Kan ze examens 
afleggen van de richting Bio-esthetiek, die 
ze vroeger volgde? Kan ze daar voorberei-
dende cursussen volgen of ondersteuning 
krijgen? Welke stappen moet ze achtereen-
volgens zetten? Moet ze examens doen van 
het vierde, vijfde en zesde jaar secundair? 
Hoe weet ze wat ze moet studeren? Kan zij 
nadien ook op die manier een diploma halen 
in het hoger onderwijs? 

Om een antwoord te kunnen formule-
ren aan deze vader, is volgende informa-
tie over de examencommissie belangrijk:

• Begripsverduidelijking. Er is vaak 
verwarring over de termen ‘midden-
jury’ en ‘examencommissie’. Het begrip 
‘middenjury’ bestaat al een tijdje niet 
meer. De officiële naam is ‘examen-
commissie secundair onderwijs’ (er is 
ook een examencommissie voor het 
basisonderwijs). Dit is niet te verwar-
ren met ‘centrale examencommissie’, 
want dat is een federale overheids-
dienst die examens organiseert voor 
de erkenning van ondernemersvaardig-
heden en beroepsbekwaamheid. In het 

hoger onderwijs bestaat er geen 
aparte examencommissie. Men kan er 
wel studeren met wat heet een 
‘examencontract’. Onder dit stelsel 
volgt men geen lessen en krijgt men 
geen ondersteuning, maar kan men 
wel de examens meedoen en zo een 
diploma halen.

• Toelatingsvoorwaarden. Om deel te 
kunnen nemen aan de examens van 
de examencommissie secundair 
onderwijs, moet men zich inschrijven 
voor de examens. Er zijn geen 
specifieke toelatingsvoorwaarden om 
zich te kunnen inschrijven. Men legt 
examens af over de leerstof (in het 
voorbeeld: van de derde graad) van 
een richting naar keuze binnen het 
aanbod van de Examencommissie1. 

• Stappen. Iemand die wil deelnemen 
aan examens van de centrale examen-
commissie secundair onderwijs 
onderneemt volgende stappen:

1. Een richting kiezen
 Niet alle richtingen zijn mogelijk.  

De Examencommissie organiseert 
examens voor een beperkt aanbod 
van richtingen. In het voorbeeld is het 
probleem dat de examencommissie 
geen examens organiseert van de 
richting Bio-esthetiek. De leerling zal 
in het geval van een keuze voor een 
tso-richting moeten kiezen uit: 
Farmaceutisch Technisch Assistent / 
Fotografie / Secretariaat-talen / Handel 
/ Onthaal en Public relations / Sociale 
en Technische Wetenschappen of 
Lichamelijke Opvoeding en Sport. 

 De lijst met alle mogelijke richtingen 
vind je hier:  
https://www.onderwijskiezer.be/v2/
secundair/sec_examencommissie.php.

2. Deelnemen aan een verplichte  
infosessie

 Men moet naar een infosessie gaan 
(data: http://www.ond.vlaanderen.be/
secundair/examencommissie/
infosessies/index.htm). Daar krijgt men 
alle verdere details te horen en kan 
men zich officieel registreren.  
Men ontvangt dan een log-in en 
wachtwoord voor het online Examen-
commissieplatform. Er moet 31 euro 
inschrijvingsgeld betaald worden. 

3. Studeren en examens plannen
 De organisatie van het studiewerk 

gebeurt zelfstandig. De Examencom-
missie biedt geen ondersteuning.  
Er zijn privéscholen die dit tegen 
betaling doen. Van elk vak dat men 
moet afleggen zijn er zogenaamde 
‘vakfiches’ online. Deze geven een 
overzicht van de leerstof, samen met 
een lijst van mogelijke handboeken/
websites /aanvullende lectuur die men 
kan gebruiken ter voorbereiding.  
De boeken moet men zelf aankopen 
in een boekhandel of mogelijk kan 
men deze verkrijgen via een school-
secretariaat. Vanaf dan kan men 
examens plannen, vak per vak. Voor 
elk vak wordt er verschillende keren 
per jaar een examen georganiseerd. 
Op het Examencommissieplatform 
staan alle data. 

4. Examens afleggen en diploma 
behalen

 Als men geslaagd is voor alle vakken, 
behaalt men het diploma secundair 
onderwijs. Met dit diploma krijgt men 
toelating tot het hoger onderwijs. 

HELP?
Meer info kan je vinden via deze sites: 
http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/
examencommissie of 
http://www.onderwijskiezer.be/v2/
volwassen/volw_examencommissie.php.	
Uiteraard kan men ook het begeleidend 
CLB van de school contacteren voor 
meer uitleg en hulp.
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     De examencommissie  
secundair onderwijs
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1 Ouders die kiezen voor huisonderwijs moeten hun 
kind op vaste tijdstippen laten deelnemen aan de exa-
mens van de examencommissie (in dit geval) secun-
dair onderwijs. Uiterlijk binnen het schooljaar waarin 
een kind 15 jaar wordt en na maximaal 2 pogingen, 
moet het kind een getuigschrift 1e graad SO behalen. 
Lukt dat niet, dan moet het worden ingeschreven in 
een erkende school. Een CLB kan een kind vrijstellen 
van die verplichting in geval van mentale beperking of 
ernstige leerstoornis.
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