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WAT IS DE 1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS? 
 
1ste graad = 1ste en 2de leerjaar 
 
Belangrijkste taken van de eerste graad: 
 

• een scharnier qua leeftijd en ontwikkeling, maar ook qua 
didactische aanpak 

• observeren en oriënteren van leerlingen in functie van hun talenten 
met als doel de leerlingen goed georiënteerd de 2de graad te laten 
aanvangen 

• de leerlingen bijstaan in het maken van een bewuste keuze voor 
hun verdere studies 

• een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving bieden 
 
Jongeren van 12 of 13 jaar en hun ouders, hebben soms niet voldoende 
kennis over de studierichtingen die naar alle verschillende professionele 
loopbanen kunnen leiden.  
Daarom is de studiekeuze op deze jonge leeftijd niet altijd de beste 
keuze.  
 
Bovendien moet je trachten een goed beeld van jezelf te vormen 
alvorens van een verantwoorde studiekeuze kan gemaakt worden. 
 
Denk na over: 

 
• Je capaciteiten en talenten 

 Elke studierichting stelt bepaalde eisen. Als een studierichting te 
 hoge eisen voor jou  stelt, ga je in het verloop van je 
 studieloopbaan moeilijkheden ondervinden. Te veel 
 teleurstellingen kunnen je demotiveren of je gedrag ongunstig 
 beïnvloeden. Anders, als  je een richting kiest met te weinig 
 uitdagingen kan het gebeuren dat je je tijdens de  lessen verveelt 
 of je keuze op latere leeftijd betreurt. Kies daarom een 
 studierichting die aansluit bij je capaciteiten. 



 
• Je interesses 

 Welke vakken doe je plezier? Waarom boeien deze onderwerpen 
 jou? Wat doe je graag  in je vrije tijd? Gaat je voorkeur uit naar het 
 werken met cijfers, inzicht krijgen in processen of het leren van 
 talen. Of misschien verkies je eerder praktische vakken en 
 werk je graag met je handen? Je bestelling bepaalt in grote mate 
 de inzet die je voor een studie kan opbrengen. Je kiest dus best 
 een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij  je interesses. 
 

• Je studiehouding 
 Stel je hoge eisen aan jezelf en wil je hard werken om ze te 
 realiseren? Kan je je blijven  inzetten voor een doel dat je maar 
 later in de toekomst kan bereiken of wil je onmiddellijk  resultaat? 
 Kan je je concentreren op je lessen? Heb je een goede 
 studiemethode? Kan je je studiewerk plannen en je aan de 
 planning houden? Heb je voldoende zelfvertrouwen  om 
 bijkomende uitleg te vragen en om een minder goed rapport te 
 verwerken? Ook je inzet en studiehouding zijn elementen die je 
 in overweging moet nemen. 
 
Campus Kompas laat de jongere op een interactieve manier zijn eigen 
persoonlijkheid ontdekken en proeven van verschillende 
belangstellingsgebieden om na te gaan over welke capaciteiten, talenten 
en interesses hij/zij beschikt.  
 
 


