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Je hebt de middelbare school niet afgemaakt. Toch zou je graag
een diploma secundair onderwijs halen, maar je wil niet terug naar
school. Als je met succes examens aflegt bij de Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap krijg je een diploma dat evenveel
waard is als een diploma van een gewone school.

Diploma zonder naar school te gaan
Tweemaal per jaar kan je deelnemen aan examens voor mensen
die wat later dan gewoonlijk een diploma willen halen. Er is geen
enkele voorwaarde om deel te nemen. De examens worden
meestal georganiseerd in Brussel. Voor de informatiebrochure bel
of e-mail je naar het secretariaat van de Examencommissie. Alle
praktische informatie vind je op hun website.
Waarom zou je deelnemen aan dit examen?
•
je haalde vroeger geen getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs (de reden doet er niet toe)
•
je hebt een diploma secundair onderwijs maar je wil een diploma
van een andere studierichting
•
je volgt les in een privé-school, maar je wil toch een officieel
getuigschrift of diploma
•
je hebt door zelfstudie cursussen gevolgd van ‘Begeleid
Individueel Studeren’ (zie verder) en je wil je kennis laten
renderen met een diploma
•
je studeert graag op je eentje en je wil af en toe getest worden
Je kan examens afleggen:
•
getuigschrift eerste graad secundair onderwijs
•
getuigschrift tweede graad secundair onderwijs
•
getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
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•
•
•
•
•

diploma secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs
diploma secundair onderwijs – beroepssecundair, technisch,
kunstsecundair onderwijs
toelatingsattest vierde graad secundair onderwijs- aanvullend
attest bedrijfsbeheer (voor bepaalde studierichtingen)
diploma in de ziekenhuisverpleegkunde
diploma in de psychiatrische verpleegkunde

Een volledig examen bestaat uit 2 delen:
•
basisdeel met talen, menswetenschappen (aardrijkskunde,
geschiedenis enz.) en wiskunde-wetenschappen
•
deel twee met de vakken van de gekozen studierichting
Je kan examens afleggen op basis van het leerplan van de school
van je keuze of op basis van de examenprogramma's van de
Examencommissie. Voor informatie bel je naar het secretariaat
van de Examencommissie.
Je kan inschrijven voor een volledig examen (alle vakken in één
zittijd) of voor een gedeeltelijk examen (spreiding van de vakken
over meerdere zittijden).
Als je geslaagd bent voor alle vakken, krijg je een getuigschrift of
een diploma. Als je voor een aantal vakken geslaagd bent of als je
maar een aantal vakken afgelegd hebt, dan krijg je een deelattest.
Dit deelattest geeft je voor die vakken vrijstelling in de volgende
zittijden.
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Wie mag meedoen en wat kost het?
Er zijn geen deelnamevoorwaarden qua vooropleiding, leeftijd,
diploma, kennis enz. Je moet alleen een inschrijvingsgeld van 15
euro betalen per examenperiode. Uiteraard moet je ook boeken
en cursussen kopen om de leerstof te studeren. Op basis van de
diploma’s die je al hebt, moet je bepaalde examens soms niet
meer afleggen.

Waarde van het diploma
Alle getuigschriften en diploma’s van de Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap hebben dezelfde waarde als de
getuigschriften en diploma’s van gewone scholen.

Voorbereiding
Je kan je volledig zelfstandig voorbereiden op die examens of
je kan hulp vragen aan een familielid of vriend. Maar er zijn ook
andere mogelijkheden.
Begeleid Individueel studeren
Via het afstandsonderwijs of ‘Begeleid Individueel Studeren’ (BIS)
kan je thuis studeren in je eigen tempo en je voorbereiden op het
examen. Je verwerkt een aantal bundels over een onderwerp, je
maakt taken en je stuurt die op. Je krijgt de verbeterde taken en de
volgende bundel toegestuurd enz. Je krijgt geen diploma, wel een
attest dat je de cursus hebt gevolgd. Daarna ben je wellicht klaar
om examens af te leggen bij de Examencommissie.
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De prijs van de cursus (lesmateriaal en begeleiding) hangt af
van het aantal lespakketten (zie website). De postzegels voor de
briefwisseling om je taken terug te sturen, moet je ook betalen.
Maar als je zo’n BIS-cursus volgt als voorbereiding op het examen
van de Examencommissie, kan je achteraf het geld voor de
lespakketten terug krijgen.
Tweedekansonderwijs
Via het Tweedekansonderwijs kan iedereen die minstens 18 jaar is
zich voorbereiden op de examens van de Examencommissie. Om
toegelaten te worden tot de cursussen lager secundair onderwijs
(tweede graad) moet je kunnen lezen en schrijven. Om toegelaten
te worden tot de cursussen hoger secundair onderwijs (derde
graad) moet je een diploma lager secundair onderwijs (algemeen
vormend of technisch of tweede graad secundair onderwijs)
hebben of slagen voor een test.
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Adressen, folders, websites

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs – Examencommissie
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
02/528.09.40 (lager secundair onderwijs)
02/528.09.33 (hoger secundair onderwijs)
examencommissie.secundaironderwijs@ond.vlaanderen.be
www.ond.vlaanderen.be/examencommissieso
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Bisonline – Begeleid Individueel Studeren
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - 02/553.96.15
info@bisonline.be en www.bisonline.be
Folder: Naar de Examencommissie met BIS (gratis)
Centra Tweedekansonderwijs
www.tweedekansonderwijs.be
Informatie over alle centra tweedekansonderwijs. Bij zo’n centrum
in de buurt kan je een programmabrochure opvragen. Daarin zie je
welke programma’s geschikt zijn als voorbereiding op het examen
van de Examencommissie.
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En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil
je één van de vermelde websites of
folders bekijken? Loop dan binnen in het
JIP of jongereninformatiepunt. Je kan
er terecht met vragen of problemen in
verband met wonen, werk, seks, relaties,
sport,
jeugdverenigingen,
vorming,
drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit,
gezondheid, onderwijs, geweld enz.
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt
de JIP-medewerker mee naar een
antwoord op je vraag of een oplossing
voor jouw probleem. Heb je verder
advies, hulp of begeleiding nodig, dan
word je doorverwezen naar een persoon
of dienst die je verder kan helpen.
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.
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