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Info over alle studiemogelijkheden en nog
veel meer op Onderwijskiezer.be
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Of je nu al (ongeveer) weet
wat je gaat studeren of niet,
objectieve informatie over
de mogelijkheden en wat
je ermee nadien kan doen
heb je altijd nodig. Als je je
afvraagt waar je betrouwbare info vindt, is het antwoord
eenvoudig, namelijk op
Onderwijskiezer.be.
Hier vind je volledige
informatie over alle erkende opleidingen in het
hoger onderwijs. Ook de
opleidingsmogelijkheden die
geen deel uitmaken van dat
hoger onderwijs (Uniformberoepen, Se-n-Se …) staan
er online. In enkele klikken
ontdek je pasklare, neutrale
en verstaanbare informatie
over al die opleidingen. Pak
dus je toekomst vast via
Onderwijskiezer.be!

Elke opleiding
tot en met de
afstudeerrichting!
Onderwijskiezer.be heeft een infofiche van opleidingen binnen hoger
beroepsonderwijs, van elke bacheloren masteropleiding tot op het
niveau van de afstudeerrichtingen.
Niet elke opleiding wordt met

afstudeerrichtingen georganiseerd.
Soms gaat het enkel om meer
beperkte keuzepakketten of -opties,
maar wees gerust, ook die info kan
je vinden op de site. Je vindt van
elke (afstudeer)richting een objectieve inhoudelijke beschrijving.
Afstudeerrichtingen zijn belangrijk
omdat ze een specialisatie bieden.
Niet alle hogescholen organiseren dezelfde afstudeerrichtingen. Informeer
je dus grondig, want je zal altijd
meer keuzemogelijkheden hebben
om je programma samen te stellen
dan in het secundair onderwijs.

Unieke online
zoekmogelijkheden!
Zo kan je zoeken via de schoolvakken
van het secundair onderwijs. Kies uit
de lijst één of meerdere vakken die
je interesseren en via één klik krijg
je een overzicht van de studiemogelijkheden op alle niveaus die met dat
vak te maken hebben.
Je kan ook zoeken via
belangstellingsdomein of de
belangstellingsproef ‘I-Prefer’ invullen. Neem er wel even je tijd voor,
want je moet hondertwintig vragen
beantwoorden. Het resultaat loont
de moeite, want je krijgt een mooi
overzicht waarvoor je belangstelling
hebt en van de studierichtingen die
daarnaar leiden.
Je kan nu ook zoeken via ‘Explorer’.
Dit gloednieuw instrument laat je
zoeken via een honderdtal trefwoor-

den en rangschikt vervolgens de
mogelijke studierichtingen netjes
volgens jouw eigen voorkeur.
Vergeet niet dat je via Onderwijskiezer.be gebruik kan maken van
tool Columbus. Die tool helpt je bij
het maken van een studiekeuze en
peilt naar je sterktes en verbeterpunten. Meer info over Columbus op
pagina 15.

Ook heel veel
praktische informatie!
Op Onderwijskiezer.be vind je
ook alle opendeurdagen of infomomenten die hogescholen en
universiteiten organiseren. Met één
klik kan je zelfs de momenten die
jou interesseren vastpinnen in je
elektronische agenda.
Je vindt per onderwijsinstelling
info over de manier waarop het
academiejaar wordt ingedeeld: per
semester, modulair ... Weet dat dit
een belangrijke keuze is omdat je zo
voor een deel de studielast mee kunt
sturen.
Per opleiding kan je rechtstreeks de
cijfers van VDAB over de arbeidsmarkt raadplegen. Zo krijg je een
idee of het moeilijk is om later een
job te vinden. Het is belangrijk dat
je dit kunt inschatten. Beslis zelf in
hoeverre je dit laat meespelen bij
je keuze. Volg je graag een erkende opleiding in een andere taal?
Geen nood, op Onderwijskiezer.be
kan je opleidingen selecteren per

Je vindt daarnaast info over de
kostprijs van het hoger onderwijs;
misschien vind je dit eerder iets voor
je ouders, maar het is toch belangrijk dat je weet dat studeren geld
kost. Kan je om één of andere reden
niet voltijds studeren (financiële
middelen, beperking ...) of wil je je
studies combineren met topsport
of wil je gewoon meer tijd voor
jezelf? Op de site vind je alle flexibele opleidingsmogelijkheden. Een
functiebeperking? Er staat algemene
info online en wegwijzers naar meer
gespecialiseerde informatiebronnen.

Studierendement:
wat is dat?
Omdat niet iedereen eenzelfde traject volgt spreekt men in het hoger
onderwijs niet meer van slaagkansen, maar van ‘studierendement’. Per
bacheloropleiding kan je bekijken
wat de gemiddelde resultaten zijn
in het eerste bachelorjaar van
afgestudeerden uit de verschillende
studierichtingen van het secundair
onderwijs. Lees zeker goed de bijhorende uitleg voor een juiste interpretatie van de cijfers, want het is geen
makkelijke materie! Op dezelfde manier kan je per studierichting van de
derde graad secundair zien hoeveel
jaren het gemiddeld duurt vooraleer
een diploma wordt behaald.

Twijfel je aan je inzet
en studiehouding?
Hoe je ook draait of keert, jouw inzet en studiehouding zullen in hoge
mate bepalen hoe succesvol je zal
zijn in je verdere studies. Je kan op
Onderwijskiezer.be jezelf evalueren
via ‘I-Study’.
Op eenvoudige wijze kan je je
studiehouding kritisch evalueren en
door de koppeling aan je schoolresultaten, krijg je een voorzet van welke
werkpunten er nog zijn. Via de ‘VST’
(Vragenlijst StudiekeuzeTaken) kan je
dan weer bepalen hoever je staat in
je keuzeproces en waar je nog moet
aan werken.

Columbus helpt je bij je
studiekeuze
Om je te helpen bij je studiekeuzeproces, krijg je op school de mogelijkheid om gebruik te maken van de
Columbus onlinetool. Columbus is
een exploratie-instrument en geeft je
meer inzicht in je interesses, vaardigheden en capaciteiten. Langs jouw
Columbusroute krijg je de ruimte
en tijd om je horizon te verruimen
en stap voor stap te ontdekken wat
bij jou past en waar jij je goed bij
voelt. Een route waarbij je ontdekt
waar het bij een toekomstkeuze
echt om gaat: zoeken wie je bent,
wat je drijft, wat je kan en wat je
nog wil kunnen. Hoe beter je jezelf
en de wereld verkent, hoe beter je
keuzes kan maken die helemaal bij
je passen.

Jouw persoonlijke
Columbusroute ontdekken?
Columbus past binnen het volledige
traject dat elke school met haar

leerlingen doorloopt om hen zo goed
mogelijk te begeleiden bij een eventuele studie- of beroepskeuze naar
het hoger onderwijs. De tool wordt
op school, mogelijks in klassikaal
verband, afgelegd. In de loop van het
vijfde en zesde jaar (en eventueel
zevende jaar secundair onderwijs),
krijg je de mogelijkheid om verschillende modules van Columbus in te
vullen. In de modules komen thema’s
zoals studievaardigheden, motivatie,
interesses, wiskunde en taal aan
bod. Na het invullen van een module,
krijg je onmiddellijk individuele
feedback. Op deze manier houdt
Columbus je een spiegel voor waarin
jij je interesses, capaciteiten en
waarden zelf ontdekt. De feedback
die je uit Columbus ontvangt, kan
een aanzet zijn om samen met je
leraren of andere begeleiders (CLB),
ouders en vrienden verdere stappen
te zetten in je studiekeuzeproces. De
resultaten zijn niet-bindend.
Ontdek de mogelijkheden via
Columbus.onderwijskiezer.be.

Het team beantwoordt
jouw vragen
Je kan al je vragen in verband met
studeren kwijt aan het team van
Onderwijskiezer.be. Je vindt hiervoor
op elke webpagina een elektronisch
formuliertje. Binnen de 24 uur krijg
je via mail een deskundig antwoord. Zelfs in weekends en tijdens
vakanties!
Ben je trouwens vergeten wat
sommige van die moeilijke nieuwe
begrippen van het hoger onderwijs
willen zeggen? Geen nood, een
uitgebreide ‘moeilijke woordenlijst’
helpt je in één oogopslag. In deze
brochure staat er op pagina 24 ook
zo’n lijst.
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onderwijstaal. Voor buitenlandse
studenten zijn ook de extra taalvoorwaarden opgenomen. Zoek je
informatie over studeren in het
buitenland? De site wijst je de weg
naar betrouwbare online informatie.
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