Efficiënt
naar de
SID-in
»» Wil ik verder studeren?
»» Wil ik studeren en/of werken in
het buitenland?
»» Wil ik meteen gaan werken?
Heb je op één van bovenstaande
vragen ‘ja’ geantwoord? Breng dan
zeker een bezoek aan een SID-in!

Data en locaties
»»

»»

»»

»»

»»

SID-in Vlaams-Brabant en BHG
10, 11 en 12 januari 2019
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven
SID-in Oost-Vlaanderen
17, 18 en 19 januari 2019
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
SID-in West-Vlaanderen
24, 25 en 26 januari 2019
Xpo Kortrijk
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk
SID-in Antwerpen
31 januari, 1 en 2 februari 2019
Antwerp Expo (Bouwcentrum)
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
SID-in Limburg
14, 15 en 16 februari 2019
Limburghal (Hal A en B)
Jaarbeurslaan 6
3600 Genk

Op donderdag en vrijdag enkel toegang
via klassikale bezoeken (9 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur). Vrije bezoeken op
zaterdagen (doorlopend van 10 tot 16 uur).

> Je wil verder studeren en hebt verschillende stappen
ondernomen?
Lees verder op pagina 12
> Je wil verder studeren en bent al zeker van je studiekeuze?
Lees verder op pagina 13

Bij wie kan je
terecht op de SID-in
als je ...
... wil verder studeren?
»» De verschillende hogescholen,
universiteiten en andere onderwijsinstellingen zijn aanwezig.
Heb je nog totaal geen idee wat
je wil studeren? Twijfel je nog
tussen enkele opleidingen of
ben je al zeker van je opleiding?
Bekijk dan zeker de info over
‘verder studeren’ op de volgende
pagina’s.

... wil studeren en/of werken
in het buitenland?
»» Informanten staan paraat om al
je vragen te beantwoorden.
Bekijk ook de info over
‘studeren en stage lopen in het
buitenland’ op pagina 46.

... het nog niet weet of nog
vragen hebt?

»» De medewerkers van het CLB
beantwoorden al je vragen en
verwijzen je door indien nodig.

... wil gaan werken?
»» Aan de stand van de VDAB krijg
je info over de arbeidsmarkt
en verneem je wat je als jonge
werkzoekende te doen staat.
»» In alle provincies krijg je ook
informatie over enkele beroepssectoren. Je kan er terecht met
vragen over wat beroepen

inhouden, over mogelijke
tewerkstelling en over verdere opleiding in bedrijven en
organisaties.
»» De beroepeninformatie is
interessant als je meteen
wil werken na het secundair
onderwijs, maar ook als je
verder studeert. Het is altijd
handig om te weten welke
opleiding het beste voorbereidt
op een bepaald beroep, waar
de jobkansen liggen en in welke
beroepssectoren je terecht kan
met een bepaald diploma.
Bekijk ook de info over ‘kom
meer te weten over de sprong
naar de arbeidsmarkt’ op
pagina 69.

Zo haal je meer uit
je bezoek
»» Kom je met de klas naar de SIDin? Besef dat je bezoek beperkt
is in tijd. Gebruik je tijd op een
efficiënte manier.
»» Bekijk de vragen op de checklist
(achteraan in deze brochure),
duid de voor jou belangrijke
vragen aan. Vul de vragen aan
en personaliseer ze indien nodig.
»» Bekijk alvast het grondplan
zodat je op voorhand weet waar
je moet zijn. Dat kan zelfs online.
»» Ga je verder studeren? Lees
dan zeker de informatie op de
volgende pagina’s.
Meer info? Sidin.be

EFFICIËNT NAAR DE SID-IN

STEL JEZELF DE VOLGENDE
VRAGEN

> Je wil verder studeren maar je weet nog van niets?
Lees verder op pagina 10
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Je wil verder studeren maar
je weet nog niet wat

Voorbereiding op
een bezoek aan de
SID-in
Wil je een studiekeuze maken?
Als het antwoord ja is, dan is het
zeker nog niet te laat om eraan te
beginnen.

EFFICIËNT NAAR DE SID-IN

»» Weet je nog niets of heb je toch al
bepaalde voorkeuren?
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Op Onderwijskiezer.be kan je
de belangstellingsproef ‘I-Prefer’
invullen. Het is een hulpmiddel om
je belangstelling voor opleidingen
van het hoger onderwijs in kaart
te brengen. Ook Columbus is een
nieuwe zelftest, meer daarover op
pagina 15.
»» Welke stappen kan je zelf ondernemen?
Op Onderwijskiezer.be kan je de
vragenlijst ‘StudiekeuzeTaken’ (VST)
invullen. Het is een hulpmiddel
om na te gaan in welke mate je
werk maakt van zes belangrijke
studiekeuzetaken in de keuze naar
het hoger onderwijs.
Lees zeker ook de tips voor een
doordachte studie- of beroepskeuze op pagina 6.
»» Weet je al iets over hoe het hoger
onderwijs in elkaar zit?
Bekijk dan het schema ‘mogelijkheden na het secundair onderwijs’
op pagina 16.

Tijdens je bezoek
aan de SID-in
»» Verzamel algemene opleidingsbrochures op verschillende standen.
»» Twijfel je nog tussen hogeschool
en universiteit, verzamel dan zeker
brochures van beide soorten.

»» Heb je tijd genoeg, informeer je
dan over verschillende richtingen.
»» Op zoek naar informatie over beroepen? Ga langs bij de aanwezige
beroepssectoren.
»» Heb je nog vragen? Ga dan langs
bij de stand van het CLB.

Denk verder na over je studiekeuze
»» Op school wordt er zeker nog
aandacht besteed aan het thema
studiekeuze.
»» Heb je nog steeds niet voldoende
info? Neem je tijd en lees zeker
(nogmaals) alle tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze op
pagina 6.
»» Doe eventueel nog eens de
‘Studiekeuze Taken’ (VST), zo kom
je te weten waaraan je nog kunt
werken.

»» Bijkomende info over opleidingen kan je terugvinden op
Onderwijskiezer.be of op de websites van de onderwijsinstellingen.
»» Stip de data van infodagen
en openlesdagen aan. Mis die
momenten niet, want je leert er
de opleiding en onderwijsinstelling
van je keuze nog beter kennen.

Kan je geen keuze maken?
Heb je goed nagedacht over je studiekeuze of geraak je er echt niet uit
en kun je maar niet beslissen? Maak
dan een afspraak bij ...

Je keuze verbreden en/of
verdiepen

»» je leerkracht of leerlingenbegeleider op school;

»» Lees en vergelijk de brochures die
je verzamelde op de SID-in. Begin
al met die opleidingen te schrappen die zeker niet bij je passen.
Hopelijk blijven er een aantal over
waarover je je dan kunt informeren, via brochures, websites en
zeker op de infodagen.

»» het CLB;

»» Noteer vragen die in je opkomen
(je kan ze nadien op een infodag
stellen aan informanten van de
opleiding).
»» Ontdek je nog nieuwe interessante
opleidingen? Via websites van de
onderwijsinstellingen kan je gratis
bijkomende brochures bestellen.

»» een studentenbegeleider van de
onderwijsinstelling waar je wil
gaan studeren.

Hou je van je definitieve
keuze?
Uiteindelijk heb je een studiekeuze
gemaakt of bevestigd. Stel jezelf de
vragen: waarom kies ik hiervoor?
Maakt het me gelukkig? Ben ik zeker?

EFFICIËNT NAAR DE SID-IN

»» Misschien heb je toch al een lichte
voorkeur, of ben je nieuwsgierig
naar een bepaalde opleiding, ga
dan een aantal vragen stellen aan
de informanten van die opleiding
zodat je een goed beeld krijgt van
wat die richting inhoudt (zie ook
de checklist achteraan in deze
brochure).

Na de SID-in
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Je wil verder studeren
en je hebt al stappen gezet
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Voorbereiding op een
bezoek aan de SID-in

Na de SID-in

Kan je kiezen?

»» Op school wordt er zeker nog
aandacht besteed aan het thema
studiekeuze.

Welke informatie heb je nog nodig
om de knoop te kunnen doorhakken?
»» Weet je genoeg over de inhoud
van de opleidingen waartussen je
twijfelt?
»» Twijfel je nog tussen universiteit
en hogeschool? Ken je goed het
verschil tussen graduaatsopleidingen, professionele en academische
bacheloropleidingen?
»» Ligt de twijfel bij jezelf? Ben je
voldoende voorbereid, heb je de
juiste voorkennis?
»» Bekijk de vragen op de checklist
(achteraan in deze brochure), duid
de voor jou belangrijke vragen
aan. Vul de vragen aan en personaliseer ze indien nodig.

Tijdens je bezoek aan
de SID-in
»» Stel je vragen aan informanten bij
de verschillende onderwijsinstellingen. Met plezier zullen ze al je
vragen beantwoorden.
»» Bij heel wat onderwijsinstellingen
zijn er ook studenten aanwezig.
Bestook hen met vragen over
studeren én het studentenleven.
»» Vergeet je (gepersonaliseerde)
checklist uit deze brochure niet!
»» Verzamel brochures over opleidingen en over studentenvoorzieningen.
»» Heb je nog vragen? Ga dan langs
bij de stand van het CLB.

Denk verder na over je studiekeuze

»» Heb je via Onderwijskiezer.be nog
geen online testen uitgevoerd?
Maak er zeker tijd voor!

Informeer verder: je keuze
verbreden en/of verdiepen
»» Lees en vergelijk de brochures
die je verzamelde op de SID-in.
Noteer vragen die in je opkomen
(je kan ze nadien op een infodag
stellen aan informanten van de
opleiding).
»» Ontdek je nog nieuwe interessante
opleidingen? Via de websites
van de onderwijsinstellingen kan
je gratis bijkomende brochures
bestellen.
»» Stip de data van infodagen
en openlesdagen aan. Mis die
momenten niet want je leert er de
opleiding van je keuze nog beter
kennen.

Hou je van je definitieve
keuze?
Uiteindelijk heb je een studiekeuze
gemaakt of bevestigd. Stel jezelf de
vragen: waarom kies ik hiervoor?
Maakt het me gelukkig? Ben ik zeker?

Je wil verder studeren en je bent al zeker
van je studiekeuze
Voorbereiding op een
bezoek aan de SID-in
Je studiekeuze staat vast

En toch ... informeer verder
»» Heb je je al voldoende verdiept in
de informatie over de opleiding?
Doe dit zeker zodat je voldoende
op de hoogte bent.
»» Vergeet niet om ook het opleidingsaanbod nog eens met een
open blik te bekijken. Misschien
ontdek je zo nog andere interessante opleidingen die bij je passen.
»» Vergelijk de door jou gekozen
opleiding met opleidingsinfo van
aanverwante opleidingen.
»» Bekijk de vragen op de checklist
(achteraan in deze brochure), duid
de voor jou belangrijke vragen
aan. Vul de vragen aan en personaliseer ze indien nodig.

Tijdens je bezoek aan
de SID-in
»» Stel je vragen aan informanten bij
de verschillende onderwijsinstellingen. Met plezier zullen ze al je
vragen beantwoorden.
»» Bij heel wat onderwijsinstellingen
lopen er ook studenten rond.
Bestook hen met vragen over
studeren én het studentenleven.
»» Vergeet je (gepersonaliseerde)
checklist uit deze brochure niet!

Denk verder na over je studiekeuze
»» Op school wordt er zeker nog
aandacht besteed aan het thema
studiekeuze.

Je keuze bevestigen
»» Lees en vergelijk de brochures
die je verzamelde op de SID-in.
Noteer vragen die in je opkomen
(je kan ze nadien op een infodag
stellen aan informanten van de
opleiding).
»» Stip de data van infodagen
en openlesdagen aan. Mis die
momenten niet want je leert er de
opleiding van je keuze nog beter
kennen.

Hou je van je definitieve
keuze?
Uiteindelijk heb je een studiekeuze
gemaakt of bevestigd. Stel jezelf de
vragen: waarom kies ik hiervoor?
Maakt het me gelukkig? Ben ik zeker?
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Je hebt al goed nagedacht over je
studiekeuze en je keuze staat vast.

Na de SID-in
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