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Folder voor leerlingen
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Wat zijn de mogelijkheden?



De mogelijkheden opgesomd

➢Het hoger onderwijs

➢Andere mogelijkheden

➢De weg naar de arbeidsmarkt
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Kiezen en beslissen



Kiezen en beslissen
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⁃ Oriëntatie op de keuze

⁃ Exploratie van jezelf

⁃ Brede exploratie van de keuzemogelijkheden

⁃ Exploratie van keuzealternatieven in de diepte

⁃ Beslissingsstatus

⁃ Binding

Kiezen in verschillende stappen



Waar sta je in het keuzeproces?

➢Invullen VST: Vragenlijst StudiekeuzeTaken
https://www.onderwijskiezer.be/vst/index.php
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https://www.onderwijskiezer.be/vst/index.php


Op zoek naar de perfecte match

➢Wat boeit me? (I-Prefer)

➢Hoe ver sta ik met mijn studieaanpak? (I-Study)
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Wat kan je?                                           De perfecte match

Wie ben je?                                                Wat wil je? 



Waar vind je informatie?

⁃ Via school, leraren en CLB

⁃ Oud-leerlingen van je school

⁃ Beroepsbeoefenaars

⁃ Websites 
(zoals bv onderwijskiezer.be)

⁃ Brochures
(van hogescholen, universiteiten, VDAB, ..)



Verken het aanbod

⁃ Studie-Informatiedagen 

SID-In

⁃ Events en begeleiding 
op hogescholen en 
universiteiten

Open campusdagen



Optie per optie



Het hoger onderwijs
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Het hoger onderwijs: 3 toegangspoorten
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Vergelijking tussen de drie opties

18

GRADUAAT PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR

Voorbereiding op de ARBEIDSMARKT

Opleiding tot een specifiek beroep

Verhogen arbeidskansen

Voorbereiding op de ARBEIDSMARKT

Bredere professionele opleiding 
binnen domein

Voorbereiding op MASTERopleiding

BSO en TSO Meestal ASO en TSO Meestal ASO, soms TSO

Gegradueerde Bachelor Bachelor



Vergelijking tussen de drie opties
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GRADUAAT PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR

1,5 à 2 jaar 3 jaar 3 jaar

Dag- en avondopleidingen Meestal dagopleidingen Meestal dagopleidingen

90 à 120 studiepunten 180 studiepunten 180 studiepunten



Vergelijking tussen de drie opties
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GRADUAAT PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR

Kleine lesgroep 

Lestempo minder hoog

Meer flexibel/modulair

Kleinere lesgroep 

Lestempo minder hoog 

Meerdere kleinere vakken

Grotere lesgroep 

Hoog lestempo 

Minder, maar grotere vakken

Praktijk en stage
minstens 1/3 werkplekleren

Theorie, praktijk en stage Theoretische en wetenschappelijke 
vorming

Professionele bachelor via 
aanvullingstraject 

(= verkorte bachelor)
Master via schakelprogramma Master



Toelatingsvoorwaarden

➢ Diploma secundair onderwijs

➢Voor Graduaatopleiding: indien geen diploma dan 
toelatingsproef
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Bijkomende voorwaarden

➢ Toelatingsexamen
Geneeskunde en tandheelkunde

➢ Niet bindende toelatingsproef
Bepaalde bacheloropleidingen
Bijvoorbeeld lerarenopleiding, dierengeneeskunde en ingenieurswetenschappen

➢ Artistieke toelatingsproef
Audiovisuele en beeldende kunsten ; muziek- en podiumkunsten 
School of arts

➢ Koninklijke militaire school en politie
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Voorbereiding en hulp bij keuze

➢Ijkingsproef
Voorkennis wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden testen
Sommige zijn verplicht (bv dierengeneeskunde, burgerlijk ingenieur)
Voor verschillende opleidingen (bv biologie, wiskunde, informatica, TEW, ..)

➢Voorbereidend jaar
Bijzondere wetenschappelijke vorming / voorbereidende divisie KMS
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Het hoger onderwijs: 3 toegangspoorten
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Hogeschool en universiteit
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Studiepunten

➢ Bachelor 180 sp
dus 60 sp op één academiejaar

➢Studiepunt is indicatie voor aantal uren studie-inspanning
1 SP = 28 uren bezig zijn met studie
-> 1 semester = 30 SP -> 840 uren over 20 weken -> 42 uur studie/week

->  1 SP = 1,4 uur studie per week 
-> vb cursus van 6 SP waarbij 4u les per week -> 2u30 zelfstudie
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Lesrooster colleges

8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u

Maandag Sociologie  4 Statistiek 8

Dinsdag Onderzoek 4 Statistiek 8

Woensdag Onderzoek 4

Donderdag Functieleer 6 

Vrijdag Sociale psy 6

Zaterdag



Lesrooster met practica en zelfstudie

8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u

Maandag Sociologie 6 Functieleer Statistiek 8 Sociale psy

Dinsdag Functieleer Sociologie Onderzoek 4 Statistiek

Woensdag Onderzoek Statistiek Sociologie onderzo
ek

Onderzoek 4

Donderdag Onderzoek Functieleer 6 Functie

Vrijdag Sociale psy Sociale psy 6 Sociale psy

Zaterdag Statistiek Statistiek



Leerkrediet

➢ ‘Rugzakje met studiepunten’ als startkapitaal
Start met 140 SP in rugzak

➢ Bij inschrijving studiepunten uit rugzak
Inschrijving voor 1 academiejaar = 60 SP
-> Na inschrijving rest 80 SP

➢ Einde academiejaar: Verworven studiepunten terug in rugzak

-> Geslaagd = studiepunten terug
-> Niet geslaagd of gedelibereerd = studiepunten kwijt
➢ (Eerste 60 studiepunten tellen dubbel)
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Dus kan je eeuwig studeren? 

➢Aangepaste trajecten

➢Studievoortgangbewakingsmaatregel

Weigering na te vaak niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel

Weigering wegens zeer lage studie-efficiëntie 
Bv KUL: Op het einde van het 1e academiejaar een CSE van minder dan 30% 

Weigering wegens niet voldaan aan bindende voorwaarden
Bv KUL: Op het einde van het 2e academiejaar een CSE van minder dan 50%
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Slaagkansen

Inschatting aantal studenten dat bachelor-diploma behaalt

➢40% na 3 jaar

➢55% na 4 jaar

➢65% na 5 jaar

➢Belang van juiste keuze en op tijd heroriënteren
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Inclusief hoger onderwijs

➢SIHO

➢Ondersteuning in het hoger onderwijs

➢Onderwijs- en examenfaciliteiten

➢Aangepaste leermaterialen

➢Pedagogische hulp voor studenten met visuele en auditieve beperking

➢…
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Andere mogelijkheden
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In het buitenland

➢Uitwisselingsprogramma’s
Binnen opleiding hogeschool of universiteit
Bv Erasmus

➢Stage in het buitenland na het hoger onderwijs

➢Aan een buitenlandse instelling studeren

➢Vrijwilligerswerk
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Uniformberoepen

Na selectieproeven of toelatingsexamens

➢Politie

➢Brandweer

➢Luchtvaart

➢Defensie
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Kerkelijk hoger onderwijs

➢Rooms-katholieke godsdienst

➢Protestante godsdienst

➢Andere mogelijkheden binnen andere godsdiensten

-> Bedienaar van een godsdienst
-> Onderwijsberoepen
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Syntra-opleiding

Leren in de praktijk
Traject op maat mogelijk (overdag of ‘s avonds)

➢Duaal leren in de leertijd
Vanaf 15 jaar tot 25 jaar
4 dagen per week aan de slag in bedrijf; 1 dag les op campus
-> Mogelijkheid diploma secundair behalen
-> Vergoeding voor werken
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Syntra-opleiding

➢Voltijdse dagopleidingen
Praktijkstages tot 60% van opleidingstijd
1 of uitzonderlijk 2 jaar

➢Ondernemerschapstraject
Hoe je een eigen zaak start, uitbouwt en leidt. 
2 of 3 jaar

➢Korte cursussen
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Flexibel studeren

➢Individueel studieprogramma 
Aan hogeschool of universiteit
Bepalen hoeveel studiepunten

➢Begeleide zelfstudie, afstandsonderwijs of e-learning

➢Avond- of weekendonderwijs

➢Examencontract
Geen les volgen, wel examens afleggen

➢Werktraject
Studeren en werken combineren
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Studeren aan de Open Universiteit

➢Nederland -> Nederlands diploma

➢Bachelor- en masteropleidingen

➢Zelfstudie met begeleiding van studiecentra Vlaanderen
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Verder studeren in het secundair onderwijs

➢Specialisatiejaar

3de graad beroepssecundair onderwijs
Vooral praktijkvakken en stages, beperkt aantal uren algemene vorming
Behalen diploma secundair onderwijs

➢Se-n-se
Secundair-na-secundair
Specialiseren binnen 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs 
Bereid voor op een beroep
Groot deel leren op werkplek
Behalen certificaat
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Verder studeren in het secundair onderwijs

➢Voorbereidend jaar
Voorbereiding op hoger onderwijs (meestal richtingen toelatingsvoorwaarden)

➢HBO5 Verpleegkunde
Binnen school secundair, maar ism hogeschool
Graduaatsopleiding
3 jaar (ivm bachelor aan hogeschool 4 jaar)
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Opleidingen om te starten als zelfstandige

➢Opleiding Ondernemerschap 
Flexibel
Binnen volwassenonderwijs
Binnen Syntra

➢VLAIO 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ook info over vergunningen

➢In Brussel en Wallonië nood aan getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
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De arbeidsmarkt

➢Schrijf je in als werkzoekende -> vdab.be
Kan al vanaf januari laatste schooljaar

➢VDAB
Vacatures
Sollicitatiecoach
Gratis online cursussen en workshops
..
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Kostenplaatje verder studeren



Studiekosten

➢Studiegeld
Bedrag voor aantal studiepunten dat je opneemt

➢Studiekosten
Boeken, cursussen en ander studiemateriaal
Abonnement openbaar vervoer
Huisvestiging
…

➢Leefkosten
Voeding, kleding, ontspanning, ..
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Wat kost een student ?

Onderzoek cebud geeft cijfers per jaar: 

o Directe studiekosten: Beurs: 849 Geen beurs: 1663  

o Indirecte studiekosten: Kot: 4357  Pendel: 203 

o Leefkosten:  Kot: 6621 Pendel: 6302
→https://www.cebud.be/studentenbrochures

Voorbeeld
o Met beurs pendelen:     7 354 euro
o Zonder beurs op kot:  12 641 euro

https://www.cebud.be/studentenbrochures


Studietoelagen

➢Studietoelagen.be
Vanuit de Vlaamse overheid
Aanvragen vanaf 1 augustus 2020 tot 1 juni 2021
Indien je in aanmerking komt, dan betaal je minder inschrijvingsgeld

➢Studiefinanciering of studielening
Vanuit studentenvoorziening of sociale dienst universiteit of hogeschool
Verminderd inschrijvingsgeld, gesubsidieerd kot, toelagen

➢centenvoorstudenten.be
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Onderwijskiezer
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Verschillende opties beschreven
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Informatie over opleidingen
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Studierendement

➢Voorbeeld: 
241 leerlingen stromen van aso (Economie talen) naar deze richting. 
196 studenten slagen, waarvan 159 in de topcategorie. 
Slechts 35 studenten slagen niet.
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Testjes
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➢SID-in Studie-informatiedagen checklist studie-en beroepsinfo:  
Checklist vragen bij studie- en beroepskeuze.

➢SIMON - Studievaardigheden en -Interesse monitor:  
Zelfevaluatie-instrument voor laatste jaar secundair onderwijs.



Belangrijkste tests
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Arbeidsmarkt
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Vragen 



Contactgegevens CLB

o Mail: infoHO@clbnwb.be

o Tel: 02/452 79 95                OF     02/251 15 55

o Nieuwstraat 120, 1730 Asse   OF     Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde

o www.clbnoordwestbrabant.be

mailto:infoHO@clbnwb.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/

