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1. Belangrijke informatiebronnen

• Brochure “Wat na het secundair onderwijs”

• Informatie CLB via individuele gesprekken 

• CLB chat

⁃ www.onderwijskiezer.be

http://www.onderwijskiezer.be/






Hulpmiddelen bij het keuzeproces
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Inleidend filmpje: keuzeproces

https://www.youtube.com/watch?v=jMgufrStyuU


2. Structuur hoger onderwijs

Graduaatopleidingen 
Hogeschool

Professionele bachelor
Hogeschool

Academische bachelor
Universiteit

Banaba SPJob Pgr

Master
Universiteit

VP

ManamaPgrJob Doctor



Vlaamse kwalificatiestructuur
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Graduaat / HBO5 Professionele bachelor Academische Bachelor

Duur 1 à 2 jaar 3 jaar 3 jaar 

Plaats Hogeschool / secundaire school Hogeschool Universiteit

Omvang Les in kleine groepen Les in kleine groepen Les in grote groepen 

Focus Praktijkgerichte theoretische 
basiskennis

Stevig pakket 
praktijkgerichte 
theoretische kennis

Theoretisch 
wetenschappelijke kennis 

Stage Veel praktijk en stage (1/3) Behoorlijk pakket praktijk 
en stage

Beperkt pakket praktijk of 
stage

Voorbereiding Bereidt voor op een job/ PB Bereidt voor op een job Bereidt voor op een master

Studiepunten 120 studiepunten 180 studiepunten 180 studiepunten

Leerkrediet Geen leerkrediet Leerkrediet Leerkrediet



Uitzondering Graduaatsopleiding Verpleegkunde

Verschil met professionele bachelor:

• Waar: School voor secundair onderwijs

• Duur: 5 modules verspreid over 3 jaar

• Focus: Meer praktijkgericht

• Wat na: Doorstroom naar arbeidsmarkt of verkort traject bacheloropleiding

• Extra: Mits extra modules kan ook diploma secundair onderwijs behaald 
worden
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Voorbeelden opleidingen 
Graduaat Professionele bachelor Academische 

bachelor/Master

Marketing- en 
communicatiesupport

Bedrijfsmanagement Economische 
wetenschappen
Handelswetenschappen

HBO5 Verpleegkunde Verpleegkunde Geneeskunde

Elektromechanische 
systemen

Elektromechanica Industriële 
wetenschappen
Ingenieurswetenschappen

Maatschappelijk werk Sociaal werk Sociologie

Interieurvormgeving Interieurarchitectuur

Beeldende vormgeving Beeldende kunsten



Wat na?

Graduaatsopleiding

• Job

• Verkorte Bacheloropleiding binnen hetzelfde studiegebied

• Professionele Bachelor

• Academische Bachelor

Graduaatsopleiding
Hogeschool

Job
Verkorte 

Bacheloropleiding



Wat na?

Professionele bachelor
• Job

• Postgraduaat

= verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds

verworven competenties

• Bachelor na bachelor (Banaba)

• Schakelprogramma

= overgangsprogramma tussen professionele bachelor en master

o Focus op academische vaardigheden

Professionele bachelor
Hogeschool

Banaba SPJob Pgr

Master
Universiteit



Wat na?

Academische bachelor

• Master die past bij de opleiding

• Voorbereidingsprogramma
oAls bachelor niet rechtstreeks toegang biedt tot master die student wil 

volgen

o vb. na academische bachelor instromen in niet aansluitende master

oGeen opleiding op zich, maar een overgangsprogramma

Academische bachelor
Universiteit

Master
Universiteit

VP



Wat na?

Master
• Job

• Postgraduaat

• Master na master (Manama)

• Doctoraat
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STUDIEPUNTEN 

EXAMENS

TOLERANTIEKREDIET 

LEERKREDIET

STUDIEVOORTGANG 

TOELATINGSPROEVEN 
EN INSTAPTOETSEN

STUDENTENVOORZIENINGEN 

STUDEREN MET EEN 
FUNCTIEBEPERKING



Studiepunten: voorbeeld bio-ingenieurswetenschappen

Academische bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
180 studiepunten 

1ste bachelor 
60 sp

2de bachelor
60 sp

3de bachelor
60 sp

Biochemie
5 sp

Organische
Chemie

6 sp

Fysica 1
8 sp

Lineaire 
algebra

4 sp

Thermo-
dynamica

4 sp

Systeemanalyse
5 sp

Klimatologie
4 sp

1 studiepunt = 25 à 30 uur studiebelasting 
=  lessen, papers, groepswerken, examens, …  

Modeltraject 



Examens

• Per academiejaar en per vak: 2 examenkansen

• Niet afleggen van examen = gebruikte examenkans

• Geslaagd = minstens 10/20

• Niet geslaagd =

oVak meenemen naar volgende jaar: twee nieuwe kansen

o Een derde keer meenemen is alleen in uitzonderlijke omstandigheden
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Examens

Verschillende systemen:

• Semestersysteem (meest voorkomend)

13 + 2 weken 1 week 3 weken

Kerstvakantie Januari Lesvrijeweek

Paasvakantie Juni Zomervakantie

Augustus/ september Zomervakantie

• Modulair systeem
oAcademiejaar opgesplitst in vier periodes met telkens een examenperiode
oPer academiejaar 5 examenmomenten
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Les + Vakantie Blok Examens Vakantie 



Tolerantiekrediet 

18
Opleiding
1ste bachelor
2de bachelor
3de bachelor
NIET de master 

tolerantiepunten

8 OF 9 /20



Tolerantiekrediet 

Voorwaarden:
• Niet lager dan 8/20
• Genoeg tolerantiekrediet
• Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van 

minstens 50%

Het tolerantiesysteem kan verschillen naargelang onderwijsinstelling!



Filmpje leerkrediet
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https://www.youtube.com/watch?v=ATUY4HIVyAc


Leerkrediet
• Doel: Niet blijven studeren zonder resultaat te boeken

• Startaantal: 140 punten

• Systeem:
o Elk jaar geef je normaliter ongeveer 60 punten
oNa 1 jaar krijg je de punten van de vakken waarvoor je geslaagd bent terug
o Eerste 60 studiepunten krijg je dubbel terug
oBij stopzetten opleiding is uitschrijven noodzakelijk om geen leerkrediet te verliezen 

(best voor de examens)

• Tekort:
o Inschrijving weigeren
oHoger inschrijvingsgeld vragen (max dubbel)

27



Leerkrediet: voorbeeld 1- de modelstudent
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* STP = Studiepunten

Prof Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar

Leerkrediet 140 200 200

Opgenomen STP (*) - 60 - 60 -60

Studiesucces Volledig geslaagd Volledig geslaagd Volledig geslaagd

Verworven STP (*) + 60
+ 60

+ 60 + 60

Saldo 200 200 200



Leerkrediet: voorbeeld 2 – getolereerde stpn
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Prof Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar

Leerkrediet 140 188 190

Opgenomen STP (*) - 60 - 6 STP 1pb
- 54 STP 2pb

- 6 STP 2pb
- 60 STP 3pb

Studiesucces Niet geslaagd 6 STP; 
voor de rest wel

Slaagt 6 STP 1pb
Slaagt 50 STP 2pb
Tolerantie 4 STP

Tolerantie 4 STP

Verworven STP (*) + 54
+ 54

+ 12 (=2x6)
+ 50

+ 62

Saldo 188 190 186



Leerkrediet: voorbeeld 3 – student met heel 
veel pech
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Prof Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar

Leerkrediet 140 80 20

Opgenomen STP (*) - 60 - 60

Studiesucces Niet geslaagd Niet geslaagd

Verworven STP (*)

Saldo 80 20



2. Structuur hoger onderwijs

Graduaatopleidingen 
Hogeschool

Professionele bachelor
Hogeschool

Academische bachelor
Universiteit

Banaba SPJob Pgr

Master
Universiteit

VP

ManamaPgrJob Doctor



Studievoortgang
• Bij onvoldoende studievoortgang

→ maatregelen studievoortgangsbewaking

• Bindende voorwaarden voor een volgende inschrijving
oMinimaal slagen voor een bepaald percentage van je opleidingsonderdelen

oVoldoe je niet aan die voorwaarden, dan kan de instelling nadien je verdere 
inschrijving weigeren

oMeer informatie in het onderwijs- en examenreglement van de instelling
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Toelatingsproeven en instaptoetsen 

• Instaptoets lerarenopleiding

• Ijkingstoets ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur + architectuur) + 
opleiding diergeneeskunde

• Toelatingsexamen arts en tandarts

• Artistieke toelatingsproef kunstopleidingen

• Selectieproeven uniformberoepen
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Studeren met een functiebeperking

• Wie: ADHD, dyslexie, motorische beperking, ASS, …

• Wat: Concrete maatregelen van materiele of immateriële aard
BV. langere examentijd, apart lokaal voor examens, online boeken, …

• Waarom: men wil de beperkende invloed van de onaangepaste omgeving op de 
participatie van de persoon met een functiebeperking neutraliseren

• Organisatie:

oSteunpunt inclusief hoger onderwijs http://www.siho.be/

oAanspreekpunt in onderwijsinstelling

34

http://www.siho.be/


Studentenvoorzieningen
• Doel: deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs bevorderen

• Voeding : vb. studentenrestaurants
• Huisvesting: vb. studentenhuizen, bemiddeling, advies
• Sociale dienstverlening: vb. financiële info geven
• Vervoer: vb. fietsverhuur, mobiliteit
• Studentenwerking: vb. vrije tijd, cultuur, sport
• Medische en psychologische dienstverlening: 
vb. studeren met een functiebeperking, studiebegeleiding
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Kostprijs
• Inschrijvingsgeld

oGraduaatsopleiding Verpleegkunde: gratis

oGraduaatsopleidingen, professionele/academische bachelor, master: 
▪ Niet-beursstudent: 938,80 €

▪ Bijna-beursstudent: 494,80 €

▪ Beursstudent: 110,80 €

• Studietoelage: www.studietoelagen.be

• Studiefinanciering: Contacteer studentenvoorziening

• Meer info op www.centenvoorstudenten.be
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http://www.studietoelagen.be/
http://www.centenvoorstudenten.be/
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4. Opleidingsmogelijkheden 
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ASO TSO KSO BSO
4

3

6

5
ASO TSO KSO BSO

7
SE-n-SE 7e spj / NJ

Graduaatsopleidingen HBO 5 VPK

Bachelor-Master

VJ SE-n-SE/VJ

Uniform
opleidingen  

VDAB
opleidingen 

VDAB
Syntra



Secundair na secundair (se-n-se)

• Vroegere 7de specialisatiejaren TSO/KSO

• Korte opleidingen binnen 3de graad TSO/KSO

• Verdere specialisatie binnen hetzelfde studiegebied na het behalen van het 
diploma secundair onderwijs

• Ander studiegebied: toelating van een toelatingsklassenraad
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Secundair na secundair (se-n-se)

• Doel: Voorbereiding op een beroep

Vooral leren op de werkplek

• Certificering: een certificaat (geen diploma)

• Duur: 1 jaar (2 semesters)

• Kostprijs: gratis

• Sommige scholen: 2 instapmomenten (1/9 en 1/2)
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Voorbereidende jaren

• Voorkennis en vaardigheden van ASO en KSO bijwerken 
oNa behalen diploma secundair onderwijs

• Meestal voorbereiding op richtingen in het hoger onderwijs 
waarvoor je moet slagen op een toelatingsproef

• Voorbeelden:
oBijzondere wetenschappelijke, beeldende, muzikale vorming
oBijzondere vorming dans en woordkunst-drama
oVoorbereidende divisie van de KMS
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Uniformberoepen

• Toegankelijk na een selectieproef of toelatingsexamen

• Soorten
oDefensie: www.mil.be

oPolitie: www.jobpol.be

oLuchtvaart

oBrandweer
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Andere opleidingsmogelijkheden

Syntra opleidingen 
• Leertijd

• Duaal leren

• Ondernemersopleiding: eigen zaak opzetten

• Bedrijfsbeheer en beroepsgerichte vorming

• Voltijdse dagopleidingen: praktijk > theorie

• Korte cursussen

• Info: www.syntra.be
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http://www.syntra.be/


Syntra opleidingen

Leertijd (leercontract)

• Wat: Mix van theorie (1 dag) en praktijk (4 dagen)

• Wanneer: Vanaf 15 jaar tot 25 jaar

• Doel: Opleiding tot een beroep

• Certificering: Diploma secundair onderwijs

• Vergoeding

• Website: www.leertijd.be
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Syntra opleidingen

Voltijdse dagopleidingen
• Vanaf 18 jaar
• Praktijkgerichte opleiding tot werknemer of zelfstandige: diploma
• 1 of 2 jaar
• Praktijkstage

Ondernemerschapstraject
• Om een eigen zaak op te richten
• Naast beroep-specifieke kennis ook bedrijfsbeheer waardoor je je kan 

vestigen als zelfstandige
• 2 of 3 jaar

Korte cursussen
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Andere opleidingsmogelijkheden

VDAB-opleidingen
• Wat: praktijkgerichte opleidingen

• Doel: verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren

• Vier leervormen:
oGroepsleren: groepslessen in een VDAB centrum
oOpen leren: zelfstudie in een VDAB-Competentiecentrum 
oWeb-leren: Leren via het internet
oAfstandsleren: Zelfstudie thuis of op je werk

• Ondersteuning: binnen elke vorm is er ondersteuning van een VDAB coach

• Online databank: http://vdab.be/opleidingen
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http://vdab.be/opleidingen


Secundair volwassenenonderwijs
• Wie: 18 jaar of ouder

• Waar: centra voor volwassenenonderwijs

• Wanneer: 's avonds, overdag en/ of zaterdag

• Certificering: diploma S.O. of kwalificatie/ getuigschrift

• Info: www.onderwijskiezer.be/volw.onderwijs/secundairvolwassenenonderwijs

• Voorbeelden: gids, loodgieter, grootkeukenkok, talen, …
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Andere opleidingsmogelijkheden
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5. Schoolverlater

• Als werkzoekende moet je je zo snel mogelijk inschrijven (voor 1 augustus)
o Dan start je beroeps-inschakelingstijd

o Je kan je inschrijven via de website of werkwinkel

• Na een jaar heb je recht op een uitkering

• Je krijgt ook begeleiding bij je zoektocht naar werk

• Belang van goed curriculum vitae en goede sollicitatiebrief

• Info: www.vdab.be en www.rva.be

• Info schoolverlaters: 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_schoolverlater.php
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6. Inzicht in het keuzeproces: Hoe kiezen?
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Oriëntatie: wil ik kiezen?

• Het besef dat je moet kiezen

• Neem en gebruik je tijd

• Belangrijk om hier goed over na te denken!

• Doe het niet alleen: betrek familie en vrienden in keuzeproces
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Exploratie van jezelf: wie ben ik? 
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• Wie ben ik:
= Zelfvertrouwen, motivatie en studievaardigheden
o Columbus
o I -Study

• Wat kan ik:
= talige strategieën, woordenschat, redeneervaardigheden en basisvaardigheden wiskunde
o Columbus
o Zelftests
o Ijkingstoetsen

• Wat wil ik:
= persoonlijke interesses
o Columbus: persoonlijk interesseprofiel (academisch vs professioneel)
o I-Prefer: belangstelling voor opleidingen
o Explorer: welke opleidingen boeien mij?



Brede exploratie: hoe ziet het HO eruit?

= Verken de structuur van het hoger onderwijs 
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Graduaatopleidingen 
Hogeschool

Professionele bachelor
Hogeschool

Academische bachelor
Universiteit

Banaba SPJob Pgr

Master
Universiteit

VP

ManamaPgrJob Doctor



Diepe exploratie
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• Verken de verschillende opleidingen via
o School, leerkrachten en CLB

oOud-leerlingen en beroepsbeoefenaars

oWebsites (onderwijskiezer, onderwijsinstellingen)

oBrochures (onderwijsinstellingen, VDAB)

oBrochure “Wat na het secundair onderwijs”

oOpenlesdagen (vooraf inschrijven)

oOpendeur- en infodagen

o Studieadvies binnen hogeschool, universiteit of VDAB

o SID-IN



Diepe exploratie: SID – IN 

• Goed voorbereiden is belangrijk!
oWelke informatie wil ik verzamelen?

• Stel jezelf de volgende vragen:
oWil ik verder studeren?

oWil ik studeren en/of werken in het buitenland?

oWil ik meteen gaan werken?
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Beslissingsstatus: kan ik kiezen? 

• Duidelijk zicht op jouw mogelijkheden binnen het aanbod en op wat je zelf 
belangrijk vindt

• Keuzes bespreken met anderen

• Eindbeslissing neem je zelf!

• Moeilijkheden om te kiezen
o Interesses afwegen via criteria die belangrijk zijn voor jou

o Explorer op onderwijskiezer invullen

• Controlevragen
o Ben ik zeker?

o Waarom kies ik hiervoor?

o Maakt dit me gelukkig?



Binding: hou ik van mijn keuze?

• Bereid je goed voor op je keuze
oOnthaalactiviteiten

oStartcompetenties en voorkennis toetsen

oVaardigheden aanscherpen: ICT, studiemethode,…

oDeelnemen aan opfrissingscursussen

oKot zoeken

oStudiebeurs aanvragen

o…
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CLB-AANBOD

• Mogelijkheid tot individueel gesprek met het CLB

oAanmelden: info @vclbtienen.be

• CLB-chat

oMa-di-don: 17u-21u

oWoe: 14u-21u

owww.clbchat.be
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