
Wat na een 
praktische 
opleiding



CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

⁃ Studie- en beroepskeuze

⁃ Als leren niet meevalt

⁃ Je zit ergens mee

⁃ Systematische contacten -
vaccinaties

www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant

http://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant


Klaar om te kiezen?

Onderzoeken welke keuzes er zijn

Onderzoeken waar je goed in bent en wat je interesseert

Erover praten met anderen

Beslissen

Tevreden zijn met je beslissing



Welke keuzes zijn er?

Werken

Studeren

Combinatie van de 2



Wat na een 
praktische 
opleiding
1. Studeren
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Vlaamse Kwalificatie Structuur (VKS)
Welk niveau heb je nu al?



7

Een uitgebreid studieaanbod

Secundair

7de specialisatiejaren

Se-n-Se

Voorbereidende 
jaren

Hoger Onderwijs

Graduaats-
opleidingen

Professionele 
Bachelor

Academische 
Bachelor

Andere 
opleidingsvormen

Uniformberoepen

(Secundair) 
Volwassen-onderwijs

Syntra

VDAB

Kerkelijk Hoger 
onderwijs
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7de specialisatiejaren BSO

Duur: 1 schooljaar binnen voltijds dagonderwijs

• Toelating:

• Diploma SO of getuigschrift 6BSO van zelfde studiegebied.

• Diploma SO of getuigschrift 6BSO + toelating van de 

klassenraad bij overstap naar ander studiegebied

Meerwaarde: extra specialisatie + diploma SO
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Secundair na Secundair (Se-n-Se) 

Duur: 1 schooljaar binnen voltijds dagonderwijs

• Toelating:

• Diploma SO behaald binnen zelfde studiegebied.

• Diploma SO + toelating van de klassenraad 

bij overstap naar ander studiegebied

Meerwaarde: extra specialisatie met getuigschrift
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Een uitgebreid studieaanbod

Secundair

7de specialisatiejaren

Se-n-Se

Voorbereidende 
jaren

Hoger Onderwijs

Graduaats-
opleidingen

Professionele 
Bachelor

Academische 
Bachelor

Andere 
opleidingsvormen

Uniformberoepen

(Secundair) 
Volwassen-onderwijs

Syntra

VDAB

Kerkelijk Hoger 
onderwijs
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Hoger Onderwijs
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Toelating?

• Diploma secundair onderwijs

• Ijkingstoets

-> bindend

-> niet-bindend

• Instaptoets lerarenopleiding

• Toelatingsexamen
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Graduaatsopleidingen

Gegradueerde
90 of 120 

studiepuntenorganisatie: 
hogeschool

Prof. Bachelor
Kan daarna 

eventueel nog

Studiegebieden:

• Architectuur

• Gezondheidszorg

• Industriële wetenschappen en technologie

• Biotechniek

• Onderwijs

• Sociaal-Agogisch werk

• Handelswetenschappen en bedrijfskunde

• Audiovisuele en beeldende kunsten

• Muziek en podiumkunsten

• Nautische Wetenschappen
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HBO5 Verpleegkunde

diploma SO
studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad BSO
geen diploma en minstens 18 jaar: toelatingsproef (toelatingsKR beslist)

secundaire school: dagonderwijs
5 modules verspreid over 3 jaar
2 startdata: 01/09 of 01/02
90 of 120 studiepunten

gegradueerde
Professionele bachelor 
verpleegkunde
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• I-prefer interessetest / Explorer
• Online infodagen
• Brochures en websites van scholen 
• Initiatieven binnen jouw school
• Columbus   

Waar vind je dat allemaal?
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Een uitgebreid studieaanbod

Secundair

7de specialisatiejaren

Se-n-Se

Voorbereidende 
jaren

Hoger Onderwijs

Graduaats-
opleidingen

Professionele 
Bachelor

Academische 
Bachelor

Andere 
opleidingsvormen

Uniformberoepen

(Secundair) 
Volwassen-onderwijs

Syntra

VDAB

Kerkelijk Hoger 
onderwijs



Uniformberoepen

https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_domein_detail.php?detail=28
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Syntra

• Beroepsopleidingen

-> sterke nadruk op praktijk (bedrijfsbeheer + 
beroepsgerichte vorming)

-> focus op tewerkstelling

-> bekrachtiging: getuigschrift

(certificatie door Vlaamse overheid)

• Voltijdse dagopleidingen/ Avondopleidingen



23

VDAB-opleidingen

-> zeer gevarieerd aanbod

-> doel = kansen op de arbeidsmarkt verhogen

-> zowel voor werkzoekenden als werknemers

-> organisatie en duur: enkele weken tot 
maanden zowel dag/avond/weekend

-> www.vdab.be

http://www.vdab.be/
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(Secundair) Volwassenonderwijs

-> je wil verder studeren maar niet in het hoger 
onderwijs of in een voltijds systeem

-> je hebt je diploma secundair niet behaald

-> je wil een andere taal leren of je algemene kennis 
verhogen

-> je wil iets extra bijleren 
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Overzicht en inzicht

http://www.onderwijskiezer.be/


Wat na een 
praktische 
opleiding
2. Werken





29

• Beroepenfiches, beroepenfilms

• Knelpuntberoepen

• Schoolverlaterstudie 2019

• Beroepsinteresse

• …

Arbeidsmarkt



Inschrijven als werkzoekende

⁃ Je woont in Vlaanderen 

⁃ Je wil in Vlaanderen of in 
de rand van Brussel 
werken

⁃ Hulp bij het zoeken naar 
een job 

⁃ Bieden Nederlandstalige 
opleidingen

⁃ Je woont in Brussel

⁃ Bieden hulp bij het zoeken 
naar een job of opleiding

⁃ Om je carrière te plannen 
kan je ook naar 
www.beroepenpunt.brussels

⁃Wallonië: inschrijven bij Le 
Forem

http://www.beroepenpunt.brussels/
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Vrij CLB Waas en Dender vzw

Leren

Bron: deredactie.be 09/10/2019





Klaar om te kiezen?

Onderzoeken welke keuzes er zijn

Onderzoeken waar je goed in bent en wat je interesseert

Erover praten met anderen

Beslissen

Tevreden zijn met je beslissing



Veel succes!


