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Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen? 

Onderwijskiezer kan: 

1. Helpen bij het verkennen van je interesse! 

Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is. Deze test is bedoeld 

voor leerlingen van de eerst en tweede graad van het secundair onderwijs.  

Van 102 activiteiten geef je met een cijfer van 1 tot 7 aan hoe graag je ze doet of zou doen. Als je alle 

vragen beantwoord hebt, verschijnt een grafiek met je resultaat per belangstellingsdomein. Je kunt 

dan doorklikken naar de studierichtingen die bij een belangstellingsdomein horen. De resultaten kan 

je printen, opslaan als een pdf of ontvangen via e-mail. 

De verdere uitleg vind je als je daarop klikt. 

 

Er is ook een belangstellingsproef bij de overgang secundair – hoger onderwijs: De I-Prefer. 

Je kan ook zoeken op belangstelling zonder de test in te vullen. 

Klik op startpagina op . Je bekomt deze pagina. Klik op ‘zoeken via belangstelling’ 
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Je krijgt een pagina met een overzicht van belangstellingsdomeinen. 

 

Klik op een foto en je krijgt per graad een overzicht van de studierichtingen. Je krijgt ook een 

overzicht van de richtingen in DBSO, Syntra en BuSO. 

2. Helpen bij het verkennen van je studiehouding!  

De I-Study is een vragenlijst die peilt naar je studiehouding. Hieronder verstaan we twee dingen:  

- Je motivatie om te leren 

- De manier waarop je leert, je studiemethode 

Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het secundair onderwijs. De I-Study-

junior richt zich naar leerlingen van het tweede jaar van het secundair onderwijs. De I-Study richt zich 

op laatstejaars van het secundair onderwijs. De verdere uitleg vind je als je daarop klikt. 
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3. Helpen bij het informeren over studierichtingen in het secundair onderwijs! 

Onderwijskiezer heeft een infofiche van elke studierichting aan boord. Hoe vind ik die info?  

 

Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’. 

 

Je komt op deze pagina: 

 

Klik op 2e of 3e graad SO.  

Je komt op deze pagina (bv. 3e graad SO): 

 

Klik bv. op ‘5e leerjaar TSO’. 
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Je bekomt deze pagina. Je krijgt een overzicht van alle richtingen die in Vlaanderen bestaan in het 5e 

jaar TSO in alfabetische volgorde. 

 

Klik op ‘Autotechnieken als je hier bv. meer informatie over wil.  

Je bekomt de infofiche van deze studierichting: 

 

De informatie is te vinden onder verschillende tabjes. 

 Wat?: inhoudelijke beschrijving van de studierichting. 

 Situering: situering van de richting binnen de structuur SO en het studiegebied. 

 Lessentabel: per onderwijsnet kan je het standaard-lessenrooster vinden. 

 Scholenzoeker: waar kan je de richting volgen. 

 Toelating: wettelijke toelatingsvoorwaarden tot de richting. 

 Attest: welk attest en/of diploma behaal je in deze richting. 

 Overgang: kan je nog veranderen tijdens het schooljaar? 

 Wat na ?: welke verdere opleidingsmogelijkheden zijn er na deze richting ? 

 Beroepen: overzicht van mogelijke beroepen uit de database van Onderwijskiezer 

(let op: na een doorstromingsrichting ASO/TSO zal je hier niet veel vinden) 
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 VDAB: (ev.) beroepenfilmpje, rechtstreeks link naar de VDAB-info over schoolverlaters. 

 Studierendement: per studierichting die je kan volgen in het secundair onderwijs kan je hier 

bekijken wat de studieresultaten zijn als die leerlingen beginnen in een bacheloropleiding in 

het HO. 

 Bachelor behaald: Hoeveel leerlingen die onmiddellijk na het secundair onderwijs starten in 

een bacheloropleiding in het hoger onderwijs behalen hun bachelordiploma na drie, vier of vijf 

jaar? 

Je kunt ook op andere manieren ontdekken welke studierichtingen er op Onderwijskiezer staan. Op 

de startpagina van secundair onderwijs kan je zoeken via:  

- Studiegebied (bv. handel, mechanica-elektriciteit,…) 

- Belangstelling (bv. land- en tuinbouw, personenzorg, sport, voeding,…) 

- Trefwoorden (bv. beauty, computer, koken, misdaad, onderwijs,…) 

 

Op gelijkaardige wijze kan je ook info vinden over de opleidingsvormen en studierichtingen in het 

Buitengewoon Secundair Onderwijs. Zie hiervoor de aparte fiche. 

4. Helpen bij het informeren over verdere opleidingsmogelijkheden na mijn 

studierichting! 

Zie hiervoor de instructiefiche: Ik zit in het laatste jaar secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer 

mij helpen? 

5. Helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen! 

Onderwijskiezer heeft informatie over meer dan 600 beroepen. Hoe vind ik die? 

Klik op de startpagina op ‘Beroepen’. 
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Je komt op deze pagina: 

 

Je kunt op verschillende manieren ontdekken welke beroepen op Onderwijskiezer staan: op naam / 

via interesse / knelpuntberoepen …  

Kies de gewenste manier en zoek de naam van het beroep dat je interesseert. Bv. Je zoekt info over 

het beroep ‘verpleegkundige’. Zoek dit beroep en klik op de benaming. Je bekomt een infofiche. 

 

De informatie is te vinden onder verschillende tabjes. 

 Beschrijving: inhoudelijke beschrijving van de studierichting. 

 Opleiding: opsomming van mogelijke opleidingen die leiden naar dit beroep 

 Arbeidsmarkt: link naar enkele sites met actuele vacatures 

 Loon: link naar jobat-artikels over lonen voor dit beroep 

 Beroepssector: info over de sector 

 Links: links naar info op Competent en andere informatieve websites 

 Video: beroepen- en/of opleidingsfilm 

 Roadies: filmpjes van het Roadies-project 

Van enkele beroepen is er een aparte infopagina: 

 Leraar worden: info over de verschillende manieren waarop je leraar kunt worden 

 Werken in de zorg: info over verschillende zorgberoepen en wettelijke verplichtingen voor 

uitoefening 

 Uniformberoepen: info over beroepen bij Defensie, Politie, Brandweer 

 


