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In deze brochure vind je informatie voor je studie- en beroepskeuze,
en een overzicht van je mogelijkheden na het secundair onderwijs.
Je kan de brochure in je eentje doornemen, of samen met je leraar
of keuzebegeleider.
Gebruik je de brochure ter voorbereiding op je bezoek aan de studieinformatiedagen (SID-ins), check dan de vragen op p. 12
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Mogelijk- na het
heden secundair onderwijs

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN
ARBEIDSMARKT

DOCTOREREN

POSTGRADUAAT

MANAMA*

4

MASTER
BANABA*

Hbo5
Verpleegkunde
Secundaire school
i.s.m. hogeschool

Schakelprogramma

PROFESSIONELE BACHELOR

ACADEMISCHE BACHELOR

Hogeschool
School of Arts
Hogere Zeevaartschool

Universiteit
School of Arts
Hogere Zeevaartschool

GRADUAATSOPLEIDING
Hogeschool
School of Arts
Hogere Zeevaartschool

SECUNDAIR ONDERWIJS
* De instelling kan de toelating voor de opleiding afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden.
* Tijdens je opleiding heb je vaak de mogelijkheid ook een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Meer uitleg over dit schema over het hoger onderwijs in Vlaanderen vind je op p. 22.

ANDERE MOGELIJKHEDEN
ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGEN & MOGELIJKHEDEN BUITEN
HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS

GAAN WERKEN

VERLENGING SECUNDAIR ONDERWIJS

VDAB

Voorbereidend jaar hoger onderwijs voor leerlingen in het aso, kso
7e jaar bso (specialisatiejaar of voorbereiding hoger onderwijs)
Se-n-Se-opleidingen

•
•
•

WERKEN IN HET
BUITENLAND
•

VOLWASSENENONDERWIJS
•

•
•

Brede waaier van opleidingen uit 32 studiegebieden waaronder
beroepsopleidingen, talen en ICT

UNIFORMBEROEPEN
KERKELIJK HOGER ONDERWIJS
SYNTRA
EXAMENCOMMISSIE

STUDEREN IN HET BUITENLAND
•
•
•

Studeren
Opleidingsstage
Taal leren

SECUNDAIR ONDERWIJS

•

Stage
Werken
Vrijwilligerswerk
Vakantiejob
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Kiezen. Hoe doe je dat ?
SID-in + checklist
Onderwijskiezer
CLB
Leerwinkels
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Verkennen, kiezen, beslissen

Kiezen

Hoe doe je dat ?

Wat kies je: werken of verder studeren? En welke opleiding?
Of welke job? Wat je vandaag kiest, bepaalt je toekomst. Het is
een kans om je dromen en doelen waar te maken.
Niet alleen wat je kiest is belangrijk. Hoe kies je ? Wist je dat je meer
kans op slagen hebt als je helemaal achter je keuze staat? Kies dus
goed. Bereid je keuze goed voor. Onze tips zetten je op weg.

VERKEN HET AANBOD.

WIL JE KIEZEN ?
Ga actief aan de slag
en neem je tijd.

KEN JEZELF ?
Wie ben je ? Wat kan je ?
Wat wil je ?

JOUW KEUZEPROCES

KAN JE BESLISSEN ?
Sta je achter je keuze ?
9

GA ACTIEF AAN DE SLAG
EN NEEM JE TIJD

Of verleg je grenzen en trek naar het
buitenland.

Of je nu werkt of verder studeert,
kiezen doe je niet vanuit je luie zetel.
Goed kiezen kost tijd. Begin er dus
snel mee.

Surf naar vdab.be/internationaal of
gostrange.be.

KEN JEZELF

Zij kennen je. Ze zien je talenten vaak
beter dan jij.

Goed kiezen begint bij jezelf. Leer jezelf
beter kennen. Ontdek wat je allemaal
kan. Tot je weet wat je wil.

Praat met je ouders
of met je beste vrienden

Ontdek alle mogelijkheden op vrijwilligerswerk.be of vdab.be/studentenjob.

Welke activiteiten maken me blij?
Waar krijg ik energie van in mijn
vrije tijd? Wat interesseert mij? Wat
kan ik elke dag wel doen?

•

Wat zijn mijn talenten? Wat gaat
vanzelf bij mij?

•

Wat vind ik belangrijk? Wil ik zorgen voor mensen? Wil ik iets nieuws
creëren? Vind ik geld belangrijk?
Wil ik veel bereiken? Of wil ik veel
vrije tijd?

•

Hoe zit ik in elkaar? Ben ik een leider of volg ik liever? Werk ik graag
samen of liever alleen? Ben ik graag
buiten bezig? Of liever binnen?
Werk ik graag met mijn handen?
Of liever met mijn hoofd?

Deze vragen helpen je op weg:
•

Ga voor een nieuwe ervaring
Doe vrijwilligerswerk of neem een toffe
studentenjob.

•

•

Wat zijn mijn sterkste vakken op
school? Welke vakken doe ik het
liefst?
Studeer ik graag? En hoe studeer ik
het liefst? Hoe leer ik gemakkelijkst
iets bij?

Doe een online test

vaardigheden en capaciteiten. Het
toont stap voor stap welke richting
in het hoger onderwijs bij jou past.
Ontdek het exploratie-instrument
op columbus.onderwijskiezer.be.

Je leert vast iets bij over jezelf. Op
onderwijskiezer.be vind je vragenlijsten
van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook op vdab.be staan goede
testen.
•

•

Hoe goed kan je studeren? En hoe
graag wil je verder studeren? Ontdek het via I-Study.

•

Wat doe je graag? En welke opleiding
past daarbij? Doe de test via I-Prefer.

•

Welke opleiding past bij je favoriete
schoolvakken? Ontdek het op onderwijskiezer.be.

•
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Welke job past bij jou? Doe de
jobtest van VDAB op vdab.be/welkejob-past-bij-mij.

Wie ben je? Wat wil je graag
bereiken? Wat kan je? Wat wil je
nog kunnen? De Columbus exploratietool geeft je meer inzicht
in je studiekeuzeproces door het
in kaart brengen van je interesses,

VERKEN HET AANBOD
Kiezen lukt beter als je het aanbod
goed kent. Ga actief op zoek naar informatie over beroepen en opleidingen.
Wie weet kies je uiteindelijk een heel
andere richting dan je van plan was.
•

•

•

Spreek op school je leraren aan. Organiseert je school een infomoment
over werken of verder studeren? Ga
er zeker naartoe. Misschien loop je
een oud-leerling tegen het lijf die de
job doet waar jij van droomt.
Het CLB helpt jou kiezen. Op pagina
18 van deze brochure vind je alle info.
Spreek je vrienden en familie aan.
Misschien ken je wel iemand die de
opleiding volgde waar jij aan denkt?

Meer weten over beroepen ?
Er bestaan veel beroepen. Maar ook veel
misverstanden en vooroordelen over
die beroepen. Bijvoorbeeld dat mannen
niet graag met zorg bezig zijn. Of dat
artiest zijn een hobby is en geen beroep.
De arbeidsmarkt blijft in beweging.
Denk maar aan digitalisering. Of aan
de aandacht voor het klimaat. Er
komen altijd nieuwe beroepen bij. En
andere verdwijnen. Of ze verhuizen
naar een andere omgeving. Kies voor
de arbeidsmarkt van morgen, niet voor
die van vandaag .
•

Op de website van VDAB ontdek je
alles over de arbeidsmarkt. Je komt
er ook te weten welke taken bij
welke beroepen horen.

•

Bedrijven en organisaties zijn
verdeeld in ‘sectoren’. Elke sector verzamelt bedrijven en organisaties met
gelijkaardige activiteiten. Bijvoorbeeld
de chemische sector of de zorgsector.

Op pagina 66 van deze brochure vind
je een overzicht van sectoren met
websites voor meer info.
•

De juiste info van alle beroepen en
sectoren lees je op onderwijskiezer.be.

•

Misschien weet je al in welke sector
je wil werken? Ga dan zeker eens
praten met een sectorconsulent.
Die vertelt je welke jobs er zijn in
de sector en welke opleiding je daar
best voor volgt.

•

•

•

vdab2.php) ontdek je met welk diploma je makkelijk werk vindt. Kies
je voor een knelpuntberoep? Dan
vind je makkelijk werk. Er is veel
vraag naar die beroepen. Je vindt
een lijst met knelpuntberoepen op
vdab.be/trends/knelpuntberoepen.

Bezoek een infodag op een
hogeschool of universiteit.
Stel je vragen aan de docenten
en vergelijk de scholen. Soms kan
je er zelfs cursussen inkijken.
Schrijf je in voor een openlesdag
aan een hogeschool of universiteit. Volg eens een college of practicum. Zo ervaar je zelf hoe dat voelt.
Een openlesdag is gratis. Je moet wel
vooraf inschrijven.

In het schoolverlatersrapport van
VDAB (onderwijskiezer.be/v2/extra/

Meer weten over studeren?
•

Alle hogescholen en universiteiten
op één plaats? Dat is de SID-in.
SID-in staat voor studie-informatiedagen. Ook beroepssectoren geven er
info. Bereid je goed voor als je gaat.
Wie wil je bezoeken? En wat wil je
vragen? De checklist op pagina 12
kan jou helpen. Meer info vind je op
sidin.be.

•

Vraag brochures van hogescholen
en universiteiten. Je vindt er alle
details over de opleidingen, de voorwaarden en de toelatingsproeven.
Deze info vind je ook op onderwijskiezer.be of op de websites van de
hogescholen en universiteiten.

BESLIS
Verkende je alle mogelijkheden grondig? Ken je de voor- en nadelen? Weet
je wat je wil? En wat je zeker niet
wil? Dan is het tijd om te beslissen.
Op onderwijskiezer.be vind je een
keuzerooster. Heel handig als je voor
een moeilijke keuze staat.
Goed gekozen? Voel je dat het klopt?
•

Contacteer je hogeschool of universiteit om in te schrijven.

•

Is er een onthaaldag voor nieuwe
studenten? Ga er zeker naartoe.
Zo ben je direct helemaal mee.

•

Ga je werken? VDAB wijst je de weg
naar vacatures. Je krijgt ook tips om
goed te solliciteren. Surf naar vdab.be.

Twijfel je toch nog aan je keuze? Onderzoek waarom. Misschien betekent
het dat je beter nog wat verder zoekt.
Misschien helpt een opfrissingscursus
bij een hogeschool, een universiteit, de
VDAB of een centrum voor volwassenenonderwijs.
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Verkennen, kiezen, beslissen

StudieInformatiedagen

SID-in

Wat na het secundair onderwijs? Baan je een weg door de
mogelijkheden op onze SID-in.
Kiezen wat je in de toekomst wil gaan doen, is niet makkelijk.
Verder studeren? Een jaartje naar het buitenland? Meteen gaan
werken? Er zijn zo veel mogelijkheden. De SID-in helpt je bij het
zoeken naar informatie:
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•

Praat met leraren en studenten van hogescholen, universiteiten en andere instellingen.

•

Leer alles over leren en werken bij politie, defensie en in de luchtvaart.

•

Verzamel info over opleidingen en beroepssectoren die je interesseren.

•

Ontdek welke stappen je moet nemen om te gaan werken bij de stand van de VDAB.

•

Heb je 1001 vragen over je studie- of beroepskeuze? Het CLB helpt je op weg.

•

Kom alles te weten over werken of studeren in het buitenland.

•

Bespreek je twijfels met de rolmodellen en vraag naar hun ervaringen als student.
Welke scholen, instellingen en sectoren precies wanneer aanwezig zijn, kan je checken
op sidin.be. Je vindt er ook hoe je de beurs kan bezoeken met een functiebeperking.
Om zoveel mogelijk uit je SID-in bezoek te halen, stel je jezelf best al enkele vragen.
We stelden een lijstje samen om je op weg te helpen:

JE BEZOEK VOORBEREIDEN
•

Welke standen wil je zeker bezoeken?
Waar zou je met jouw vooropleiding en interesses het best vragen stellen?

•

Welke onderwijsinstellingen wil je zeker bezoeken?

•

Welke beroepen kan je uitoefenen na je opleiding?
De volgende vragen zijn nuttig bij het verzamelen van de nodige studie-en
beroepsinformatie. Pik er die vragen uit waarop je zeker een antwoord wil
krijgen. Neem je lijstje met vragen mee en leg ze voor aan de informanten.

- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - -

VRAGEN OVER JE STUDIEKEUZE

Vragen over de toelatingsvoorwaarden


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden (diplomavoorwaarde, taalvoorwaarde…)?



Is er een toelatingsproef of ingangsexamen? Wat houdt het in? Is het verplicht?
Wanneer gaat het door? Hoe kan ik me voorbereiden?



Wordt er slechts een beperkt aantal studenten toegelaten voor de opleiding?
Vragen over de opleiding



Moet je een bepaalde voorkennis hebben? Kan je die toetsen en/of voorbereiden?



Is de opleiding eerder theoretisch, praktisch of een combinatie?



Hoe lang duurt de opleiding als je voltijds les volgt?



Als je de opleiding liever deeltijds wil volgen, welke mogelijkheden heb je?



Wat zijn de mogelijke onderwijsvormen (dag -, avond -, afstandsonderwijs of combinatie)?



Wordt er een vast lespakket aangeboden?



Zijn er keuzevakken of aparte afstudeerrichtingen? Zo ja, vanaf wanneer in het traject?



Welke opleidingsonderdelen (= vakken) krijg je en wat houden ze in?



Zijn er stageperiodes? Vanaf wanneer en hoeveel?



Neemt de opleiding deel aan internationale uitwisselingsprogramma’s?
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Vragen over de school of campus


Wat is uniek en aantrekkelijk aan deze onderwijsinstelling?



Wanneer zijn er info- en opendeurdagen?



Hoe zit het met de bereikbaarheid van de campus(sen)?



Welke sociale voorzieningen zijn er?



Kan je op kot?



Welke mogelijkheden zijn er voor studenten met een bijzonder statuut (werkstudenten, topsporters...)?



Welke mogelijkheden zijn er voor studenten met functiebeperkingen?



Welke vormen van (studie)begeleiding zijn er mogelijk?



Hoe werkt het examensysteem?



Hoe ziet het academiejaar eruit?



Hoe verlopen de contacten met professoren, docenten en assistenten?



Hoe hoog zijn de studiekosten?



Wat is de inschrijvingsperiode en hoe moet je inschrijven?
Vragen over de toekomst



Welke vervolgopleidingen zijn er mogelijk na deze studies?



In welke sectoren en beroepen kan je later terecht?



Wat is het perspectief op tewerkstelling?
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VRAGEN OVER JE BEROEPSKEUZE

Vragen over sectoren


Wat moet je kunnen of kennen om aan de slag te gaan in deze sector?



Kan je nog verder studeren (en stage lopen) om je te specialiseren?
Indien ja, welke studies zijn dan aangeraden?



Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er in de sector?



Welke ondersteuning is er als je een eigen zaak wil opstarten?



Kan je ook in het buitenland aan de slag?

Vragen over beroepen


Welk(e) beroep(en) kan je in de sector uitoefenen met jouw vaardigheden?



Zijn er ‘knelpuntberoepen’ (=tekort aan kandidaten) binnen de sector?



Zijn er veel openstaande vacatures voor dit beroep en waar zijn ze te vinden?



Wat typeert dit beroep?



Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Is er avond- of weekendwerk?



Wordt er in ploegen gewerkt?



Hoe vind je jobs binnen dit beroep?



Hoe solliciteer je best?
Welke tips heb je voor de sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek?



Wat is het startloon? Zijn er extra voordelen (premies, maaltijdcheques … )?



Is er opleiding mogelijk op de werkvloer?



Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?
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HELPT JE KIEZEN

Ben je op zoek naar verstaanbare en neutrale info over de opleidingen of beroepen die je interesseren?
Vind alles wat je zoekt op onderwijskiezer.be.
•

Fiches over elke graduaats-, bachelor- en masteropleiding en over alle afstudeerrichtingen in het hoger onderwijs.

•

Cijfers en feiten over studierendement en kansen op de arbeidsmarkt bij elke opleiding.

•

Info over opleidingen buiten het hoger onderwijs zoals secundair-na-secundair en uniformberoepen.

•

Met de belangstellingsvragenlijst I-Prefer ontdek je welke opleidingen bij je interesses passen.

•

Zoek via je favoriete schoolvakken uit het secundair onderwijs of per belangstellingsdomein.

•

Gebruik Explorer om via trefwoorden opleidingen te verkennen in het hoger onderwijs.

•

Test je interesses, inzet, studievaardigheden en studiehouding via de I-Study.

•

Ontdek via het exploratie-instrument Columbus wie je bent, wat je kan en wat je wil op studievlak.

•

Verken de beroepen en de mogelijke opleidingen die er kunnen naar leiden via het onderdeel ‘Beroepen’ op de website.
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Verkennen, kiezen, beslissen

CLB

Centrum voor
Leerlingenbegeleiding

Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen tijdens hun
schoolloopbaan. Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB werkt
onafhankelijk van de school en de begeleiding is gratis.
Je kan met heel wat vragen bij het CLB terecht: vragen over gezondheid, problemen op school of thuis, studiemethode, en ook met vragen
over je studie- en beroepskeuze.

18

Misschien weet je niet waar je een
opleiding kan volgen, wil je meer info
over een opleiding of beroep, heb je
een online test ingevuld en zit je nog
met vragen, twijfel je of je een opleiding wel aankan? De CLB-medewerkers
staan klaar om je te helpen.

In een CLB werken verschillende
medewerkers samen: pedagogen,
psychologen, maatschappelijk werkers,
artsen en verpleegkundigen. Je kan in
vertrouwen met hen praten: zij hebben beroepsgeheim.

Het CLB luistert naar wat jij te vertellen hebt. Ze leggen uit hoe ze te werk
gaan en gaan samen met jou op zoek
naar een antwoord op je vraag. Soms
werkt het CLB samen met anderen om
jou beter te kunnen helpen. Ook dat
bespreken ze altijd eerst met jou.



onderwijs.vlaanderen.be/clb

CONTACT
•

Vind de contactgegevens van jouw CLB op onderwijskiezer.be.

•

Je kan gratis en anoniem chatten met je CLB. Ook ouders zijn welkom bij CLBch@t.
Meer informatie over de openingsuren: CLBchat.be.

•

Stel je vraag via de vraagmodule op Onderwijskiezer:
onderwijskiezer.be/v2/vraag/index.php.

•

Bezoek de CLB - stand op de SID - in. Je kan er vragen stellen over opleidingen
en beroepen. Ook als je nog twijfels hebt kan je bij het CLB terecht.

Verkennen, kiezen, beslissen

De

Leerwinkel

Bij de Leerwinkel vind je gratis info en coaching bij het kiezen van een
opleiding, vorming of onderwijs. Voor diplomagerichte opleidingen,
maar ook voor opleidingen die je versterken, iets bijleren of je leven een
nieuwe wending geven. Je kan een leven lang leren en de Leerwinkel
helpt jongeren en volwassenen daarin een weg te vinden. Jij bepaalt de
vragen en kiest je leertraject. De Leerwinkel houdt rekening met jouw
voorkeuren en noden.

WAT DOET EEN LEERWINKEL?
Stel je vraag over je studie- of beroepskeuze aan de Leerwinkel. Ze denken
met je mee en bieden informatie over
opleidingen. Is een opleiding te duur?
Is de school moeilijk bereikbaar voor

je? Of twijfel je nog welke richting
je uit wil? Ook voor begeleiding en
oriëntatie kan je er terecht, individueel
of in groep.

De Leerwinkel kan jou doorverwijzen
naar de opleidingsinstellingen in jouw
regio. Ook over zaken zoals de gelijkschakeling van je buitenlands diploma
kan de Leerwinkel je informeren, op
weg helpen en doorverwijzen.



onderwijs.vlaanderen.be/leerwinkels
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Wegwijs in het hoger onderwijs
Leerkrediet
Toelatingsvoorwaarden
Toetsen, proeven en examens
Studeren met een functiebeperking
Flexibel studeren en open universiteit
Lerarenopleiding
Studiekosten en –toelagen
Overzicht scholen
Hogeronderwijsregister
Onderwijskiezer
Woordenlijst

Hoger Onderwijs

WEGWIJS

hoger
onderwijs

in het

In het hoger onderwijs kan je alle kanten uit: van graduaat tot
doctoraat. Studeer je best aan een hogeschool of aan een universiteit? Hoe moeilijk is een master? Wat is het verschil tussen een
professionele en een academische bachelor? Ontdek er alles over.

GRADUAAT

Waar volg je
hoger onderwijs?
•

22

•

•

•

Aan een hogeschool volg je
een graduaat of een professionele bachelor.
Aan een universiteit volg je
een academische bachelor of
een master.
Aan een School of Arts volg je
een kunstopleiding. Dat kan
als graduaat, professionele bachelor, academische bachelor
en master.
Aan de Hogere Zeevaartschool
volg je een opleiding in de
Nautische Wetenschappen.

Een graduaat is de snelste weg naar een diploma hoger
onderwijs. Je leert één beroep. Je krijgt alleen theorie die je
echt nodig hebt. Minstens een derde van je tijd leer je op de
werkplek. Dat heet ‘werkplekleren’. Je leert door te doen.
Hoe moeilijk is een graduaat?
Graduaat is niveau 5. Dat zit tussen secundair onderwijs
(niveau 4) en een bachelor (niveau 6).
Waar volg je een graduaat?
Een graduaat volg je aan een hogeschool. Er is één uitzondering: hbo5 Verpleegkunde volg je aan een secundaire school.
Op de websites van de scholen vind je de opleiding van je
keuze.
Een graduaat telt 90 of 120 studiepunten.
De opleiding duurt 1,5 of 2 jaar als je voltijds studeert.
Hbo5 Verpleegkunde duurt 3 jaar.
Wat na je graduaat?
•
•

Je gaat werken.
Je volgt een bachelor.

Kies je na je graduaat voor een aansluitende professionele
bachelor? Dan kan je deze opleiding via een verkort traject
volgen. Zo duurt je opleiding minder lang. Vraag informatie
bij de hogeschool.

PROFESSIONELE BACHELOR

ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER

Een professionele bachelor bereidt je voor om te gaan
werken. Net als een graduaat. Je leert door praktijk en
theorie. De professionele bachelor leert jou meer dan
één beroep. Je leert een heel werkveld grondig kennen.
Zo kan je later kiezen tussen verschillende beroepen.

In een academische opleiding ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek en theoretische kennis. Na een
academische bachelor ga je niet direct werken. De academische bachelor bereidt je voor op een master. Je rondt je
master af met een masterproef. Zo behaal je het diploma
en de titel van master.

Hoe moeilijk is een professionele bachelor?
Een professionele bachelor is niveau 6. Dat zit tussen
een graduaat (niveau 5) en een master (niveau 7).
Waar volg je een professionele bachelor?

Hoe moeilijk is een academische opleiding?
Een academische bachelor is niveau 6, net als een professionele bachelor. Een master is niveau 7.

Deze opleiding volg je aan een hogeschool.

Waar volg je een academische opleiding?

Een professionele bachelor is 180 studiepunten.

Academische opleidingen volg je aan een een universiteit,
de Hogere Zeevaartschool of aan een School of Arts voor
een kunstopleiding.

De opleiding duurt 3 jaar als je voltijds studeert.
Een professionele bachelor Verpleegkunde is een
uitzondering en duurt 4 jaar en telt 240 studiepunten.
Wat na je professionele bachelor?
•

Je gaat werken.

•

Je studeert verder aan een hogeschool.
Je specialiseert of je doet bredere kennis op.

•

-

Je volgt een bachelor-na-bachelor (banaba). Dat is 60
studiepunten. Je behaalt een extra diploma bachelor.

-

Je volgt een postgraduaat van 20 studiepunten of meer.
Je behaalt een postgraduaat-getuigschrift.

Hoeveel studiepunten telt een academische opleiding?
Een academische bachelor telt 180 studiepunten.
Een master telt minstens 60 studiepunten.
Wat na je master?
•

Je gaat werken.

•

Je studeert verder aan de universiteit. Je specialiseert
of je doet bredere kennis op.

Je kiest voor een master aan de universiteit.
Je volgt eerst een schakelprogramma.
•

-

Je volgt een postgraduaat van 20 studiepunten
of meer. Je behaalt een postgraduaat-getuigschrift.

-

Je volgt een master-na-master (manama) van minstens
60 studiepunten. Je behaalt een extra masterdiploma.

Je bereidt je voor op een doctoraatproefschrift. Je doet
vier tot zes jaar wetenschappelijk onderzoek. Daarna
verdedig je je proefschrift voor een publiek. Zo behaal
je de titel en het diploma van doctor. Dat is de hoogste
academische graad in België.

23

Hoger Onderwijs

Leerkrediet

Je leerkrediet ?
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•

Dat zijn 140 studiepunten. Je krijgt ze van de overheid als je start
in het hoger onderwijs.

•

Elk studiepunt betekent 25 à 30 uur werk voor een gemiddelde
student. Daar zit alles in: les volgen, groepswerk maken, studeren
en examen afleggen.

•

Een normaal jaar telt 60 studiepunten. Zo ben je 37,5 à 45 uur per
week bezig met je studie. Dat komt overeen met een voltijdse job.

Een voorbeeld  :
START HOGER ONDERWIJS

INSCHRIJVEN 1E JAAR

GESLAAGD 1E JAAR

140 STUDIEPUNTEN

- 60 STUDIEPUNTEN

+ 60 STUDIEPUNTEN x 2

140

- 60 = 80

80 + ( 60 x 2 ) = 200

NIET GESLAAGD
VOOR 1 VAK OF MEERDERE
die studiepunten krijg je niet terug

Schrijf je in voor een
opleidingsonderdeel?
Dat betekent dat je studiepunten
inzet. Ze gaan van je totaal van 140
studiepunten.
Slaag je voor een
opleidingsonderdeel ?
Dan verdien je die studiepunten
terug. Ook als je slaagt in de tweede
zittijd. En de eerste 60 studiepunten
die je inzet krijg je zelfs dubbel terug.
Studiepunten die je terugverdient
heten ‘credits’. Die mag je weer bij je
leerkrediet tellen.

Ben je niet geslaagd ?
Of zet je een tolerantie in? Dan krijg je
de studiepunten niet terug.
Wat als je niet genoeg
studiepunten hebt ?
Zorg goed voor je leerkrediet. Loopt je
studie niet zoals het hoort en verlies je
veel leerkrediet? Je hogeschool of universiteit contacteert je en geeft goede
raad. Luister naar die raad. Zo heb je
altijd voldoende leerkrediet.

Moet je voor elke opleiding
leerkrediet inzetten ?
Je hebt geen leerkrediet nodig als je
inschrijft met een examencontract.
Lees meer over het examencontract
op pagina 42 van deze brochure.
Ook voor de volgende opleidingen heb
je geen leerkrediet nodig:
•

Een schakelprogramma of een
voorbereidingsprogramma

•

Een graduaat

•

De hbo5-opleiding Verpleegkunde

•

Een postgraduaat

•

Een bachelor-na-bachelor

•

Een master-na-master

•

Een educatieve bacheloropleiding
als je al een bachelordiploma hebt

•

Een educatieve masteropleiding als
je al een masterdiploma hebt



studentenportaal.be



onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet
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Toelatingsvoorwaarden

GRADUAATSOPLEIDING

BACHELOROPLEIDING

Je kan inschrijven als je hebt voldaan aan de leerplicht
en je beschikt over 1 van volgende studiebewijzen :

Als je een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso of bso)
hebt, kan je je inschrijven voor een bacheloropleiding. Een
getuigschrift bso is niet voldoende. Ook als je ooit al een
diploma hoger onderwijs (van een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs) behaald hebt, word je
rechtstreeks toegelaten tot een bacheloropleiding; misschien
heb je zelfs recht op vrijstellingen. Ook buitenlandse studiebewijzen die volgens een wettelijke norm, een Europese
richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma’s erkend zijn, gelden voor
een inschrijving in een bacheloropleiding. Naast de diplomavoorwaarde moet je ook voldoen aan de taalvoorwaarde
voor de betrokken opleiding.

•

een diploma secundair onderwijs

•

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens
3 jaar voor de inschrijving in de graduaatsopleiding
behaald is

•

een certificaat van een opleiding van secundair volwassenenonderwijs (of van secundair onderwijs voor sociale
promotie) van minimaal 900 lestijden

•

een certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

•

een bachelordiploma, masterdiploma of diploma hoger
onderwijs voor sociale promotie of van het korte type
met volledig leerplan
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•

een studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een
Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als
gelijkwaardig erkend is. Hiernaast moeten buitenlandse
studenten ook voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde voor een graduaatsopleiding.

Details en aanvraagprocedures voor erkenning van andere
diploma’s kan je opvragen bij de onderwijsinstellingen.
Een hogeschool kan je ook inschrijven om humanitaire,
medische, psychische of sociale redenen. Informatie hierover
kan je vinden bij de hogeschool waar je de opleiding wil
volgen.

Bijkomende voorwaarden voor sommige opleidingen
Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden:
•

De opleidingen in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunsten en Muziek en podiumkunsten organiseren
een artistieke toelatingsproef waarvoor je moet slagen
om te kunnen inschrijven. Meer info bij de School of Arts
waar je wil studeren.

•

Voor de universitaire opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde moet je slagen voor een toelatingsexamen.
Meer info vind je op p. 29.

•

Voor bepaalde bacheloropleidingen moet je deelnemen
aan een niet-bindende toelatingsproef om je te kunnen
inschrijven. Meer info op p. 29.



https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/niet-bindende-toelatingsproeven-bacheloropleidingen

Wat als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarde
voor een graduaat of bachelor ?
Hogescholen en universiteiten leggen afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in hun onderwijsreglement. Als je niet
beantwoordt aan de diplomavoorwaarde voor een graduaatsopleiding, kan je deelnemen aan de toelatingsproef voor
graduaten. Als je slaagt, kan je inschrijven in een graduaatsopleiding. Contacteer de instelling waar je de opleiding wil
volgen om die mogelijkheid te bespreken. Alle info, afnamedata en inschrijvingsmodaliteiten voor de toelatingsproef
kan je vinden via toelatingsonderzoek.be.
Als je niet beantwoordt aan de diplomavoorwaarde voor
een bacheloropleiding, kan je doorgaans deelnemen aan een
toelatingsonderzoek voor bachelors onder bepaalde voorwaarden. Neem voor meer informatie hierover contact op
met de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.
Je kan ook je diploma secundair onderwijs behalen via
de examencommissie secundair onderwijs, het secundair
volwassenonderwijs of werkplekleren (Leertijd, Duaal
Leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs). De mogelijkheden zijn leeftijdsafhankelijk. Meer info kan je vinden via :
onderwijs.vlaanderen.be.

MASTEROPLEIDING
Heb je een academisch bachelordiploma, dan kan je je
rechtstreeks inschrijven voor een masteropleiding, maar
een instelling kan de toelating tot een masteropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die opleiding hebt, kan
de instelling je eventueel toelaten als je met succes een
voorbereidingsprogramma voltooit.
Heb je een professioneel bachelor diploma? Dan kan de
universiteit je toelaten tot een masteropleiding als je eerst
met succes een schakelprogramma volgt.
Een instelling kan je inschrijving voor een onderzoeksmaster afhankelijk maken van een onderzoek naar je
bekwaamheid om die opleiding te volgen. De instelling kan
het aantal studenten dat toegelaten wordt ook beperken.
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Toetsen

bij de overgang naar hoger onderwijs

proeven en examens

INSTAPTOETS LERARENOPLEIDING

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Wil je een educatieve bacheloropleiding voor het kleuter-,
lager of secundair onderwijs volgen? Vóór je inschrijving
moet je dan een niet-bindende toelatingsproef afleggen:
de instaptoets lerarenopleiding (ILO). De toets geeft je een
beeld van je startniveau. Je kunt de instaptoets online afleggen. Nadien mag je in de opleiding starten, wat je resultaat
op de proef ook is.

Voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunsten en Muziek en podiumkunsten
kan je niet rechtstreeks inschrijven. Naast de algemene toelatingsvoorwaarden moet je ook slagen voor een artistieke
toelatingsproef. De hogeschool waar je je wil inschrijven,
neemt de toelatingsproef zelf af. Alle informatie vind je bij
de hogeschool.

Na je registratie online ga je door de verschillende onderdelen op je eigen tempo. Als je alle onderdelen van de toets
hebt ingevuld, kan je een bewijs van deelname downloaden. Dat heb je nodig om je te kunnen inschrijven bij de
hogeschool.

 ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets
IJKINGSTOETS
Wil je een bachelor volgen in het domein van de wetenschappen, economie, technologie of ingenieurswetenschappen? En wil je een inschatting van je voorkennis? Neem dan
deel aan een ijkingstoets. Die geeft je een duidelijk beeld van
je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis
in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Je moet een ijkingstoets verplicht afleggen
voor de volgende bacheloropleidingen:
•
•
•
•
•

Engineering Technology
Industrieel ingenieur
Diergeneeskunde
Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)
Ingenieurswetenschappen architectuur
(burgerlijk ingenieur architect)

Nadat je de toets hebt afgelegd mag je in de opleiding
starten, wat je resultaat op de proef ook is. Met je resultaten en de feedback kom je te weten of je optimaal aan de
opleiding kan beginnen, of je sommige vaardigheden en
kennis nog wat moet bijspijkeren, of je je studiekeuze beter
wijzigt. Je kan je resultaten overlopen met iemand van de
studiebegeleiding in een persoonlijk gesprek. Zo begin je in
de beste omstandigheden aan je bachelor.

 ijkingstoets.be

TOELATINGSEXAMEN ARTS OF TANDARTS
Wil je geneeskunde of tandheelkunde studeren? Dan moet
je eerst het verplichte toelatingsexamen voor arts of tandarts afleggen dat de Vlaamse overheid elk jaar organiseert.
Als je slaagt én gunstig gerangschikt bent, mag je met de
opleiding starten. Het examen bestaat uit twee onderdelen:
•

Een toets van je kennis en inzicht in wiskunde, fysica,
chemie en biologie.

•

Een peiling naar je vaardigheden die van belang zijn om
de opleiding met succes af te ronden.

Overweeg je om deel te nemen aan het toelatingsexamen?
Begin dan op tijd met je voorbereiding. Vanaf januari 2022
vind je op de website van het toelatingsexamen alle informatie over de inhoud en leerstof van het examen 2022,
examenvragen van de voorbije jaren, studeertips en de
termijn en voorwaarden om in te schrijven.

 toelatingsexamenartstandarts.be
Alleen als je geslaagd bent voor het toelatingsexamen,
word je gerangschikt. Op basis van de resultaten maakt de
overheid een rangschikking voor het examen arts en voor
het examen tandarts. De overheid bepaalt ook het aantal
studenten dat aan de opleiding mag beginnen.

 toelatingsexamenartstandarts.be/rangschikking
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Studeren

met een

functiebeperking

Heb je een beperking? Zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD,
een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte. Of een auditieve, visuele, psychiatrische of motorische beperking. En kan je
daarom moeilijk studeren in het hoger onderwijs?
Is je beperking erkend? Dan heb je recht op ‘redelijke aanpassingen’.
Zo krijg jij dezelfde kansen als andere studenten. Dan lukt slagen in
de opleiding misschien wel.
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WAT ZIJN REDELIJKE AANPASSINGEN ?

WAAR KAN JE TERECHT MET VRAGEN ?

Je hogeschool of universiteit moet aanpassingen doen om
de opleiding voor jou toegankelijker te maken. Dat kan
door het materiaal aan te passen. Een aangepaste tafel of
stoel bijvoorbeeld. Of je kan meer tijd krijgen om een examen te doen. Of voorleessoftware gebruiken. Je mag alleen
redelijke aanpassingen verwachten. Dat betekent dat de
aanpassing niet overdreven duur is. En praktisch haalbaar
voor je hogeschool of universiteit. Je vindt de aanpassingen
in het onderwijs- en examenreglement van je hogeschool of
universiteit.

Elke hogeschool of universiteit heeft een aanspreekpunt
voor studenten met een beperking. Je vindt de contactgegevens op siho.be, de website van het Steunpunt Inclusief
Hoger Onderwijs. Het aanspreekpunt helpt jou met al je
vragen:
•

Heb je recht op redelijke aanpassingen?

•

Heb je hulp nodig met de erkenning?
Welke attesten heb je nodig?

•

Of ben je benieuwd welke redelijke aanpassingen
mogelijk zijn?

Hoger Onderwijs

Flexibel studeren
en open universiteit

Wil of kan je geen voltijds dagonderwijs volgen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om toch een diploma
hoger onderwijs te behalen.

FLEXIBEL STUDEREN

STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT

Bespreek met je hogeschool of universiteit een individueel studieprogramma. Je bepaalt samen met je instelling
voor hoeveel studiepunten je inschrijft. Je kan ook kiezen
voor begeleide zelfstudie, afstandsonderwijs of e-learning.
Sommige opleidingen kan je in avond- of weekendonderwijs
volgen, of gegroepeerd op een dag in de week. Je kan ook
een examencontract afsluiten. Dan volg je geen les, maar
leg je alleen examens af. Studeren en werken combineren
kan met een werktraject. Informeer je bij je hogeschool of
universiteit.

Bij de Open Universiteit (Nederland) kan je bachelor- en
masteropleidingen volgen. Het gaat om zelfstudie met
begeleiding van een van de studiecentra in Vlaanderen (bij
elke universiteit). Ontdek het opleidingsaanbod van Open
Universiteit op ou.be.
Opgelet: Open Universiteit is een Nederlandse onderwijsinstelling. Je behaalt dus een Nederlands diploma. Als je in
Vlaanderen solliciteert, kan een werkgever vragen om dat
diploma gelijkwaardig te laten verklaren met een Vlaams
diploma. Dat kan bij NARIC Vlaanderen: naricvlaanderen.be.
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Lerarenopleiding

EDUCATIEVE BACHELOROPLEIDING
KLEUTER-, LAGER OF SECUNDAIR ONDERWIJS
Kies een van de drie bacheloropleidingen aan een hogeschool. Elke opleiding
bedraagt 180 studiepunten, waarvan er minstens 45 aan ervaring in de praktijk
besteed worden.
In de educatieve bachelor voor kleuteronderwijs en voor lager onderwijs word je
opgeleid als klasleraar: je mag alle vakken geven. In de opleiding voor het secundair
onderwijs moet je twee onderwijsvakken kiezen.
Voor je kan starten in een educatieve bacheloropleiding moet je verplicht deelnemen aan de niet-bindende instaptoets leraren (zie p. 29).
Heb je al een bachelordiploma? Volg dan een verkorte educatieve bachelor, die 60
studiepunten bedraagt, waarvan er minstens 30 aan ervaring in de praktijk besteed
worden.
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EDUCATIEVE MASTEROPLEIDING
SECUNDAIR ONDERWIJS OF KUNSTVAKKEN
Combineer een masteropleiding in een domein van je keuze met een opleiding tot
leraar. Je bachelordiploma bepaalt welk van de 10 educatieve masteropleidingen je
kan volgen. Elke educatieve masteropleiding bedraagt 90 of 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten voor het lerarenvak, waarvan de helft ervaring in de praktijk.
Heb je al een masterdiploma? Volg een verkorte educatieve masteropleiding. Deze
opleiding bedraagt 60 studiepunten, waarvan je 30 studiepunten aan praktijk besteedt. Je kan de masteropleiding volgen na een academische bacheloropleiding aan
een universiteit of School of Arts.

EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING
VOOR PRAKTIJK- OF TECHNISCHE VAKKEN
Heb je een diploma secundair onderwijs en minstens 3 jaar nuttige werkervaring
in het praktijkvak of technisch vak dat je later wilt onderwijzen, dan kan je deze
opleiding volgen om praktijkleerkracht te worden. De opleiding bedraagt 90 studiepunten, waarvan je 40 studiepunten aan praktijk besteedt.

 onderwijs.vlaanderen.be/leraar-worden
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Studiekosten en
- toelagen

WELKE KOSTEN?
Elke student moet studiegeld betalen voor lessen, onderwijsactiviteiten en examens.
Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en van je recht op
een studietoelage.
onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden
Naast studiegeld heb je nog andere studiekosten: de aankoop van boeken, cursussen
en ander studiemateriaal, een abonnement op het openbaar vervoer, huisvesting …
Om een vollediger beeld te krijgen van je studiekosten, neem contact op met de
studentenvoorziening of sociale dienst van je hogeschool of universiteit.

STUDIETOELAGEN
34

Kan je als student financiële steun gebruiken? Een studietoelage kan voor jou het
verschil maken. Je kan een studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2021 tot en
met 1 juni 2022. Check of je er recht op hebt en vraag je toelage eenvoudig aan door
een profiel in te stellen via het digitaal loket op studietoelagen.be. Stel je je profiel in
na 1 juni 2022? Dan zal je pas een dossier hebben voor het volgende academiejaar.
Kom je in aanmerking voor een studietoelage? Dan betaal je automatisch minder
inschrijvingsgeld. Je krijgt een hogere toelage als je op kot zit. Kom je net niet in
aanmerking voor een studietoelage? Misschien kom je in aanmerking om als bijna-beursstudent minder inschrijvingsgeld te betalen.
onderwijs.vlaanderen.be/nl/studiegelden

STUDIEFINANCIERING OF STUDIELENING
Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid kan je voor studiefinanciering of
een studielening ook terecht bij de studentenvoorziening of sociale dienst van je
universiteit of hogeschool. Of voor een overbruggingslening, als je door omstandigheden tijdelijk extra kosten hebt. Die voorziening of dienst kan ook een renteloos
voorschot op je studietoelage toestaan.
centenvoorstudenten.be
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INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS

Vind het volledige studieaanbod, adressen en alle nuttige info op onderwijskiezer.be,
of op de website van de hogeschool of universiteit van je keuze.







AP HOGESCHOOL

ODISEE

Antwerpen - Mechelen - Turnhout

Aalst - Brussel - Dilbeek - Gent - Schaarbeek - Sint-Niklaas

ap.be



ARTEVELDEHOGESCHOOL

HOGESCHOOL PXL

Gent

Hasselt - Diepenbeek

arteveldehogeschool.be



ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

THOMAS MORE
Antwerpen - Duffel - Geel - Lier - Mechelen
Sint-Katelijne Waver - Sint-Niklaas - Turnhout
Vorselaar - Westerlo

erasmushogeschool.be



Aalst - Bottelare - Gent - Lokeren - Melle



Diepenbeek - Diest - Genk - Hasselt - Heverlee - Leuven



Antwerpen

Brugge - Kortrijk - Oostende - Roeselare - Torhout



Brugge - Kortrijk - Oudenaarde



Antwerpen



Antwerpen



Brussel



Aalst - Antwerpen - Brugge - Brussel
Diepenbeek - Geel - Gent - Kortrijk - Leuven
Sint-Katelijne-Waver





kuleuven.be

uantwerpen.be

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

kdg.be

KU LEUVEN

vives.be

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

howest.be

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

ucll.be

VIVES

hzs.be

HOWEST

thomasmore.be

UCLL

hogent.be

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL



pxl.be

Brussel

HOGENT
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odisee.be

vub.be

UNIVERSITEIT GENT
Kortrijk - Gent



ugent.be

LUCA SCHOOL OF ARTS

UNIVERSITEIT HASSELT

Brussel - Gent - Leuven

Diepenbeek - Hasselt

luca-arts.be



uhasselt.be
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Hogeronderwijsregister
ontdek alle opleidingen in het hoger onderwijs

Heb je besloten wat je wil studeren, maar heb je nog geen hogeschool, universiteit of andere hogeronderwijsinstelling gekozen?
Of wil je nog eens alle mogelijkheden overlopen?
In het Hogeronderwijsregister vind je alle door de Vlaamse overheid erkende graduaats-, bachelor- en masteropleidingen.
Ontdek wat je waar kan studeren en welke afstudeerrichtingen er
zijn. Vind informatie over de onderwijskwaliteit. Klik verder naar
de website van de hogeschool of universiteit van je keuze voor het
studieprogramma, de leslocaties en alles wat je wil weten over het
studentenleven.
hogeronderwijsregister.be

Ben je op zoek naar een volledig overzicht van alle studiegebieden
en -richtingen? En wat je waar kan studeren?
onderwijs.vlaanderen.be/brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs-ov
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WEGWIJS IN HET HOGER ONDERWIJS

Onderwijskiezer helpt je bij je zoektocht naar een opleiding die bij je past. Niet alleen met informatie over de
opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook met tal van vragenlijsten en testjes om je belangstelling (voor
opleidingen), vaardigheden, kennis en studiehouding onder de loep te nemen. Denk maar aan I-Prefer, I- Study,
Explorer & de exploratietool Columbus.
Er zijn nog andere zoekwegen naar een passende opleiding:
•

Zoeken via studiegebied

•

Zoeken via schoolvakken secundair onderwijs

•

Zoeken via alfabet

•

Zoeken via belangstelling

39

VAN ACADEMIEJAAR
TOT WERKPLEKLEREN
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ACADEMIEJAAR
Een academiejaar is een schooljaar aan een hogeschool of
universiteit. De hogeschool of
universiteit kiest zelf de startdatum: dat kan op 1 september of
later. Het academiejaar stopt op
de dag voor het volgende academiejaar begint. Elk academiejaar
heeft twee semesters. Er zijn
lesweken en lesvrije weken. In
de lesvrije weken studeer je voor
de examens.
ACADEMISCHE BACHELOR
Een academische bachelor is een
opleiding aan een universiteit, een
School of Arts of aan de Hogere
Zeevaartschool. Deze opleiding
telt 180 studiepunten of meer. Een
academische bachelor bereidt je
voor op een master. Wetenschappelijk onderzoek en theoretische
kennis staan centraal.
AFSTANDSONDERWIJS
Afstandsonderwijs volg je ‘op
afstand’. Je bent niet op school.
Je studeert op je eigen tempo,
waar en wanneer het past. En
je krijgt begeleiding op afstand.
Je haalt hetzelfde diploma als in
een opleiding op school.
AFSTUDEERRICHTING
Een opleiding in het hoger onderwijs heeft meestal verschillende afstudeerrichtingen.
De richtingen kunnen verschillen
per hogeschool of universiteit.
Je kiest één afstudeerrichting.

Zo specialiseer je je binnen je
vakgebied. Je afstudeerrichting
staat op je diploma.

werkstuk of onderzoeksproject.
Slaag je? Dan behaal je het diploma en de titel van bachelor.

ASSOCIATIE

BIJZONDER STATUUT

Een associatie is een samenwerking tussen een universiteit en
één of meer hogescholen.

Heb je een beperking? Ben je
anderstalig? Ben je topsporter,
kunstenaar of ondernemer?
Zit je in een moeilijke persoonlijke of sociale situatie? Vraag
een bijzonder statuut aan je
hogeschool of universiteit. Dat
geeft jou recht op ‘redelijke aanpassingen’. Zo krijg jij dezelfde
kansen als andere studenten.
Denk bijvoorbeeld aan gespreide
examens.

BACHELOROPLEIDING
De bachelor is een opleiding van
180 of meer studiepunten.
•

De professionele bachelor volg
je aan een hogeschool. Deze
bachelor stoomt je klaar om
te werken.

•

De academische bachelor
bereidt je voor op een master.
Deze bachelor volg je aan een
universiteit, een School of Arts
of de Hogere Zeevaartschool.

Meer weten? Je vindt alle info
op pagina 23 van deze brochure
BACHELOR-NA-BACHELOR
OPLEIDING (BANABA)
Een Banaba is een opleiding van
60 studiepunten in het hoger
onderwijs. Je hebt al een diploma van bachelor. De banaba
is een extra opleiding. Met een
banaba specialiseer je. Of je doet
bredere kennis op.
BACHELORPROEF
De bachelorproef rondt elke
bacheloropleiding af. Zowel de
professionele als de academische
bachelors. Het is een afsluitend

CREDITBEWIJS
Een creditbewijs bewijst dat je
geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel. Met een creditbewijs verdien je studiepunten.
Slaag je bijvoorbeeld voor een
opleidingsonderdeel van drie
studiepunten? Dan krijg je drie
kredietpunten of credits. Alle
kredietpunten samen zijn je
leerkrediet.
CREDITCONTRACT
Wil je het creditbewijs voor één
of meerdere opleidingsonderdelen
halen? Sluit een creditcontract af
met je hogeschool of universiteit.
Je volgt les, neemt deel aan het
examen en hebt recht op begeleiding. Enkel voor de onderdelen
die in je contract staan. Niet voor
de volledige opleiding.

DIPLOMACONTRACT
Wil je het diploma van een
volledige opleiding halen? Sluit
een diplomacontract af met
je hogeschool of universiteit.
Je volgt de lessen en neemt
deel aan de examens van alle
opleidingsonderdelen.
DOCTORAAT
Heb je een masterdiploma op
zak? Dan kan je je voorbereiden op een doctoraatproefschrift. Je doet vier tot zes jaar
wetenschappelijk onderzoek.
Daarna verdedig je een proefschrift voor een publiek. Zo behaal je de titel en het diploma
van doctor. Dat is de hoogste
academische graad in België.

ECTS
ECTS betekent European Credit
Transfer System. Verdiende je
kredietpunten of credits in het
buitenland? Dankzij ECTS tellen
die ook mee aan een Belgische
hogeschool of universiteit. Dat
maakt studeren in het buitenland interessanter. En het
zorgt ervoor dat je opleidingen uit heel Europa goed kan
vergelijken.

EERDER VERWORVEN
COMPETENTIES (EVC)
Een competentie is de
bekwaamheid om een taak
goed uit te voeren. Het is een
combinatie van kennis, inzicht,
vaardigheid en houding. Een
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EVC verwerf je buiten het gewone onderwijs, meestal op de
werkvloer. Erkent je hogeschool
of universiteit je EVC ? Dan krijg
je een ‘bewijs van bekwaamheid’. Met dat bewijs kan je een
vrijstelling aanvragen.

EERDER VERWORVEN
KWALIFICATIES (EVK)
Een EVK is een studiebewijs
dat je vroeger behaalde. In
België of in het buitenland. Het
bewijst dat je een competentie
verworven hebt: je hebt kennis,
inzicht, vaardigheid en de juiste
houding. Een EVK is een erkend
diploma of creditbewijs, een
getuigschrift, een certificaat of
een attest. Erkent je hogeschool
of universiteit je EVK? Dan kan je
een vrijstelling aanvragen.
EXAMENCONTRACT
Wil je in het hoger onderwijs
examen afleggen zonder les,
practica, werkcolleges of begeleiding? Schrijf je in met een
examencontract. Zo kan je een
diploma halen voor een volledige opleiding. Of een creditbewijs
voor opleidingsonderdelen.
Check het onderwijsreglement
van je hogeschool of universiteit
voor meer details.

FACULTEIT
Een faculteit is een afdeling van
een universiteit of hogeschool.
Elke faculteit groepeert verwante opleidingen. De faculteit
letteren bijvoorbeeld geeft alle
opleidingen rond taal en literatuur. De decaan staat aan het
hoofd van een faculteit.

GENERATIESTUDENT
Een generatiestudent is een
student die voor het eerst een
diplomacontract afsluit in het
hoger onderwijs.
GRADUAAT
Een graduaat is de snelste
weg naar een diploma hoger
onderwijs. Je leert één concreet
beroep. Je krijgt alleen theorie
die je echt nodig hebt. Minstens
een derde van je tijd leer je op
de werkplek. Dat heet ‘werkplekleren’. Je leert door te doen.
Een graduaat telt 90 of 120
studiepunten.

LEERKREDIET
Je leerkrediet is het pakket
studiepunten dat je nodig hebt
om te studeren. Bekijk het als

een rugzak. Start je in het hoger
onderwijs? Je krijgt van de
overheid 140 studiepunten. Die
studiepunten verdwijnen uit je
rugzak als je inschrijft voor een
opleidingsonderdeel. Ben je geslaagd voor dat opleidingsonderdeel? De studiepunten komen
terug in je rugzak. Rugzak leeg?
Dan kan je niet meer verder
studeren. Ontdek alles over leerkrediet op pagina 24 van deze
brochure.

haal je het diploma en de titel
van master.

MASTER

MODELTRAJECT

Je kan een masteropleiding alleen volgen na een academische
bachelor. Volgde je een professionele bachelor? Dan heb je eerst
een schakelprogramma nodig.
Een master volg je aan een
universiteit, een School of Arts
of aan de Hogere Zeevaartschool.
Wetenschappelijk onderzoek en
theoretische kennis staan centraal. Een master telt minstens
60 studiepunten. Meer weten? Je
vindt alle info op pagina 23 van
deze brochure.

Het modeltraject is het gewone
voltijdse programma van een
opleiding. De meeste studenten
volgen dat modeltraject. Er is
een modeltraject voor elk graduaat en voor elke bachelor en
master. Een modeltraject telt 60
studiepunten per academiejaar.

MASTERPROEF
Een materproef is een werkstuk
of onderzoeksproject om je master af te ronden. Slaag je? Dan

MASTER-NA-MASTER
OPLEIDING (MANAMA)
Een Manama is een opleiding
van minstens 60 studiepunten aan een universiteit, een
School of Arts of aan de Hogere
Zeevaartschool. Je hebt al een
masterdiploma. De manama is
een extra opleiding. Met een manama specialiseer je. Je verdiept
je wetenschappelijke kennis.

OPLEIDINGSONDERDEEL
Een opleidingsonderdeel is een
‘vak’ in het hoger onderwijs.
Slaag je voor het examen van
een onderdeel? Je krijgt voor
dat onderdeel een creditbewijs.
Dankzij het creditbewijs moet je
het onderdeel niet opnieuw volgen, ook al ben je voor andere
vakken niet geslaagd.

PROFESSIONELE BACHELOR

SCHOOL OF ARTS

Een professionele bachelor bereidt je voor om te gaan werken.
Je leert door praktijk en theorie.
De professionele bachelor leert
jou meer dan één beroep. Je
leert een heel werkveld grondig
kennen. Zo kan je later kiezen
tussen verschillende beroepen.
Deze opleiding telt 180 studiepunten. Je volgt de professionele
bachelor aan een hogeschool,
aan een School of Arts of aan de
Hogere Zeevaartschool.

Een School of Arts is een
hogeschool met opleidingen in
audiovisuele en beeldende kunst
of muziek- en podiumkunst. Er
zijn graduaten, bachelors en
masters.

SCHAKELPROGRAMMA
Volgde je een professionele
bachelor en wil je een master
doen? Je moet eerst een schakelprogramma volgen. Zo krijg
je toch de wetenschappelijke
kennis en vaardigheden die je
voor de master nodig hebt. De
inhoud van het schakelprogramma hangt af van de master en
van de opleiding die je al volgde.
Een schakelprogramma telt 90
studiepunten of minder. Maar je
moet geen leerkrediet inzetten.
Ben je geslaagd? Dan krijg je een
getuigschrift. En je mag starten
in de master.

STUDIEPUNT
In het hoger onderwijs krijgt elk
opleidingsonderdeel studiepunten. Het aantal studiepunten
toont hoeveel studietijd je
nodig hebt om les te volgen, om
opdrachten te maken, om te
studeren en om examens af te
leggen. Eén studiepunt betekent
25 tot 30 uur werk. De studiepunten die je verdient door te
slagen heten ook ‘credits’.
STUDIERENDEMENT
Je studierendement toont
hoeveel studiepunten je verdient
tegenover hoeveel studiepunten
je inzet. Ben je geslaagd voor
alle opleidingsonderdelen waar
je voor inschreef? Je studierendement is 100 %. Je krijgt al je
studiepunten terug in je leerkrediet. Krijg je maar de helft van
je studiepunten terug? Dan is je
studierendement 50 %.

STUDENTENVOORZIENINGEN
(STUVO)
STUVO helpt studenten aan de
hogeschool of universiteit met
allerlei praktische problemen.
Hulp nodig met je studietoelage?
Op zoek naar een studentenjob?
Problemen met je kot? Bij STUVO
vind je zelfs een luisterend oor
als het even wat moeilijker gaat.

VOLGTIJDELIJKHEID
In het hoger onderwijs geldt
voor sommige opleidingsonderdelen ‘volgtijdelijkheid’. Je
mag dat onderdeel alleen maar
volgen als je geslaagd bent voor
een ander onderdeel. Zo mag je
‘Engels voor gevorderden’ pas
volgen als je geslaagd bent voor
‘Engels voor beginners’. Logisch
toch?
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Kies je een master en geeft je
academische bachelor geen
toegang tot die master? Je
moet eerst een voorbereidingsprogramma volgen. De inhoud
hangt af van wat je precies voor
je master nodig hebt. Je moet

geen leerkrediet inzetten. Ben
je geslaagd? Dan krijg je een
getuigschrift. En je mag starten
in je master.
VRIJSTELLING
Kan je bewijzen dat je alle competenties van een opleidingsonderdeel al behaalde? Dan kan
je een vrijstelling vragen aan
je hogeschool of universiteit.
Met een vrijstelling moet je het
opleidingsonderdeel niet volgen.
En je moet geen examen doen.

WERKPLEKLEREN
Bij werkplekleren leer je op de
werkplek en niet in een klaslokaal. De werkplek zorgt voor
een ‘mentor’. Die mentor leert
je alles over de job. In een graduaat breng je een derde van
je tijd door op de werkplek.
Maar ook in andere opleidingen
in het hoger onderwijs is er
werkplekleren.
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Studeren of stage

in het buitenland
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NAAR HET BUITENLAND
TIJDENS HET HOGER ONDERWIJS

NIET ENKEL
ERASMUS +

Wil je een deel van je opleiding in het buitenland volgen?
Een tijd studeren of stage lopen in het buitenland kan op
een vrij eenvoudige en voordelige manier via een uitwisselingsprogramma. Het meest gekende is Erasmus+, gefinancierd door de Europese Unie. Je kan deelnemen vanaf het
2e jaar hoger onderwijs.

Naast Erasmus+ zijn er nog andere mogelijkheden. Zo biedt
de Vlaamse overheid beurzen aan via het Priority Country Programma en ASEM WPP (onder andere China, Indië,
Zuid-Korea en Vietnam). De Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VLIR) financiert reisbeurzen voor Noord-Zuidsamenwerking
met VLIR-UOS (Universitaire Ontwikkelingssamenwerking).
Of misschien kan je je plannen ook waarmaken met een
vergoeding van je universiteit of hogeschool? Alle mogelijkheden kan je nagaan bij de dienst voor internationalisering
van je hogeschool of universiteit.

Het Erasmus Student Network (ESN) en het Steunpunt
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelden het platform
inclusivemobility.eu voor studenten met een beperking die
een buitenlandse ervaring zoeken, en voor hun begeleiders.
Je vindt er onder meer praktische informatie over de toegankelijkheid van instellingen en hun dienstverlening.
De resultaten van je buitenlandse studie of stage tijdens je
opleiding worden vertaald in ECTS credits (European Credit
Transfer and Accumulation System). Op die manier wordt
jouw buitenlandse ervaring erkend als een volwaardig onderdeel van jouw opleiding. De Erasmus Impact Study van
de Europese Commissie (2014) toonde aan dat werkgevers
internationale ervaring enorm waarderen. Je leert problemen oplossen, bouwt zelfvertrouwen op en leert omgaan
met mensen met allerlei achtergronden. Vermeld jouw
buitenlandse ervaring dus zeker op je cv.



studentsonthemove.be



ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl



euroguidance-vlaanderen.be

ERASMUS STAGES IN HET BUITENLAND
NA AFSTUDEREN

EEN VOLLEDIGE OPLEIDING VOLGEN
IN HET BUITENLAND

Ging je nog geen 12 maanden op Erasmus als je afstudeert?
Dan kan je een Erasmus+-beurs aanvragen voor een buitenlandse stage in het jaar nadat je afstudeerde. Ga na of je hogeschool of universiteit lid is van het ‘Flanders Traineeship
Platform’ en registreer je al tijdens je studie. Jouw hogeronderwijsinstelling kan je zeker op weg helpen om dergelijke
stage vorm te geven.

Je kan je aanmelden en inschrijven voor een volledige opleiding aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs. De kostprijs en toegankelijkheid zijn sterk afhankelijk
van het gastland, de onderwijsinstelling én de opleiding die
je wil volgen. De website van de onderwijsinstelling in het
buitenland biedt vaak heel wat informatie voor internationale studenten.

Stagedatabanken zoals Erasmus Intern, JOE+ of Praxis
Network bevatten heel wat stagemogelijkheden. Je kan ook
contact opnemen met internationale bedrijven of de Kamer
van Koophandel. Een stagebureau kan heel wat administratie uit handen nemen, maar hier hangt ook een prijskaartje
aan vast.

Ben je nog op zoek naar opleidingen? Surf dan naar de
officiële website voor het hoger onderwijs in jouw land
van bestemming.



studentsonthemove.be



euroguidance-vlaanderen.be

Op studietoelagen.be kan je nagaan of je recht hebt op
een studietoelage voor jouw buitenlandse studie. Bekijk
ook welke beursmogelijkheden van toepassing zijn in jouw
buitenlandse onderwijsinstelling.



onderwijs.vlaanderen.be/buitenland



euroguidance-vlaanderen.be



enic-naric.net
(erkende opleidingen en instellingen
voor hoger onderwijs per land)



naric.be
(gelijkwaardigheid buitenlands Vlaams diploma of getuigschrift)



onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_buitenland.php
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Opleidingen en mogelijkheden buiten het Vlaamse hoger onderwijs

Uniformberoepen

DEFENSIE
Defensie bestaat uit vier componenten met eigen eenheden,
materieel en taken: de Landcomponent, de Luchtcomponent, de Marine en de Medische Component. De vier componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bij Defensie kan je aan de slag in een brede waaier aan
functies, met bijbehorende diplomavereisten:

Beroepsofficier via bijzondere werving
(op basis van masterdiploma)
Officier van het hulpkader
(piloot of luchtverkeersleider)
Officier van het aanvullingskader

•

Soldaat: met getuigschrift basisonderwijs (geslaagd)

•

Student geneeskunde (tweede of derde bachelor)

•

Onderofficier en Officier: met diploma secundair onderwijs

•

Student apotheker (tweede of derde)

•

Onderofficier op diploma: bachelor

•

Officier (mogelijkheid om verder te studeren bij Defensie):
met bewijs dat je geslaagd bent in het eerste of tweede
bachelorjaar van de gevraagde studierichting.

•

Officier: op basis van een masterdiploma

Officier beperkte duur
(rekrutering op basis van bachelordiploma)
•

Officier Pelotonscommandant

Onderofficier

Je begint je carrière bij Defensie altijd met een intensieve
opleiding waarbij je vooral leert deel uit te maken van een
team.

Beroepsonderofficier, gespecialiseerde opleiding via de
Koninklijke School voor Onderofficieren Sint-Truiden
•

Technisch Onderofficier

Officier

•

Niet-technisch Onderofficier

Beroepsofficier via de universiteit van Defensie,
de Koninklijke Militaire School in Brussel

Beroepsonderofficier, rekrutering op basis van een
bachelordiploma

•

Polytechnische faculteit (burgerlijk ingenieur)

Onderofficier beperkte duur

•

Faculteit sociale en militaire wetenschappen (master)

•

Beroepsofficier via universiteit
•

Master in de Nautische wetenschappen via de Hogere
Zeevaartschool Antwerpen

•

Industrieel ingenieur via een universiteit

•

Arts, tandarts, apotheker, dierenarts via een universiteit

Niet-technisch Onderofficier

Soldaat of Matroos
Soldaat of matroos statuut beperkte duur
Soldaat of matroos vrijwillige militaire inzet



mil.be
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POLITIE

LUCHTVAART

De Lokale en de Federale Politie vormen samen de Geïntegreerde Politie. Het operationele kader is in vijf kaders
onderverdeeld:

Wil je beroepspiloot in de burgerluchtvaart worden?
Dan moet je eerst slagen voor het officiële examen voor
commercieel piloot, georganiseerd door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal
Luchtvaart.

•

Agentenkader: agenten van politie

•

Kader van beveiligingsagenten: beveiligingsagenten

•

Basiskader: inspecteurs van de politie

•

Middenkader: hoofdinspecteurs van politie (interne
promotie) en hoofdinspecteurs van politie met bijzondere
specialisatie (externe werving op basis van welbepaalde
bachelordiploma’s)

•
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Officierskader: commissarissen en hoofdcommissarissen
van politie (interne promotie en externe werving op basis
van een masterdiploma)

Agenten en beveiligingsagenten hebben een bestuurlijke
bevoegdheid. Politieambtenaren (basiskader, middenkader, officierskader) hebben naast een bestuurlijke ook een
gerechtelijke bevoegdheid.
Je moet aan enkele algemene toelatingsvoorwaarden voldoen als je tot het operationeel kader wil behoren, zowel bij
de Federale als de Lokale Politie.
Als je slaagt voor alle vijf selectieproeven, kan je een politieopleiding volgen in een van de politieacademies.
Naast het operationele kader is er ook het administratief en
logistiek kader (‘CALOG’); dat bestaat uit vier niveaus:
•

Niveau D: geen diplomavereisten

•

Niveau C: op basis van een diploma secundair onderwijs

•

Niveau B: op basis van een bachelordiploma

•

Niveau A: op basis van een masterdiploma

Ben je geïnteresseerd in een job
(operationeel of administratief) bij de politie?
Alle openstaande vacatures kan je terugvinden op:



jobpol.be



mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/praktische_informatie

Je kan je op drie manieren voorbereiden op het examen:
•

Een modulaire cursus volgen bij privé-instellingen die
daartoe erkend zijn door het Directoraat-Generaal van de
Luchtvaart (DGLV).

•

Een geïntegreerde opleiding volgen aan een private
opleidingsinstelling die erkend is door het DGLV.

•

De professionele bacheloropleiding Luchtvaart
(met afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot) volgen. Na het
behalen van het bachelordiploma kan je aansluitend je
vliegvergunning behalen door binnen de 36 maanden de
praktijkopleiding te volgen (ongeveer 195 vlieguren). Die
opleiding kan je volgen aan hogeschool VIVES, Campus
Oostende VLOC. De hogeschool werkt samen met een
erkende opleidingsinstelling.

BRANDWEER
Om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel te
worden, moet je eerst een Federaal Geschiktheidsattest
(FGA) behalen. Dat attest is voor onbepaalde duur geldig,
met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven
(twee jaar).
Als je het FGA op zak hebt, kan je solliciteren bij een
hulpverleningszone naar keuze.



ikwordbrandweer.be

Opleidingen en mogelijkheden buiten het Vlaamse hoger onderwijs

Kerkelijk

hoger
onderwijs

ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST
•

Priester
Opleiding van 7 jaar
Johannes XXIII-seminarie
Lemmensberg 1, 3000 Leuven
Tel. 016 31 02 00



kerknet.be
(kies : aartsbisdom, vicariaat voor de opleidingen,
Johannes XXIII-seminarie)

 kristof.struys@kuleuven.be

•

Godsdienstleraar Secundair Onderwijs
3 jaar aanvullende studie bij een eerder behaald
basisdiploma met lesbevoegdheid
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen



higwa.be

3 jaar aanvullende studie voor kandidaat-godsdienstleerkrachten die reeds beschikken over een bewijs van
pedagogische bekwaamheid, gekoppeld aan een academische Master, een professionele Bachelor of een diploma
van hoger onderwijs van het korte of het lange type.
Hoger Diocesaan Godsdienst Instituut
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent


•

kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut

Leermeester Godsdienst Lager Onderwijs
1 jaar aanvullende studie bij een eerder behaald diploma leerkracht lager onderwijs (aan een niet-katholieke
hogeschool)
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen




higwa.be
godsdienstleraar.be

PROTESTANTSE GODSDIENST
•

Godsdienstleraar
- Voor het lager onderwijs : minstens 3 jaar (deeltijds)
- Voor het secundair onderwijs : minstens 5 jaar


•

secretariaat@pego.be

Predikant : minstens 5 jaar
Huis van het Protestantisme
Brogniezstraat 44 a, 1070 Brussel
Tel. 02 510 61 73

 info@protestant.link
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Opleidingen en mogelijkheden buiten het Vlaamse hoger onderwijs

Verder studeren
in het secundair onderwijs

Binnen het secundair onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden
om een extra opleiding te volgen na je 6de jaar.

SPECIALISATIEJAAR
3de graad beroepssecundair onderwijs

/7

de

jaar

In het beroepssecundair onderwijs kan je na het 6de leerjaar
een 7de specialisatiejaar volgen (3de leerjaar van de 3de graad).
Dat is een gespecialiseerde opleiding om je al voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Je krijgt vooral praktijkvakken en
stages, aangevuld met een beperkt aantal uren algemene
vorming. Je volgt in principe een 7de jaar in een van de
studierichtingen van hetzelfde studiegebied waarin je het
6de leerjaar hebt gevolgd. Overstappen naar een ander
studiegebied kan alleen na een gunstige beslissing van de
toelatingsklassenraad.
Heb je een specialisatiejaar succesvol beëindigd, dan behaal
je afhankelijk van je vooropleiding een diploma secundair
onderwijs of een studiegetuigschrift.
Welke opleidingen je kan volgen in het secundair onderwijs
en in welke scholen, vind je op onderwijskiezer.be/secundair.

NAAMLOOS LEERJAAR
3de graad beroepssecundair onderwijs

/7

de

jaar

In het beroepssecundair onderwijs kan je na het 6de leerjaar
ook een 7de naamloos leerjaar volgen (3de leerjaar van de
3de graad). Dat is een opleiding om je voor te bereiden op
professionele bacheloropleidingen. Je krijgt vooral algemene
vorming.
Heb je dit jaar succesvol beëindigd, dan behaal je een diploma secundair onderwijs.

SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR

/ Se-n-Se

Een Se-n-Se-opleiding is een opleiding om je verder te specialiseren binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair
onderwijs. De opleiding bereidt je voor op een beroep. Als je
slaagt, behaal je een certificaat.

Op dit moment duren alle Se-n-Se-opleidingen een jaar (of
twee semesters). Afhankelijk van de school kunnen er twee
instapmomenten zijn: 1 september en 1 februari. Je kan
starten als je je diploma secundair onderwijs hebt behaald
in het studiegebied waarin je je verder wil specialiseren. Bij
een andere keuze beslist de toelatingsklassenraad of je kan
starten.
Een Se-n-Se-opleiding volg je in een school voor secundair
onderwijs. Inschrijven is gratis.

VOORBEREIDEND JAAR
op het hoger onderwijs

Bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs veronderstellen specifieke voorkennis of vaardigheden die je niet hebt
kunnen verwerven in jouw studierichting in het secundair.
Je kan in het algemeen secundair onderwijs (aso) of het
kunstsecundair onderwijs (kso) een voorbereidend jaar
volgen om die kennis en vaardigheden te verwerven.
Een voorbereidend jaar bereidt meestal voor op opleidingen waarvoor er bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn,
zoals een toelatingsexamen.
De opleiding duurt een jaar. Om te mogen starten moet je
een diploma secundair onderwijs hebben.

VERPLEEGKUNDE

/ hbo5

De opleiding hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde volg
je in een school voor secundair onderwijs, maar behoort
tot het hoger onderwijs. Ze duurt 3 jaar (of 6 semesters).
Deze school organiseert de opleiding in samenwerking met
een hogeschool. Met deze opleiding verwerf je een graduaatsdiploma.
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SYNTRA

Leren in de praktijk
met een SYNTRA-opleiding

Wil je graag een praktijkgerichte opleiding volgen, dan is een
SYNTRA-opleiding misschien iets voor jou. Daarnaast is een SYNTRA
-opleiding ook een goede voorbereiding om je eigen zaak te starten.
De docenten zijn vakmensen en ondernemers die zelf elke dag in de
praktijk staan. Je volgt overdag of ’s avonds les in een van de SYNTRA-campussen in Vlaanderen of Brussel. Op basis van je opleidingswensen en -noden kan je een opleiding zoeken die bij je past.

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

BIJSCHOLINGEN

Ben je 18 jaar of ouder en zoek je een korte, praktijkgerichte
opleiding om snel aan de slag te gaan? Dan is een voltijdse
dagopleiding iets voor jou. Bij SYNTRA stomen we je in één
jaar tijd klaar om jouw droomcarrière uit de grond te stampen. Je leert je handen uit de mouwen te steken, want bij
SYNTRA hechten we veel belang aan beroepskennis. Daarom
worden onze opleidingen vaak aangevuld met een stage en
rond je je opleiding af met een praktische eindproef. Zo ben
je helemaal klaar om als zelfstandige of bij een bedrijf aan
de slag te gaan. De opleiding duurt 1 of uitzonderlijk 2 jaar,
waarbij je voltijds les volgt overdag.

Levenslang leren is geen optie meer tegenwoordig maar een
must om in je job en daarbuiten te blijven groeien. Je kan
via onze bijscholingen jouw expertise uitbreiden binnen je
eigen job, nieuwe kennis en competenties opdoen of verplichte erkenningen behalen. Eén ding staat vast: op korte
tijd versterk je jezelf professioneel.

AVONDOPLEIDINGEN
Ben jij op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in
je leven? Een avondopleiding of beroepsopleiding kan je
helpen om deze droom waar te maken. Met meer dan 200
opleidingen kan je bij SYNTRA op een praktische manier
bij- of omscholen. Onze avondopleidingen zorgen voor meer
jobzekerheid, andere carrièremogelijkheden, ondernemerschapsvaardigheden of een ingang tot een knelpuntberoep.
Op het einde krijg je een diploma of getuigschrift, erkend
door de overheid. De meeste opleidingen duren 1 tot 3 jaar
en de lessen gaan meestal ’s avonds door maar kunnen ook
overdag gepland worden.

DUAAL LEREN & LEERTIJD
Duaal leren en de Leertijd bieden dé praktijkopleiding bij
uitstek voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Je leert de nodige
skills op de werkplek gedurende 4 dagen per week onder
begeleiding van een mentor of vakexpert. Daarnaast volg
je 1 dag les op een SYNTRA-campus. Het grootste voordeel
van duaal leren is de hoge kans op tewerkstelling. Naast je
officieel attest (getuigschrift of diploma secundair onderwijs)
krijg je een pak werkervaring mee. Door je praktijkervaring
ben je een aantrekkelijke partij voor bedrijven. Vaak krijg je
zelfs al tijdens de opleiding een vast contract aangeboden op
jouw werkplek.



syntra.be



syntraduaal.be
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Opleidingen

om te starten als

zelfstandige

IN VLAANDEREN

IN BRUSSEL EN WALLONIË

Wil je een eigen zaak starten? In Vlaanderen is het niet
nodig om je basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen om een
onderneming op te starten. Toch is het raadzaam om je
voor te bereiden door een opleiding te volgen.

Wil je in Brussel of Wallonië een zaak starten? Dan heb je als je geen diploma hoger onderwijs hebt - een getuigschrift
basiskennis bedrijfsbeheer nodig. Heb je dat getuigschrift
nog niet behaald in het secundair onderwijs? Dan kan je
in het volwassenenonderwijs de opleiding Bedrijfsbeheer
volgen. Je kan ook examens afleggen bij de Centrale Examencommissie.

In het secundair volwassenenonderwijs is er een flexibele
opleiding Ondernemerschap, met modules waaruit je kan
kiezen. Meer info in het CVO van je keuze, of via onderwijskiezer.be.
56

Ook bij Syntra kan je terecht voor een opleiding. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt voor alle ondernemers in Vlaanderen.

 vlaio.be



economie-werk.brussels/centrale-examencommissie

BIJKOMENDE VOORWAARDEN OM TE STARTEN
Voor sommige zelfstandige activiteiten heb je een vergunning nodig of zijn er bijkomende voorwaarden. Informeer je
bij VLAIO (Vlaanderen) of bij 1819 (Brussel). Je kan daar ook
terecht voor begeleiding en advies.



vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start



1819.brussels/nl
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Naar de arbeidsmarkt

VDAB

Zet de eerste stap
naar je job met vdab.be

Bijna of pas afgestudeerd? Je kan nu al werk maken van een leuke job.
Maar hoe begin je eraan? En hoe overtuig je een werkgever dat jij de geknipte kandidaat bent, zelfs zonder werkervaring? We leggen het je uit.

Schrijf je in
als werkzoekende

Start
met de jobtest

Je hobby zegt meer over jou
dan je denkt

Dit kan vanaf januari van je laatste
schooljaar. Neem alvast een voorsprong en schrijf je in als werkzoekende bij VDAB.

Weet je nog niet welke job voor jou
geknipt is? Doe dan eerst onze korte
jobtest en laat je inspireren.

Ben je leider in een jeugdbeweging?
Of doe je vrijwilligerswerk? Dat
bewijst meteen dat je initiatief durft
nemen en verantwoordelijk bent. Zit je
in een sportclub? Dan ben je vast een
teamplayer of misschien een competitief en ambitieus werkbeest.

Hoe inschrijven?
60

Ga naar vdab.be en klik op ‘Schrijf je
in als werkzoekende’. Hou je identiteitskaart bij de hand en vul de nodige
gegevens in. Inschrijven kan al vanaf
januari van je laatste schooljaar.
Waarom je snel inschrijven? Drie voordelen van een snelle inschrijving:
1 Je bereikt duizenden werkgevers:
publiceer je cv in onze cv-databank.
2 Je krijgt jobsuggesties: we zoeken
vacatures die bij jou passen.
3 Je beroepsinschakelingstijd (wachttijd voor je uitkering) start als je je
studies beëindigd hebt.

Lukt het niet om je in te schrijven of
wil je meer info? Bel gratis op 0800
30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).



vdab.be/welke-job-past-bij-me

Zet je sterke punten
in de kijker
Een leuke job vinden zonder werkervaring, lijkt moeilijk. Toch kan ook jij
scoren door je sterke punten in de
verf te zetten.
Reizen: een koffer vol ervaring.
vermeld het in je cv
Ben je op reis de weg kwijt? Heb je
een leuk gesprek aan de bar met de
lokale bevolking? Een vakantielief?
Op reis oefen je in ieder geval je talen.
Trek jij je plan in onverwachte situaties? Dan ben je vast creatief en flexibel. Ding jij af aan het strandkraampje
tot de helft van de prijs? Dan ben je
zeker een geboren onderhandelaar. Zo
kom je terug met een valies vol ervaring. En dat telt mee op je cv.

Perfecte pint met een hoge
cv-waarde
Tijdens je vakantiejob proef je al van
het echte werkleven. Pinten en moppen tappen? Kletsen met de klanten
en de kassa laten kloppen? Scoor dan
meteen op je cv met sociaal, klantgericht, zelfstandig werken en omgaan
met stress.
Doe nu al ervaring op
Werkervaring kan je al opdoen tijdens je studies. Een studentenjob of
vrijwilligerswerk in de sector of het
bedrijf waar je later graag wil werken
is een goede start. Ook een stage kan
deuren openen. Schoolprojecten, reizen
en jeugdverenigingen tellen ook als
ervaring. Zo krijg je een mooi cv met
ervaring en sterke punten, naast je
opleiding en persoonlijke gegevens.

Netwerken, netwerken,
netwerken

Check onze vacatures op
vdab.be/jobs

Spreek je netwerk aan. Je familie,
vrienden en kennissen zijn een extra
kans in je zoektocht naar je eerste job.
Laat hen weten dat je beschikbaar
bent. Heel wat vacatures worden ‘via
via’ ingevuld.

•

In onze databank vind je duizenden jobs. Bewaar je zoekopdracht
en vink aan dat je nieuwe jobs wil
ontvangen via mail. Handig en snel!

•

Bekijk ook de lijst met knelpuntberoepen op vdab.be/knelpuntberoepen. Want dat zijn beroepen waar
veel vraag naar is. Zo maak je nog
vlugger kans op werk.

Bezoek (online) jobbeurzen
Veel bedrijven organiseren ook digitale
jobbeurzen. Heel handig! Zonder je te
verplaatsen maak je kennis met werkgevers en verbreed je je netwerk.
Online sollicitatiecoaching
Wil je je brief of cv laten nalezen, je
sollicitatiegesprek oefenen of heb je
een sollicitatievraag? Een videogesprek
voorbereiden, via chat vragen stellen
of deelnemen aan een webinar?
Onze online sollicitatiecoaches helpen
je via vdab.be/sollicitatiecoaching.

•

Lees hoe je aan de slag kan in het
buitenland op vdab.be/internationaal.

Volg gratis online cursussen en
workshops op vdab.be/opleidingen
Met een extra VDAB-opleiding verhoog je je kansen op werk en het is
bovendien helemaal gratis. Zo’n extra
opleiding kan je klassikaal of online
volgen via webleren. Je kan kiezen uit
taalcursussen, sectorspecifieke opleidingen en gedragstrainingen.

Ga aan de slag met onze
slimme cijfers
Hoeveel jongeren hebben dezelfde
studies gedaan als jij? En hoeveel vinden na een jaar werk? Ontdek het op
vdab.be/schoolverlatersrapport.
Meer info



vdab.be/jongeren
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Werken
in het buitenland
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MAG DAT?

EEN JOB ZOEKEN

STAGE LOPEN IN HET BUITENLAND

Als je onderdaan bent van een lidstaat
van de EER (Europese Economische
Ruimte) of Zwitserland, dan heb je
recht om in een andere lidstaat te
leven en te werken. Je hebt dus vrije
toegang tot de arbeidsmarkt van een
andere lidstaat en hebt geen arbeidskaart nodig (behalve in enkele uitzonderlijke situaties).

VDAB en Actiris maken je wegwijs in

Met het Flanders Trainee Programme
(FTP) helpt de Vlaamse overheid je met
subsidies om de kosten van een (vaak
onbezoldigde) internationale stage te
verlichten. FTP heeft een Instagramaccount waar je FTP-stagiairs kan volgen.



Je kan ook op zoek gaan naar jobs bij
buitenlandse organisaties of bedrijven. Ga na of hun website vacatures
vermeldt en blijf op de hoogte via hun
sociale media. Aarzel ook niet om jouw
eigen netwerk aan te spreken. Heb
je interesse in grensarbeid, dan kan
je terecht bij de Grensinfopunten. Op
grenzinfo.eu/nl vind je naast alle locaties ook vacatures en brochures terug.

ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=25

Om in een land buiten de EER en
Zwitserland te kunnen werken moet je
meestal een visum, verblijfsvergunning
en arbeidskaart aanvragen. Elk land
heeft zo zijn eigen regels, dus zoek dit
goed uit. Je kan bijvoorbeeld informatie vinden via de ambassade van het
land waarin jij interesse hebt.



diplomatie.belgium.be

Als je geen onderdaan bent van
Europa en je in een land van de EER
of Zwitserland wil werken, dan heb je
een arbeidskaart nodig. Via de ambassade ontdek je welke regels precies van
toepassing zijn.

buitenlandse jobs op vdab.be/internationaal/jobs en actirisinternational.be.
Als je binnen Europa blijft, informeer je
dan bij EURES, het Europese jobnetwerk. De EURES consulenten zullen je
met plezier verder helpen.



ec.europa.eu/eures

Het Europass-CV en Taalpaspoort kunnen jou zeker helpen om je ervaring,
taalkennis en kwalificaties duidelijk te
maken binnen Europa.



europass-vlaanderen.be

Droom je van een job in een internationale instelling (EC, UNICEF, VN,
WHO)? Neem een kijkje op de specifieke website van de organisatie of surf
naar euroguidance-vlaanderen.be voor
meer info.

Het project ‘Erasmus voor jonge
ondernemers’ biedt nieuwe en aspirant-ondernemers de kans om te leren
van ervaren ondernemers van kleine
bedrijven in een van de samenwerkende landen.
Verder bieden onder meer het Prince
Albert Fund, het European Solidarity
Corps, en de provincie West-Vlaanderen
beurzen aan voor buitenlandse stages.
Ben je werkzoekend en woon je in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan
je stage lopen gedurende zes maanden
(Eurodyssee) of vanaf drie tot zeven
maanden (andere Europese stage).
Via CEVORA en VDAB kan je als werkzoekende ook een Franse taalstage volgen, waarbij je vier weken stage loopt
in een Waals of Brussels bedrijf.



erasmus-entrepreneurs.eu



europeansolidaritycorps.be



fdfa.be/nl/ftp



princealbertfund.be



west-vlaanderen.be/subsidies/internationaal-subsidiereglement



actiris.brussels/nl/burgers/werkenbuiten-brussel/een-project-in-europa



euroguidance-vlaanderen.be

INTERNATIONAAL
VRIJWILLIGERSWERK

KLAAR OM
TE VERTREKKEN?

Via het European Solidarity Corps
kan je 2 tot 12 maanden als vrijwilliger
meewerken in een non-profitorganisatie. Elke deelnemer heeft nadien
recht op een Youthpass, een Europees
deelnamecertificaat dat de leerervaringen weergeeft.

Op kamiel.info vind je wat je moet
doen om administratief in orde te
zijn voordat je naar het buitenland
vertrekt. Je vindt er basisinformatie
over thema’s zoals kinderbijslag, ziekteverzekering, beroepsinschakelingstijd, uitkeringen, belastingen, reis- en
verblijfsdocumenten.

Blijf je liever in België? BEL’J is een
programma waarmee je als vrijwilliger
aan de slag gaat in een organisatie in
de Franstalige of Duitstalige gemeenschap. Alleen, met twee of met drie.



europeansolidaritycorps.be



youthinaction.be/youthpass



youthpass.eu/nl_be



bel-j.be



volunteercorrect.nl



gostrange.be

Waar je ook heen trekt, Vlamingen in
de Wereld kan van pas komen bij jouw
emigratieplannen.
Voor tips en tricks, lokale contacten in
je nieuwe thuisland en advies van een
wereldwijde community kan je bij hen
terecht.



viw.be
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GEEFT INFO OVER BEROEPEN
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VERSCHILLENDE ZOEKMOGELIJKHEDEN OP ONDERWIJSKIEZER
•

Via een alfabetische beroepenlijst kan je verschillende beroepenfiches raadplegen

•

Via belangstellingsdomeinen van het secundair of het hoger onderwijs

DE BEROEPENFICHE
•

Met een algemene beschrijving van het beroep

•

De opleidingen die kunnen leiden naar dit beroep

•

Info over de arbeidsmarkt, de beroepssector

•

Links naar extra info

•

Looninformatie
EXTRA’S

•

Beroepen verkennen via beroepenfilms

•

Aparte info over het lerarenberoep, uniformberoepen en beroepen in de zorgsector en knelpuntberoepen

Naar de arbeidsmarkt

Beroepssectoren

Werken doe je om geld te verdienen. Maar dat is niet alles. Op je
werk leer je fijne collega’s kennen. Je leert veel bij. Je maakt een
verschil voor anderen. Je brengt een groot deel van je tijd door op je
werk. Goed kiezen is erg belangrijk. Hoe zorg je dat je eerste job een
schot in de roos is? Dat is best moeilijk. Lees meer op pagina 9 van
deze brochure.

TUIN- EN LANDBOUWSECTOR

/

groene
sectoren

DIENSTEN

/

eduplus.be
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BOUW

/

bouwsector

/

/

dienstencheques
dedankbaarstejob.be
vormingdienstencheques.be

/

kappers, fitness en
schoonheidsspecialisten
coiffure.org
fitness.be
besko.be

vzwmontage.be

ELEKTRICITEIT

/

elektrotechnische
sector

/

wattsup.be
volta-org.be

HOUT

/

hout- en
meubelsector
woodwize.be

/

cevora.be

constructiv.be

montage en
kraanbediening

bediendensector

GARAGE EN KOETSWERK

educam.be/nl/big-brains

HORECA, HANDEL EN VERKOOP

/

Horeca
vlaanderen.horecaforma.be

/

vastgoedsector
sf323.be

GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN
textielverzorging

/

vrije
beroepen
liberform.be
federatievrijeberoepen.be

social
profit
werkmetmensen.be
vivosocialprofit.org

train4texcare.be

/

autosector

OVERHEID

/

lokale
besturen
diverscity.be

Bedrijven en organisaties zijn verdeeld in ‘sectoren’. Elke sector verzamelt bedrijven en organisaties met gelijkaardige activiteiten. Misschien
weet je al in welke sector je wil werken? Neem dan zeker eens contact
met een sectorconsulent. Die vertelt je welke jobs en beroepen er zijn
in de sector en welke opleiding je daar best voor volgt. Hieronder vind
je een overzicht van sectoren met websites voor meer info.

INDUSTRIE EN PRODUCTIE

/

chemie, kunststoffen
en life sciences

INDUSTRIE EN PRODUCTIE

/

breakingscience.be
co-valent.be

/

diamantsector

/

mtechplus.be

/

voedingsindustrie
foodatwork.be
alimento.be

TRANSPORT EN LOGISTIEK
metaal- en
technologische industrie

papier- en
kartonindustrie

/

/

autocaren bussector

/

paperpackskills.be
printmediastages.be

brandstoffenhandel
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taxisector
taxi-info.be

/

transport, logistiek en
afhandeling luchthavens

sftl.be
sfal.be

sociaalfonds.be

/

binnenvaart
frb-fri.be

wildvantextiel.be
cobot.be

fondsdiamant.be

/

textielsector

TRANSPORT EN LOGISTIEK

/

fonds127.be

verhuissector
ambassador-vzw.be

UITZENDARBEID

/

betonindustrie
fondsbeton.be

/

internationale handel,
vervoer en logistiek
internationaltrade.be

/

uitzendsector

travi.be
interiminfo.be

testyourselfie.eu
welqome.be

CREATIEVE SECTOR

/

audiovisuele
sector
mediarte.be
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/

mode
en confectie
ivoc.be
youngpatterns.com
modeopleidingen.be

/

podiumkunsten
en muziek
podiumkunsten.be

/

printmedia
grafoc.be
printmediajobs.be
printmediastages.be
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Levenslang bijleren

Nooit meer leren als je werkt? Beter wel. Leren doe je levenslang.
Want elke job verandert. Alleen zo blijf je bij. En je maakt meer kans
om door te groeien. Of om een volgende job te beginnen. Wie weet
wil je een totaal nieuw beroep leren?

70

Ook dat kan. Het aanbod om je bij te scholen, is heel groot. Er is ook
een uitgebreid digitaal aanbod. En soms krijg je financiële steun als
je bijscholing volgt. Je vindt meer info op de websites van de sectoren op de pagina’s hiervoor of op onderwijskiezer.be.
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