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Je zit in het laatste jaar van het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO). 

Hoe kan Onderwijskiezer je helpen bij de overstap naar het( Bu)SO? 

Onderwijskiezer kan: 

1. Helpen bij het verkennen van je interesse 

2. Helpen bij het verkennen van je studiehouding 

3. Helpen door het informeren over studierichtingen in het buitengewoon SO (BuSO) 

4. Helpen door het informeren over studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs (SO) 

5. Helpen bij het zoeken naar informatie over een school 

6. Helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen 

  

1. Helpen bij het verkennen van je interesse 

 

1.1. Door het invullen van de belangstellingsvragenlijst I-Like-basic   

1.1.2. Klik op de startpagina van www.onderwijskiezer.be  op  ‘Online vragenlijsten’. 

 
 

1.1.3. Klik op de vragenlijst ‘I-Like-basic’.  

http://www.onderwijskiezer.be/
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Lees de informatie. 

Als je verder wil gaan met de vragenlijst klik je op: akkoord & wil de I-Like-basic invullen 

1.2. Zoeken via algemene belangstellingsdomeinen.  

Dan zoek je zonder de vragenlijst in te vullen. Hoe ga je te werk?  

 

1.2.1. Klik op de startpagina van onderwijskiezer op het onderdeel ‘secundair onderwijs’  

 
 

1.2.2. Klik vervolgens op ‘Zoeken via belangstelling’. 

 

 

1.2.3. Via deze weg kom je op onderstaand scherm.  

De foto’s stellen verschillende belangstellingsdomeinen voor.  Klik op een domein dat je mogelijks 

interesseert en wil verkennen. Vb. Auto 

https://www.onderwijskiezer.be/ilike_basic/ilike_intro.php
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1.2.4. Je krijgt een lijst met allemaal studierichtingen die met ‘auto’ te maken hebben.  

Let op: de studierichtingen die tot het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) behoren, staan 

onderaan de lijst. Je moet dus naar beneden scrollen! 

 

De studierichtingen zijn alfabetisch gerangschikt per opleidingsvorm en type.  

Klik op die studierichting(en) waarover je meer wil weten en lees de informatie. 

 

 

2. Helpen bij het verkennen van je studiehouding 

2.1. Door het invullen van de vragenlijst I-Study-basic.  
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2.1.1. Klik op de startpagina van www.onderwijskiezer.be  op ‘online vragenlijsten’ 

 

 

2.2.2. Klik vervolgens op I-Study-basic, lees de informatie en vul de vragenlijst in. 

 

 

 

3. Helpen door het informeren over studierichtingen in het BuSO 

Onderwijskiezer heeft een informatieve pagina over élke studierichting in élke opleidingsvorm (OV1, 

OV2, OV3 en OV4). 
3.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘secundair onderwijs’. 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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3.2. Klik onder de titel ‘Info’,  op de opleidingsvorm die je zoekt vb. ‘OV3 BuSO’ 

 

3.3. Je krijgt onderstaand scherm met algemene informatie over deze opleidingsvorm.  

Klik op het tabblad ‘Opleidingen’. 

 

 

3.4. Klik vervolgens op ‘Alle opleidingen OV3’. 

 

 

3.5. Je krijgt een alfabetische lijst van opleidingen waarbij de opleidingsvorm + het type worden 

vermeld.  Klik op een richting om de infofiche te kunnen lezen. 

Het logo  betekent dat deze studierichting momenteel door geen enkele school wordt 

georganiseerd. 
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3.6. Om je lijst wat korter en overzichtelijker te maken, kan je ook filteren op Type. Stel dat je enkel 

wil weten welke studierichtingen in OV3 type 7 worden georganiseerd.  

Klik hiervoor op het pijltje naast het keuzevak en selecteer ‘Type 7’.  

 

Je krijgt dan enkel die opleidingen in de door jou gekozen opleidingsvorm + type te zien: 
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3.6. Op dezelfde manier kan je info zoeken over de andere opleidingsvormen en studierichtingen 

binnen deze opleidingsvormen.

 

 

4. Helpen door het informeren over studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs (SO) 

Onderwijskiezer heeft een informatieve pagina van élke richting binnen het gewoon SO aangemaakt.  

Vb. je zoekt informatie over het 2e leerjaar (1e graad) met basisoptie ‘Economie en organisatie’. 

Vertrek altijd vanuit het juiste onderwijsniveau. In dit geval gaat het over ‘secundair onderwijs’. 

 

4.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘secundair onderwijs’.  

 

 

4.2. Klik op 1e graad SO.  Want je wil iets weten over een leerjaar uit deze graad. 

 

4.3. Je krijgt onderstaand scherm gepresenteerd. Als je de informatie op deze pagina leest, merk je 

dat er twee 2e leerjaren zijn: 2A en 2B. 

Klik op  2e leerjaar A en lees de informatie. 
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4.4 Neem een kijkje bij de basisopties waartussen je kan kiezen in 2A. Interesse in een bepaalde 

basisoptie? Vb. in ‘Economie en organisatie’. Klik er op. 

 

4.5. Lees de informatie. Vergeet zeker niet de tabbladen (lessen, scholen…) open te klikken.  
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Is het niet wat je zoekt? Wil je 2B exploreren? Ga dan even terug met de dubbele pijltjes en klik in 

het schema dat opnieuw verschijnt, op 2e Leerjaar B. Lees alle uitleg. 

 
 

5. Helpen bij het zoeken naar informatie over een school  

Onderwijskiezer heeft informatie over élke erkende Nederlandstalige school in Vlaanderen en 

Brussel. 

 

 5.1. Je bent op zoek naar een school die gewoon SO organiseert binnen een bepaalde 

regio/gemeente.  
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Klik op de startpagina van Onderwijskiezer, op de knop  ‘Scholen’.  

vb. Je zoekt de school SNOR in Duffel.

 

 

5.1.1. Vul een gemeente in, vb. Duffel.  

Vul de naam in in het zoekvenstertje bovenaan of zoek direct op de kaart. 

 

 

5.1.2. Je bekomt een overzicht van alle scholen in die gemeente.  

De pagina opent altijd op het niveau Basisonderwijs. Je kan de andere tabbladen openen om scholen 

uit Duffel terug te vinden die onderwijs op een ander niveau organiseren (vb. SO). 

 

  

Je merkt het: de SNOR-school  staat in de lijst. Wil je meer weten over deze specifieke school? Klik er 

op.  
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5.1.3. Lees de informatie over de school en vergeet niet dat je via de verschillende tabjes bovenaan 

nog meer te weten komt over de school. 

 

-Onder ‘Aanbod’ kom je te weten welke (studie) richtingen de school organiseert  

-Onder ‘Infomomenten’ kunnen de infodagen, opendeurdagen… worden weergegeven 

-Onder ‘Extra informatie’ kan de school zelf weergeven of er opvang is, welke buslijnen de school 

bedienen, studie na de schooluren, warme maaltijden worden voorzien…  

-Onder ‘CLB’ kom je te weten met welk centrum voor leerlingenbegeleiding de school samenwerkt. 

Je kan ook klikken op het CLB om er alles over te weten te komen.  

 

5.2.Je bent op zoek naar een BuSO-school 

Lees de Instructiefiche ‘Hoe zoek je een school in het buitengewoon secundair onderwijs?’ 

 

6. Helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen 

Onderwijskiezer heeft informatie over meer dan 600 beroepen. 

6.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘beroepen’ 

 

 

Je kunt op verschillende manieren ontdekken welke beroepen op onderwijskiezer staan. Wij tonen je 

de makkelijkste manier.  

bv. Je zoekt info over het beroep ‘verpleegkundige’ . 
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6.2. Klik op ‘Beroepenlijst’ 

 

 

6.4. Je bekomt onderstaande pagina.  

Zoek ‘verpleegkundige’ bij de letter ‘V’. Klik op het tabblad ’T U V’. 

 en klik dan in de lijst met beroepsnamen op de link van ‘Verpleegkundige’ voor meer informatie. 
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6.5. Zo kom je op de informatieve pagina van dit beroep. 

Via de tabjes kan je verdere informatie terugvinden. Gaande van ‘Welke opleiding moet ik hiervoor 

volgen’ tot ‘video’s over deze job’. 

 

 

Denk je dat bepaalde informatie niet klopt?  

Vul onmiddellijk een foutmeldingsformulier in en zend dit door.  

Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de rechterkant, maar steeds met dit symbool:  

Heb je vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier via . Wij antwoorden je zo snel als 

mogelijk.  

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/fout/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/vraag/index.php

