
1 
 

13 mei 2020 Leerling in 3e gr SO- Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen?   

 

Je zit in de 3e graad van het  Secundair Onderwijs (SO) 

Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen (op het einde van het SO)? 

1. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je interesse 

2. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je studiehouding 

3. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je keuzeproces 

4. Onderwijskiezer informeert over mogelijke vervolgopleidingen na de 3e graad SO 

5. Onderwijskiezer informeert over beroepen en de opleidingen daarvoor. 

6. Onderwijskiezer informeert over opleidingen binnen het hoger onderwijs.  

7. Onderwijskiezer biedt brede informatie over het hoger onderwijs. 

8. Onderwijskiezer informeert jongeren die willen stoppen met studeren. 

 

1. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je interesse 

1.1 Zoeken via de belangstellingsvragenlijst   I-Prefer: 

De I-Prefer is een vragenlijst voor laatstejaars SO.  

Je moet van 140 activiteiten op een 6-puntenschaal aangeven in welke mate je die activiteit al dan 

niet graag doet. Als resultaat krijg je een persoonlijk profiel in 14 belangstellingsdomeinen.  

Aan elk belangstellingsdomein zijn opleidingen gekoppeld en via een eenvoudige klik kan je zo het 

hoger onderwijs verkennen vanuit jouw individueel profiel. 

Goed om te weten: 

Het invullen duurt een halfuurtje en de vragenlijst moet in 1 sessie worden ingevuld. Onderbreken 

kan niet, want dan moet opnieuw begonnen worden.  

Je kunt de I-Prefer meerdere malen invullen.  

1.1.1. Waar kan je de vragenlijst vinden?  Op de startpagina van www.onderwijskiezer.be ga je naar 

de knop ‘Online vragenlijsten 

  

1.1.2. Vervolgens klik je de I-Prefer aan en je start met het invullen.  

http://www.onderwijskiezer.be/
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1.2. Zoeken via ‘Belangstelling’ 

1.2.1 Klik  op de startpagina van www.onderwijskiezer.be op ‘hoger onderwijs’ 

 

1.2.2. klik op Zoeken via  ‘belangstelling’ 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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1.2.3. Je komt op een pagina met een overzicht van de belangstellingsdomeinen en je kunt er tot 3 

combineren. Exploreer vervolgens de lijst van opleidingen die hiermee corresponderen.   

 

1.3. Zoeken via ‘schoolvakken’ uit het secundair onderwijs 

1.3.1 Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘hoger onderwijs’ 

 

Klik vervolgens op ‘Schoolvakken’. 
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Je komt op een pagina met een opsomming van schoolvakken die gegeven worden in de 3e  graad 

SO.  

 

1.3.2. Klik op het vak dat je wil kiezen. Vb. Biologie 

 

1.3.3. Op deze manier krijg je - per onderwijsniveau- opleidingen hoger onderwijs gepresenteerd die 

verband houden met Biologie. Klik op de opleiding/opleidingen waar je interesse in hebt. 

Vergeet niet de verschillende tabbladen bovenaan (Academische bachelor, Master…) te openen. 

 

 

1.4. Zoeken via studiegebied 

1.4.1. Klik op de startpagina op ‘hoger onderwijs’ want je wil dit onderwijsniveau verkennen. 

 

1.4.2. Scrol naar onder en klik op ‘Studiegebied’ 
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1.4.3. Je komt op een pagina met een opsomming van de studiegebieden: 

 
 

Door op een studiegebied (vb. Archeologie en Kunstwetenschappen) te klikken, krijg je een overzicht 

van alle opleidingen hoger onderwijs die daartoe behoren.  
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Vergeet niet de verschillende tabbladen bovenaan (Academische bachelor, Master…) te openen. In 

dit studiegebied bestaan enkel opleidingen op het niveau van een academische bachelor en master.  

 

1.5  Zoeken via  trefwoorden (= Explorer)  

 

1.5.1. Klik op de startpagina op ‘hoger onderwijs’ 

 

1.5.2.  Klik op de ‘Explorer’ 

 

1.5.3. En vul de ‘Explorer’ in. 
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Goed om te weten 

Explorer is geen genormeerde en wetenschappelijk onderbouwde test.  

Het is een instrument om je toe te laten het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs te verkennen, 

via zelf gekozen trefwoorden waaraan je zelf een gewicht geeft. 

1.6. Overige zoekfuncties: 

 Alfabet: zoeken via een alfabetische lijst van alle opleidingen in het hoger onderwijs 

 Instelling: zoeken via een lijst van alle instellingen die hoger onderwijs organiseren 

 Campussen: zoeken via een lijst van alle campussen, per provincie 

 Onderwijstaal: zoeken welke opleidingen niet in het Nederlands worden gegeven (Engels, 

Frans, Spaans) 

 Provincie: zoeken per provincie naar wat er georganiseerd wordt 
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2. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je studiehouding  

2.1. Vul de ‘I-Study’ in. 

De I-Study is een zelfevaluatievragenlijst die peilt naar je studiehouding.  

Het gaat zowel om de motivatie om te leren als om de manier waarop je leert, je studiemethode. 

2.1.1. Ga naar de algemene startpagina van Onderwijskiezer en klik op ‘Online vragenlijsten’ 

 

2.1.2. Klik vervolgens op de ‘I-Study’ en vul hem in. Je krijgt het resultatenblad doorgestuurd.  
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3. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je keuzeproces via de VST 

3.1. Vul de ‘VST’ in 

3.1.1. Ga naar de startpagina van onderwijskiezer en klik op ‘online vragenlijsten’ 

 

3.1.2. Klik op  ‘VST’. Vul deze in. 

 

3.1.3. Naast de ‘VST’, is er ook de mogelijkheid om andere tools terug te vinden zoals ‘Columbus’ en 

de ‘Instaptoets lerarenopleiding’.  

Onderwijskiezer is het portaal voor Columbus. Dit is een test voor laatstejaars SO die de overheid laat 

ontwikkelen. Alle info vind je via de ingang op de algemene startpagina of op de startpagina van het 

deel HO.  

Ook de niet-bindende verplichte instaptoets voor de lerarenopleidingen vind men zo. 

Goed om weten: 

Onderwijskiezer is, wat betreft Columbus en de Instaptoets , enkel de informatiedrager en niet 

verantwoordelijk voor de inhoud. 
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4. Onderwijskiezer informeert over mogelijke vervolgopleidingen NA de 3e  graad 

secundair onderwijs 

Op de infofiche van elke studierichting van de 3e  graad SO staat informatie over het verdere 

opleidingsaanbod. Hoe vind je die info?  

 

4.1.Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’ 

 

4.2. Je komt op onderstaande pagina. Klik op 3e graad SO.  

 

 

4.3. Je komt op de pagina met de schematische voorstelling van de 3e graad.  

Klik bv. op ‘6de leerjaar TSO’ 
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4.4 Nu krijg je het overzicht van alle studierichtingen in Vlaanderen die bestaan in de 3e graad  TSO.  

Ze worden  in alfabetische volgorde opgelijst. 

 

Het logo  achter de naam van een studierichting betekent dat de richting een STEM-label heeft.  

Het logo  betekent dat sommige scholen in plaats van de officiële naam, een alternatieve 

benamingen gebruiken. 

 betekent dat deze studierichting  momenteel in geen enkele school wordt aangeboden. 

 

4.5. Als je bv. wil weten welke wegen je na 6 Boekhouden-Informatica uit kan, klik je op de 

studierichting in de lijst. Je bekomt de infofiche van deze studierichting: 

 

 
 

4.6. Klik op het tabje ‘Wat na?’: 
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Je krijgt volgende info: 

- Algemene info over het doel van de opleiding (bv. het is logisch dat je verder studeert) 

- Opleidingsmogelijkheden in het Se-n-Se 

- Opleidingsmogelijkheden in de voorbereidende jaren op het HO 

- Opleidingsmogelijkheden in de zevende jaren bso (als deze er zijn) 

 

- Opleidingsmogelijkheden bij de professionele bachelors 

- Opleidingsmogelijkheden bij de academische bachelors 

- Opleidingsmogelijkheden in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) 

Goed om te weten: 

Voor de bacheloropleidingen en het HBO 5 is er een opsomming van inhoudelijk verwante 

richtingen, wat niet hetzelfde is als ‘haalbaar of logisch’. 

- Tenslotte krijg  je de melding dat er nog andere mogelijkheden zijn bv. bij Syntra, VDAB, het 

secundair volwassenenonderwijs, Defensie, Politie. 

Welke informatie steekt er achter de overige tabbladen op de informatieve pagina 

van een studierichting: 

- VDAB: hier is een rechtstreekse link naar de informatie over de situatie op de arbeidsmarkt 

- Studierendement: per studierichting van het SO kan je hier bekijken wat de studieresultaten 

zijn als die leerlingen beginnen in een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs. 

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

een bacheloropleiding in het hoger onderwijs behalen hun bachelor na 3, 4 of 5 jaar? 

- Links: links naar aanvullende materiaal bv. beroepen-, opleidingsfilmpjes 

- Beroepen: Student krijgt een overzicht van mogelijke beroepen na deze opleiding 

 

Goed om te weten: 

Het gaat om een koppeling met beroepen uit de database van Onderwijskiezer.  

Deze database is gebaseerd op deze van VDAB, aangevuld met een aantal synoniemen omdat 

officiële benamingen niet altijd makkelijk of duidelijk zijn.  
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5. Onderwijskiezer biedt informatie over beroepen en de opleidingen daarvoor. 

Onderwijskiezer biedt informatie over meer dan 600 beroepen en bovendien zijn deze, waar 

mogelijk, gekoppeld aan mogelijke opleidingen. 

5.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘Beroepen’ 

 

Je komt op onderstaande pagina: 
(de meest gebruikte zoekknoppen staan duidelijk herkenbaar aan de linkerkant) 

 

Er zijn verschillende zoekmanieren: 

5.1.1. Zoeken via de Beroepenlijst 

Alfabetische lijst van beroepen met vermelding of het STEM-beroep is of een knelpuntberoep:  
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5.1.2 Zoeken via de Beroepenzoeker. Je krijgt een algemene indeling in beroepenvelden. 

 

 

Door verder te klikken op een beroepenveld  krijg je een lijst van gekoppelde beroepen 

 

 

5.1.3. Zoeken via belangstelling HO (hoger onderwijs) 

Je kan de belangstellingsdomeinen van de ‘I-Prefer’ selecteren en je krijgt vervolgens de beroepen 

die hieraan gekoppeld zijn.  
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5.1.4. Zoeken via belangstelling SO 

Je kan de belangstellingsdomeinen van de I-Like selecteren en je krijgt dan de beroepen die hieraan 

gekoppeld zijn. 

 

5.1.5. Zoeken via Informatie 

Deze knop brengt je op een pagina met algemene info over de beroepen op Onderwijskiezer. 

 

5.1.6. Zoeken via de Beroepssectoren 

 Zo kom je terecht op een pagina met een overzicht van de belangrijkste beroepssectoren.  

Je kan doorklikken naar een infopagina over de sector. 

 

5.1.7. Zoeken via Knelpuntberoepen 

Dit is het overzicht van de knelpuntberoepen zoals aangeduid door VDAB en Actiris. 

 

Zoek in de lijst de naam van het beroep dat je interesseert. Bv. ‘Verpleegkundige’.   

Klik op de benaming. Je bekomt de informatieve pagina over dit beroep.  
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Welke informatie staat er achter de tabbladen van de beroepspagina? 

Via de tabjes kan je info vinden over: 

 Opleiding: mogelijke opleidingen op verschillende onderwijsniveaus, die leiden naar dat 

beroep 

 Arbeidsmarkt: waar mogelijk rechtstreekse links naar vacatures bij VDAB, Jobat, Actiris, 

Stepstone 

 Loon: links naar voorbeeldartikels op de site van Jobat 

 Beroepssector: link naar de algemene website van de sector 

 Links: links naar Competent en andere informatieve websites over dit beroep en/of 

opleidingen 

 Video: VDAB-(of andere) beroepenfilms 

 Roadies: filmpjes van het vroegere project ‘Roadies’, waarbij jongeren zelf filmpjes maakten 

van beroepen die ze tijdelijk uitprobeerden 

Van enkele beroepen is er een aparte infopagina: 

 

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

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

uitoefening 

 Uniformberoepen: info over beroepen bij Defensie, Politie, Brandweer 

Op de startpagina van ‘Beroepen’ vind je ook een link naar de pagina met alle VDAB-beroepenfilms, 

de filmpjes van Roadies, de Beroepssectoren, lijst van knelpuntberoepen en de regeling inzake 

Bedrijfsbeheer. 
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5.1.8. Beroep in de kijker  

Hiervoor moet je opnieuw naar de algemene startpagina van Onderwijskiezer. Scrol wat naar 

beneden.  

 

6. Onderwijskiezer informeert over opleidingen binnen het hoger onderwijs.  

Wil je een opleiding binnen het hoger onderwijs exploreren? Kies dan eerst het onderwijsniveau. 
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Binnen elk onderwijsniveau  (vb. Professionele bachelor) krijg je een oplijsting van mogelijke 

opleidingen. Klik op de opleiding die je wil exploreren.  

6.1. Op de  informatieve pagina van een opleiding hoger onderwijs kan je volgende info vinden:  

Om te beginnen krijg je een beknopte beschrijving. Kwestie van te achterhalen of dit iets is wat je 

interesseren kan.  

 

Vergeet zeker niet de Tabbladen bovenaan  open te klikken: 

- Algemene info: inhoudelijke beschrijving van de richting + info over eventuele vereiste 

voorkennis en/of leerlingprofiel 

- Keuzetrajecten: info over georganiseerde keuzetrajecten (als er geen zijn, is er geen 

tabblaadje van) 

- Toelating: info over de algemene toelatingsvoorwaarden + extra info voor buitenlandse 

studenten 

- Situering: info over het studiegebied waartoe de richting behoort + overzicht aan welke 

schoolvakken en belangstellingsdomeinen de richting is gekoppeld 

- Andere afstudeerrichtingen: overzicht van andere afstudeerrichtingen (als er geen zijn, is er 

geen tabje) 

- Wat na?: overzicht van mogelijke vervolgopleidingen: banaba’s, schakelprogramma’s … 

- Flexibel: als de richting in een flexibel systeem wordt aangeboden, verschijnt dit tabje met 

een overzicht van de mogelijkheden per onderwijsinstelling 

- Instellingen: lijst van organiserende onderwijsinstellingen met vermelding van het 

gehanteerde systeem van indeling van het academiejaar (bv. semestersysteem, modulair ..) + 

een rechtstreekse link naar de info op de site ‘opleidingincijfers’. 

- Beroepen: algemene info over mogelijke beroepsuitwegen + een koppeling naar een aantal 

passende beroepen in de beroependatabase van Onderwijskiezer. 

 Let wel: er zijn meer uitwegen mogelijk, wij beschrijven de meest voor de hand liggende. 

- VDAB: het cijfermateriaal betreffende de schoolverlaterssituatie van VDAB wordt 

rechtstreeks gegenereerd 

- Studierendement: overzicht van het studierendement met extra uitleg 

- International students: informatie over de taalvoorwaarden voor buitenlandse studenten + 

links naar informatieve pagina’s over dit thema 
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6.2 Binnen het onderdeel hoger onderwijs, staat ook informatie over de onderwijsinstellingen hoger 

onderwijs. 

Klik op ‘Instellingen’. 

 

Zoek in de lijst die je gepresenteerd krijgt naar de onderwijsinstelling waarover je meer te weten wil 

komen. Vb. UGent en klik er op.  

Vervolgens kom je op de infopagina van de instelling.  

 

Klik zeker de Tab blaadjes open: 

- Algemene info: naam+ logo + contactgegevens + google-mapje van de instelling 

- Bacheloropleidingen (academisch/professioneel) en Ba-na-Ba’s: georganiseerde 

bacheloropleidingen en Ba-ba-Ba’s 

- Masteropleidingen en Ma-na-Ma’s (indien georganiseerd)  

- Schakelprogramma’s  

- Postgraduaten (indien georganiseerd) 

- HBO (indien georganiseerd): graduaatsopleidingen of HBO5-Verpleegkunde 

- Campussen: overzicht campussen 

- Studieaanbod per campus: aanbod opleidingen per campus 

- Diensten voor Studieadvies: contactgegevens diensten voor studieadvies, sociale diensten 

voor studenten 

- Infodagen: overzicht infodagen voor laatstejaars secundair 

- Voorbereiding: aanbod instapcursussen 

- Flexibel: overzicht van flexibel georganiseerde opleidingen (indien georganiseerd) 
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7. Onderwijskiezer biedt ook brede informatie over het hoger onderwijs 

 

 

Op de startpagina van het deel ‘hoger onderwijs’ kan je heel wat  informatie vinden. Klik alle 

knoppen open.  

Hieronder kan je beknopt lezen welke informatie je achter welke knop kan vinden.  

 

 Algemene Informatie: pagina met uitleg over de structuur en soorten opleidingen in het HO 

 De professionele bachelors: lijst van alle professionele bachelors tot op niveau van de 

afstudeerrichting. De STEM-richtingen zijn aangeduid. 

 De academische bachelors: lijst van alle academische bachelors tot op niveau van de 

afstudeerrichting. De STEM-richtingen zijn aangeduid. 

 De graduaatsopleidingen: veel info over de graduaten (tabbladen!) + link naar de 

opleidingen. 

De HBO5-Verpleegkunde opleiding: algemene info o.m. achter de tabbladen + linken 

 Het studierendement: je kan een bacheloropleiding selecteren en het studierendement 

wordt getoond 
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 Flexibel studeren: info over en database met flexibele opleidingsmogelijkheden in het hoger 

onderwijs.  

Volgende systemen worden weerhouden: afstandsonderwijs – starten in februari – 

avondonderwijs – werkstudententraject – VDAB-traject - werkplekleren 
 Ba-na-ba’s: lijst van bachelor-na-bacheloropleidingen 

 Masters: lijst van masteropleidingen 

 Ma-na-ma’s: lijst van master-na-masteropleidingen 

 Postgraduaten: lijst van postgraduaten 

 Schakelprogramma’s: lijst van schakelprogramma’s 

 Het Leerkrediet: algemene info over het leerkrediet 

 Een functiebeperking en het HO: algemene info over studeren in het HO met een 

functiebeperking 

 Recht op vrijstellingen in het HO: info over recht op vrijstellingen 

 Info voor schoolverlaters: linkenpagina naar info voor schoolverlaters 

 Keuzetrajecten: lijst van keuzetrajecten binnen opleidingen hoger onderwijs 

 Keuzerooster: keuzehulpmiddel om de knoop door te hakken bij twijfel tussen enkele 

richtingen 

 Zelftests: overzicht van het aanbod van zelftests, instapcursussen, voorkennistoetsen, 

oefeningen, zelfstudiepakketten… die onderwijsinstellingen aanbieden 

 International students: Engelstalige info voor buitenlandse studenten met informatie over 

de structuur van het hoger onderwijs, de taalvoorwaarden en taalniveaus en een zoekrobot 

met info over de taalvoorwaarden per professionele bachelor, master,  hbo-opleiding en 

instelling. 

 Linkenpagina: links naar allerhande info over studeren in het hoger onderwijs (kostprijs, op 

kot, visitatierapporten …) 

 Buiten Vlaanderen: algemene info over studeren buiten Vlaanderen + aparte infopagina’s 

over het onderwijs in Wallonië, Nederland en ‘werken in het buitenland’. 

 Rapport schoolverlaters VDAB: Link naar de interactieve tool van VDAB 

 Stoppen in het HO: info over stoppen met je studies in het Hoger Onderwijs 

 Veranderen in het HO: info over veranderen van studierichting in het Hoger Onderwijs 

 Studievoortgang: info over studievoortgangsbewaking in het Hoger Onderwijs 
 Studentenhuizen: lijst per provincie van studentenhuizen en internaten voor het Hoger 

Onderwijs 

 

 

 

 

 

 



22 
 

13 mei 2020 Leerling in 3e gr SO- Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen?   

8. Onderwijskiezer informeert jongeren die willen stoppen met studeren. 

Op de startpagina van www.onderwijskiezer.be kan je 2 knoppen exploreren: 

 

8.1.‘Info voor schoolverlaters’ is  een linkenpagina voor schoolverlaters  

(met of zonder studie-/beroepskwalificatie) 

 

 

8.2.‘Geen diploma SO… Wat nu?’ geeft informatie specifiek voor de schoolverlater zonder 

kwalificatie. 

  

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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9. Welke Extra’s kan je nog vinden op Onderwijskiezer? : 

Moeilijke woordenlijst:  

Onderwijskiezer heeft een lijst met onderwijstermen die vaak gebruikt worden. Ze worden 

eenvoudig en compact uitgelegd. 

Goed om te weten! 

Op  elke pagina kan je deze knop vinden. Helemaal onderaan. De lijst is aangepast per deel (vb. 

Basisonderwijs, secundair onderwijs…) dat je op dat moment bezoekt.  

De volledige lijst is te vinden via de startpagina van Onderwijskiezer (rubriek ‘in de kijker’). 

Facebookpagina: 

Onderwijskiezer heeft een facebookpagina waarop regelmatig berichten worden gepost die met de 

onderwijswereld te maken hebben. De pagina wordt gevonden via het symbooltje   op de 

startpagina of op andere pagina’s, helemaal onderaan. 

Downloads:  

Op de algemene startpagina bij ‘in de kijker’ zijn verschillende pdf-documenten te downloaden.  

Een vraag?   

Iedere gebruiker kan een vraag stellen over opleidingen, beroepen, scholen. En dit 7 dagen op 7. 

Je krijgt zo snel als mogelijk een deskundig antwoord, meestal is dat binnen de 48u. 

Een fout?   

Als je een foutje vaststelt, kan dit eenvoudig gemeld worden via een elektronisch formulier.  

Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Op de startpagina van het deel HO is er bij ‘informatie in de rand’ een link naar de website van de 

Vlaamse Kwalificatiestructuur met onder meer een databank met alle erkende beroeps- en 

onderwijskwalificaties. 

Instellingen voor hoger onderwijs 

Op de startpagina van het deel HO is bij ‘Informatie in de rand’ een ingang te vinden naar algemene 

info over de soorten instellingen die hoger onderwijs organiseren + een overzicht. 

SID-in’s:  

Onderwijskiezer heeft aparte pagina’s voor de SID-ins , te vinden via de startpagina van het 

onderdeel hoger onderwijs. Op deze pagina staat: 

 Algemene info over SID-in 

 Data en locaties 

 Checklist voor bezoek aan SID-in 

 Tool om je persoonlijke route uit te stippelen: Je persoonlijke route 

o Selecteer een SID-in-locatie. 
o Selecteer tot max 4 opleidingen waarvan je de onderwijsinstelling(en) wilt bezoeken 

op de SID-in. 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_sidin_mijnkeuze.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/abc.php
https://www.facebook.com/Onderwijskiezer-202030713238284/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/downloads.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/vraag/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/fout/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_sidin.php
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o Selecteer eventueel organisaties in de categorie sectoren en/of andere opleidingen. 
o Als resultaat zie je een tabelletje met in de linker kolom de gevraagde studierichting 

(met link naar de infopagina op Onderwijskiezer) of organisatie en in de 
rechterkolom één of meerdere nummers. Deze nummers zijn diegene die de 
universiteit  of hogeschool  of organisatie heeft op de SID-in. Via een tooltipje kan 
je zien om welke onderwijsinstelling het gaat. 

o Als resultaat krijg je het grondplan van de gekozen SID-in. 
o Stippel nu je persoonlijke route uit. 
o Print het resultaat en bewaar het bij de SID-in-brochure ‘Wat na het SO?’. 

Je kunt tot vier richtingen selecteren. Desgewenst kan je onderaan alle grondplannen 
raadplegen. 

 

 

 


