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19 mei 2020 Leerling in 1e of 2e e gr SO- Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen?   

 

Je zit in de 1e of 2ee graad van het  Secundair Onderwijs (SO) 

Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen in de 1e of 2e graad SO? 

1. Bij het verkennen van je interesse 

2. Bij het verkennen van je studiehouding 

3. Met informatie over alle studierichtingen in het secundair onderwijs 

4. Met informatie over verdere opleidingsmogelijkheden na je huidige studierichting 

5. Met informatie over beroepen 

 

 

1. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je interesse 

1.1 Zoeken via de belangstellingsvragenlijst   I-Like-junior: 

Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten waar jouw belangstelling ligt. De vragenlijst is 
bedoeld voor leerlingen van de 1e en 2e  graad van het SO.  
102 activiteiten worden jou gepresenteerd. Met een cijfer van 1 tot 7 geef je aan hoe graag je ze 

doet of zou doen. Als je alle vragen beantwoord hebt, verschijnt een grafiek met je resultaat per 

belangstellingsdomein. 

 Je kunt dan doorklikken naar de studierichtingen die bij een belangstellingsdomein horen. De 

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

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’ 
 

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

1.2.1 Klik  op de startpagina van www.onderwijskiezer.be op ‘secundair 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  

 

Klik op een foto en je krijgt per graad een overzicht van de studierichtingen die tot dat 

belangstellingsdomein behoren.  Het kan gaan om richtingen binnen ASO, BSO, TSO of KSO. 

Je krijgt ook een overzicht van de richtingen in Deeltijds BSO, Syntra en BuSO. 

Stel: Je bent geïnteresseerd in studierichtingen die onder het interessedomein ‘Paramedisch’ vallen. 

Klik er op. En exploreer de volgende pagina. Kijk naar de juiste graad!  

Als je nu bv. in 2A zit en je stapt volgend jaar in de 2e graad (= 3SO) dan hoef je enkel te kijken binnen 

de ‘Tweede graad SO’.  

 

Worden er geen studierichtingen uit de 2e graad opgelijst (zoals in dit voorbeeld)?  

Dan wil dat zeggen dat er in 3+4 SO geen  studierichtingen uit dit belangstellingsdomein worden 

georganiseerd. Deze starten pas in de 3e graad… 
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2. Onderwijskiezer helpt bij het verkennen van je studiehouding  

2.1. Vul de ‘I-Study- junior’ in. 

De I-Study-junior is een zelfevaluatievragenlijst die peilt naar je studiehouding. Hieronder 
verstaan we:  
- je motivatie om te leren  

- de manier waarop je leert, je studiemethode  
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Een goede studiehouding is belangrijk voor studiesucces in het secundair onderwijs.  

De I-Study-junior richt zich naar leerlingen van het 2e en 3e jaar van het secundair onderwijs. De I-

Study richt zich op laatstejaars van het secundair onderwijs. De verdere uitleg vind je als je daarop 

klikt. 

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

 

2.1.2. Klik vervolgens op de ‘I-Study- junior’ en vul hem in. Je krijgt het resultatenblad doorgestuurd.  
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3.Onderwijskiezer geeft informatie over alle studierichtingen van het SO 

Onderwijskiezer heeft een infofiche van elke studierichting aan boord. Hoe vind ik die info?  
3.1. Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’.  

 

Je komt op deze pagina: 

 

Klik op 2e of 3e graad SO om de studierichtingen die er georganiseerd kunnen worden te exploreren.  

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

 

Klik bv. op ‘5e leerjaar TSO’ als je de richtingen uit het TSO wil leren kennen. 
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Je bekomt deze pagina. Met het overzicht van alle richtingen die in Vlaanderen bestaan in het 5e jaar 

TSO in alfabetische volgorde. 

 

Staat er een studierichting tussen waarover je meer wil weten? Vb.  ‘Biotechnische wetenschappen’ . 
Klik er op.   
Je bekomt de infofiche van deze studierichting: 

 

Ook onder de  verschillende tabbladen is heel wat info te vinden.  
Wat?: de beschrijving van de studierichting.  

Situering: schema die de richting toot binnen de structuur SO en binnen het studiegebied.  

Lessen: per onderwijsnet kan je het standaard-lessenrooster vinden. Standaardlessenroosters 
gaan verdwijnen naarmate de hervorming van het SO zich doorzet in de hogere jaren.  Maar je zal 
nog steeds info vinden over de lessen.  

Scholenzoeker: waar kan je de richting volgen.  
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Toelating: wettelijke toelatingsvoorwaarden tot de richting.  

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

Overgang: kan je nog veranderen tijdens het schooljaar?  

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

Volgende tabbladen zal je enkel vinden bij studierichtingen uit de 3e graad SO:  

Beroepen: overzicht van mogelijke beroepen uit de database van Onderwijskiezer 
VDAB: (ev.) beroepenfilmpje, rechtstreeks link naar de VDAB-info over schoolverlaters. 

Studierendement: per studierichting die je kan volgen in het secundair onderwijs kan je hier 
bekijken wat de studieresultaten zijn als die leerlingen beginnen in een bacheloropleiding in het HO. 

Bachelor behaald: Hoeveel leerlingen die onmiddellijk na het secundair onderwijs starten in een 
bacheloropleiding in het hoger onderwijs behalen hun bachelor- diploma na 3,4 of 5 jaar? 
 
 
 
Je kunt ook op andere manieren ontdekken welke studierichtingen er op Onderwijskiezer staan. Op 
de startpagina van secundair onderwijs kan je zoeken via:  
 



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

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

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

4. Onderwijskiezer informeert over verdere opleidingsmogelijkheden NA mijn 

studierichting  

Stel: je zit in 4 KSO ‘Audiovisuele vorming’.   
Open op de informatieve pagina van deze studierichting, het tabblad ‘Wat na?’ door er op te klikken. 
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Je leest welke studierichtingen uit de 3e graad SO, behoren tot hetzelfde studiegebied als jouw 
huidige richting uit de 2e graad.  
De meeste leerlingen stromen door in een richting van hetzelfde studiegebied. 
Je kan ook kiezen voor een andere studierichting.  
 
Ook op de infofiche van elke studierichting van de 3e  graad SO, staat informatie over het verdere 
opleidingen die inhoudelijk verwant zijn.  
Het kan gaan over richtingen in 7 BSO, Se-n-Se, Voorbereidende jaren, HBO5 en andere aansluitende 
opleidingen binnen het hoger onderwijs. 
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5. Onderwijskiezer biedt informatie over beroepen. 
 
Onderwijskiezer heeft informatie over meer dan 600 beroepen. Hoe vind je die?  
Klik op de startpagina op ‘Beroepen’.  
 
5.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op ‘Beroepen’ 

 

 

 

Je komt op onderstaande pagina: 

 

 

Je kunt op verschillende manieren ontdekken welke beroepen op Onderwijskiezer staan.  
 
 

5.1.1. Zoeken via de Beroepenlijst 

Alfabetische lijst van beroepen met vermelding of het STEM-beroep is of een knelpuntberoep:  



11 
 

19 mei 2020 Leerling in 1e of 2e e gr SO- Waarmee kan Onderwijskiezer je helpen?   

 

 

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 
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5.1.5. 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. 

 

 

5.1.6. Zoeken via Knelpuntberoepen 

Dit is het overzicht van de knelpuntberoepen zoals aangeduid door VDAB en Actiris. 
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5.1.7. Doe eens de oefening. Zoek info over het beroep ‘ergotherapeut’.  

Zoek via de Beroepenlijst en klik op de benaming. Je bekomt volgende infofiche.  

 

 
 
Lees niet enkel de beschrijving maar ook de informatie achter de verschillende  tabjes:  
Beschrijving:  beschrijving van de studierichting.  

Opleiding: opsomming van mogelijke opleidingen die leiden naar dit beroep  

Arbeidsmarkt: link naar enkele sites met actuele vacatures  

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

Beroepssector: info over de sector  

Links: links naar info op Competent en andere informatieve websites  

Video: beroepen- en/of opleidingsfilm  

Roadies: filmpjes van het vroegere project ‘Roadies’, waarbij jongeren zelf filmpjes 
maakten van beroepen die ze tijdelijk uitprobeerden 
 
Als bepaalde tabbladen er niet staan vb. Roadies , hebben we de informatie niet/bestaat ze niet.  
 
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 
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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.  

 

 


