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

Op verkenning in het hoger onderwijs (HO).
Het einde van het secundair onderwijs (SO) is in zicht. Misschien wil je wel verder studeren? Dat kan
op verschillende niveaus.
Sommige leerlingen weten al precies wat ze willen verder studeren. Anderen twijfelen. Nog anderen
hebben helemaal geen idee.
Bij het kiezen denk je meestal aan opleidingen die je kent of waarover je al hebt gelezen of gehoord.
Je kan niet kiezen voor een opleiding waarover je nooit eerder hebt gehoord!

Om goed te kunnen kiezen moet je weten waartussen je allemaal kan kiezen.
Misschien bestaan er wel opleidingen die je (nog) niet kent maar die toch bij je passen?
We gaan dan ook samen het hoger onderwijs verkennen en gebruiken hiervoor de website
www.onderwijskiezer.be

1.Verschillende soorten Hoger onderwijs
Er bestaan verschillende soorten hoger onderwijs. Ze verschillen van studieniveau.
Weet jij welke soorten HO er bestaan? Breng ze in kaart.
Een overzicht kan je vinden op Onderwijskiezer.
1.1. Bovenaan de startpagina van www.onderwijskiezer.be staat een blauwe navigatiebalk. Klik op het
onderdeel ‘hoger onderwijs’.

1.2. Neem een kijkje bij de knop ‘Informatie’.
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Achter deze knop staat o.m. het structuurschema HO.
Op de volgende pagina staat dit schema over de verschillende soorten hoger onderwijs.

-Je hebt de basisopleidingen:





De Graduaatsopleidingen/het Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde
de Professionele Bachelor (PBa)
de Academische Bachelor (ABa) die meestal gevolgd wordt door een Master (Ma)
de Master(Ma) die aansluit op een Academische bacheloropleiding

Als je wil kan je na je hogere basisopleiding nog verder studeren binnen hetzelfde niveau via een
andere bachelor/master of op een hoger niveau via een aanvullingstraject, schakelprogramma .
-Er zijn ook voortgezette opleidingen:




Na een PBa kan je een Bachelor-na-Bachelor (BanaBa) volgen, dat is een bacheloropleiding
die aansluit op een reeds gevolgde bacheloropleiding. Wanneer je Bababa niet aansluit op je
gevolgde bachelor, volg je eerst een voorbereidingsprogramma.
Na een Master kan je een Master-na-Master (ManaMa) volgen. Wanneer je Manama niet
aansluit op je gevolgde master, volg je eerst een voorbereidingsprogramma.

-Voorts zijn er nog vervolgopleidingen:






de Educatieve graduaatsopleiding voor het SO
het Postgraduaat
het Doctoraat
na- en bijscholingen
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2. Om goed te kunnen kiezen moet je de verschillen kennen tussen
de verschillende soorten hoger onderwijs.
Als je op de pagina met de ‘algemene info hoger onderwijs’ naar beneden scrollt , zie je een
vergelijkende tabel. Deze toont waarin de verschillende soorten hogere opleidingen van elkaar
verschillen:
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3. Waar worden deze hogere opleidingen georganiseerd?
Een graduaatsopleiding

volg je in een hogeschool.
Uitzondering hierop is de opleiding hoger beroepsonderwijs
voor Verpleegkunde (HBO5-verpleegkunde) die
georganiseerd wordt in scholen voor voltijds SO.

Een professionele bachelor

wordt georganiseerd aan een hogeschool.

Een academische bachelor of master

studeer je aan een universiteit.
Uitgezonderd: Hogere Zeevaartschool en Schools of Arts.

4. Let op: Ook binnen het SO kan je soms verder studeren!




Via een specialisatiejaar
Via een Secundair-na-Secundair (Se-n-Se)
Via een Voorbereidend jaar (Vj) vooraleer je de overstap maakt naar hoger onderwijs

Deze informatie zoek je binnen het onderdeel ‘Secundair Onderwijs’:

4.1.Om in 1 oogopslag al deze mogelijkheden in een schema te zien, kan je zoeken via de uiterst
linkse knop: ‘gewoon SO’’.

Dezelfde info kan je vinden achter de knoppen: 7e jaren BSO, Se-n-Se SO, Voorbereidende jaren HO.

Klik op de mogelijkheden om ze te exploreren. Zo kom je te weten of ze een zinvol alternatief zijn
voor jou.
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Als je gekozen hebt om verder te zoeken met behulp van de knop ‘gewoon SO’, kan je klikken in
onderstaand schema om verdere informatie te exploreren.

De structuur van het SO wordt geleidelijk aan (jaar na jaar) hervormd. Na de volledige modernisering
van het SO (schooljaar 2025-2026) zal het er zo uitzien:
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