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

Verder studeren na je secundair onderwijs (SO)?
Hier volgen enkele concrete basistips.
Om goed te kunnen kiezen moet je :






jezelf kennen
weten waartussen je kan kiezen
de keuzemogelijkheden exploreren ( Inhoud? Duur? Toelatingsvoorwaarden? Vakken? …)
de verschillende mogelijkheden vergelijken
de juiste tools gebruiken tijdens je zoektocht naar informatie

Zoek niet in het wilde weg!
Gebruik bronnen die correcte informatie leveren. Zo zijn er wel meer.
Waar staat www.onderwijskiezer.be voor? Wij proberen:




objectieve, neutrale en betrouwbare informatie aan te bieden
over o.m. alle hogere opleidingen in Vlaanderen
die erkend en gesubsidieerd worden door het Ministerie van Onderwijs.

Onderwijskiezer is bovendien:




een gratis website
zonder commercieel kantje
aangemaakt door de CLB-sector (met de hulp van het Departement Onderwijs)

We zijn volledig onafhankelijk en niet gericht op het werven van leerlingen of studenten.
Onze bedoeling is o.m. te helpen bij het maken van een eigen keuze via correcte info.
Onze eigen onlinetests zijn wetenschappelijk onderbouwd; we linken naar betrouwbare tools zoals
bv. Columbus. Ook het overige materiaal werd aangemaakt door professionals uit de CLB-sector , al
dan niet bijgestaan door externe deskundigen.
Andere bronnen: het Hoger Onderwijsregister (HOR), de website van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en vorming, ….
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Neem bij het zoeken een kritische houding aan.
Laat je niet verblinden door de vorm van informatie of door modieuze opleidingsnamen.
Bepaalde onderwijsinstellingen zijn gespecialiseerd in het creatief gebruik van afwijkende
opleidingsnamen. Deze namen zorgen vaak voor verwarring en misleiding bij de kandidaat- student.
Soms hanteren onderwijsinstellingen in plaats van de officiële opleidingsnaam, de meer aanlokkelijke
naam van een afstudeerrichting of van een keuzevak. Kandidaat-studenten geloven dan dat het om
een zelfstandige opleiding gaat terwijl dat vak/die vak(ken) maar enkele uurtjes binnen de opleiding
voorstel(t)len …
Soms gebruikt men in plaats van de officiële opleidingsnaam, Engelse benamingen.
Onderwijskiezer gebruikt steeds de officiële benaming. Vandaar dat het kan voorkomen dat je een
opleidingsnaam uit een informatieboekje of van op een informatiebeurs, niet terugvindt op onze
website.
Trouwens, op je diploma komt steeds de officiële naam van je opleiding.
Onderwijskiezer serveert de informatie pas vanaf het ogenblik dat ze officieel is.
De pers publiceert soms artikels over opleidingen nog voor men ze aanbiedt. Wij zijn als de dood
voor fake news.
Zoals steeds dienen voorstellen een lange weg te gaan vooraleer ze toegepast worden: overleg,
pistes voorleggen aan de betrokken partijen , voorstellen bijschaven, ontwerp van regelgevende
documenten aanmaken, ze laten goedkeuren door het Parlement tot ze verschijnen in het Belgisch
Staatsblad.
Onderwijskiezer geeft de info pas weer wanneer deze effectief van toepassing is.

Probeer volledig te zijn in je zoektocht.
Onderwijskiezer informeert over alle erkende hogere opleidingen.
Zo proberen we je blik te verruimen. Durf wegen te exploreren die (nog) onbekend voor je zijn.
Misschien ontdek je een studie die je tot nu toe over het hoofd zag.

Waarom informeert onderwijskiezer enkel over erkende opleidingen?

Erkende opleidingen zijn opleidingen die leiden naar officiële diploma’s /studiebewijzen.
De Vlaamse overheid garandeert de kwaliteit van onderwijs in de onderwijsinstellingen/scholen die
door haar erkend zijn.
Enkel deze opleidingsinstellingen kunnen officiële diploma’s uitreiken.
In het geval van hoger onderwijs denken we aan hogescholen, universiteiten en geregistreerde
instellingen. Alle erkende instellingen voor hoger onderwijs staan in het Hogeronderwijsregister
(http://www.hogeronderwijsregister.be/de-instellingen )
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Men spreekt soms over geaccrediteerde hogere opleidingen. Dat zijn opleidingen die voldoen aan
Europese en uniforme kwaliteitseisen voor die opleiding. Ze worden regelmatig onderworpen aan
inspecties door de onafhankelijke instantie NVAO*.
Accreditatie en erkenning door het Ministerie van onderwijs kan je zien als een kwaliteitslabel.
Een erkend diploma is nodig om te kunnen verder studeren in bv. een bachelor-nabacheloropleiding, een master… .
Heel wat beroepen zijn niet toegankelijk zonder erkend diploma. Denk maar aan :





beroepen bij de overheid
door de wet gereguleerde beroepen zoals advocaat, gerechtsdeurwaarder, arts, apotheker,
boekhouder, architect, landmeter, …
beroepen zoals bv. leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster waarvoor je een specifiek
pedagogisch diploma nodig hebt om te mogen lesgeven in de door de Vlaamse overheid
erkende onderwijsinstellingen.

Daarnaast zijn er ook vrij toegankelijke beroepen die iedereen kan het uitoefenen, met of zonder
diploma. Zo kan iedereen zich bv. gezondheidstherapeut’, weddingplanner, visagist, kattenexpert of
fotograaf … noemen. Het zijn titels die wettelijk niets betekenen.
Om een eigen zaak te starten in Vlaanderen bv. als kapper, bakker, dakwerker,
begrafenisondernemer… is vanaf 1 september 2019 een erkend diploma geen vereiste meer.
Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de meeste gereglementeerde beroepen af te schaffen. Voor
een aantal beroepen in de bouwsector moet je nog steeds een erkend bewijs van beroepskennis
kunnen voorleggen.

Wat met privé- opleidingen?

Naast erkende opleidingsinstellingen bestaan er ook heel wat (commerciële) initiatieven die privéopleidingen aanbieden die meestal niet erkend zijn. Vaak betaal je er flink voor, soms zijn de
cursussen omstreden en bovendien leveren je inspanningen geen officieel studiebewijs op. Je vindt
ze niet op Onderwijskiezer.
Geen erkende diploma’s ?
Het is niet omdat er op een website van een privé-instituut sprake is over : “het behalen van een
professioneel diploma van onze onderwijsinstelling …..” dat het gaat om een officieel erkend
studiebewijs.
Als er staat ‘Wanneer je voor je examens slaagt, krijg je je erkende diploma XXX’ , dien je je af te
vragen: Door wie is de opleiding erkend?
-Soms zijn ze erkend in het kader van een kmo-portefeuille of opleidingscheques. Dit heeft niets te
maken met het diploma dat je zou krijgen als je gewoon onderwijs had gevolgd. Het betekent enkel
dat je kan betalen met opleidingscheques.
-Ook erkenningen door buitenlandse organisaties hebben niets te maken met een erkenning door
het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Ze kunnen wel iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs.
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Wat is dan de waarde van het afgeleverde diploma? Soms helemaal niets, soms hebben ze wel
waarde binnen de beroepssector. Het bewijs dat ze je leveren zegt enkel dat je de opleiding hebt
gevolgd en volgens hen geslaagd was.
Hiermee bedoelen we helemaal niet dat alle privé-opleidingen waardeloos zijn. Sommige zijn
kwaliteitsvol.
Bepaalde opleidingen worden bv. georganiseerd en/of erkend binnen een beroepssector ….
Ze kunnen ook een zinvolle aanvulling betekenen voor professionelen die al in de arbeidswereld
actief zijn.
Zeker in de artistieke branche is privé- onderwijs veel voorkomend en algemeen aanvaard.
Masterclasses, trainingen, persoonlijke begeleiding….georganiseerd door (een) kunstenaar(s)/de
artistieke sector zelf kunnen verrijkend zijn en helpen om de finesses van het vak onder de knie te
krijgen.
Kritisch leren omgaan met informatie is niet eenvoudig. Vaak is bv. niet duidelijk of het om privéopleidingen gaat. Zoals met alles: oefening baart kunst!
Vraag je steeds af:
-Is de onderwijsinstelling erkend door het Ministerie van Onderwijs (of door een ander Ministerie)?
-Door welke instantie is het diploma erkend?
-Hoeveel dien ik te betalen als inschrijvingsgeld?
-Is het studiebewijs dat zij leveren geldig wanneer ik wil verder studeren/wil solliciteren voor een
bepaald beroep? …
Vb. iemand die steward(ess) wil worden en al een dure online cursus heeft gevolgd, zal zich vrij snel
realiseren dat hij/zij opnieuw dient deel te nemen aan selectieproeven bij de luchtvaartmaatschappij
en er de eigen interne opleiding moet doorlopen…

Focus op de inhoud van de opleiding!
Het is niet altijd even duidelijk wat de inhoud is van welke opleiding. In 2015 heeft de Vlaamse
Vereniging voor Studenten bv. aangetoond dat brochures van onderwijsinstellingen inhoudelijk
moeilijk te vergelijken zijn.
Er zijn opleidingen met een andere naam maar een gelijkaardige inhoud of opleidingen met
eenzelfde naam maar een andere inhoud…
Soms hebben een opleiding, een afstudeerrichting en een keuzetraject een gelijkaardige naam…
Onderwijskiezer waakt er over dat de informatie zoveel mogelijk op dezelfde manier wordt
gepresenteerd. Dat maakt vergelijken gemakkelijker.
Elke (hogere) opleiding heeft een informatieve pagina. Elke hogere opleiding wordt op dezelfde
manier weergegeven: de officiële naam, gevolgd door de afstudeerrichting na het dubbele punt.
Vb. Communicatiemanagement: Public relations en voorlichting.
Wil je weten welke keuzetrajecten bepaalde opleidingen aanbieden?
Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject
behoort. De trajecten zijn niet gebonden aan officiële naamgeving.
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Op elke informatieve pagina staan bovenaan tabbladen.
Elke opleiding binnen hetzelfde niveau (vb. hoger onderwijs) heeft dezelfde tabbladen. Als er eens
een tabblad ontbreekt betekent dit dat er geen informatie voorhanden is!
Start je exploratietocht op www.onderwijskiezer.be bij het onderdeel ‘hoger onderwijs’.

Op deze manier kom je bij de startpagina van het onderdeel ‘Hoger Onderwijs’.

De opleidingen binnen het hoger onderwijs worden per onderwijsniveau weergegeven.
Klik op bv. ‘Professionele bachelor’(PBa) en ga op zoek naar je opleiding.
Of start je zoektocht via de keuzetrajecten.
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Stel: je wenst info over een bepaalde Professionele bachelor (PBa). Vb. ‘Agro- en Biotechnologie,
afstudeerrichting Dierenzorg’.
Als je de correcte naam kent, kan je de PBa zoeken via het volledige alfabet
3 letters

of via blokjes van

. Zoek de PBa in de lijst..

Uit de lijst kan je opmaken of er (in sommige onderwijsinstellingen) afstudeerrichtingen worden
georganiseerd. Deze staan na de dubbele punt.
Als je gekozen hebt over welke opleiding je meer info wenst, klik je op deze opleiding en exploreer je
de informatieve pagina. Open hiervoor de tabbladen bovenaan de pagina.
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Ga na aan welke instelling je de gekozen opleiding/afstudeerrichting kan en wil volgen.
Vergelijk de websites van de organiserende onderwijsinstellingen.
Voor cijferinfo over de opleiding klik je op het datalogo
de instelling.

rechts naast de contactgegevens van

Vergeet niet dat je tijdens je onderwijsloopbaan nog kan schakelen, veranderen of verder studeren
na je basisopleiding(en).
Exploreer ook de andere tabbladen! Zo kunnen de studierendement-cijfers verhelderend zijn.
Vraag desnoods hulp bij de interpretatie ervan. Het zou spijtig zijn als je je keuze laat bepalen door
een verkeerde interpretatie van de cijfers.
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Info- en opendeurdagen kan je vinden via de knop ‘Infomomenten’ op de algemene startpagina:

Is de informatie op Onderwijskiezer onduidelijk of heb je een vraag?
Laat het ons weten.
Je kan ons contacteren via de vraagmodule op de startpagina van www.onderwijskiezer.be

Een foutje ontdekt?
Laat het ons zeker weten. Dan controleren we het en passen we de info desgevallend aan.
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De foutmeldingsknop staat op elke startpagina van een onderdeel van de hoofdnavigatie .
Dus of je nu klikt op basisonderwijs, secundair onderwijs , volwassenenonderwijs of beroepen, steeds
kom je onderstaande knop tegen:
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