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

Weet je al wat jou interesseert?
En welke hogere opleidingen hier mee te maken hebben?
Ja, Ik weet wat me interesseert en ik weet welke opleiding(en) hoger onderwijs (HO) met mijn
interesse te maken hebben.
Ingeval je antwoord ‘neen’ is, ga naar p. 6.
Als je de juiste benaming kent van de opleiding(en)HO kan je deze makkelijk opzoeken op
www.onderwijskiezer.be .
Op de startpagina start je je zoektocht binnen het juiste onderwijsniveau. Zoek in de blauwe balk
van de hoofdnavigatie het onderdeel ‘hoger onderwijs’.

Als je weet op welk niveau de opleiding zich situeert nl. graduaatsopleiding/HBO5, professionele
bachelor (PBa) of academische bachelor(ABa) , klik je helemaal links, op het juiste niveau.
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Vervolgens zoek je de opleiding en klik je er op om naar de informatiepagina te gaan.
Exploreer deze info volledig en vergeet hierbij niet de verschillende tabbladen (helemaal bovenaan
de pagina)te openen .
Deze tabbladen kunnen verschillen al naargelang het soort HO.
Vb. voor de graduaatsopleiding ‘Accounting administration’ heb je volgende tabbladen:

Vb. Voor de PBa ‘Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting Agro-industrie’ heb je volgende
tabbladen:

Vb. Bij de ABa ‘Agogische wetenschappen’ kan je onderstaande tabbladen vinden:

∆ Soms zijn er meer/minder tabbladen binnen eenzelfde soort HO. De reden hiervoor is eenvoudig:
Als er geen info over voorhanden is, plaatsen we het tabje niet.

Vb. Ingeval van de ABa ‘Pedagogische wetenschappen’, stel je vast dat er een tabblad ‘Andere
afstudeerrichtingen’ bestaat. Dit betekent dat deze opleiding zowel als algemene opleiding (=zonder
afstudeerrichting) bestaat als met verschillende afstudeerrichtingen.
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JA, ik weet wat me interesseert en
wil te weten komen welke opleidingen binnen het hoger onderwijs (HO) te maken hebben met mijn
interesse.
Er zijn verschillende manieren om te achterhalen welke opleidingen HO overeenkomen met je
belangstelling.
→ Zoek via belangstellingsdomeinen
Je bent op zoek naar opleidingen HO.
Bijgevolg vertrek je op de startpagina van www.onderwijskiezer.be bij het onderdeel ‘hoger
onderwijs’.

Op deze manier krijg je de startpagina van het HO gepresenteerd.
Hier klik je in de kolom ‘Zoek via’ op de knop ‘Belangstelling’.

Je kan zelf 1 belangstellingsdomein invullen maar je kan ook een combinatie van 2 tot 3
belangstellingsdomeinen invullen door via de V-knop domeinen te selecteren:
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Stel dat je graag mensen helpt en ook graag muziek speelt, dan zou je volgende 2
belangstellingsdomeinen kunnen aanvinken:’ Sociaal dienstbetoon’ en ‘Muziek’.

De opleidingen HO die beantwoorden aan jouw interessedomein(en) worden vervolgens
weergegeven. Let wel: zijn gerangschikt volgens opleidingsniveau. Standaard openen ze op het
tabblad ‘Professionele bachelor’.
Vergeet dus niet de tabbladen van de onderwijsniveaus die je interesseren, open te klikken! Zo merk
je bv. dat er een master is die overeenkomt met de combinatie van jouw 2 belangstellingsdomeinen.

→ Zoek via schoolvakken uit de 3e graad van het secundair onderwijs.
Meestal weet je wel welke vakken jou momenteel interesseren binnen het secundair onderwijs (SO) .
Toch vertrek je op de startpagina van www.onderwijskiezer.be vanuit het onderdeel ‘hoger
onderwijs’.

Op de startpagina van het HO klik je in de kolom ‘Zoek via’ op de knop ‘schoolvakken’.
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Vervolgens krijg je de opsomming van schoolvakken uit de 3e graad SO.

Klik op het vak dat jou boeit en krijg het overzicht van opleidingen HO waarin dat vak een belangrijke
rol speelt.
Vb. je bent geïnteresseerd in het vak ‘Cultuurwetenschappen’.
Ook hier worden de opleidingen HO per niveau (PBa, ABa, MA, Ba-na-Ba) gepresenteerd. Standaard
opent de pagina op het overzicht van de PBA’s.
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Open ook de andere tabbladen (Aca bachelor, Master…) om te weten te komen binnen welke
andere hogere opleidingen de inhouden van je vak ook prominent aan bod komen.

NEEN, ik weet niet wat me interesseert en bijgevolg ook niet wat ik wil studeren in het hoger
onderwijs (HO).
Dan is het interessant om te achterhalen waar jouw belangstelling zich situeert. Op Onderwijskiezer
staat materiaal dat je kan helpen om dit te achterhalen.
Wij geven een overzicht van deze tools.
→ Vul de online belangstellingsvragenlijst I-Prefer in.
Op de startpagina van www.onderwijskiezer.be, klik je de knop ‘Online vragenlijsten’ open.

Als je hier op klikt krijg je alle online vragenlijsten van Onderwijskiezer gepresenteerd.
Uiterst rechts staat voor wie die vragenlijst bedoeld is.
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Je kan de ‘I-Prefer ‘ invullen.
Op +/- 30 minuten geef je 140 activiteiten een score.
Hiermee breng je je belangstelling voor opleidingen hoger onderwijs grondig in kaart.
Je kunt je resultaten vergelijken met deze van je leeftijdsgenoten.
Let wel: vooraf dien je enkele gegevens in te vullen. Ze worden niet aan derden doorgegeven. De
bedoeling hiervan is dubbel:



Enerzijds moeten we weten naar welk adres we de resultaten kunnen mailen. (Je kan 1 of 2
mailadressen invullen).
Anderzijds worden deze data gebruikt om de tests na een bepaalde periode opnieuw te
normeren zodat we je betrouwbare informatie kunnen aanreiken.

Het is mogelijk je resultaten te printen en/of te ontvangen via e-mail en/of op te slaan als pdf.
Op het resultaatblad kan je aangeven op welke manier je je resultaten wil.
In de resultatenmail zitten actieve links waarop je kan klikken.
Met 2 klikken zie je welke opleidingen HO te maken hebben met de belangstellingsdomeinen waarop
jij hoog scoort.
Ga met de resultaten verder aan de slag te gaan. Idealiter bespreek je ze met je leerkracht/
keuzebegeleider op school of met de CLB-er. Op deze manier trek je geen verkeerde conclusies.

Je kan de onlinetests ook vinden op de startpagina van het HO. Hier staan enkel die tests die relevant
zijn voor jouw leeftijd.
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→ Verken het opleidingsaanbod HO via de Explorer
Je start je zoektocht net zoals daarnet met de I-Prefer.
Via de knop ‘Online vragenlijsten’ op de startpagina van de website kan je de Explorer vinden.

Alle tools zijn ook terug te vinden via de startpagina van het onderdeel ‘hoger onderwijs’.

De Explorer is een exploratietool die helpt om opleidingen HO te selecteren die je verder wil
exploreren.
Je kan het instrument gebruiken om het opleidingsaanbod binnen hoger onderwijs te verkennen.
De werkwijze is eenvoudig: Je krijgt 94 trefwoorden gepresenteerd waaraan je zelf een score van 0
tot 10 geeft al naargelang de graad waarin ze jou boeien.
Je hoeft enkel die trefwoorden te scoren die jou het meest boeien. Op deze manier krijg je zicht op
de mate waarin opleidingen overeen komen met jouw scores.
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Als je op de startpagina van het Hoger Onderwijs zoekt ‘Via trefwoorden’ kom je ook bij Explorer
terecht.
→ Verken het opleidingsaanbod HO via de studiegebieden
Klik bovenaan de startpagina van www.onderwijskiezer.be in de blauwe balk van de hoofdnavigatie
op het onderdeel ‘hoger onderwijs’. Klik vervolgens op ‘Zoek via …Studiegebied’.

Op deze manier krijg je het overzicht van alle studiegebieden binnen het HO. Overloop ze en klik op
een studiegebied dat jou mogelijks interesseert vb. Gezondheidszorg.
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Door te klikken op het studiegebied, krijg je een overzicht van alle opleidingen HO binnen dit
studiegebied.
De pagina opent zich standaard op het overzicht van de professionele bachelors. Klik ook de andere
tabbladen open.
Zo kom je te weten welke opleidingen er zijn binnen de andere vormen van HO.

Let op: Je kan, nadat je hebt geklikt op de knop ‘Studiegebied’, ook klikken IN de brede groene balk!
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In dat geval open je een overzicht



per studiegebied
van alle opleidingen op bachelor en masterniveau.

Beter nog: je kan dit overzicht printen!
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