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25 mei 2020 Studierendement  

 

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

Hoe doen leerlingen uit mijn studierichting het later in de opleiding 

van mijn keuze binnen het hoger onderwijs (HO)? 

 

Je vraag gaat over een specifieke opleiding Hoger Onderwijs (HO).  

Op de startpagina van www.onderwijskiezer.be start je je zoektocht binnen het juiste 

opleidingsniveau.  Klik in de blauwe navigatiebalk (bovenaan) op het onderdeel ‘hoger onderwijs’.  

 

 

Stel dat je geïnteresseerd bent in  de Professionele Bachelor (PBA) ‘Communicatiemanagement’. 

Zoek de opleiding HO binnen het juiste opleidingsniveau.   

 

http://www.onderwijskiezer.be/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=70
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=70
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Zoek de opleiding met behulp van de alfabet-  tabbladen. Het is belangrijk dat je de juiste naam kent. 

Als er (in sommige onderwijsinstellingen) afstudeerrichtingen worden georganiseerd, staan deze na 

de dubbele punt.  

Zoek de PBa in de lijst.  

 

 

De extensies na de dubbele punt, zijn afstudeerrichtingen.  

Klik op de opleiding ‘Communicatiemanagement: Algemene opleiding’. Zo kom je op de 

informatieve pagina van deze algemene opleiding.  

 

 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=67
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Bovenaan de pagina van de PBa  heb je een aantal tabbladen o.a. het tabblad ‘Studierendement’. De 

kans is groot dat je hier het antwoord op je vraag zal vinden.  

 
 

 Klik op het tabblad ‘Studierendement’ en krijg de resultaten gepresenteerd.  

Zo krijg je zicht op de resultaten die leerlingen uit verschillende studierichtingen SO, hebben behaald 

in het 1e jaar in deze opleiding HO. 

Het gaat om gegevens van leerlingen  in de voorbije 6 jaren (indien cijfers beschikbaar).  

Lees op de website de tekst onder de tabel voor een correcte interpretatie! 

 

Van links naar rechts: 

Kolom 1: Hier zie je uit welke studierichtingen SO,  de eerstejaarsstudenten allemaal komen.  

Kolom 2: Je ziet ook hoeveel leerlingen uit een studierichting zich inschreven in deze opleiding HO. 

Kolom 3: Het % studenten uit deze SO-studierichting  t.o.v. van alle afgestudeerden uit deze  

studierichting SO dat zich heeft ingeschreven in deze opleiding HO. 
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Staat jouw huidige studierichting SO niet in de lijst?  

Dit betekent dat minder dan 30 leerlingen uit je studierichting zich de afgelopen jaren hebben 

ingeschreven in deze opleiding HO. Het aantal is te klein om betrouwbare cijfers te berekenen.  

 

In de 7 kolommen Studierendement (SR) lees je af  ’in welke mate’ de studenten succes boekten in 

het 1e jaar van deze opleiding HO. 

Studierendement  gaat niet over ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’.                           

Hoe zit het in elkaar? 

Elke opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen/vakken/activiteiten….  

Elk opleidingsonderdeel heeft een bepaald ‘gewicht’: studiepunten. Zo krijgt een klein vak minder 

studiepunten dan een hoofdvak.  

Elke student schrijft  zich elk academiejaar in voor een aantal opleidingsonderdelen (studiepunten) . 

Je kan slagen voor alle opleidingsonderdelen/vakken of voor bepaalde vakken.  

 

Om na te gaan hoe goed iemand het doet in zijn 1e jaar, wordt nagegaan hoeveel studiepunten 

hij/zij heeft verworven in vergelijking tot het aantal waarvoor hij/zij zich had ingeschreven. Dit is 

het studierendement.  

SR =  Voor hoeveel studiepunten is de student geslaagd   vb. 51  

 Voor hoeveel studiepunten was de student ingeschreven.  vb. 60  

 

De percentages worden weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%. 

Het studierendement van iemand die voor geen enkel opleidingsonderdeel is geslaagd is 0%. 

De student die alle studiepunten heeft verworven/ slaagde voor alle opleidingsonderdelen heeft een 

SR van 100%.  

→Hoe hoger het studierendement, hoe beter.  

Kolom 4  geeft het ‘Gemiddeld SR’ weer.  

Vb. Een gemiddeld SR van 85% = de studenten uit een bepaalde studierichting SO zijn samen 

geslaagd voor 85% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven.  

→Hoe hoger het gemiddeld SR, hoe beter de studenten uit deze studierichting SO het gemiddeld 

doen in een bepaalde opleiding HO.  

Te ingewikkeld? Bespreek de resultaten eventueel met een leerkracht of CLB-er.  

In bovenstaand voorbeeld:  Een student heeft zich ingeschreven voor 60 studiepunten. Op het einde 

van het schooljaar is hij niet geslaagd voor alle opleidingsonderdelen. Hij verwierf 51 studiepunten.  

Het studierendement van een student is  51/60. De student is niet geslaagd voor 

opleidingsonderdelen die samen 9 studiepunten wegen.  

Het kan bv. gaan om 3 vakken van elk 3 studiepunten. Het kan evengoed gaan om een vak van 6 en 

een vak van 3 studiepunten… 

= 85% 
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Studierendement=  51/60 =  85%. Deze student slaagde voor de meeste opleidingsonderdelen 

waarvoor hij zich inschreef.  

 

Het gaat om statistisch materiaal.  

Het is belangrijk dat je de cijfers JUIST interpreteert en niet klakkeloos op jezelf toepast!  

 

Het gaat om gemiddelden.  

Jij bent méér dan een gemiddelde! Ook je huidige schoolresultaten, interesse, persoonlijkheid, 

doorzettingsvermogen, studiehouding, motivatie… bepalen mee je slaagkans in het hoger onderwijs! 

 

De cijfers geven geen verband weer tussen een studierichting SO en het studierendement in het HO.  

 

Belangrijke weetjes:  

1)Het studierendement heeft betrekking op de opleiding in het 1e jaar in zijn totaliteit ( = algemene 

opleiding + opleiding met  afstudeerrichtingen).  

De cijfers voor  de Professionele bachelors ‘Communicatiemanagement: Algemene opleiding’  en 

‘Communicatiemanagement: Public relations en voorlichting’ zijn bijgevolg dezelfde.  

2)De cijfers informeren over de resultaten over alle opleidingsinstellingen HO samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


