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25 mei 2020                                                                       Overstapprogramma’s tussen de verschillende niveaus  HO  

 

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

Meer weten over de overstapprogramma’s tussen de verschillende niveaus 

binnen het hoger onderwijs (HO)? 

 

Er bestaan verschillende soorten van hoger onderwijs (HO). Je kan ‘springen’ van 1 onderwijsniveau naar een 

ander.  

Om te achterhalen hoe dat precies in zijn werk gaat, neem je best het structuurschema HO bij de hand. 

Op de startpagina van www.onderwijskiezer.be  kies je in de blauwe hoofdnavigatiebalk bovenaan de pagina, 

het juiste onderwijsniveau nl. hoger onderwijs. 

 

 

Het schema met de structuur van het hoger onderwijs staat achter de knop ‘Informatie: 

 

 

In de fiche op de volgende pagina geven we je een nóg gedetailleerder overzicht  

 van de verschillende niveaus in het hoger onderwijs en 

 de bruggen ertussen 

 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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Hoger Onderwijs (HO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs is ingedeeld in 8 kwalificatieniveaus. Het HO situeert zich op niveau  5, 6, 

7 en 8.  

 

Doorstroming naar opleidingen die rechtstreeks toegankelijk zijn of via een 

programma dat de inhoudelijke verschillen tussen reeds gevolgde opleiding en de 

vervolgopleiding wegwerkt. De duur van een Voorbereidingsprogramma is vrij te 

bepalen door de school. 

Schakelprogramma: overgangsprogramma naar ander onderwijsniveau. De duur ligt 

tussen 45 en 90 studiepunten 

Verkort programma dat rekening houdt met vrijstellingen 

Academische Bachelor (ABa) 

 

Universiteit, School of Arts of  

Hogere  Zeevaartschool 

Master-na-Master (Manama) 

Universiteit  

Professionele Bachelor (PBa)  

 

Hogeschool 

Doctor (PhD) 

Universiteit 

Bachelor-na-Bachelor (Banaba)  

Hogeschool 

Master (Ma)  

Universiteit 

Graduaatsopleiding 

(of HBO5 Verpleegkunde) 

Hogeschool, School of Arts,  

Hogere  Zeevaartschool (of School SO) 

Voorbereidings-

programma 

Schakel- 

programma 

Aanvullings-

traject 

Voorbereidings-

programma 

Voorbereidings

programma 

8 

7 

7 

6 

6 6 

5 

Verkort 

programma 

1 - 8 



3 
 

25 mei 2020                                                                       Overstapprogramma’s tussen de verschillende niveaus  HO  

 

Een hogere opleiding stopt niet noodzakelijk na de basisopleiding. 

Na de basisopleiding  kan je meestal verder studeren  

 binnen hetzelfde onderwijsniveau (vb. na PBa) of  

 je kan overstappen naar een ander onderwijsniveau (vb. van PBa naar Ma  of van HBO5- 

Verpleegkunde naar PBa). 

Daarnaast organiseren heel wat onderwijsinstellingen nog navormingen, bijscholingen … . Deze informatie zoek 

je best via de websites van de onderwijsinstellingen. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Bestudeer vooral de pijltjes in het schema. Zij stellen de bruggen tussen 

onderwijsniveaus voor.   

‘Overstappen’ vereisen vaak het volgen van een extra (aanvullings-, voorbereidings- schakel-) programma. 

Bedoeling is om je met de juiste voorkennis aan de start van je vervolgopleiding te brengen. 

 

Verder studeren na een Graduaatsopleiding en na HBO5-Verpleegkunde? 

→Via een aanvul(lings)traject kan je soms verder studeren tot het niveau van een PBa.  

In bepaalde hogescholen noemt men dit een Brugopleiding.  

Opgelet:  

-bedoeld voor een welbepaalde PBa die inhoudelijk verwant is met je reeds gevolgde graduaatsopleiding (HBO5-

opleiding) 

-bestaat niet voor elke PBa 

-georganiseerd binnen een hogeschool 

→Hoe kom je te weten of er een Aanvultraject bestaat naar een gewenste PBa?  

Aangezien er grote verschillen bestaan tussen hogescholen, zoek je het antwoord best op de website van de 

onderwijsinstelling die de Graduaatsopleiding/ HBO5-Verpleegkunde organiseert. 

 Vb.  Je behaalde je HBO5-Verpleegkunde aan de Campus te Jette en je wil weten of er een aanvultraject bestaat 

om een PBa te behalen. Je vertrekt dus best vanuit je huidige opleiding  en meer bepaald vanuit je huidige 

onderwijsinstelling. Hoe ga je te werk? 

 

Je behaalde diploma situeert zich binnen hoger onderwijs.  

-Op www.onderwijskiezer.be kies je het onderdeel ‘hoger onderwijs’. (Je kan evengoed vertrekken vanuit de 

onderwijsinstelling). 

 

     

 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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-Vervolgens klik je op het niveau van je reeds gevolgde opleiding. 

 In dit voorbeeld gaat het over het hoger beroepsonderwijs HBO5-Verpleegkunde. 

 

 

-Zo kom je terecht op de pagina van je opleiding. Nu kan je op zoek gaan naar je opleidingsinstelling.  

 

In de lijst van de instellingen die deze opleiding organiseren, staan alle contactgegevens. Ook de link naar hun 

website.  Zoek je instelling, klik op de website en zoek in de informatie zij aanvultrajecten aanbieden.  
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Verder studeren na een PBa?  

→Er zijn verschillende mogelijkheden. Ofwel studeer je verder via een: 

-Bachelor-na-bachelor (min. 60 studiepunten, geen leerkrediet in te zetten ). Naargelang je eerder gevolgde 

bacheloropleiding kan je ofwel rechtstreeks instromen in de BanaBa of dien je eerst een 

voorbereidingsprogramma te volgen.  

-Voorbereidingsprogramma vooraleer je start in je BanaBa 

-Postgraduaat (min. 20 studiepunten, geen leerkrediet in te zetten) 

-Schakelprogramma als je wenst over te schakelen naar een Master (max. 90 studiepunten, geen leerkrediet in 

te zetten)  

-Educatieve bacheloropleiding   
 

→ Hoe kom je te weten welke BanaBa er rechtstreeks mogelijk is na je PBa?  

-Vertrek vanuit de PBa die je behaald hebt vb. PBa ‘Pedagogie van het jonge kind’. 

Hoe ga je te werk? 

 

Op www.onderwijskiezer.be kies je het onderdeel ‘hoger onderwijs’.  

 

 

-Klik op het niveau van je reeds gevolgde opleiding. In dit geval is dit ‘professionele bachelor’. 

 

 

Op deze manier kom je op de pagina met de lijst van alle Professionele Bachelors die worden georganiseerd aan 

de Vlaamse hogescholen.  

 

 

 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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-Zoek de PBa ‘Pedagogie van het jonge kind’. Gebruik hiervoor de alfabet-tabbladen.  

 

 

Klik op je opleiding om de informatieve pagina op te halen. Exploreer de informatie.  

Vooral het tabblad ‘Wat na?’ is hier relevant.  

Je krijgt er immers zicht op alle mogelijke Banaba’s die je kan volgen na deze PBa.  

 

 

-Staat er een Banaba tussen die jou mogelijks interesseert?  

Exploreer deze.  

Stel dat je later met kinderen met autisme of ASS wil werken, kies de Ba-na-Ba ‘Autismespectrumstoornissen’.  
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Klik vervolgens het tabblad ‘Toelating’ open om de toelatingsvoorwaarden te weten te komen .  

 

 

→ Wanneer dien je na je PBa een Voorbereidingsprogramma te volgen alvorens met je BanaBa te kunnen 

starten?  

Als je na het doornemen van de toelatingsvoorwaarden, merkt dat jouw PBa geen rechtstreekse aansluiting 

biedt op de BanaBa die je wil volgen, contacteer je best de hogeschool voor meer info. De opleidingsinstelling 

kan je een voorbereidingsprogramma-op-maat opleggen.  

 

→ Shortcut naar de BanaBa- lijst?  

Ga naar het juiste onderwijsniveau in de hoofdnavigatiebalk nl. het ‘Hoger onderwijs’ 

 

 

In de linker kolom kan je de knop naar de algemene lijst met Banaba’s vinden.  
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Op deze manier weet  je welke Banaba’s allemaal georganiseerd worden maar niet  welke  aansluiten op jouw 

PBa .  

 

 

→ Hoe kom je te weten welk Postgraduaat er mogelijk is na je PBa (Ma)?  

Op www.onderwijskiezer.be vertrek je vanuit het juiste onderwijsniveau nl. het  ‘hoger onderwijs’.  

 

Het heeft geen zin deze info te zoeken via je reeds gevolgde PBa (Ma) want hier bestaan geen algemene regels 

voor.  

De organiserende onderwijsinstelling bepaalt zelf volledig de toelatingsvoorwaarden. 

De info is bijgevolg niet gelinkt is aan een specifieke bachelor (Ma). 

 

Stel: Je wenst meer info over het Postgraduaat ’Auti-coach’. 

Ga naar de startpagina van het ‘hoger onderwijs’. Tussen de vele knoppen zoek je  de knop ‘Postgraduaat’ .  

http://www.onderwijskiezer.be/
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Hierachter staat de algemene lijst van mogelijke Postgraduaten.  

Zoek of het Postgraduaat waarnaar je op zoek bent, er tussen staat. 

 
Klik er op en lees de info op de informatieve pagina. 
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Exploreer de tabbladen bovenaan. 

 

 

→ Hoe kom je te weten welke lerarenopleiding mogelijk is na je PBa?  

Wil je les geven in de vakken die aansluiten bij je bachelor/master-opleiding? Dat kan na het volgen van een 

educatieve opleiding. Meer info kan je vinden via het onderdeel ‘Beroepen’ in de blauwe hoofdnavigatiebalk .  

Op de startpagina van het onderdeel ‘Beroepen’, kan je de knop ‘Leraar worden’ vinden. 
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Als je klikt op de knop ‘Leraar worden’ krijg je alle mogelijke informatie over alle mogelijke lerarenopleidingen.  

 

 

Exploreer de informatie zorgvuldig en scroll naar beneden.  

Heel wat links verwijzen naar informatieve pagina’s van het Departement Onderwijs en Vorming.  

Andere links brengen je op relevante Onderwijskiezer- pagina’s  

 

→Hoe kom je te weten of je na je PBa via een Schakelprogramma kan overschakelen naar een bepaalde 

Master? 

Stel dat je de PBa ‘Pedagogie van het jonge kind’  hebt behaald. Vertrek vanuit je PBa . 

Ga hiervoor op www.onderwijskiezer  naar het onderdeel ‘hoger onderwijs’ in de blauwe  hoofdnavigatiebalk. 

 

 

Klik op het niveau van je reeds gevolgde opleiding. In dit geval is dit ‘professionele bachelor’. 

 

 

 

http://www.onderwijskiezer/
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Zoek de door jou reeds gevolgde opleiding in de lijst van alle PBa’s via de alfabetische tabbladen.  

 

 

Eens je op de informatieve pagina van de PBa zit, exploreer je de informatie.  

Vooral het tabblad ‘Wat na?’ is hier relevant.   

 

Je krijgt er immers zicht op de schakelprogramma’s die je kan volgen na deze PBa.  

Deze schakelprogramma’s schakelen je naar een bepaalde Master. 
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Vergeet nooit naar beneden te scrollen!  

Zo merk je dat er verschillende soorten schakelprogramma’s zijn!  

 

Er zijn schakelprogramma’s die specifiek bedoeld zijn voor diegenen die deze PBa hebben gevolgd.  

Er zijn ook schakelprogramma’s die kunnen gevolgd worden na eender welke PBa. 
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Verder studeren na een Academische Bachelor?  

Er zijn verschillende mogelijkheden. Ofwel studeer je verder via een: 

- Master  waarin je rechtstreeks kan instromen ofwel via een 

- Voorbereidingsprogramma wanneer je kiest voor een niet-aansluitende Master 

- Postgraduaat 

- Educatieve opleiding  

 

→ Hoe kom je te weten welke Master mogelijk is na je ABa?  

Je vertrekt vanuit je behaalde Academische Bachelor vb. ‘Audiovisuele kunsten: Cinematografie’. 

Je behaalde diploma situeert zich binnen hoger onderwijs. 

Je zoektocht start op www.onderwijskiezer.be binnen het onderdeel ‘hoger onderwijs’.  

 

Vervolgens klik je op het niveau van je reeds gevolgde opleiding. In dit geval is het een academische bachelor. 

 
 

Via de alfabetische balk zoek je je huidige ABa…. Vb. Cinematografie.  

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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Op de informatieve fiche van je ABa, klik je het tabblad ‘Wat na?’ open.  

 

 

Je krijgt zicht op alle mogelijke masters binnen hetzelfde studiegebied als je behaalde bachelor.  

Zit hier een Master (al dan niet met specifieke afstudeerrichting) bij die jij zit zitten?  

 

Stel dat je wil afstuderen in de ‘Montage’. Klik op de overeenkomstige master.  
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Klik vervolgens het tabblad ‘Toelating’ open.  

 

Wil je meer specifieke informatie?  

Contacteer (of consulteer de website van) de onderwijsinstelling  om te achterhalen of je al dan niet 

rechtstreeks toegang krijgt tot de Master (via tabblad instellingen’) . 

 

→ Wanneer is het volgen van een voorbereidingsprogramma nodig na je ABa vooraleer je kan starten in je 

Master?  

Dit hangt af van je eerder gevolgde academische bacheloropleiding. Je vraagt dit best na in de 

onderwijsinstelling. 

Onderwijskiezer focust vooral op de nabije toekomst, op de aanvang van het hoger onderwijs. 

Uiteraard kan je ook verder studeren na een Master. Deze weg kan je zelf exploreren.  

 

→ Wat is een ‘verkort traject’?  

Soms kan je, als je al een PBa/ABa (of Ma) op zak hebt, bijkomend een andere/nieuwe bachelor (of master) 

behalen via een verkort traject. Een verkorte Bachelor/Master is geen vervolgopleiding.  

 

Het gaat om het behalen van een nieuwe basisopleiding waarvoor je opnieuw leerkrediet dient in te zetten. Het 

traject dat je dient te volgen hangt af van de reeds gevolgde opleiding. 

 

Hoe kom je te weten of je een verkorte bachelor/master kan volgen?  

Deze info wordt soms vermeld bij de beschrijving van de PBa/ABa/Ma. Je neemt best ook contact op met de 

onderwijsinstelling van je keuze.  
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Verward na al deze termen? Lees het na op de Moeilijke Woordenlijst! 

Wil je snel weten wat ze betekenen?  

Zowel op de startpagina van www.onderwijskiezer.be als op de startpagina van de aparte onderdelen uit de 

hoofdnavigatie- balk vb. het onderdeel ‘Hoger Onderwijs’, staat de knop naar de ‘Moeilijke woordenlijst’:   

: 

Klik er op en zoek het te verduidelijken woord via de alfabetische tabjes. Stel dat je wil weten wat de term 

‘Aanvultraject’ betekent…  

 

http://www.onderwijskiezer.be/


18 
 

25 mei 2020                                                                       Overstapprogramma’s tussen de verschillende niveaus  HO  

Klik er op en je krijgt de uitleg:  

 

Op de startpagina’s van de aparte onderdelen (basisonderwijs, secundair onderwijs…) herken je de ‘Moeilijke 

woorden’-knop aan volgend logo:  

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/abc.php?var=SEC

