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Ik zit in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO):  

kan Onderwijskiezer mij helpen? 

Onderwijskiezer kan: 

1. Helpen bij het verkennen van je interesse! 

Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is.  

Van 102 activiteiten geef je met een cijfer van 1 tot 7 aan hoe graag je ze doet of zou doen. Als je alle 

vragen beantwoord hebt, verschijnt een grafiek met je resultaat per belangstellingsdomein. Je kunt 

dan doorklikken naar de studierichtingen die bij een belangstellingsdomein horen. De resultaten kan 

je printen, opslaan als een pdf of ontvangen via e-mail. 

De verdere uitleg vind je als je daarop klikt. 

 

Er is ook een belangstellingsproef bij de overgang secundair – hoger onderwijs: De I-Prefer. 

Je kan ook zoeken op belangstelling zonder de test in te vullen. 

Klik op startpagina op . Je bekomt deze pagina. Klik op ‘zoeken via belangstelling’ 
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Je krijgt een pagina met een overzicht van belangstellingsdomeinen. 

 

Klik op een foto en je krijgt per graad een overzicht van de studierichtingen. In het overzicht vind je 

onderaan de studierichtingen van het BuSO OV3 en OV4. Je krijgt ook een overzicht van de richtingen 

in DBSO en bij  Syntra. 

2. Helpen bij het verkennen van je studiehouding!  

De I-Study is een vragenlijst die peilt naar je studiehouding. Hieronder verstaan we twee dingen:  

- Je motivatie om te leren 

- De manier waarop je leert, je studiemethode 

Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het secundair onderwijs. De I-Study-

junior richt zich naar leerlingen van het tweede jaar van het secundair onderwijs. De I-Study richt zich 

op laatstejaars van het secundair onderwijs. De verdere uitleg vind je als je daarop klikt. 
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3. Helpen bij het informeren over studierichtingen in het buitengewoon secundair 

onderwijs! 

Onderwijskiezer heeft een infofiche van elke studierichting aan boord. Hoe vind ik die info?  

Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’. 

 

Je komt op deze pagina: 

 

Klik op OV3 BuSO. Je komt op deze pagina: 

 

Voor een lijst met alle bestaande opleidingen, klik je op het tabje ‘Opleidingen’. 
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Klik nog eens op  

Je bekomt een lijst met alle opleidingen, alfabetisch per type gerangschikt. Je kan filteren per type. 

 

Klik op een richting voor meer info.                    Dit betekent dat de richting niet wordt georganiseerd. 

Bv. Autohulpmecanicien 

 

De informatie is te vinden onder verschillende tabjes.  

 Wat?: inhoudelijke beschrijving van de studierichting. 

 Scholenzoeker: waar kan je de richting volgen. 

 Attest: welk attest en/of diploma behaal je in deze richting. 

 Wat na ?: welke mogelijkheden zijn er na deze richting ? 

 Beroepen: beperkt overzicht van mogelijke beroepen, let op: na een doorstromingsrichting 

ASO/TSO zal je hier niet veel vinden. 

 Links: (ev.) filmpje, analyse studierichtingen VVKSO en VDAB-studie schoolverlaters. 
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Je kunt ook op andere manieren ontdekken welke studierichtingen er op Onderwijskiezer staan. 

Op de startpagina van secundair onderwijs kan je klikken op ‘zoeken via trefwoorden’. 

 

Je bekomt een pagina met een aantal trefwoorden. Door te klikken op een trefwoord krijg je een 

overzicht van gekoppelde studierichtingen. 
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4. Helpen bij het zoeken naar beroepen! 

Onderwijskiezer heeft informatie over meer dan 600 beroepen. Hoe vind ik die? 

Klik op de startpagina op ‘Beroepen’. 

 

Je komt op deze pagina: 

 

Je kunt op verschillende manieren ontdekken welke beroepen op onderwijskiezer staan: op naam / 

via interesse / knelpuntberoepen …  

Kies de gewenste manier en zoek de naam van het beroep dat je interesseert. Bv. Je zoekt info over 

het beroep ‘verpleegkundige’. Zoek dit beroep en klik op de benaming. Je bekomt een infofiche. Via 

de tabjes kan je info vinden. 
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Weetjes:  

Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier 

Denk je dat de info niet klopt?  

Vul onmiddellijk een foutmeldingsformulier in en zend dit door.  

Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de rechterkant, maar steeds met dit 

symbool. 

 


