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Ik zit in het laatste jaar van het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO):  

kan Onderwijskiezer mij helpen?  

Onderwijskiezer kan: 

1. Helpen bij het verkennen van je interesse! 

Door het invullen van de belangstellingsproef I-Like-basic. Deze vind je makkelijk via de startpagina.  

 

 

 De verdere uitleg vind je als je daarop klikt. 

 Je kan ook richtingen zoeken via algemene belangstellingsdomeinen, zonder de test in te vullen:   

 Klik op de startpagina op ‘Zoeken via belangstelling’:  

 

Je bekomt dit scherm: 
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Klik op een belangstellingsdomein dat je verkiest en je krijgt een lijst met studierichtingen. Deze zijn 

voor het buitengewoon secundair onderwijs alfabetisch gerangschikt per opleidingsvorm en type. 
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2. Helpen bij het verkennen van je studiehouding!  

Door de proef I-Study-basic in te vullen. Deze vind je makkelijk via de startpagina. De verdere uitleg vind 

je als je daarop klikt. 

 

3. Helpen bij het informeren over studierichtingen in het BuSO! 

Onderwijskiezer heeft een infofiche van elke studierichting in elke onderwijsvorm aan boord.  

Hoe vind ik die info? 

Bv. Je zoekt info over een opleiding in Opleidingsvorm 3. 

Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’. 

 

Klik op ‘OV3 BuSO’ 
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Je krijgt dit scherm met algemene informatie over deze opleidingsvorm: 

 

Klik op het tabje ‘Opleidingen’.  

Je krijgt dit scherm: 

 

Klik op ‘Alle opleidingen OV3’. 

Je krijgt een lijst die alfabetisch en per type is gerangschikt.  

 

Je kan in de lijst filteren op type.          Dit wil zeggen dat er geen school is waar die richting kunt volgen. 

Klik op een richting om de infofiche te bekomen. 
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Op dezelfde manier kan je info zoeken over de andere opleidingsvormen. 

 

4. Helpen bij het informeren over studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs! 

Onderwijskiezer heeft een infofiche van elke studierichting aan boord.  

Hoe vind ik die info? 

Bv. Je zoekt info over de basisoptie Agro- en biotechnieken in het tweede leerjaar van de eerste graad.  

Klik op de startpagina op ‘secundair onderwijs’. 

 

 Je komt op deze pagina: 

 

Klik op 1e graad SO.  

Je bekomt deze pagina. 
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 Klik op 2e leerjaar. 

 Je bekomt deze pagina. 

 

Klik op ‘Agro- en biotechnieken’. 

Je bekomt de infofiche van deze basisoptie. 

             

De informatie is te vinden onder de verschillende tabjes. 
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4. Helpen bij het zoeken van informatie over een school! 

Onderwijskiezer heeft informatie over elke erkende school in Vlaanderen en Brussel. 

Er zijn scholenzoekers per onderwijsniveau. Deze vind je makkelijk via de startpagina. 

 
 Voor meer info: gebruik de aparte instructiefiche: Hoe zoek ik een school in het BuSO? 

5. Helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen! 

Onderwijskiezer heeft informatie over meer dan 600 beroepen.  

Hoe vind ik die? 

Klik op de startpagina op ‘beroepen’. 

  

Je bekomt deze pagina: 

 

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

 alfabetisch / via belangstelling / 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 in de alfabetische beroepenlijst en klik op de benaming.  

 Je bekomt een infofiche.  
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Via de tabjes kan je info vinden.  

 

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. 

Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier 

 


