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en een overzicht van je mogelijkheden na het secundair onderwijs.
De brochure is speciaal ontworpen voor de studie-informatiedagen
(SID-ins). Je kan ze in je eentje doornemen, of samen met je leerkracht of
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KIEZEN EN
BESLISSEN

TIPS VOOR EEN
DOORDACHTE STUDIEKEUZE

Binnenkort sta je voor een belangrijke
keuze: verder studeren of gaan werken. Het aanbod aan vervolgopleidin-

gen en beroepen is ruim. Daarom is het
belangrijk om je keuze tijdig en goed
voor te bereiden.

Een doordachte keuze maak je door
verschillende acties. Die lopen door
elkaar en beïnvloeden elkaar.

Schema : mijn keuzeproces

MIJN KEUZEPROCES

KEN IK MEZELF ?

Wie ben ik ? Wat kan ik ?
Wat wil ik ?

KEN IK HET AANBOD
GRONDIG ?

Ga actief aan de slag
en neem je tijd
Verder studeren is een kans om je dromen en doelen waar te maken. Reden
genoeg om actief aan de slag te gaan.
Ga op zoek naar informatie. Praat met
mensen die je kunnen helpen met
afwegen en vergelijken. Maak voorlopige keuzes en onderzoek die verder.
Misschien kies je uiteindelijk een heel
andere studierichting.
Ga niet over één nacht ijs en neem er
de nodige tijd voor. Niet alleen wat je
kiest is belangrijk, maar ook hoe je tot
een keuze komt.

Ken jezelf
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik ?
Denk over die vragen na, en praat
erover met anderen. De antwoorden
helpen je een goede keuze voor een
studie of beroep te maken.

KAN IK BESLISSEN ?
Sta ik achter
mijn keuze ?

WIL IK KIEZEN ?

Wil ik me daar actief voor inzetten
en er de tijd voor nemen ?

Wie ben ik ?

Verken het aanbod

Wat zijn jouw belangrijkste persoonlijkheidskenmerken en waarden ? Wat
boeit jou persoonlijk, geeft je energie
en motiveert je ? Hoe sta je tegenover
leren en studeren en hoe pak je dat
voor jezelf praktisch aan ? Hoe zien familieleden en vrienden je als persoon ?

Kiezen gaat beter als je het aanbod
goed kent. Informeer je over de verschillende opleidingen, instellingen,
toelatingsvoorwaarden en -proeven,
trajecten, beroepen en sectoren.

Wat kan ik ?

School, leraren en CLB

Wat zijn je sterkste schoolvakken ?
Welke doe je het liefst ? Waar ben je
sterk in buiten de schoolmuren, in je
hobby’s, tijdelijke jobs, persoonlijke
ervaringen ? Welke talenten heb je volgens je familieleden en vrienden ?

Het is de taak van je school en leraren
om je te informeren en te begeleiden
in je studie- of beroepskeuze. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
ondersteunt hen daarbij. Je kan ook
rechtstreeks bij het CLB terecht. Lees
meer op pagina 14.

Wat wil ik ?
Wat wil je later doen ? Met welke
activiteiten wil je elke dag bezig zijn ?
Welke opleiding of beroep past echt bij
je interesses ? Wat zijn je dromen voor
de toekomst ? Wat vinden familieleden
en vrienden daarvan ?

8

Waar vind je informatie ?

Oud-leerlingen van je school
en beroepsbeoefenaars

Events en begeleiding op
hogescholen en universiteiten

Vraag raad aan oud-leerlingen van je
school en beroepsbeoefenaars over de
sterke en zwakke punten van je vooropleiding, over hun ervaringen met
hoger onderwijs en hoe het er nu écht
aan toegaat in hun vak. Veel scholen
organiseren zelf een infomoment.

Neem plaats tussen de studenten en
volg de echte onderwijsactiviteiten
zoals lessen, practica en groepswerk.
Openlesdagen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Sommige opleidingen
houden zelfs openlesdagen op maat.
Op een info-evenement van een hogeschool of universiteit kan je vragen
stellen aan studietrajectbegeleiders
en docenten. Je vindt er info over
beroepen en je kan er vaak cursussen
inkijken. Je kan op de hogeschool of
universiteit terecht bij studieadviseurs
en studietrajectbegeleiders. Zij helpen
je met je studiekeuze en informeren
je over de opleidingen, trajecten en
begeleidingsmaatregelen.

Websites
Op onderwijskiezer.be en de websites
van de scholen vind je gedetailleerde
informatie over regelgeving, opleiding
en beroepen. Bezoek ook de website
van de VDAB en van jobsites om meer
te weten over de arbeidsmarkt en de
taken die bij een beroep horen.
Brochures
De meeste hogescholen en universiteiten hebben brochures met alle details
over hun opleidingen. VDAB heeft een
heleboel info over de arbeidsmarkt.
Studie-Informatiedagen (SID-In)
Op de SID-ins ontmoet je vertegenwoordigers van alle Vlaamse hogescholen en universiteiten en beroepssectoren. Vind de data en locaties van de
SID-ins in deze brochure of op sidin.be.

Maak een weloverwogen
keuze die bij je past
Wik en weeg je voorkeuren en hak dan
de knoop door. Via onderwijskiezer.be
kan je instrumenten terugvinden die je
hierbij kunnen helpen, zoals Explorer
en een keuzerooster.
Zodra je je keuze gemaakt hebt, moet
je nog bij een aantal zaken stilstaan.
Ken je de consequenties van je keuze?
Ben je bereid om die te aanvaarden?
Misschien twijfel je nog? Onderzoek
bij jezelf waarover precies. Misschien
loont het de moeite om nog verder te
zoeken.
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Hoe meer je achter je keuze staat, hoe
meer kans op slagen je hebt.
Heb je een tweede keuze achter de
hand, voor als je eerste keuze toch niet
aan je verwachtingen voldoet of niet
haalbaar is?
Wat na je keuze ?
Informeer je over de inschrijvingsvoorwaarden voor je opleiding bij de
hogeschool of universiteit. Of over de
vacatures voor je beroep bij VDAB, op
jobsites en bij werkgevers.
Nog een paar tips :
•

Veel onderwijsinstellingen organiseren onthaalactiviteiten voor nieuwe
studenten. Verken de mogelijkheden
op hun websites.

•

Check tools om te peilen naar je
startcompetenties en voorkennis
op onderwijskiezer.be.

•

Werk aan je vaardigheden door deel
te nemen aan opfrissingscursussen
in de instellingen of online cursussen
bij hogescholen en universiteiten, bij
VDAB of een centrum voor volwassenenonderwijs.

•

VDAB helpt je graag met vacatures

en sollicitatietips: vdab.be.

NAAR DE STUDIE-

INFORMATIEDAGEN (SID-IN)

Wil je verder studeren ?
Wil je studeren of werken in het buitenland ?
Wil je meteen gaan werken ?
Vind het antwoord op al je vragen op de SID-in.

•

Ontdek de hogescholen, universiteiten en andere instellingen.

•

Leer alles over leren en werken bij politie, brandweer, defensie en in de luchtvaart.

•

Verzamel brochures over de opleidingen en sectoren die jou interesseren.

•

Praat met studenten en medewerkers van de hogescholen en universiteiten,
en met vertegenwoordigers van de beroepssectoren waar je later wil werken.

•

Stel vragen over de opleiding die je wil volgen, de toelatingsvoorwaarden,
de onderwijsinstellingen en je toekomstmogelijkheden.
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DATA &
LOCATIES
Donderdag en vrijdag
klassikale bezoeken
9 - 12 uur en 13 - 16 uur.
Zaterdag vrije bezoeken
10 - 16 uur.

Vlaams-Brabant
donderdag 9 tot zaterdag 11 januari 2020
Brabanthal / Brabantlaan 1 / 3001 Leuven

West-Vlaanderen
donderdag 23 tot zaterdag 25 januari 2020
Kortrijk Xpo (Hal 4) / Doorniksesteenweg 216 / 8500 Kortrijk

Oost-Vlaanderen
donderdag 30 januari tot zaterdag 1 februari 2020
Flanders Expo (Hal 8) / Maaltekouter 1 / 9051 Gent

Antwerpen
donderdag 6 tot zaterdag 8 februari 2020
Antwerp Expo (Hal 4) / Jan Van Rijswijcklaan 191 / 2020 Antwerpen

Limburg
Meer info

sidin.be

donderdag 13 tot zaterdag 15 februari 2020
Limburghal (Hal A en B) / Jaarbeurslaan 6 / 3600 Genk
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ONDERWIJSKIEZER
HELPT JE KIEZEN

Ben je op zoek naar pasklare, verstaanbare en neutrale info over de opleidingen
die je interesseren ? Vind alles wat je zoekt op onderwijskiezer.be.
•

Fiches over elke bachelor- en masteropleiding en over alle afstudeerrichtingen in het hoger onderwijs

•

Cijfers en feiten over studierendement en kansen op de arbeidsmarkt bij elke opleiding

•

Info over opleidingen buiten het hoger onderwijs zoals secundair-na-secundair en uniformberoepen

•

Zoek via je favoriete schoolvakken uit het secundair onderwijs, of per belangstellingsdomein

•

Test je interesses, inzet, vaardigheden en studiehouding

•

Stel je vraag online

HET CENTRUM
VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)
Helpt je bij je studiekeuze.

Weet je niet waar je de opleiding van je dromen kan volgen ?
Heb je vragen over een opleiding of beroep ?
Heb je een online test ingevuld in en zit je nog met vragen ?
Vraag je je af of je een opleiding wel aankan ?
Vraag hulp aan het CLB
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding aan op 4 domeinen  :
Schema : mijn keuzeproces

MIJN KEUZEPROCES

KEN IK MEZELF ?

Wie ben ik ? Wat kan ik ?
Wat wil ik ?

KEN IK HET AANBOD
GRONDIG ?

In een CLB werken verschillende vakmensen samen : pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen
en verpleegkundigen. Je kan in vertrouwen met hen praten : zij hebben
beroepsgeheim.
Elke school werkt met een CLB samen.
Ze bieden begeleiding voor je studie- of
beroepskeuze. De hulp is altijd gratis.

KAN IK BESLISSEN ?
Sta ik achter
mijn keuze?

Het CLB helpt je kiezen. Je kan bij het
CLB terecht voor een gesprek over :
•

Opleidingen en beroepen

•

Studiemethode en leerproblemen

•

Keuzemoeilijkheden

•

Je toekomst
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WIL IK KIEZEN ?

Wil ik me daar actief voor inzetten
en er de tijd voor nemen ?

Ontmoet het CLB
•

Vind de contactgegevens van jouw
CLB op onderwijskiezer.be.

•

Chat gratis en anoniem met een
CLB-medewerker via clbchat.be of
facebook.com/clbchat.

•

Bezoek de CLB-stand op de SID-in.
Jij en je ouders kunnen er vragen
stellen over opleidingen en beroepen.

•

Lees alles over CLB’s na op:
onderwijs.vlaanderen.be/clb

DE

LEERWINKEL

Bij de Leerwinkel vind je gratis informatie en coaching bij het kiezen van
een opleiding, vorming of onderwijs.
Voor diplomagerichte opleidingen,
maar ook voor opleidingen die je
versterken, iets bijleren of een nieuwe
wending in je leven helpen nemen.
Je kan een leven lang leren en de
Leerwinkel helpt je daarin je weg te
vinden.

Jij bepaalt de vragen en kiest je leertraject. De Leerwinkel houdt rekening
met jouw voorkeuren en noden.
Wat doet een Leerwinkel?
De Leerwinkel helpt je leervraag
te verhelderen en biedt informatie
over opleidingen. Er wordt aandacht
besteed aan financiële, mobiele, taalvaardige en andere drempels. Naast
informatie voorziet de Leerwinkel ook
in begeleiding en oriëntatie, individueel of in groep.
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De Leerwinkel kan jou doorverwijzen naar de opleidingsinstellingen in
jouw regio. Ook over zaken zoals de
gelijkschakeling van je diploma kan
de Leerwinkel je informeren, op weg
helpen en doorverwijzen.
Meer info, adressen en openingstijden  :
onderwijs.vlaanderen.be/leerwinkels

•
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VERDER
STUDEREN

WEGWIJS
IN HET HOGER ONDERWIJS

Verschillende soorten instellingen bieden erkende opleidingen aan in het hoger onderwijs.
•

Aan een hogeschool kan je graduaatsopleidingen en
professioneel gerichte bacherloropleidingen volgen.

•

Aan een School of Arts kan je graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelor- en masteropleidingen
volgen in de studiegebieden audiovisuele en beeldende
kunst, muziek en podiumkunsten.

•

Aan een universiteit kan je academische bachelor- en
masteropleidingen volgen.

•

De Hogere Zeevaartschool biedt binnen het studiegebied
nautische wetenschappen, graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelor- en masteropleidingen aan.

Volg een graduaatsopleiding
De graduaatsopleidingen bereiden je voor op een beroep,
maar je kan er ook mee doorstromen naar bacheloropleidingen. Het niveau van de opleidingen situeert zich tussen
dat van het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen.
Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding, met minimaal een derde van de studieomvang.
Graduaatsopleidingen volg je aan een hogeschool. Er is één
uitzondering : de opleiding hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (hbo5) volg je in een school voor secundair onderwijs.
Graduaatsopleidingen hebben een studieomvang van 90 of
120 studiepunten.
Vind de opleiding van je keuze op de websites van de
hogescholen.

Na je graduaatsopleiding
Verder studeren na je graduaatsopleiding
Je kan een professionele of een academische bachelor volgen.
Als je een opleiding kiest die inhoudelijk aansluit bij je
graduaatsdiploma, kan je een verkort traject volgen. Check
de mogelijkheden bij de hogeronderwijsinstelling waar je de
opleiding wil volgen.
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Volg een professionele
bachelor

Een masteropleiding heeft een studieomvang van minstens
60 studiepunten. Er bestaan drie soorten masters :

Professionele bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats
gericht op de beroepspraktijk. Je verwerft kennis en competenties die nodig zijn voor de zelfstandige uitoefening van
een of meer beroepen. Professionele bacheloropleidingen
hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten.

•

Inhoudelijke master in een bepaald domein

•

Onderzoeksmaster

•

Educatieve master die je voorbereiden op een job als
leraar

Na je masteropleiding
Verder studeren na je
professionele bachelor ?

Er zijn drie mogelijkheden om na je masteropleiding
verder te studeren.

•

Je kan een bachelor-na-bacheloropleiding volgen (banaba). Die zorgt voor een verbreding of specialisatie van je
bacheloropleiding.

•

Je kan een schakelprogramma volgen om daarna een masteropleiding te starten. Je moet hier geen leerkrediet voor
inzetten.

•

Je kan een postgraduaat volgen. Dit heeft een studieomvang van tenminste 20 studiepunten. Rond je de opleiding
succesvol af, dan behaal je een postgraduaatgetuigschrift.

Volg een academische bachelor
Academische bacheloropleidingen leggen de nadruk op een
brede academische (theoretische) vorming of een vorming in
de kunsten. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bereiden je voornamelijk voor op een masteropleiding. Je kan ook uitstromen naar de arbeidsmarkt.
Academische bacheloropleidingen hebben een studieomvang
van minstens 180 studiepunten.

Volg een masteropleiding
Verder studeren na je
academische bachelor ?
Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties. Die heb je
nodig voor een beroep, of voor de zelfstandige beoefening
van wetenschap of kunst. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.
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•

Master-na-master
Een master-na-masteropleiding (manama) volgt op een andere masteropleiding. Je kan er je kennis en competenties
binnen een bepaald studiegebied verder mee uitbouwen.

•

Postgraduaat
Een postgraduaat heeft een studieomvang van ten minste
20 studiepunten. Rond je de opleiding succesvol af, dan
behaal je een postgraduaatgetuigschrift.

•

Doctoraat
Wil je een doctoraat behalen, dan moet je uitzonderlijk
wetenschappelijk onderzoek doen en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen. Je krijgt de kans
om je vier tot zes jaar te verdiepen in onderzoek. Als je
dat onderzoek succesvol afrondt, behaal je de titel en het
diploma van doctor. Dat is de hoogste academische graad
die je in België kan behalen.

STUDIEKOSTEN EN -TOELAGEN

Welke kosten ?
Elke student moet studiegeld betalen voor onderwijsactiviteiten en examens. Het bedrag hangt af van het aantal
studiepunten dat je opneemt en van je recht op een studietoelage.
Meer info :
• onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden
Naast studiegeld heb je nog andere studiekosten : voor de
aankoop van boeken, cursussen en ander studiemateriaal,
voor een abonnement op het openbaar vervoer, voor huisvesting … Neem contact op met de studentenvoorziening of
sociale dienst van je hogeschool of universiteit voor meer details, om een vollediger beeld van je studiekosten te vormen.

Studietoelagen
Kan je als student financiële steun gebruiken ? Een studietoelage kan voor jou het verschil maken.
Je kan een studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2020
tot en met 1 juni 2021. Check of je er recht op hebt en vraag
je toelage eenvoudig aan via het digitaal loket op studietoelagen.be.

Kom je in aanmerking voor een studietoelage, dan betaal je
minder inschrijvingsgeld. Je krijg een hogere toelage als je op
kot zit. Kom je net niet in aanmerking voor een studietoelage? Misschien kom je in aanmerking om als bijna-beursstudent minder inschrijvingsgeld te betalen.

Studiefinanciering of studielening
Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid kan je
voor studiefinanciering of een studielening ook terecht bij
de studentenvoorziening of sociale dienst van je universiteit of hogeschool. Of voor een overbruggingslening,
als je door omstandigheden tijdelijk extra kosten hebt. Die
voorziening of dienst kan ook een renteloos voorschot op je
studietoelage toestaan. Contactgegevens en meer informatie :
centenvoorstudenten.be.
Contactgegevens en meer info :
•
•

centenvoorstudenten.be
studietoelagen.be
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LEERKREDIET

Een rugzak vol studiepunten
Als je start aan de hogeschool of universiteit, heb je een
leerkrediet van 140 studiepunten. Die ‘rugzak‘ gebruik je
doorheen je studieloopbaan :
•

Er verdwijnen punten uit je rugzak als je je inschrijft voor
een opleidingsonderdeel van een bachelor- of masteropleiding.

•

Ben je geslaagd voor het opleidingsonderdeel, dan win je
de studiepunten terug onder de vorm van ‘credits’. Ook als
je pas slaagt in de tweede examenperiode krijg je credits

•

De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt met een
diplomacontract krijg je dubbel terug.

•

•

Ben je na de eerste of tweede examenperiode over de hele
lijn geslaagd, dan krijg je de 60 ingezette studiepunten
terug en heb je er opnieuw 140. Zijn het de eerste 60 waarvoor je slaagt ? Dan krijg je ze zelfs dubbel terug. Dan heb
je dus een leerkrediet van 140 + 60 = 200 studiepunten.

•

Ben je voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten
niet geslaagd, ook niet in de tweede examenperiode? Dan
verlies je die studiepunten. Je krijgt geen credits.

Niet voor alle opleidingen
Je hebt geen leerkrediet nodig als je inschrijft

Je wint geen credits terug als je niet bent geslaagd of als je
een ‘tolerantie’ inzet. (Een tolerantie kan je inzetten voor
een opleidingsonderdeel waarvoor je 8 of 9 op 20 punten
behaalde).

Zo weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces. Een te laag
leerkrediet heeft dan ook invloed op het verdere verloop van
je studieloopbaan. Met andere woorden : je kan niet verder
blijven studeren zonder resultaten te boeken.

Een voorbeeld
Je schrijft je in voor een jaar voltijds studeren, wat overeenkomt met 60 studiepunten. Die worden afgetrokken van de
140 studiepunten waarmee je startte. Je houdt er dus 80 over.
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•

Voor een schakel- of voorbereidingsprogramma

•

Voor graduaatsopleiding/hbo5-opleiding Verpleegkunde

•

Voor een postgraduaatsopleiding

•

Voor een bachelor-na-bacheloropleiding

•

Voor een master-na-masteropleiding

•

Met een examencontract

Jouw leerkrediet en meer info
Een overzicht van de stand van je leerkrediet kan je
opvragen via studentenportaal.be.
Meer info :
• onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet

TOELATINGSVOORWAARDEN

Graduaat
Je kan inschrijven als je hebt voldaan aan de leerplicht en je :
•

Een diploma secundair onderwijs hebt, of

•

Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3
jaar behaald is

•

Ook als je ooit al een diploma hoger onderwijs (van een
hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs)
of een certificaat van een opleiding van het secundair
volwassenenonderwijs van minimaal negenhonderd lestijden behaald hebt, word je rechtstreeks toegelaten tot een
graduaatsopleiding

•

Als je beschikt over een ander Belgisch of buitenlands
studiebewijs dat als gelijkwaardig is erkend met één van
bovengenoemde diploma’s, word je ook toegelaten tot een
graduaatsopleiding. Details en aanvraagprocedures voor
erkenning van andere diploma’s kan je opvragen bij de
onderwijsinstellingen

Wie geen van die studiebewijzen behaald heeft, moet slagen
voor een toelatingsproef om zich te mogen inschrijven. Contacteer de instelling waar je de opleiding wil volgen, om die
mogelijkheid te bespreken..
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De hogeschool kan je ook inschrijven :
•

Om humanitaire redenen

•

Om medische, psychische of sociale redenen

•

Na een positief resultaat op een toelatingstest
die je algemene niveau test

Wil je een inschrijving om die redenen of met een
toelatingsproef ? Neem contact op met je hogeschool.

Voor de universitaire opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde moet je slagen voor een toelatingsexamen.
Meer info vind je op p. 25.

•

Voor bepaalde bacheloropleidingen is deelname aan een
niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde om in te
schrijven.

Meer info :
• onderwijs.vlaanderen.be/niet-bindende-toelatingsproeven-bacheloropleidingen

Bachelor
Als je een diploma secundair onderwijs hebt, kan je je inschrijven voor een bacheloropleiding. Dat mag een diploma
algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair
onderwijs (tso), kunstsecundair onderwijs (kso) of beroepssecundair onderwijs (bso) zijn. Een getuigschrift bso is niet
voldoende.
Ook als je ooit al een diploma hoger onderwijs (van een
hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs)
behaald hebt, word je rechtstreeks toegelaten tot een bacheloropleiding. Misschien heb je zelfs recht op vrijstellingen.
Wat als je geen diploma secundair
of hoger onderwijs hebt ?
Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
kan de hogeschool of universiteit toch beslissen om je toe te
laten. Hiervoor legt ze afwijkende toelatingsvoorwaarden
vast in haar onderwijsreglement. Neem voor meer informatie contact op met de hogeschool of universiteit waar je wil
studeren.
Bijkomende voorwaarden voor sommige opleidingen
Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende
voorwaarden  :
•

•

De opleidingen Audiovisuele en beeldende kunsten en
Muziek en podiumkunsten organiseren een artistieke
toelatingsproef. Meer info bij de School of Arts waar je wil
studeren.
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Master
Heb je een academisch bachelordiploma, dan kan je je rechtstreeks inschrijven voor een masteropleiding.
Heb je een professioneel bachelordiploma ? Dan kan de hogeschool of universiteit je eventueel toelaten tot een masteropleiding als je eerst met succes een schakelprogramma volgt.
Een instelling kan de toelating tot een masteropleiding
beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die opleiding hebt, kan de
instelling je eventueel toelaten als je met succes een voorbereidingsprogramma voltooit.
Een instelling kan je inschrijving voor een onderzoeksmaster
afhankelijk maken van een onderzoek naar je bekwaamheid
om die opleiding te volgen. De instelling kan het aantal studenten dat toegelaten wordt ook beperken.
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TOETSEN, PROEVEN,
EXAMENS BIJ DE OVERGANG NAAR HOGER ONDERWIJS

Instaptoets lerarenopleiding

Artistieke toelatingsproef

Check waar je staat

voor kunstopleidingen

Wil je een educatieve bacheloropleiding voor het kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen ?

Je kunt de instaptoets online afleggen via onderwijskiezer.be.

Je kan niet rechtstreeks inschrijven voor de bacheloropleidingen van de studiegebieden Audiovisuele en beeldende
kunst en Muziek en podiumkunsten. Naast de algemene
toelatingsvoorwaarden waar je aan moet voldoen, moet je
ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. De hogeschool
waar je je wil inschrijven, neemt de toelatingsproef zelf af.
Alle informatie vind je bij de hogeschool.

Meer info :
• ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html

Toelatingsexamen

Vóór je inschrijving moet je dan een niet-bindende toelatingsproef afleggen : de instaptoets lerarenopleiding (ILO).
De toets geeft je een beeld van je startcompetenties.

•

•

arts of tandarts

Na je registratie ga je door de verschillende onderdelen
op je eigen tempo.

Wil je geneeskunde of tandheelkunde studeren aan een universiteit ? Dan moet je eerst het verplichte toelatingsexamen
voor arts of tandarts afleggen dat de Vlaamse overheid elk
jaar organiseert. Als je slaagt en gunstig gerangschikt bent,
mag je met de opleiding starten.

Als je alle onderdelen van de toets hebt ingevuld, kan je
een bewijs van deelname downloaden. Dat heb je nodig
om je te kunnen inschrijven bij de hogeschool.

IJkingstoets

Het examen bestaat uit twee onderdelen :

voor academische bachelors in wetenschappen,
economie, technologie of ingenieurswetenschappen

•

Een toets van je kennis en inzicht in wiskunde, fysica,
chemie en biologie.

Wil je een academische bachelor volgen in het domein van
de wetenschappen, economie, technologie of ingenieurswetenschappen ? En wil je een inschatting van je voorkennis ?

•

Een peiling naar je vaardigheden die van belang zijn om
de opleiding met succes af te ronden.

Neem dan deel aan een ijkingstoets. Die geeft je een duidelijk
beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden
en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van
de bacheloropleiding.
Met je resultaten en de feedback kom je te weten of je optimaal aan de opleiding kan beginnen, je je vaardigheden en
kennis nog wat moet bijspijkeren, of je je studiekeuze beter
wijzigt. Je kan je resultaten overlopen met iemand van de
studiebegeleiding in een persoonlijk gesprek. Zo begin je in
de beste omstandigheden aan je academische bachelor.
Voor bepaalde bacheloropleidingen is de ijkingstoets verplicht.
Meer info :
• ijkingstoets.be

Overweeg je om deel te nemen aan het toelatingsexamen ?
Begin dan op tijd met je voorbereiding. Vanaf januari 2020
vind je op de website van het toelatingsexamen alle informatie over de inhoud en leerstof van het examen 2020, examenvragen van de voorbije jaren, studeertips en de termijn
en voorwaarden om in te schrijven.
Meer info :
• toelatingsexamenartstandarts.be.

Geslaagd en gunstig gerangschikt ?
Alleen als je geslaagd bent voor het toelatingsexamen, word
je gerangschikt. Op basis van de resultaten maakt de overheid een aparte rangschikking voor het examen arts en voor
het examen tandarts.
Meer info :
• toelatingsexamenartstandarts.be/rangschikking
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STUDEREN MET EEN
FUNCTIEBEPERKING IN HET HOGER ONDERWIJS

Heb je een lichamelijke en/of psychische functiebeperking
die meer dan 12 maanden of blijvend uitvallen ? Dan moet
je hogeschool of universiteit in redelijke aanpassingen
voorzien. Die moeten je dezelfde kansen geven als andere
studenten om met succes aan het hoger onderwijs deel te
nemen.

Redelijke aanpassingen
Een aanpassing is een concrete maatregel, van materiële of
immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met
een functiebeperking neutraliseert.

Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting voor de hogeschool of de universiteit
betekent.
Je onderwijsinstelling moet in haar onderwijs- en examenreglement de procedures opnemen die ze ontwikkeld heeft
om je recht op redelijke aanpassingen te garanderen.

Aanspreekpunt
Elke instelling heeft een aanspreekpunt waar je terecht kan
met je vragen over studeren met een functiebeperking.
Je vindt de aanspreekpunten op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs : siho.be
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LERARENOPLEIDING

Educatieve bacheloropleiding kleuter-,
lager of secundair onderwijs

Educatieve masteropleiding secundair
onderwijs of kunstvakken

Kies een van de drie bacheloropleidingen aan een hogeschool. Elke opleiding bedraagt 180 studiepunten, waarvan
er minstens 45 aan ervaring in de praktijk besteed worden.
In de educatieve bachelor voor kleuteronderwijs en voor
lager onderwijs word je opgeleid als klasleraar : je mag alle
vakken geven. In de opleiding voor het secundair onderwijs
moet je twee onderwijsvakken kiezen.

Combineer een masteropleiding in een domein van je keuze
met een opleiding tot leraar. Nog geen masterdiploma? Kies
dan een van de 10 educatieve masteropleidingen.

Elke opleiding bedraagt 90 of 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten voor het lerarenvak, waarvan de
helft ervaring in de praktijk. Al een masterdiploma?
Volg een verkorte of consecutieve educatieve masteropleiding. Deze opleiding bedraagt 60 studiepunten,
waarvan je 30 studiepunten aan praktijk besteedt.

Je kan de masteropleiding volgen na een academische
bacheloropleiding aan een universiteit of School of Arts.
Meer info :
• onderwijs.vlaanderen.be/leraar-worden
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STUDEREN, STAGE OF
WERKERVARING IN HET

BUITENLAND

Uitwisselingsprogramma’s
Studeer je aan een Vlaamse hogeschool of universiteit ? Dan
is een uitwisselingsprogramma de meest eenvoudige en voordelige manier om een tijdlang in het buitenland te studeren
of stage te lopen. Je volgt dan een onderdeel van je opleiding
in het buitenland. Het meest bekende uitwisselingsprogramma is Erasmus+, gefinancierd door de Europese Unie. Je kan
eraan deelnemen vanaf het 2e jaar hoger onderwijs’.
Het Erasmus Student Network (ESN) ontwikkelde het project MappED voor studenten met een beperking die een
buitenlandse ervaring overwegen en voor hun begeleiders.
Praktische informatie over de toegankelijkheid van instellingen en hun dienstverlening vind je op exchangeability.esn.
org/mapped of euroguidance-vlaanderen.be.
De resultaten van je buitenlandse studie of stage tijdens je
opleiding worden vertaald in ECTS credits (European Credit
Transfer and Accumulation System) en opgenomen in je
transcript of records. Met andere woorden: je buitenlandse
ervaring telt mee voor je diploma.
De Erasmus Impact Study van de Europese Commissie (2014)
toonde aan dat werkgevers internationale ervaring enorm
waarderen. Je leert problemen oplossen, bouwt zelfvertrouwen op en leert omgaan met mensen van allerlei achtergronden. Vermeld je ervaring zeker op je cv als je solliciteert.

Andere mogelijkheden
Naast Erasmus+ zijn er nog andere mogelijkheden.
Zo biedt de Vlaamse overheid beurzen via het Priority Country Programma en ASEM-DUO (Asia-Europe Meeting – duoprojecten: uitwisseling met China, Indië, Zuid-Korea en Vietnam). De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) financiert
reisbeurzen voor Noord-Zuidsamenwerking met VLIR-UOS
(Universitaire Ontwikkelingssamenwerking). Misschien kan je
je plannen ook waarmaken met een vergoeding van je universiteit of hogeschool. Check de mogelijkheden bij de dienst
voor internationalisering of op de website van je hogeschool
of universiteit.

Meer info :
• studeerinhetbuitenland.be
• epos-vlaanderen.be
• euroguidance-vlaanderen.be

Stages in het buitenland na het
hoger onderwijs
In het jaar nadat je afstudeert kan je in aanmerking komen
voor een Erasmus+-stagebeurs. Ga na of je hogeschool of
universiteit lid is van het Reconfirm-consortium en registreer
je al tijdens je studie via reconfirm.eu/nl.
De onderwijsinstelling waar je afstudeerde kan jou helpen
zoeken naar een stageplaats in het buitenland. Ook internationale bedrijven en Kamers van Koophandel kunnen je
op weg helpen. In stagedatabanken zoals Erasmus Intern of
Praxis Network vind je heel wat mogelijkheden.
Stagebemiddelaars nemen je heel wat administratie uit handen, maar daar hangt doorgaans een prijskaartje aan vast.
Meer info :
• studeerinhetbuitenland.be
• euroguidance-vlaanderen.be
Met het Flanders Trainee Programme (FTP) helpt de Vlaamse overheid je met subsidies om de kosten van een (vaak
onbezoldigde) internationale stage te verlichten. Via het
Instagramaccount kan je FTP-stagiairs volgen. Ook het Prince Albert Fund, het European Solidarity Corps, Erasmus voor
jonge ondernemers en de provincie West-Vlaanderen bieden
beurzen voor buitenlandse stages aan.

Aan een buitenlandse instelling studeren
Je kan je aanmelden en inschrijven voor een volledige opleiding aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs. De kostprijs en toegankelijkheid zijn sterk afhankelijk
van het gastland, de onderwijsinstelling én de opleiding die
je wil volgen. Op de website van de onderwijsinstelling vind
je vaak al heel wat informatie over de toelatingsvoorwaarden voor internationale studenten.
Check eerst op studietoelagen.be of je recht hebt op een
studietoelage. En ga ook na of je in aanmerking komt voor
een beurs in de buitenlandse onderwijsinstelling.
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•

onderwijs.vlaanderen.be/buitenland

Ook het Europass-CV en het Europass-Taalpaspoort
kunnen jou helpen om je opgedane ervaringen, taalkennis en
kwalificaties duidelijk te maken binnen Europa.

•

enic-naric.net (erkende opleidingen en instellingen voor
hoger onderwijs per land)

•

Meer info :
• euroguidance-vlaanderen.be

Meer info :
europass-vlaanderen.be

•

ec.europa.eu/ploteus/nl (leermogelijkheden in de Europese
Unie)

•

naric.be (gelijkwaardigheid buitenlands - Vlaams diploma
of getuigschrift)

Je kan ook de ambassade of het consulaat van het gastland
contacteren, of de Belgische ambassade in het buitenland.
Meer info :
• diplomatie.belgium.be

Erasmus voor jonge ondernemers
Het project Erasmus voor jonge ondernemers biedt nieuwe
en aspirant-ondernemers de kans om te leren van ervaren
ondernemers van kleine bedrijven in een van de samenwerkende landen.
Meer info :
• erasmus-entrepreneurs.eu

Vrijwilligerswerk
Via het European Solidarity Corps kan je 2 tot 12 maanden
als vrijwilliger meewerken in een non-profit organisatie.
Vind de mogelijkheden en meer informatie op europeansolidaritycorps.be.
Blijf je liever in België? BEL’J is een programma waarmee je
als vrijwilliger aan de slag gaat in een organisatie in de Franse of Duitstalige gemeenschap. Alleen, met twee of met drie
Meer info :
bel-j.be
• volunteercorrect.be
• gostrange.be
•

Je kan de vaardigheden en competenties die je hebt verworven door je buitenlandse leerervaring documenteren met de
Europass Mobiliteit. De organisatie die je naar het buitenland begeleidt moet die vóór je vertrek aanvragen.
29

Elke deelnemer aan een Europees Youth in Actionproject
heeft recht op een Youthpass, een Europees deelnamecertificaat dat de leerervaringen van de vrijwilliger weergeeft.
Meer info :
• youthinaction.be/youthpass

Op kamiel.info vind je wat je moet doen om administratief in orde te zijn voordat je naar het buitenland
vertrekt. Je vindt er basisinformatie over thema’s zoals
kinderbijslag, ziekteverzekering, beroepsinschakelingstijd,
uitkeringen, belastingen, reis- en verblijfsdocumenten.

OPLEIDINGEN TOT

UNIFORMBEROEPEN

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER (CALOG)

Opleidingen tot uniformberoepen zijn pas toegankelijk na
selectieproeven of toelatingsexamens. Meer info vind je
op de websites van de beroepssectoren. Adressen, sites en
e-mailadressen voor opleidingen bij Defensie en bij de politie :
pagina 70.

Politie
De lokale en de federale politie vormen samen de geïntegreerde politie. Het operationele kader is in vijf kaders
verdeeld :
OPERATIONELE KADER
•

Agentenkader
Agenten van politie (beperkte politiebevoegdheid)

•

Kader van beveiligingsagenten
Beveilgingsagenten (beperkte politiebevoegdheid)

•

Basiskader
Inspecteurs van de politie

•

•

Middenkader
Hoofdinspecteurs van politie (interne promotie) en
hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie (externe werving op basis van welbepaalde
bachelordiploma’s)
Officierskader
Commissarissen en hoofdcommissarissen van
politie (interne promotie en externe werving
op basis van een masterdiploma)

Agenten en beveiligingsagenten hebben alleen een bestuurlijke bevoegdheid. Politieambtenaren (basiskader, middenkader, officierskader) hebben zowel een gerechtelijke als een
bestuurlijke bevoegdheid.
Je moet aan enkele algemene toelatingsvoorwaarden voldoen als je tot het operationeel kader wil behoren, zowel bij
de federale als de lokale politie.
Als je slaagt voor alle vier selectieproeven, kan je een politieopleiding volgen in een van de politieacademies.
Naast het operationele kader is er ook het administratief en
logistiek kader (‘CALOG’). Dat bestaat uit vier niveaus :

• Niveau D : geen diplomavereisten
• Niveau C : op basis van een diploma secundair onderwijs
• Niveau B : op basis van een bachelordiploma
• Niveau A : op basis van een masterdiploma

Je kan solliciteren voor verschillende functies in dat
CALOG-kader.

Luchtvaart
Wil je beroepspiloot in de burgerluchtvaart worden ? Dan
moet je eerst slagen voor het officiële examen voor lijnpiloot, georganiseerd door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal Luchtvaart.
Meer info :
• mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/praktische_informatie
Je kan je op drie manieren voorbereiden op het examen :
•

Een modulaire cursus volgen bij privé-instellingen die
daartoe erkend zijn door het Bestuur van de Luchtvaart.

•

Een geïntegreerde opleiding volgen aan een private opleidingsinstelling.

•

De professionele bacheloropleiding Luchtvaart (met
afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot) volgen. Opgelet : dat
is geen volledige pilotenopleiding. Na het behalen van het
bachelordiploma kan je aansluitend je vliegvergunning
behalen door binnen de 21 maanden de praktijkopleiding
te volgen (ongeveer 165 vlieguren). Die opleiding kan je
volgen aan hogeschool VIVES, Campus Oostende VLOC.

Brandweer
Voor je sollicitatie om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel te worden, moet je eerst een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen. Dat attest is voor onbepaalde
duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven (twee jaar).
Als je het FGA op zak hebt, kan je solliciteren bij een hulpverleningszone naar keuze.
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Overzicht van hupverleningszones :
• brandweervlaanderen.be/home/zones.aspx.

A. OFFICIER (manager)
Beroepsofficier via de universiteit van Defensie,
nl. de Koninklijke Militaire school

Aan welke voorwaarden moet je precies voldoen ?
• ikwordbrandweer.be

• Polytechnische faculteit (burgerlijk ingenieur)
• Faculteit sociale en militaire wetenschappen (master)

Defensie
Defensie bestaat uit vier componenten met eigen eenheden,
materieel en taken : de Landcomponent, de Luchtcomponent,
de Marine en de Medische Component. De vier componenten
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bij Defensie kan je aan de slag in een brede waaier aan
functies, met bijbehorende diplomavereisten :

Beroepsofficier via universiteit
• Master in de Nautische wetenschappen via de

Hogere Zeevaartschool Antwerpen

• Industrieel ingenieur via een universiteit
• Arts, tandarts, apotheker, dierenarts via een universiteit

Beroepsofficier via bijzondere werving
(op basis van masterdiploma)

•

Soldaat : met getuigschrift basisonderwijs (geslaagd)

•

Onderofficier en Officier : met diploma secundair onderwijs

•

Onderofficier op diploma : bachelor

•

Officier op diploma : bachelor of master

•

Officier (verder studeren bij Defensie) : met bewijs dat je
geslaagd bent in het eerste of tweede bachelorjaar van de
gevraagde studierichting

Officier van het hulpkader (piloot of luchtverkeersleider)
Officier van het aanvullingskader

Je begint je carrière bij Defensie altijd met een intensieve
opleiding waarbij je vooral leert deel uit te maken van een
team. Doordat je nauw samenwerkt met je team tijdens
opdrachten in binnen- en buitenland, smeed je een band
voor het leven.
Werken bij Defensie kan je niet vergelijken met een job op de
gewone arbeidsmarkt. Als militair kom je terecht in situaties
waarin je de kans krijgt om unieke ervaringen op te doen.
Een job als militair vraagt dan ook veel van jou. Zo heb je
wisselende werkuren en ben je soms een tijdlang van huis
weg. Je leeft soms in moeilijke omstandigheden. Je hebt een
groot aanpassingsvermogen nodig en de wil om je ook in
moeilijke situaties voluit te blijven inzetten.
Ook dit is het leven als militair :

• Student geneeskunde (tweede of derde bachelor)
• Student apotheker (tweede of derde)

Officier beperkte duur (rekrutering op basis van
bachelordiploma)
• Officier Pelotonscommandant

B. ONDEROFFICIER (teamleader)
Beroepsonderofficier, gespecialiseerde opleiding via de
Koninklijke School voor Onderofficieren Sint-Truiden
• Technisch Onderofficier
• Niet-technisch Onderofficier

Beroepsonderofficier, rekrutering op basis van een
bachelordiploma
Onderofficier beperkte duur
• Niet-technisch Onderofficier
C. SOLDAAT OF MATROOS

•

Je fysieke conditie moet continu top zijn omdat je altijd je
best moet doen in om het even welke situatie.

Soldaat of matroos statuut beperkte duur

•

Je moet kunnen leven in weinig comfortabele omstandigheden.

Soldaat of matroos vrijwillige militaire inzet

•

Een heldere geest is belangrijk, zeker wanneer je met wapens omgaat. Drugs en alcohol zijn dan ook uit den boze.
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KERKELIJK

HOGER ONDERWIJS

De opleidingen van het kerkelijk hoger onderwijs veronderstellen een sterk
religieuze ingesteldheid. Zij leiden naar een opdracht als bedienaar van een
godsdienst of naar onderwijsberoepen.
Op deze pagina vind je het aanbod voor de rooms-katholieke godsdienst en voor
de protestantse godsdienst. Er zijn nog heel wat andere studiemogelijkheden
binnen de verschillende godsdiensten.

Rooms-katholieke godsdienst
•

Priester

Protestante godsdienst
•

- Voor het lager onderwijs : minstens 3 jaar (deeltijds)
- Voor het secundair onderwijs : minstens 5 jaar

Opleiding van 7 jaar
Meer info :
Johannes XXIII-seminarie
Lemmensberg 1, 3000 Leuven
Tel. 016 31 02 00

•

Godsdienstleraar

•

Predikant : minstens 5 jaar
Meer info :

Kerknet.be (kies : aartsbisdom, Johannes XXIII-seminarie)
marc.steen@theo.kuleuven.be

Huis van het Protestantisme
Brogniezstraat 44a, 1070 Brussel
Tel. 02 510 61 73

Godsdienstleraar

info@arpee.be

3 jaar aanvullende studie bij een eerder behaald
basisdiploma met lesbevoegdheid
Meer info :
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Lemmensberg 1, 3000 Leuven
Kerknet.be
(kies : aartsbisdom, Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen)
higw.mechelen@kerknet.be
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LEREN IN DE PRAKTIJK
MET EEN SYNTRA-OPLEIDING

De opleiding duurt 1 of uitzonderlijk 2 jaar, aan een voltijds
onderwijstempo. Je volgt de opleiding in een van de 21 Syntra-campussen.

In Syntra-opleidingen staan praktijk en ondernemingszin
centraal. Je docenten zijn vakmensen en ondernemers die
zelf elke dag in de praktijk staan.

Meer info :
syntra.be

De meeste opleidingen bestaan uit verschillende modules.
Op basis van je praktijkervaring en eerdere studies kan je
een traject op maat samenstellen. Je volgt overdag of ’s
avonds les in een van de 21 Syntra-campussen.

•

Ondernemerschapstraject

Duaal leren in de leertijd
In de leertijd wissel je af tussen praktijk en theorie. Je kan
er vanaf je 15de tot je 25ste terecht. 4 dagen per week ben je
aan de slag in een bedrijf. Daarnaast volg je 1 dag per week
les op een Syntra-campus. Zo leer je de praktijk en de theorie
van het beroep waar je voor kiest. Je ontvangt een vergoeding voor je werk.
Je kan studiebewijzen halen voor het beroepsgerichte luik en
voor de algemene vorming. Tijdens je opleiding kan je ook je
diploma secundair onderwijs behalen.
Meer info :
• leertijd.be

Voltijdse dagopleidingen
Ben je 18 jaar of ouder en zoek je een korte, praktijkgerichte
opleiding om snel aan de slag te kunnen als werknemer of
zelfstandige ? Volg dan een voltijdse dagopleiding bij Syntra.
Je krijgt een ondernemerschapstraject waarin vakkennis en
ondernemen centraal staan. Je volgt praktijkstages tot 60 %
van de opleidingstijd.

33

Een ondernemerschapstraject is sterk praktijkgericht. Je leert
er hoe je een eigen zaak start, uitbouwt en leidt. Je krijgt
vakkennis en business skills onder de knie.
De meeste opleidingen duren 2 of 3 jaar. Je hebt overdag of
’s avonds les.
Meer info :
• syntra.be

Korte cursussen
Naast de ondernemerschapstrajecten, de leertijd en de
voltijdse dagopleidingen biedt Syntra nog een waaier aan
korte cursussen aan. Zo hou je je kennis en vaardigheden
up-to-date.
Meer info :
• syntra.be

FLEXIBEL STUDEREN
EN OPEN UNIVERSITEIT

Flexibel studeren

Studeren aan de Open Universiteit

Wil of kan je geen voltijds dagonderwijs volgen ? Er zijn
verschillende mogelijkheden om toch een diploma hoger
onderwijs te behalen.

Bij de Open Universiteit (Nederland) kan je bachelor- en masteropleidingen volgen. Het gaat om zelfstudie met begeleiding vanuit een van de studiecentra in Vlaanderen (bij elke
universiteit).

Bespreek met je hogeschool of universiteit een individueel
studieprogramma. Je bepaalt samen met je instelling voor
hoeveel studiepunten je je inschrijft.

Ontdek het opleidingsaanbod van Open Universiteit op
ou.be.

Je kan ook kiezen voor begeleide zelfstudie, afstandsonderwijs of e-learning. Sommige opleidingen kan je in
avond- of weekendonderwijs volgen, of gegroepeerd op een
dag in de week. Je kan ook een examencontract afsluiten.
Dan volg je geen les, maar leg je alleen examens af.

Opgelet : Open Universiteit is een Nederlandse onderwijsinstelling. Je behaalt dus een Nederlands diploma. Als je in
Vlaanderen solliciteert, kan een werkgever vragen om dat
diploma gelijkwaardig te laten verklaren met een Vlaams
diploma. Dat kan bij NARIC Vlaanderen.

Studeren en werken combineren kan met een werktraject.
Informeer je bij je hogeschool of universiteit.

Check de info en procedure op naricvlaanderen.be
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VERDER STUDEREN
IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Binnen het secundair onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden om een extra opleiding te volgen na je 6de jaar.

Voorbereidend jaar

Specialisatiejaar

Bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs veronderstellen
specifieke voorkennis of vaardigheden die je niet hebt kunnen verwerven in jouw studierichting in het secundair. Je
kan in het algemeen secundair onderwijs (aso) of het kunstsecundair onderwijs (kso) een voorbereidend jaar volgen om
die kennis en vaardigheden te verwerven.

3de graad beroepssecundair onderwijs (7de jaar)
In het beroepssecundair onderwijs kan je na het 6de leerjaar
een 7de specialisatiejaar volgen (3de leerjaar van de 3de graad).
Dat is een gespecialiseerde opleiding om je voor te bereiden
op de arbeidsmarkt. Je krijgt vooral praktijkvakken en stages,
aangevuld met een beperkt aantal uren algemene vorming.
Je volgt in principe een 7de jaar in een van de studierichtingen van hetzelfde studiegebied. Overstappen naar een ander
studiegebied kan alleen na een gunstige beslissing van de
toelatingsklassenraad.
Heb je een specialisatiejaar succesvol beëindigd, dan behaal
je afhankelijk van je vooropleiding een diploma secundair
onderwijs of een studiegetuigschrift.
Welke opleidingen je kan volgen in het secundair onderwijs
en in welke scholen, vind je op onderwijskiezer.be/secundair.

Secundair-na-secundair

(Se-n-Se)

Een Se-n-Se-opleiding is een korte opleiding om je verder te
specialiseren binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs. De opleiding bereidt je voor op een beroep.
Een groot deel van de opleidingstijd bestaat uit leren op een
werkplek. Als je slaagt, behaal je een certificaat.
Op dit moment duren alle Se-n-Se-opleidingen een jaar (of
twee semesters). Afhankelijk van de school kunnen er twee
instapmomenten zijn : 1 september en 1 februari. Je kan
starten als je je diploma secundair onderwijs hebt behaald
in het studiegebied waarin je je verder wil specialiseren. Bij
een andere keuze beslist de toelatingsklassenraad of je kan
starten.
Een Se-n-Se-opleiding volg je in een school voor secundair
onderwijs. Inschrijven is gratis.

35

op het hoger onderwijs

Een voorbereidend jaar bereidt meestal voor op opleidingen
waarvoor er bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn, zoals
een toelatingsexamen.
De opleiding duurt een jaar. Om te mogen starten moet je
een diploma secundair onderwijs hebben.

Verpleegkunde

(hbo5)

De opleiding hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde volg je
in een school voor secundair onderwijs. Deze school organiseert de opleiding in samenwerking met een hogeschool. Met
deze opleiding verwerf je een graduaatsdiploma.

OPLEIDINGEN OM TE STARTEN
ALS ZELFSTANDIGE

In Vlaanderen

In Brussel en Wallonië

Wil je een eigen zaak starten ? In Vlaanderen is het niet
nodig om je basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen om een
onderneming op te starten. Toch is het raadzaam om je voor
te bereiden door een opleiding te volgen.

Wil je in Brussel of Wallonië een zaak starten ? Dan heb je als je geen diploma hoger onderwijs hebt - een getuigschrift
basiskennis bedrijfsbeheer nodig.

In het volwassenenonderwijs is er een flexibele opleiding
Ondernemerschap, met modules waaruit je kan kiezen.
Ook bij Syntra kan je terecht voor een opleiding.
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het
aanspreekpunt voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ontdek
wat het agentschap te bieden heeft : vlaio.be.

Heb je dat getuigschrift nog niet behaald in het secundair
onderwijs ?
•

Dan kan je in het volwassenenonderwijs de opleiding
Bedrijfsbeheer volgen.

•

Je kan ook examens afleggen bij de Centrale Examencommissie.

Meer info :
• werk-economie-emploi.brussels/nl_be/centrale-examencommissie.

Bijkomende voorwaarden om te starten
Voor sommige zelfstandige activiteiten heb je een vergunning nodig of zijn er bijkomende voorwaarden. Informeer je
bij VLAIO (Vlaanderen) of bij 1819 (Brussel). Je kan daar ook
terecht voor begeleiding en advies.
•

vlaio.be/begeleiding-advies

•

1819.brussels/nl

36

WOORDENLIJST
VAN ACADEMIE
TOT WERKPLEKLEREN
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ACADEMIEJAAR

AFSTUDEERRICHTING

Een periode van een ‘schooljaar’
aan een hogeschool of universiteit. Een academiejaar is meestal
opgesplitst in semesters, in
lesweken en in lesvrije weken
om je examens voor te bereiden.
Een academiejaar begint ten
vroegste op 1 september en
eindigt op de dag voor het begin
van het volgende academiejaar.
De onderwijsinstelling bepaalt
de precieze aanvangsdatum.

Een opleiding kan verschillende
afstudeerrichtingen hebben. Een
afstudeerrichting is een onderdeel waarin je je gespecialiseerd
hebt en dat wordt vermeld
op je diploma. Afstudeerrichtingen kunnen verschillen per
onderwijsinstelling. Zij moeten
minstens 30 studiepunten
omvatten. Voor graduaatsopleidingen gaat het om minstens 15
studiepunten bij een opleiding
van 90 studiepunten en minstens 15 bij een opleiding van 120
studiepunten.

ACADEMISCH GERICHTE
BACHELOROPLEIDING
Een academische bachelor legt
de nadruk op een brede academische (theoretische) vorming,
of op een vorming in de kunsten.
De opleiding is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek
en bereidt je voornamelijk voor
op een masteropleiding. Elke
bacheloropleiding heeft een
studieomvang van minstens
180 studiepunten. De opleiding
wordt georganiseerd door een
universiteit (uitzondering : de
Hogere Zeevaartschool) of door
een hogeschool in samenwerking
met een universiteit (School of
Arts).
AFSTANDSONDERWIJS
Laat je niet enkel toe te studeren
vanop een andere plaats, maar
ook op een ander tijdstip of in
een ander tempo.

ASSOCIATIE
Een samenwerkingsverband
tussen één universiteit en ten
minste één hogeschool.

BACHELOROPLEIDING
Opleiding hoger onderwijs die
leidt tot een bachelordiploma.
Hogescholen bieden professionele bachelors aan. Een academische bachelor kan je volgen aan
een universiteit of hogeschool
(een School of Arts) en bereidt
je voor op een masteropleiding.
Alle details op pagina 19.
BACHELOR-NA-BACHELOR
OPLEIDING (BANABA)
Voortgezette gespecialiseerde
(verbredende of verdiepende)
opleiding in hoger onderwijs die

leidt tot een bachelordiploma. Je
kan een banaba volgen als je al
een bachelor- of masterdiploma
hebt.
BACHELORPROEF
Proef ter afsluiting van een professioneel gerichte bacheloropleiding. De proef vertrekt vanuit
een heldere en onderbouwde
probleemstelling of onderzoeksvraag die, waar mogelijk, in een
internationaal perspectief wordt
geplaatst.
BIJZONDER STATUUT
Sommige studenten kunnen een
bijzonder statuut aanvragen bij
hun instelling. Zij krijgen dan
onderwijs- en examenfaciliteiten
zoals :
• Extra tijd om een schriftelijk
examen af te leggen
• Examens in een aparte ruimte
afleggen
• De mogelijkheid om compenserende software te gebruiken

CREDITCONTRACT
Je schrijft je in om een creditbewijs te behalen voor één of
meerdere opleidingsonderdelen,
niet voor een volledige opleiding.
Je kan rekenen op begeleiding van de instelling voor de
opleidingsonderdelen waarvoor
je een creditcontract hebt
afgesloten.

DIPLOMACONTRACT
Je schrijft je in om een diploma
van een opleiding te behalen, of
een getuigschrift voor een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of postgraduaat.
DOCTORAAT
Behaal je aan een universiteit na
de openbare verdediging van een
proefschrift en leidt tot de titel
en het diploma van doctor. Alle
details op pagina 19.

ECTS
CREDITBEWIJS
Dit wordt vaak afgekort als
credits. Erkenning (via een document of registratie) dat je de
competenties hebt verworven
die aan een opleidingsonderdeel
verbonden zijn. ‘Credits’ zijn
verworven studiepunten van
een opleidingsonderdeel.
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‘European Credit Transfer System’. Een Europees systeem voor
de overdracht en de verzameling
van studiepunten die worden
toegekend aan onderdelen
van een studie of opleiding.
ECTS garandeert een uniforme
beschrijving van elke opleiding.
Dat zorgt voor een meer transparantie en vergelijkbaarheid in
Europa.

EERDER VERWORVEN
COMPETENTIES (EVC)
Geheel van kennis, inzichten,
vaardigheden en attitudes
die je hebt verworven buiten
het traditionele onderwijs- en
opleidingscircuit. Je hebt er geen
diploma of getuigschrift voor
behaald.
Je hebt de competenties bijvoorbeeld verworven via beroepservaring. Om die competenties
te laten erkennen, kan je een
EVC-procedure opstarten in
een onderwijsinstelling. Een
erkenning van EVC wordt in een
bewijs van bekwaamheid gegoten. Dat kan je inzetten voor
vrijstellingen in je opleiding.
EERDER VERWORVEN
KWALIFICATIES (EVK)
Studiebewijzen die je al behaald
hebt. In een EVK-procedure
wordt nagegaan of je op basis
van die studiebewijzen vrijstellingen kan krijgen in je opleiding.
Kwalificaties kunnen zijn : diploma’s, getuigschriften, certificaten,
binnen- of buitenlandse studiebewijzen, creditbewijzen, attesten van opleidingen waarvoor
je met succes een examen hebt
afgelegd. Die studiebewijzen
tonen aan dat je over bepaalde
competenties beschikt.
EXAMENCONTRACT
Je schrijft je in om examens af te
leggen voor ofwel een diploma

(volledige opleiding) ofwel voor
een of meerdere creditbewijzen (opleidingsonderdelen).
Je volgt geen les en je legt
alleen de examens af. Bepaalde
opleidingsonderdelen (zoals een
practicum) komen door hun
aard niet in aanmerking voor
een examencontract. Controleer
het onderwijsreglement van de
instelling voor meer details.

FACULTEIT
Een hoofdafdeling van een universiteit, die een aantal verwante opleidingen en onderzoeksgroepen verenigt. Steeds vaker
gebruiken ook hogescholen het
voor hun afdelingen waarin verwante opleidingen zijn verenigd.
Een decaan leidt een faculteit.

GENERATIESTUDENT
Een student die zich voor
het eerst inschrijft met een
diplomacontract in een bepaald
academiejaar voor een opleiding
in het Vlaamse hoger onderwijs.
GRADUAATSOPLEIDING
Bereidt je voor op de uitoefening
van een beroep, maar je kan er
ook mee doorstromen naar een
bacheloropleiding. Een graduaatsopleiding situeert zich qua
niveau net onder een bachelor.
De opleiding is minder theore-
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tisch dan een bacheloropleiding.
Werkplekleren is een belangrijk
onderdeel van de opleiding,
met minimaal een derde van
de studieomvang. Hogescholen
organiseren de graduaatsopleidingen.

MASTER-NA-MASTER
OPLEIDING (MANAMA)

LEERKREDIET

MODELTRAJECT

Totale pakket van studiepunten
die je kan inzetten voor je studieloopbaan. Verplicht te gebruiken voor bachelors en masters.
Meer details op pagina 21.

Een door de onderwijsinstelling uitgetekend studietraject
voor een opleiding. De opleidingsonderdelen zijn meestal
gegroepeerd in opeenvolgende
delen van 60 studiepunten per
academiejaar (voor wie voltijds
studeert). Er zijn modeltrajecten
voor elke bachelor-, master- en
graduaatsopleiding.

MASTEROPLEIDING
Opleiding aan een universiteit
of een School of Arts die leidt
tot een masterdiploma. Volgt
op een academische bachelor,
schakelprogramma of voorbereidingsprogramma. Alle details op
pagina 19.
MASTERPROEF
Een werkstuk waarmee je een
masteropleiding afrondt. Je
toont ermee aan dat je beschikt
over een analytisch en synthetisch vermogen en (aan een
universiteit) over een zelfstandig
probleemoplossend vermogen of
(aan een School of Arts) over het
vermogen om een kunstzinnige
schepping te creëren.

Voortgezette gespecialiseerde
(verbredende of verdiepende)
opleiding in hoger onderwijs die
leidt tot een masterdiploma. Je
kan een manama alleen volgen
als je al een masterdiploma hebt.

OPLEIDINGSONDERDEEL
In het hoger onderwijs is er geen
sprake van ‘vakken’ maar van
‘opleidingsonderdelen’ : afgebakende gehelen van onderwijsactiviteiten en de evaluatie ervan.
Het doel van een opleidingsonderdeel is dat je als student
bepaalde competenties verwerft :
kennis, inzicht, vaardigheden en
attitudes. Per opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd bent,
ontvang je een creditbewijs.
Als je je jaar (gedeeltelijk) moet
overdoen, hoef je een opleidingsonderdeel waarvoor je een
creditbewijs hebt niet meer te
volgen.

PROFESSIONEEL GERICHTE
BACHELOROPLEIDING
Een professionele bachelor is
gericht op de beroepspraktijk en
leert je algemene en specifieke
kennis en competenties die je
nodig hebt om een bepaald
beroep uit te oefenen. Na de
opleiding kan je altijd direct
naar de arbeidsmarkt. Hogescholen, Schools of Arts en de Hogere
Zeevaartschool organiseren de
opleiding.

SCHAKELPROGRAMMA
Een overgangsprogramma tussen
een professionele bachelor en
een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De precieze omvang
hangt af van je vooropleiding en
van de gekozen master. Doel is
om academische vaardigheden
en wetenschappelijk-disciplinaire
basiskennis bij te brengen. Het
programma levert geen academische graad of diploma op, je
hoeft dus ook geen leerkrediet in
te zetten. Een schakelprogramma
geeft toegang tot een welbepaalde master in een welbepaalde
instelling.

SCHOOL OF ARTS

STUVO

In een School of Arts zijn
academische en professionele
kunstopleidingen ondergebracht.
Zij vormen een aparte structuur
binnen de hogescholen. Het gaat
over alle hogere opleidingen binnen twee studiegebieden : (1) Audiovisuele en Beeldende kunst.
(2) Muziek- en Podiumkunsten.
Tot hun opdracht behoren
praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek in de kunsten en
maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.

Studentenvoorzieningen. Die helpen jou als student om zonder
drempels verder te studeren. Je
vindt er sociale dienstverlening,
alle informatie over studietoelagen, studentenjobs en huisvesting, een luisterend oor ...

STUDIEPUNT
Een maat voor studiebelasting.
Een studiepunt is gelijk aan
ongeveer 25 tot 30 uur studie :
hoorcollege, oefeningen, labo ...
De studieomvang van elke
opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt in studiepunten
uitgedrukt.

VOLGTIJDELIJKHEID
Regels die de instelling vastlegt
en die bepalen in welke volgorde
je examen kan afleggen over
verschillende opleidingsonderdelen of in welke volgorde je kan
inschrijven voor opleidingen. Zo
zal je maar kunnen inschrijven
en examen afleggen voor het
opleidingsonderdeel ‘Engels voor
gevorderden’ als je eerst geslaagd
bent voor het opleidingsonderdeel ‘Engels voor beginners’.

STUDIERENDEMENT
De verhouding van je verworven studiepunten (waarvoor
je geslaagd bent) tegenover je
opgenomen studiepunten (waarvoor je ingeschreven bent). Meer
details op pagina 21.
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VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Programma dat je moet volgen
als je geen diploma hebt dat
jou rechtstreeks toegang geeft
tot een opleiding. Het programma wordt op maat vastgelegd
op basis van de inhoudelijke
verschillen tussen de opleiding
die je al hebt gevolgd en de
opleiding die je wil volgen. >

Een voorbereidingsprogramma
levert geen academische graad
of diploma op. Je hoeft er dan
ook geen leerkrediet voor in te
zetten. Het programma geeft
toegang tot een welbepaalde
opleiding in een welbepaalde
instelling.
VRIJSTELLING
Opheffing van de verplichting
om over een opleidingsonderdeel
examen af te leggen.

WERKPLEKLEREN
Je verwerft de leerstof door
mee te draaien op een werkplek. Werkplekleren is typisch
voor een graduaatsopleiding.
Maar ook bij opleidingen in het
secundair onderwijs, bachelors
en Syntra is er werkplekleren.
Studenten zitten van bij de start
van de opleiding enkele dagen
op de schoolbanken en leren enkele dagen in de praktijk onder
begeleiding van een mentor.

Op onderwijskiezer.be vind je een ‘moeilijkewoordenlijst’.
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03 NAAR DE

ARBEIDSMARKT

Solliciteren, werken, bijscholen:
zet elke stap met vdab.be

JE EERSTE STAP NAAR WERK
VDAB.BE/JONGEREN

Schrijf je in als
werkzoekende
Ben je bijna afgestudeerd of kom je pas
van school? Maak nu al werk van een
leuke job. Neem alvast een voorsprong en
schrijf je in als werkzoekende bij VDAB.

Hoe inschrijven ?
Ga naar vdab.be en klik op ‘Schrijf je
in als werkzoekende’. Hou je identiteitskaart bij de hand en vul de nodige
gegevens in.
Inschrijven kan al vanaf januari van je
laatste schooljaar.

3 redenen om je snel
in te schrijven
1. Je bereikt duizenden werkgevers :
publiceer je cv in onze cv-databank.
2. Je krijgt jobsuggesties : we zoeken
voor jou vacatures waarvan we
denken dat ze bij jou passen.
3. Je beroepsinschakelingstijd
(wachttijd) start als je je studies
beëindigd hebt.

Lukt het niet om je in te
schrijven of wil je meer info ?
Bel ons gratis op 0800 30 700
(elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Een koffer vol ervaring
Ben je op reis de weg kwijt ? Heb je
een leuk gesprek aan de bar met de
lokale bevolking ? Een vakantielief ? Op
reis oefen je in ieder geval je talen. Trek
jij je plan in onverwachte situaties ?
Dan ben je vast creatief en flexibel.
Ding jij af aan het strandkraampje tot
de helft van de prijs ? Dan ben je zeker
een geboren onderhandelaar. Zo kom
je terug met een valies vol ervaring. En
dat telt mee op je cv.
Je hobby zegt meer over jou dan je
denkt
Ben je leider in een jeugdbeweging ? Of
doe je vrijwilligerswerk ? Dat bewijst
meteen dat je initiatief durft nemen
en verantwoordelijk bent. Zit je in een
sportclub ? Dan ben je vast een teamplayer of misschien een competitief en
ambitieus werkbeest.
De perfecte pint met een hoge
cv-waarde
Tijdens je vakantiejob proef je al van
het echte werkleven. Pinten én moppen tappen ? Kletsen met de klanten
en de kassa laten kloppen ? Scoor dan
meteen op je cv met sociaal, klantgericht, zelfstandig werken en omgaan
met stress.
Kies slim
Doe ervaring op met vrijwilligerswerk
of zoek een studentenjob in de sector of
het bedrijf waar je later graag wil werken.

Zet je sterke punten
in de kijker

Ga aan de slag met onze
slimme cijfers

Wil je graag een leuke job vinden ? Op
het eerste gezicht lijkt dat moeilijk zonder echte werkervaring. Toch kan ook
jij scoren bij werkgevers door je sterke
punten in de verf te zetten op je cv.

Hoeveel jongeren hebben dezelfde studies gedaan als jij ? En hoeveel vinden
er na een jaar werk ? Ontdek het in
ons schoolverlatersrapport op vdab.
be/schoolverlatersrapport.
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Check onze vacatures
Op vdab.be/jobs vind je heel wat
interessante vacatures. Bewaar je zoekopdracht en vink aan dat je nieuwe
jobs wil ontvangen via mail. Handig
en snel !

Contacteer je online
sollicitatiecoach
Ben je wat onzeker over je cv en sollicitatiebrief ? Surf naar vdab.be/sollicitatiecoaching. Onze e-coaches lezen je
brief en cv na en geven praktische tips.
•

Volg onze gratis online cursussen
en workshops op vdab.be/opleidingen.

•

Ontdek welke job bij jou past op
vdab.be/welke-job-past-bij-me.

•

Lees hoe je aan de slag kan in het
buitenland op vdab.be/internationaal.

Nog niet klaar om te gaan
werken ?
Met een extra VDAB-opleiding verhoog je je kansen op werk en het is
bovendien helemaal gratis! Zo’n extra
opleiding kan je klassikaal of online
volgen via webleren. Je kan kiezen uit
taalcursussen, sectorspecifieke opleidingen en gedragstrainingen.
Bekijk ook de lijst met knelpuntberoepen op vdab.be/knelpuntberoepen.
Want dat zijn beroepen waar veel
vraag naar is. Zo maak je nog vlugger
kans op werk !
Meer info :
• vdab.be/jongeren

CENTRUM VOOR
LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

Het CLB en je beroepskeuze
Heb je vragen over je beroepskeuze  ?
CLB-medewerkers staan klaar om je te
helpen.
Het CLB luistert naar wat jij te vertellen hebt. We leggen uit hoe we te werk
gaan en we gaan samen met jou op
zoek naar een antwoord op je vraag.
In een CLB werken psychologen,
pedagogen, artsen, maatschappelijk
werkers, verpleegkundigen en andere
medewerkers. Zij werken in een team,
en praten met elkaar over hoe zij jou
nog beter kunnen helpen.

Een CLB heeft beroepsgeheim. Wat jij
aan je CLB vertelt, blijft in vertrouwen.
Het CLB mag die informatie niet zomaar met anderen delen. In een aantal
situaties kan dat wel, met je ouders
of met de school. Dat gebeurt altijd in
overleg met jou. Als je echt in gevaar
bent, kan het CLB-team besluiten om
het beroepsgeheim te doorbreken.
Maar het zal dat altijd vooraf met jou
bespreken.
Je kan met vragen over het beroepsgeheim altijd bij een CLB-medewerker
terecht.

Soms is het nodig dat we samenwerken met anderen om jou beter te
kunnen helpen. Bijvoorbeeld om een
diagnose te stellen of om hulpverlening te bieden. Ook dat bespreken wij
altijd eerst met jou.
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Contact
•

Vind de contactgegevens van jouw
CLB op onderwijskiezer.be.

•

Je kan gratis en anoniem chatten
met je CLB. Ook ouders zijn welkom
bij clbch@t. Meer informatie over de
openingsuren : clbcchat.be.

Bezoek de CLB-stand op de SIDin. Je kan er vragen stellen over
opleidingen en beroepen. Ook als
je nog twijfels hebt kan je bij ons
terecht.

WERKEN IN

HET BUITENLAND

Een job vinden

Vrijwilligerswerk

VDAB en Actiris maken je wegwijs in

Via het European Solidarity Corps
kan je gedurende 3 tot 12 maanden
een full-time job uitoefenen. De deelnemers worden betaald door de organisatie waar zij werken. Meer informatie
(o.a. een overzicht van de vacatures)
vind je op europeansolidaritycorps.be.

buitenlandse jobs op vdab.be/internationaal/jobs en actirisinternational.be.
Als je binnen Europa blijft, informeer je
dan bij EURES, het Europese jobnetwerk. De EURES consulenten zullen
je met plezier verder helpen. Meer
informatie en contactgegevens vind je
via ec.europa.eu/eures.
Ook op eigen initiatief kan je op
zoek gaan naar jobs in buitenlandse
organisaties of bedrijven. Ga na of hun
website vacatures vermeldt, blijf op
de hoogte via Facebook, Instagram,
LinkedIn of Twitter en aarzel niet om
jouw netwerk aan te spreken.
Wie interesse heeft in grensarbeid,
kan terecht bij de grensinfopunten.
Op grenzinfo.eu/nl/ vind je naast
alle locaties onder meer vacatures en
brochures terug.

Blijf je liever in België ? Als werkzoekende bieden VDAB en CEVORA je de
kans om vier weken stage te lopen
in een Waals of Brussels bedrijf. Voor
meer info surf je naar vdab.be/opleidingen/stages.
Ben je werkzoekend en woon je in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
dan kan je stage lopen gedurende zes
maanden (Eurodyssee) of vanaf drie
tot zeven maanden (andere Europese
stage).
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Meer informatie over werken in het
buitenland vind je op:
•

gostrange.be
(onder andere vakantiejobs)

•

euroguidance-vlaanderen.be (onder
andere werken aan internationale
instellingen).

Job gevonden  ?
Als je werk hebt gevonden in het buitenland, laat dit dan zeker weten aan
VDAB. Zij kunnen dan jouw gegevens
aanpassen (vdab.be).

TIP  :

Op kamiel.info vind je wat je
moet doen om administratief in
orde te zijn voordat je naar het
buitenland vertrekt. Je vindt er
basisinformatie over thema’s zoals
kinderbijslag, ziekteverzekering,
beroepsinschakelingstijd, uitkeringen, belastingen, reis- en verblijfsdocumenten …

ONDERWIJSKIEZER

INFO OVER JE TOEKOMSTIGE JOB

Op onderwijskiezer.be ontdek je meer dan 900 beroepen. Je vindt die in een alfabetische
lijst, per sector of per interessegebied.
De informatie is gekoppeld aan de erkende opleidingen. Elk beroep heeft een eigen fiche.
Vaak hoort er ook een filmpje bij van de VDAB, Syntra of Klasse.
Je leert er alles over jouw favoriete beroep :
•
•
•
•
•

Wat houdt het beroep in  ?
Welke opleiding moet je volgen  ?
Hoeveel verdien je  ?
Zijn er veel vacatures  ?
Is het een knelpuntberoep  ?

BEROEPSSECTOREN

AUDIOVISUELE
SECTOR

AUTOCAREN AUTOBUSSECTOR

De audiovisuele sector omvat alle
ondernemingen die radio- en tv-programma’s produceren, langspeel- of
bedrijfsfilms maken, games of apps
ontwikkelen, of websites bouwen.

Wil je graag dagelijks in contact komen met andere mensen ? Dan heb
je als autobus- of autocarchauffeur
verschillende mogelijkheden.

Niet alleen creatieve talenten kunnen in deze bevlogen en snel evoluerende sector aan de slag. Wil je
bijvoorbeeld ingenieur, boekhouder,
jurist of marketeer worden ? Ook
dan kan de audiovisuele wereld
geknipt voor jou zijn.
Ben je op zoek naar een job in de
audiovisuele sector ? Ontdek hoe je
eraan begint en hoe je voldoende
ervaring opbouwt om die droomjob
te bemachtigen :
•
•

mediarte.be
kiesvoormedia.be

•

Als autobuschauffeur kan je reizigers vervoeren in het openbaar
autobusvervoer, werknemers van
en naar hun werkplaats of leerlingen naar school.

•

Als autocarchauffeur verzorg je
het vervoer van reizigers op nationale of internationale reizen van
een of meerdere dagen.

Een opleiding kan je volgen via de
VDAB, in het volwassenenonderwijs
of bij een autorijschool.
Meer info :
sociaalfonds.be

AUTOSECTOR

In de autosector werk je aan het
herstel en onderhoud vanauto’s en
andere motorvoertuigen.
De technologie van voertuigen evolueert razendsnel. Complexe elektronische toepassingen zijn niet meer
weg te denken uit de hedendaagse
auto. Sommigen spreken zelfs van
auto’s als computers op wielen.
De technologie zal blijven evolueren,
met nieuwe milieuvriendelijke technieken.
De eisen die gesteld worden aan de
werknemers zijn de laatste jaren
sterk veranderd. Je moet kennis hebben van elektriciteit en elektronica,
maar ook van basismechanica.
Om in de autosector te werken moet
je goed opgeleid zijn, en flexibel en
zelfstandig kunnen werken.

•

Meer info :
• educam.be
• startyourfuture.be
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BEDIENDENSECTOR

BOUWSECTOR

BRANDSTOFFENHANDEL

De bediendensector is de grootste
sector van het land. En ook de meest
diverse : van verkoper tot HRmedewerker, van werfleider tot IT’er.
Ze werken allemaal in deze sector.
Hoe doe je dat eigenlijk, starten als
bediende ? Als je snel aan de slag wil,
volg je best eerst een gratis
beroepsopleiding mét stage, van
Jobber by Cevora.

Huizen, het voetbalstadion, de cinema … alles moet gebouwd worden.
Van metselaar tot bekister : er zijn in
totaal meer dan 40 bouwberoepen.

Als chauffeur in de brandstoffenhandel lever je dagelijks brandstoffen
aan particulieren, bedrijven of tankstations.

In de bouwsector werken, dat
betekent bezig zijn met je handen,
zoeken naar creatieve oplossingen en
genieten van de buitenlucht. Maar
het betekent ook vroeg opstaan en
flexibele werkdagen en het vereist
een prima conditie.

Je ontmoet mensen en bouwt een
relatie met je klanten op. Je bent de
ambassadeur van je onderneming.

Wil je toch eerst een diploma halen ?
Goed idee! We heten je dan welkom
binnen enkele jaartjes.
Gelukkig heb je als bediende steeds
één voordeel : je blijft kansen krijgen
om bij te leren. Want bij Cevora volg
je gratis korte opleidingen, tijdens de
werktijd. Zo blijf je groeien in je job.

Je werkt in een klein team, waarin
samenwerken zeer belangrijk is en
veiligheid vooropstaat. Ook mobiliteit is belangrijk : met een rijbewijs
bezit je een grote troef.
Meer info :
• constructiv.be

Meer info :
• cevora.be
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Je hebt aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden, vrij regelmatige
uren en interessante voordelen zoals compensatiedagen, een stevige
eindejaarspremie, aanvullend pensioen, een hospitalisatieverzekering,
ARAB-vergoeding en ecocheques.
Meer info :
fonds127.be

•

CHEMIE,
KUNSTSTOFFEN
EN LIFE SCIENCES

DIAMANTSECTOR

DIENSTENCHEQUES

Chemie is overal. Van de levensreddende medicijnen in het ziekenhuis
tot de nagellak op je vingers. Van de
kunststof in je computer tot de verf
tegen de muren.

Antwerpen is wereldwijd het belangrijkste diamantcentrum : meer
dan 80 % van de ruwe diamant en
50 % van de geslepen stenen wordt
in Antwerpen verhandeld.

Werk je voor dienstencheques, dan
zorg je meestal voor huishoudhulp
aan particulieren. Zoals schoonmaken, strijken en maaltijden bereiden.

De vele doorbraken en innovaties
maken het werk in de sector boeiend en veelzijdig. De sector is dan
ook een van de grootste industriële
werkgevers van ons land en biedt
werk aan bijna 90.000 mensen.

Naast handel is er ook industriële
activiteit. Zoals de diamantbewerking, waar ambachtelijke technieken
hand in hand gaan met hoogtechnologische toepassingen die de
bewerking van grotere, moeilijker te
bewerken, duurdere stenen mogelijk
maken. Dat is een specifiek domein
waar Antwerpen zich in gespecialiseerd heeft.

Hou je van wetenschappen en van
werken met andere mensen ?
En ben je nauwkeurig en veiligheidsbewust ? Dan zijn er voor jou een
heleboel kansen in de sector chemie,
kunststoffen en life sciences.
Meer info :
• co-valent.be
• breakingscience.be

Binnen de diamanthandel vind je
uiteenlopende functies die heel internationaal gericht zijn. Van verkoop
en marketing, veiligheid, administratie en secretariaat tot financiën en
boekhouding.
Heel wat diamantslijpers gaan de komende jaren met pensioen. Zij willen
hun ervaring graag doorgeven aan
een nieuwe generatie.
De sector organiseert zelf diamant-gerelateerde opleidingen.
Meer info :
• fondsdiamant.be
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Heel vaak gaat het over werk dat
je in de buurt van je woonplaats
kan uitvoeren. Je kan het werk goed
combineren met je gezinsleven.
Werken voor dienstencheques geeft
je een functie met een maatschappelijke meerwaarde waarin vooral
flexibiliteit en zelfstandigheid centraal staan.
Ervaring of diploma zijn niet vereist,
wel een gezonde dosis motivatie.
Meer info :
• vormingdienstencheques.be
• dedankbaarstejob.be

ELEKTROTECHNISCHE
SECTOR

GROENE
SECTOREN

HOUTEN MEUBELSECTOR

Bedrijven uit de elektrotechnische
sector voorzien ons van stroom. Zij
plaatsen ook zonnepanelen, zorgen
voor toegangscontrole en voor automatisering.

Elke dag eten en drinken we producten van de land- en tuinbouwsectoren. De landbouw levert dierlijke en
plantaardige basisproducten voor
onze voeding.

De hout- en meubelsector heeft
nood aan creatieve talenten met zin
voor vakmanschap.

Werk je graag met je handen of met
de computer ? Werk je het liefst alleen of in een team ? Op een werf of
in een atelier ? In de elektrotechnische sector kan het allemaal.

In de tuinbouwsector worden bomen, sierplanten en bloemen geproduceerd die onder meer in huizen,
tuinen en groene ruimtes gebruikt
worden.

In deze sector is er een waaier van
beroepen waar iedereen iets van zijn
gading kan vinden. Ben je gebeten
door nieuwe technologieën, dan zit
je hier op je plaats.

In de sector tuinaanleg en tuinonderhoud worden tuinen en groene
ruimtes aangelegd en onderhouden.

Meer info :
• volta-org.be
• wattsup.be

Binnen de land- en tuinbouwsector
kan je aan de slag als landbouwer of
landbouwarbeider. Hoveniers werken
bij een aannemer waar ze gazons
aanleggen, struiken en bomen planten, maaien … Tuinarchitecten maken
ontwerpen voor parken en tuinen.
Tuinaannemers en hoveniers realiseren de ontwerpen.
Meer info :
• eduplus.be
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Je vindt er subsectoren zoals bosontginning, zagerijen, houthandel,
stoffering en houtbewerking. In die
subsectoren vind je beroepen zoals
meubelmaker, interieurbouwer en
(buiten)schrijnwerker. Je kan in de
sector ook aan de slag als palettenen krattenmaker, standenbouwer,
meubelstoffeerder of productieoperator.
Wil je verder studeren ? Dan is de
professionele bachelor Houttechnologie zeker iets voor jou.
Meer info :
• woodwize.be

HORECASECTOR

De horeca vertegenwoordigt alle
bedrijven die gasten ontvangen en
hen eten, drinken of overnachtingen
aanbieden.
Dat zijn hotels, restaurants en cafés.
Maar ook brasseries, frituren, traiteurs, feestzalen, koffiebars ... Een
nieuwe trend in de sector zijn de
foodtrucks.
In de horeca werk je meestal niet
van 9 tot 5. Een regelmatiger werkschema vind je in de grootkeuken
van een school, ziekenhuis of bedrijf.
Daartegenover staat een afwisselende job waar je veel voldoening uit
haalt. Je werkt in een hecht team en
bent elke dag onder de mensen.
Teamspirit, flexibiliteit en stressbestendigheid zijn belangrijk, net zoals
talenkennis en contactvaardigheid.
In de keuken kan je als keukenmedewerker, hulpkok of kok aan de
slag. In de zaal word je bijvoorbeeld
maître d’hôtel, hulpkelner, kelner,
sommelier, barman of -vrouw.
Aan het onthaal werk je als receptionist of bijvoorbeeld frontofficemanager. Alles samen zijn er zo’n 160
beroepen in de horeca.
Meer info :
• horecavorming.be
• fanvanhoreca.be/jobs

INTERNATIONALE HANDEL,
VERVOER
EN LOGISTIEK

KAPPERS,
FITNESSTRAINERS EN
SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

Je smartphone is made in China, de
bananen komen uit Colombia, je
T-shirt uit India ... Zonder internationale handel zou ons leven er compleet anders uitzien. Logistiek maakt
die internationale handel mogelijk.

Trends volgen elkaar snel op in kleding, make-up en kapsels. De sector
van de schoonheidsspecialisten en
kappers is dus altijd in beweging. Wil
je graag aan de slag in die sector ?
Dan kan je beter een creatief en sociaal iemand zijn die de mode graag
op de voet volgt. Ondernemerschap
is ook een must als je zelfstandig een
kapsalon of schoonheidsinstituut wil
openen.

Hou je van organiseren, verhandelen
en oplossingen bedenken voor logistieke uitdagingen ? Spreek je graag
de taal van de klant : Frans, Engels of
Duits ? Werken met cijfers om kosten
en volumes te berekenen en elke dag
een uitdaging aangaan : is dat iets
voor jou ?
Als logistieke professional kan je het
verschil maken. Je denkt altijd een,
liefst twee stappen vooruit. Rekening
houdend met de snelle technologische ontwikkelingen, wijzigingen in
internationale wetgeving en de wensen van de klanten.
Wil je van de wereld je thuis maken
en misschien een mooie carrière met
internationale flair uitbouwen ? Dan
kan je kiezen uit verschillende beroeps- en sectorgerichte opleidingen.
Van Se-n-Se (Internationaal Transport en Goederenverzending) over
graduaat (Transport en Logistiek
met verschillende afstudeerrichtingen) tot de professionele bachelor
Bedrijfsmanagement met de afstudeerrichting Logistiek Management
en de master Maritieme en Logistieke
Wetenschappen.
Meer info :
• logosinform.be
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Fitness en groepsfitness bieden een
ideaal antwoord op het toenemende tekort aan beweging in onze
maatschappij. Het hoofddoel van
die veilige, efficiënte en plezierige
bewegingsvorm is het behoud en de
verbetering van de fysieke conditie
en gezondheid van de beoefenaar.
Fitnesscentra bieden een brede waaier aan bewegingsactiviteiten. Daar
zijn bekwame trainers voor nodig.
Meer info :
•
•
•

besko.be
fitness.be
coiffure.org

LOKALE
BESTUREN

300 gemeenten en OCMW’s, ruim 60
intercommunales en 118 politiezones
staan dicht bij de burger. Zij werken
aan tal van producten en diensten :
rijbewijzen afleveren, coördinatie
van nieuwe woonwijken, opvang
van peuters …
De grootste troeven zijn : werk in
eigen streek en een belangrijk maatschappelijk engagement.
Bij sommige jobs zorgt het bestuur
voor een opleiding. Voor andere jobs
heb je wel een specifiek diploma
nodig, zoals voor die van ingenieur
of zorgkundige.
In de selectieprocedure moet je in
vele gevallen een examen afleggen.
Meer info :
• diverscity.be

METAALEN TECHNOLOGISCHE
INDUSTRIE

Elke dag kom je in aanraking met
producten van de metaal- en technologische industrie : auto’s op de
weg, de bus of trein waarmee je naar
school gaat, de airco in de winkel …
Maak van je passie voor techniek
je beroep in de metaal- en technologische industrie. Naast een portie
gezond verstand en handigheid ligt
de focus er op veiligheid en kwaliteit
van de productieprocessen.
In het hoger onderwijs vind je verschillende professionele en academische bachelors en masters die je
voorbereiden op een baan in de metaal-, machine- en elektrische bouw.
Je vindt die in de domeinen (industriële) wetenschappen en techniek.

MODE
EN CONFECTIE

Mode staat centraal : ontwerper,
patroontekenaar, quality controller,
brand manager ... Voor elk wat wils !
Elk seizoen opnieuw zorgen bedrijven voor modecollecties in de meest
actuele kleuren, stijlen en motieven.
Ook gordijnen, bedlinnen, tenten,
parasols en de bekleding van zitplaatsen in een auto worden in deze
sector ontworpen en geproduceerd.
Wil je in de sector van mode en confectie werken ? Dan moet je creatief
zijn, de mode op de voet volgen en
technisch onderlegd zijn.
In het hoger onderwijs kan je kiezen
voor de bachelor Modetechnologie
en de bachelor Onderwijs.
Verder zijn er ook heel wat mogelijkheden via academies, VDAB, Syntra
en het volwassenenonderwijs.

Meer info :
• inom.be

Meer info :
ivoc.be
• modeopleidingen.be
• youngpatterns.com
•
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MONTAGE
EN KRAANBEDIENING

PAPIEREN KARTONBEWERKING

PODIUMKUNSTEN
EN MUZIEK

Mobiele kranen en hun machinisten
worden vaak samen met montagefirma’s ingeschakeld om zware
lasten te plaatsen of te verplaatsen :
bruggen, reservoirs, bestanddelen
van zware machinebouw en petroleuminstallaties.

Van kartonnen dozen, behangpapier,
speelkaarten en bordspelen, operatiemateriaal tot een draagbaar toilet …
de mogelijkheden van papier en
karton als grondstof zijn eindeloos.

Droom jij ervan om in de voetsporen
van Amelie Lens, Matteo Simoni of
Veerle Baetens te stappen ?

Als pijpfitter ben je verantwoordelijk
voor de bouw of het onderhoud van
de pijpleidingen in bedrijven.
Er is een sectorspecifiek aanbod in
het deeltijds onderwijs, maar ook
in het voltijds onderwijs kan je je
al voorbereiden op je toekomstige
beroep.
Wil je later je loopbaan een nieuwe
wending geven, dan kan je kiezen
voor een beroepsopleiding bij VDAB
als bestuurder mobiele kraan, rigger-monteur of pijpfitter.
Meer info :
• vzwmontage.be

Maar om die producten te maken,
hebben bedrijven natuurlijk nood
aan enthousiast talent.
Als grafisch ontwerper kan je je
talenten laten zien in de sector. Je
brengt nieuwe ideeën aan en zorgt
ervoor dat de producten er aantrekkelijk uitzien voor de klant.
Maar ook technische krachten zoals
drukkers en productie-operatoren
zijn onmisbaar. Zij denken mee na
over nieuwe, efficiëntere toepassingen, werken ze uit en bedienen de
machines.
Meer info :
• fetra.be/fbz

Er komt heel wat oefening, vallen en
opstaan, en doorzettingsvermogen
bij kijken om als artiest ook maar
enige bekendheid te genieten.
Wist je bijvoorbeeld dat een artiest
tussen twee voorstellingen in vaak
geen contract heeft ? Je moet ondernemend ingesteld zijn om opdrachten te versieren en een stevige dosis
doorzettingsvermogen bezitten. Een
evident beroep is het daarom niet,
maar het applaus van een publiek
maakt veel goed.
Misschien spreekt een ander beroep
in de sector jou aan ? Zoals podiumtechnicus, grimeur of productiemedewerker ?
Meer info :
• podiumkunsten.be
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PREFABBETONINDUSTRIE

PRINTMEDIA

SOCIAL PROFIT

Het uitgebreide gamma aan producten uit de prefab-betonindustrie is
bestemd voor de bouwsector.

De printmediasector is uitermate
geïnformatiseerd en gedigitaliseerd
en heeft een waaier aan beroepen.

De producten worden in een fabriek
of een atelier, in reeks of op maat
geproduceerd. De gebruiker krijgt
prefabproducten in hun definitieve
vorm aangeleverd.

Heb je technische feeling, interesse
in ICT of een grote dosis creativiteit ?
Dan vind je hier zeker iets wat je
ligt.

Wil je mensen helpen, doen lachen,
verzorgen, medisch advies geven,
naar hen luisteren, praktische klusjes
uitvoeren ?

Je kan verschillende beroepen uitoefenen in de sector. Het beroep van
ingenieur kan je leren in een masterstudie. De beroepen van bekister
en betonoperator leer je aan op de
werkvloer.
Er is nog geen specifieke opleiding
om bekister in de prefabproducten
te worden. Een technische opleiding
met de nadruk op planlezen, basiskennis van wiskunde, ijzervlechten,
lassen helpt je op weg. Een certificaat voor behendigheid met een
heftruck of rolbrug is een extra troef.

Voor een bachelor Grafische en digitale media kan je terecht bij verschillende hogescholen.
Bij de VDAB kan je een opleiding
volgen tot operator prepress, drukker of drukafwerker en digital print
operator.
Meer info :
• grafoc.be

De keuze aan jobs in de sociale sector is uitgebreider dan je denkt.
Je kan bijvoorbeeld aan de slag
als opvoeder, kinderbegeleider of
verpleegkundige, maar ook als
straathoekwerker of administratief
medewerker.
Twijfel je of er wel iets voor jou
tussen zit ? Doe dan de test op
werkmetmensen.be :
Ontdek welke job je ligt en wat je
daar het beste voor studeert. Misschien kan je al meteen aan de slag.
Check de filmpjes waarin mensen
vertellen waarom ze voor een job in
de sociale sector kiezen.
Meer info :
• werkmetmensen.be
• vivosocialprofit.org

Meer info :
• fondsbeton.be
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TAXISECTOR

TEXTIELSECTOR

TEXTIELVERZORGING

Hou je van veelvuldig contact met
mensen ? Ben je klantvriendelijk,
communicatief, stressbestendig, flexibel en zelfstandig ?

Onze Belgische textielbedrijven genieten wereldwijde faam voor hun
hoogtechnologische ontwikkelingen.
De textielsector bekleedt die toppositie door blijvend te investeren in
onderzoek en ontwikkeling. In de
textielindustrie ontwikkel en produceer je flexibele doeken en garens
die gebruikt worden in tal van toepassingen. Brandwerende doeken
voor beschermkleding, doeken voor
composieten, gebreide kunstaders,
kunstgras voor voetbalvelden  …

De textielverzorging omvat (industriële) wasserijen, linnenverhuurders en
droogkuisbedrijven. Zij werken met
professionele machines en reinigingsproducten.

Hou je niet van werken tussen vier
muren, maar verkies je afwisseling
en de nodige autonomie ?
Dan is een job als taxichauffeur iets
voor jou.
Je moet 21 jaar oud zijn en een rijbewijs B hebben om bij ons aan de slag
te gaan. Een uitstekend oriëntatievermogen is ook mooi meegenomen.
Meer info :
• taxi-info.be

Meer info :
• wildvantextiel.be

In deze sector word je een echte
professional met een grondige kennis
van zaken om allerlei textielproducten te wassen, te drogen, te strijken
en netjes bij de klant af te leveren.
Om in de sector te werken, kan je
een opleiding volgen in het deeltijds
beroepsonderwijs.
Ook binnen heel wat bedrijven in de
sector zelf zijn er mogelijkheden om
de job ter plekke aan te leren, zoals
een individuele beroepsopleiding.
In het hoger onderwijs is er geen opleiding die rechtstreeks voorbereidt
op een baan in de sector.
De kans op tewerkstelling is zeer
groot in de sector. De bedrijven zijn
altijd op zoek naar nieuwe werknemers.
Meer info :
• train4texcare.be
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TRANSPORT, LOGISTIEK
EN AFHANDELING OP
LUCHTHAVENS

De arbeiders uit deze sector zijn
vrachtwagenchauffeurs of magazijnmedewerkers. Dankzij hen vinden
goederen hun weg naar winkels en
supermarkten en blijven de rekken
goed gevuld.
De behandelaars van bagage en
luchtvracht zorgen ervoor dat je
reiskoffers of je luchtvracht op de
juiste bestemming belanden. Tijdig
en ongeschonden. De lat ligt hoog op
het vlak van efficiëntie, veiligheid en
kwaliteit.
Logistieke opleidingen kan je zowel
in het deeltijds als voltijds beroepssecundair onderwijs (bso) volgen. De
opleiding tot vrachtwagenchauffeur
in het voltijds bso. Na het secundair
kan je opleidingen volgen in het volwassenenonderwijs of bij de VDAB.
Meer info :
sftl.be
• sfal.be
•

UITZENDSECTOR

VASTGOEDSECTOR

Als uitzendkracht verricht je via een
uitzendkantoor tijdelijke arbeid bij
een extern bedrijf.

Heb je interesse in de immowereld,
ben je commercieel ingesteld en geef
je graag advies over regelgeving ?
Dan ben jij misschien wel de geknipte vastgoedmakelaar, syndicus of
rentmeester. Je kan ook aan de slag
als projectontwikkelaar of vastgoed
expert.

Dé manier om als schoolverlater
ervaring op te doen. Meer dan 50 %
van de uitzendcontracten leidt tot
een vast contract.
Iedereen kan zich gratis inschrijven
in een uitzendkantoor. De tewerkstelling gebeurt onder dezelfde loonvoorwaarden en sociale voordelen
als vaste werknemers.
Uitzendarbeid kan in alle sectoren en
in tal van verschillende functies : van
bediende tot arbeider, van magazijnier tot exportbediende.
Meer info :
• vfu-ffi.be
• interiminfo.be
• testyourselfie.eu
• welqome.be

Een opleiding vastgoed bereidt je
niet alleen voor op al die beroepen,
het is ook een voorbereiding op je
verdere leven. Naast commerciële
en taalkundige vaardigheden krijg
je een beter inzicht in de algemene
economie. Bovendien doe je kennis
op van bouwtechnieken en recht.
Vastgoed is immers meer dan verkopen alleen.
Werken in de vastgoedsector ? Dat is
werken voor én tussen de mensen
en dat doe je niet enkel van achter
je bureau.
Meer info :
• sf323.be
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VERHUISSECTOR

VOEDINGSINDUSTRIE

VRIJE BEROEPEN

Als verhuizer heb je veel variatie in
je werk : geen enkele verhuizing is
dezelfde. Je komt in contact met de
meest uiteenlopende omstandigheden, omgevingen en mensen.

Alles wat je aan verwerkte en vaak
ook verpakte, eetbare en drinkbare
producten vindt, is vervaardigd in de
voedingsindustrie.

Digitalisering, automatisering, dienstverlening op maat voor cliënten,
nieuwe technologieën … misschien
niet direct de woorden waar je aan
denkt bij vrije beroepen. Toch is deze
sector volop in (r)evolutie.

Je hebt een goede fysieke conditie
nodig. Je werkt in team, maar moet
ook zelfstandig kunnen werken en je
flexibel opstellen.
In Antwerpen en Vilvoorde kan je
in het deeltijds beroepssecundair
onderwijs kiezen voor de studierichting Verhuizer-drager. Je kan ook
rechtstreeks bij een verhuisfirma
solliciteren.
Als je aan de slag wil als verhuizer
en over een rijbewijs B beschikt, vind
je gemakkelijk een job.
Meer info :
• ambassador-vzw.be

Als een van de grootste industriële
sectoren zoekt de voedingsindustrie
heel diverse beroepsprofielen, vooral
technische profielen.
Diverse studierichtingen leiden je
naar een interessante job in een
voedingsbedrijf, zoals Agro- en biotechnologie, Biochemie, Bio-ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen of Elektromechanica.
Ga je niet verder studeren ? Wil je
graag aan de slag en meteen je eigen centen verdienen ? Kijk dan op
foodatwork.be voor vacatures in de
voedingsindustrie.
Meer info :
• alimento.be
• foodatwork.be
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Architecten, advocaten, dokters  …
allemaal hebben zij nood aan werknemers die ze kunnen vertrouwen
om een optimale dienstverlening te
kunnen verstrekken.
Meer info :
• liberform.be
• federatievrijeberoepen.be

In deze brochure vind je 33 beroepssectoren. Maar er zijn er nog meer.
Welke competenties zijn belangrijk in een bepaalde sector ?
Kan je doorstromen of opklimmen ?
Kan je in het buitenland aan de slag? Welke knelpuntberoepen zijn er ?
In welke sectoren vind je makkelijk werk ?
Ontdek alle beroepen en sectoren op onderwijskiezer.be.

ADRESSENLIJST

UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN
EN PARTNERINSTELLINGEN
Deze onderwijsinstellingen staan op de SID-ins

1

ODISEE

Warmoesberg 26, 1000 Brussel

info@odisee.be
odisee.be

Paleizenstraat 70, 1030 Schaarbeek

info@luca-arts.be
luca-arts.be

Pleinlaan 2, 1050 Elsene

info@vub.be
vub.ac.be

Campus Brussel
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Campus Brussel – Terranova
Blekerijstraat 23-29 bus 1, 1000 Brussel
Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
Campus Dilbeek
Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek
Technologiecampus Gent
Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent
Campus Sint-Niklaas
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Campus Aalst
Kwalestraat 154, 9320 Aalst
2

LUCA School of Arts
Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70, 1030 Schaarbeek
Campus Narafi
V. Rousseaulaan 75, 1190 Vorst
Campus Lemmens
Lemmensberg 3, 3000 Leuven
Campus C-mine
C-mine 5, 3600 Genk
Campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat 51, 9000 Gent
Alexianenplein 1, 9000 Gent

3

VRIJE UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Campus Etterbeek (Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus)
Pleinlaan 2, 1050 Brussel (Elsene)
Campus Kaai (Brussels Technology Campus)
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel (Anderlecht)
Campus Jette (Campus Health Campus)
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel (Jette)
Brussels Photonics Campus
Vollezelestraat 46, 1755 Gooik
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4

ERASMUSHOGESCHOOL
BRUSSEL

Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel

info@ehb.be
ehb.be

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel
Campus Koninklijk Conservatorium Brussel – School of Arts
Regentschapsstraat 30 en Kleine Zavel 5, 1000 Brussel
Campus Kaai, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel (Anderlecht)
Campus Dansaert RITCS – School of Arts
A.Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
Campus De Bottelarij RITCS – School of Arts
Delaunoystraat 58, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
Campus Kanal
Schootstraat 1, 1000 Brussel
Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel (Anderlecht)
Campus Jette
Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel (Jette)
Campus VOLT
Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
Campus Oranjerie
Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven
Boudewijnvest 3, 3290 Diest
5

ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL
ANTWERPEN

Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training)
Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
Campus Lange Nieuwstraat (Algemene diensten)
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
Campus Meistraat (Management en Communicatie)
Meistraat 5, 2000 Antwerpen
Campus Kronenburg (Wetenschap en Techniek)
Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen
Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Campus Spoor Noord (Wetenschap en Techniek)
Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen
Campus Blairon
Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout
Campus Dodoens
Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen
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info@ap.be
ap.be

6

UNIVERSITEIT
ANTWERPEN

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

stip@uantwerpen.be
uantwerpen.be

Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

info@kdg.be
kdg.be

Stadscampus
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
Campus Middelheim
Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
7

KAREL DE GROTE
HOGESCHOOL
Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Campus Zuid
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
Campus Sint Lucas Antwerpen
Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Campus Hoboken
Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken

8

HOGERE
ZEEVAARTSCHOOL

Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen

info@hzs.be
hzs.be

9

THOMAS MORE MECHELEN-ANTWERPEN
THOMAS MORE KEMPEN

Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

info@thomasmore.be
thomasmore.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus National
Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Thomas More Kempen - Campus Vorselaar
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
Thomas More Kempen - Campus Turnhout
Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
Thomas More Kempen - Campus Geel
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Thomas More Kempen - Campus Lier
Antwerpsestraat 99, 2500 Lier
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus De Ham
Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus De Vest
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
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10 KU LEUVEN

Oude Markt 13, bus 5500, 3000 Leuven

onderwijscommunicatie@kuleuven.be
kuleuven.be

KU Leuven - Campus Brussel
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
KU Leuven - Campus Sint-Lucas Brussel
Paleizenstraat 65-67, 1030 Brussel
KU Leuven - Campus Carolus Antwerpen
Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen
KU Leuven - Campus Sint-Andries Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
KU Leuven - Campus Geel
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
KU Leuven - Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
KU Leuven - Leuven
Oude Markt 13, 3000 Leuven
KU Leuven - Campus Groep T Leuven
A. Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven
KU Leuven - Campus Diepenbeek
Agoralaan, Gebouw B, Bus 8, 3590 Diepenbeek
KU Leuven - Campus Brugge
Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge
KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
KU Leuven - Technologiecampus Gent
Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent
KU Leuven - Campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat 51, 9000 Gent
KU Leuven - Campus Aalst
Kwalestraat 154, 9320 Aalst
11 UC LEUVEN-LIMBURG
UC LIMBURG

Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee
Agoralaan gebouw B, 3590 Diepenbeek

UC Leuven - Campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven
UC Leuven - Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee
UC Leuven - Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
UC Leuven - Campus Sociale School
Groeneweg 151, 3001 Heverlee
UC Leuven - Campus Clenardus
Weerstandsplein 2, 3290 Diest
UC Leuven - Campus Hemelrijk
Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt
UC Limburg - Campus Oude Luikerbaan
Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
UC Limburg - Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek
UC Limburg - Campus LiZa
Schiepse Bos 5, 3600 Genk

65

leuven@ucll.be
limburg@ucll.be

ucll.be

12 HOGESCHOOL PXL

Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

pxl@pxl.be
pxl.be

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

info@uhasselt.be
uhasselt.be

Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info@vives.be
vives.be

Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt
Campus Elfde Linie
Elfde-Liniestraat 23-26, 3500 Hasselt
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
Campus Quartier Canal
Bootstraat 11, 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw H, 3590 Diepenbeek
13 UNIVERSITEIT
HASSELT
Campus Hasselt
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek Gebouw D
Agoralaan, 3590 Diepenbeek
Campus Diepenbeek Gebouw H
Agoralaan, 3590 Diepenbeek
14 KATHOLIEKE HOGESCHOOL
VIVES

Katholieke Hogeschool Vives - Campus Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Brugge Station
Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Oostende Station
Lijndraaiersstraat 60, 8400 Oostende
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Oostende VLOC
NIeuwpoortsesteenweg 945C, 8400 Oostende
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Roeselare
Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Katholieke Hogeschool Vives - Campus Torhout
St.-Jozefstraat 1, 8820 Torhout
15 HOWEST, HOGESCHOOL
WEST-VLAANDEREN

Markesteenweg 58, 8500 Kortrijk

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Campus Brugge Station
Rijselstraat 5, 8200 Brugge
Sportinnovatiecampus
Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge
Campus The Square
Luipaardstraat 12A, 8500 Kortrijk
Campus Kortrijk Weide
Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
Campus Kortijk Weide - The Level
Botenkopersstraat 2, 8500 Kortrijk
Campus Kortrijk Weide - Industrial Design Center (IDC)
Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk
Campus Buda
Dam 2A, 8500 Kortrijk
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info@howest.be
howest.be

16 UNIVERSITEIT
GENT

St.-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

studieadvies@ugent.be
ugent.be

Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent

info@hogent.be
hogent.be

Universiteit Gent Campus Kortrijk
Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
17 HOGENT

KASK – Koninklijk Conservatorium School of Arts
Campus Bijloke J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
Campus Grote Sikkel, Hoogpoort 64, 9000 Gent
Campus Schoonmeersen (Faculteit Mens en Welzijn, Natuur en Techniek, Bedrijf en Organisatie)
Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent – auto/post
Voskenslaan 270, 9000 Gent – te voet/openbaar vervoer
Campus Vesalius (Faculteit Mens en Welzijn)
Keramiekstraat 80, 9000 Gent
Campus Ledeganck (Faculteit Mens en Welzijn)
K.L. Ledeganckstraat 8, 9000 Gent
Campus Melle (Faculteit Natuur en Techniek)
Brusselsesteenweg 161, 9090 Melle
Campus Lokeren
Groendreef 31, 9160 Lokeren
Brouwerijstraat 5, 9160 Lokeren
Campus Dendermonde
Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde
Proefhoeve Bottelare (Faculteit Natuur en Techniek)
Diepestraat 1, 9820 Bottelare
Site Buchtenstraat – FTI Lab (Faculteit Natuur en Techniek)
Buchtenstraat 9-11, 9051 Gent
Campus Mercator (Faculteit Bedrijf en Organisatie)
Henleykaai 84, 9000 Gent
Campus Aalst (Faculteit Bedrijf en Organisatie)
Arbeidstraat 14, 9300 Aalst
18 ARTEVELDEHOGESCHOOL

Hoogpoort 15, 9000 Gent

Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
Campus Kattenberg
Kattenberg 9, 9000 Gent
Campus Sint-Annaplein
Sint-Annaplein 31, 9000 Gent
Campus Brusselsepoortstraat
Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent
Campus Stropkaai
Stropkaai 14, 9000 Gent
Campus Watersportbaan
Watersportbaan 4, 9000 Gent
Campus Goudstraat
Goudstraat 37, 9000 Gent
Campus Leeuwstraat
Leeuwstraat 1, 9000 Gent
Campus Mariakerke
Industrieweg 232, 9030 Mariakerke
Campus Sint-Amandsberg
J.Gerardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg
Campus Tinelstraat
Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg
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info@arteveldehs.be
arteveldehogeschool.be
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VERPLEEGKUNDE (HBO5)

19 SAMENWERKINGSVERBAND
Odisee

Campus Brussel
Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Partnerinstellingen

info@odisee.be
odisee.be

Odisee
•

BenedictusPoort
Kortrijksesteenweg 1024, 9000 Gent

•

Sint-Augustinusinstituut
Leopoldlaan 9, 9300 Aalst

•

Sint-Carolus instituut
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

•

Sint-Guido instituut
Sainte-Andresseplein 12, 1070 Anderlecht

20 SAMENWERKINGSVERBAND
hbo5 - Erasmus Brussel - Leuven - Mechelen

sai-aalst.be
tisca.be
sintguido.be

erasmushogeschool.be

Nijverheidskaai 170
1000 Brussel

Partnerinstellingen

benedictuspoort.be

Erasmushogeschool Brussel
•
•

21 SAMENWERKINGSVERBAND
Hbo5 - AP - HZS

Busleyden atheneum
Laarbeeklaan 109, 1090 Jette
Campus Botaniek : Augustijnenstraat 92, 2800 Mechelen
AP Hogeschool
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Partnerinstellingen

busleydenatheneum.be

hbo5@ap.be
ap.be/hbo5

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
•

22 SAMENWERKINGSVERBAND
KdG hbo5

Stedelijk Lyceum Lamonière
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Partnerinstellingen

stedelijkonderwijs.be

info@kdg.be
kdg.be

Karel de Grote Hogeschool
•

23 SAMENWERKINGSVERBAND
Track5 (voorheen Thomas More Kempen)

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen
Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Partnerinstellingen

sint-norbertus.be

hbo5@thomasmore.be
thomasmore.be/hbo5

Track5 (voorheen Thomas More Kempen)
•

Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

•

Sint-Aloyiusinstituut voor Verpleegkunde
Kolveniersvest 24, 2500 Lier

24 SAMENWERKINGSVERBAND
Thomas More Mechelen-Antwerpen

Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen

Partnerinstellingen

hivset.be
sal.be

hbo5@thomasmore.be
thomasmore.be/hbo5

Thomas More Mechelen-Antwerpen
•

25 SAMENWERKINGSVERBAND
hbo5 Leuven

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde
Rooienberg 23, 2570 Duffel
Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Partnerinstellingen

hbo5.snorduffel.be

ucll.be

UC Leuven
ACE - Groep T Centrum voor Volwassenenonderwijs
Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

groept.be

•

Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Leuven
Naamsestraat 105, 3000 Leuven

stfran.be

•
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26 SAMENWERKINGSVERBAND
PXL - Level 5 (Samenwerkingsverband
Limburg - Vlaams-Brabant)

Elfde-Liniestraat 24, Gebouw A 3500 Hasselt

Partnerinstellingen

level5@pxl.be
pxl.be/level5

Hogeschool PXL
•

27 SAMENWERKINGSVERBAND
hbo5 Limburg

Provinciaal instituut voor verpleegkunde Hasselt
Kunstlaan 1, 3500 Hasselt

pivh.be

UC Leuven - Limburg / Universitaire campus
Agoralaan gebouw B, bus 1 3590 Diepenbeek

Partnerinstellingen

ucll.be/hbo5

•

UC Limburg
Universitaire campus, Agoralaan gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek

•

Hbo Verpleegkunde Genk
Welzijnscampus 19, 3600 Genk

•

Hbo5 Verpleegkunde vti hasselt
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt

28 SAMENWERKINGSVERBAND
hbovives-zuid

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Partnerinstellingen

verpleegopleiding-genk.be
campushast.be

info@hbovives.be
hbovives.be

Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
•

IC DIEN
Westlaan 99, 8800 Roeselare
Leielandscholen
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

leielandscholen.be

•

Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

hbo@ivobrugge.be
hbovives.be

29 SAMENWERKINGSVERBAND
hbovives-noord
Partnerinstellingen

icdien.be

Katholieke Hogeschool VIVES Noord
•
•

Aleydis
Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt
Vijfseweg 2, 8790 Waregem

30 SAMENWERKINGSVERBAND
HOGENT - HBO5 Verpleegkunde

Geraard De Duivelstraat 5, 9000 Gent

Partnerinstellingen

Hogeschool Gent

•
•
•
•
•
•
•
•

Vesaliusinstituut
Campus Brugge : Rijselstraat 1, 8200 Sint-Michiels
Campus Oostende : Leffingestraat 1, 8400 Oostende
Campus Kortrijk : Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk
Campus Deinze: Peter Benoitlaan 10, 9800 Deinze
Campus Gent : Keramiekstraat 80, 9000 Gent
Campus Aalst: Arbeidstraat 14, 9300 Aalst
Campus Sint-Niklaas : Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas
Campus Ronse : Ninovestraat 169, 9600 Ronse

31 SAMENWERKINGSVERBAND
Arteveldeleernetwerk

Hoogpoort 15, 9000 Gent

Partnerinstellingen

Arteveldehogeschool
•
•
•

•
•
•
•
•

aleydis.be

info@hogent.be
hogent.be

vesaliusinstituut.be

info@arteveldeleernetwerk.be
arteveldeleernetwerk.be

HBOV Brugge-Oostende
Campus Brugge : Zonnekemeers 18, 8000 Brugge
Campus Sint-Michiels : Koning Albert I-laan 6, 8200 Sint-Michiels
Campus Oostende : Frère Orbanstraat 154A, 8400 Oostende
Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius
Campus Guilain : Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Campus Molenaarsstraat : Molenaarsstraat 22, 9000 Gent
Campus Zottegem : De Colfmackerstraat 11, 9620 Zottegem
Campus Sint-Elisabeth Oudenaarde : Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde
Campus Eeklo : Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
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hbov.be

ivv-gent.be

ADRESSENLIJST

UNIFORMBEROEPEN (DEFENSIE EN POLITIE)
Deze onderwijsinstellingen staan op de SID-ins

KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL (KMS)

Renaissancelaan 30,1000 Brussel

Tel. 02/4413673
erm-events@mil.be
Rma.ac.be

KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN
CAMPUS SAFFRAANBERG

Luikersteenweg, 371 3800 Sint-Truiden

Tel. 02/441 33 69
info@saffraanberg.be
Saffraanberg.be

DEFENSIE

Algemene Directie Human resources
Bruynstraat 200 Kwartier Koningin Astrid
Blok DOO, 1120 Brussel

Gratis nummer : 0800 33 348
Mil.be

Directie van de rekrutering en van de selectie
Kroonlaan 154A, 1050 Elsene

Gratis nummer : 0800 99 404
Jobpol.be

Informatiecentrum Antwerpen
Belgiëlei 119, 2018 Antwerpen
Tel. 02 443 09 16
Informatiecentrum Brugge
Leopold Debruynestraat 125, 8310 Brugge
Tel. 02 441 30 25
Informatiecentrum Brussel
Kortenberglaan 125, 1000 Brussel
Tel. 02 441 44 52
Informatiecentrum Gent
Kalandeberg 1, 9000 gent
Tel 02/442 73 22
Informatiecentrum Hasselt
Guffenslaan 24, 3500 Hasselt
Tel. 02 443 13 00
POLITIE
Campus Vesta APB Politieopleidingen Antwerpen
Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst
Tel. 03 205 19 50
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Oudstrijderslaan 199, 1140 Brussel
Tel. 02 201 16 16
Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
Poverstraat 75, 1731 Asse
Tel. 02 456 89 20
Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk
Tel. 09 345 69 64
Provincie Limburg Opleiding en Training
M. Habetslaan 7, 3600 Genk
Tel. 089 77 82 50
West-Vlaamse Politieschool
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem
Tel. 050 40 45 40
Federale Politieschool ANPA – Campus Gent
Groendreef 181, 9000 Gent
Tel. 09 237 12 00
Federale Politieschool ANPA - Campus Wilrijk
Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk
Tel. 03 829 70 11
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STUDIEINFORMATIEDAGEN (SID-in)

9 - 11 januari 2020

Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brabanthal
Brabantlaan 1
3053 Haasrode

23 - 25 januari 2020

West-Vlaanderen
Kortrijk Xpo (Hal 4)
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

30 januari - 1 februari 2020

Oost-Vlaanderen
Flanders Expo (Hal 8)
Maaltekouter 1
9051 Gent

6 - 8 februari 2020

Antwerpen
Antwerp Expo (Hal 4)
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen

13 - 15 februari 2020

Limburg
Limburghal (Hal A en B)
Jaarbeurslaan 6
3600 Genk

Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
onderwijs.vlaanderen.be

