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Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be

Kiezen voor het hoger 
onderwijs?!
Infosessie 

Hoe maak ik een goede studiekeuze?
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1. STUDIEKEUZEPROCES
6 STAPPEN

STAP 1 
Oriëntatie 

op de 
keuze

STAP 2
Verkenning 
van jezelf

STAP 3  
Verkenning 

in de 
breedte

STAP 4  
Verkenning 

in de 
diepte

STAP 5 
Beslissings-

status/ 
keuze-

nabijheid

STAP 6 
Binding 
aan de 
keuze

• Belangrijke keuze maken

• Bereid tot tijdsinvestering

• Motivatie tot het maken van goede keuze

• Tips: 

• Bewust worden op secundaire school

• Gesprek met docenten / studenten / studentenondersteuner / 
trajectbegeleider / coördinator studieloopbaanbegeleiding

STAP 1: Wil ik kiezen?
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Wie ben ik?

• Interesses 

• Vaardigheden

• Normen en waarden

• Persoonlijkheidskenmerken 

• Studiemethode 

• …

→ Belang van realistisch beeld!

STAP 2: Verken jezelf

• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant? 

→ ICARES test, I-Prefer test

2. Vaardigheden: vakken SO, vrijetijdsbesteding

3. Waarden: ‘Wat wil ik binnen 5/10/15 jaar?’

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf
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ICARES test:

www.icares.com

STAP 2: Verken jezelf

STAP 2: Verken jezelf

http://www.icares.com/
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I-Prefer test: 
http://onderwijskiezer.be/ipref
er/index.php

STAP 2: Verken jezelf

I-Prefer test:

STAP 2: Verken jezelf

http://onderwijskiezer.be/iprefer/index.php
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• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant? 

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?
→ Denk aan: vakken SO, hobby’s, taken thuis, studentenjob, …

3. Waarden: ‘Wat wil ik binnen 5/10/15 jaar?’

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf

• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?

3. Waarden: Toekomstperspectief 
→ Wat wil ik binnen 5/10/15 jaar?, Wat vind ik belangrijk voor mijn 
latere leven? …

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf
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• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?

3. Waarden: Toekomstperspectief

4. Persoonlijkheidskenmerken 
→ Wat zijn je 3 sterke en 3 minder sterke eigenschappen?

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf

Persoonlijkheidskenmerken

STAP 2: Verken jezelf
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• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?

3. Waarden: Toekomstperspectief

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode: Hoe studeer ik? Verschilt dit voor theorie vakken en 
vakken met veel oefeningen/praktijktoepassingen? Plan ik? Hoe plan 
ik?

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf

STAP 2: Verken jezelf

• I-study: https://www.onderwijskiezer.be/istudy/

https://www.onderwijskiezer.be/istudy/
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• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?

3. Waarden: Toekomstperspectief

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf

STAP 2: Verken jezelf

• Columbus-test: https://columbus.onderwijskiezer.be/

https://columbus.onderwijskiezer.be/
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STAP 2: Verken jezelf

• Columbus-test

• Tips: 
1. Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?

2. Vaardigheden: Wat kan ik goed/niet goed?

3. Waarden: Toekomstperspectief

4. Persoonlijkheidskenmerken

5. Studiemethode

6. Columbus-test

7. Gesprek met ouders / vrienden / leerkrachten secundair onderwijs / 
studenten hoger onderwijs / …

STAP 2: Verken jezelf
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Hoe ziet het hoger onderwijs er uit? Verken zo breed mogelijk!

• Niveaus hoger onderwijs?

• Ken je de structuur van het HO? 

• Welke opleidingen/beroepen bestaan er?

• Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

• Hoe werkt het leerkrediet?

STAP 3: Verken het aanbod

Niveaus 
hoger onderwijs
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Hoe ziet het hoger onderwijs er uit? Verken zo breed mogelijk!

• Niveaus hoger onderwijs?

• Ken je de structuur van het HO? 

• Welke opleidingen/beroepen bestaan er?

• Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

• Hoe werkt het leerkrediet?

STAP 3: Verken het aanbod

Structuur hoger onderwijs
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Hoe ziet het hoger onderwijs er uit? Verken zo breed mogelijk!

• Niveaus hoger onderwijs?

• Ken je de structuur van het HO? 

• Welke opleidingen/beroepen bestaan er?

• Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

• Hoe werkt het leerkrediet?

STAP 3: Verken het aanbod

Aanbod Hogeschool PXL

• 1 centrale dienst, 9 departementen

• 7 campussen

• 39 basisopleidingen en 17 professionele bachelors (24 afstudeerrichtingen)

• 5 bachelor na bacheloropleidingen

• 1 specifieke lerarenopleiding

• 24 postgraduaten

• 7 expertisecentra en 3 expertisecellen

✓Meer dan 9000 studenten in basisopleidingen

✓1500 professionals studeren jaarlijks af
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Aanbod Hogeschool 
PXL 2019-2020

Graduaatsopleidingen
• Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)= Graduaatsopleidingen

• 5de niveau van de leerladder

• Leiden op tot ‘Gegradueerde’

• Internationale term: ‘Associate Degree’

• 2- of 3-jarige opleiding in dag- of avondonderwijs

• Troeven: praktijkgericht, flexibel, combineerbaar met werk

• Na een graduaatsopleiding:

• Je gaat werken

• Je studeert verder voor een bachelor via een vervolgtraject

• Vanaf AJ 19-20 integreren de graduaatsopleidingen in Hogeschool PXL
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Graduaatsopleidingen

GRADUAAT PROFESSIONELE BACHELOR

2-jarige dagopleiding of 3-jarige 
avondopleiding (120sp) 

3-jarige dagopleiding (180sp)

Werkplekleren staat centraal (leren door 
te doen) 

Eerst leren binnen de opleiding en pas op 
het einde een stage (doen wat geleerd 
werd)

Korte, op een specifiek beroep gerichte 
opleiding

Bredere opleiding met focus op 
meerdere beroepen

Flankerende theorie in functie van 
werkplekleren

Grondige en brede theoretische basis

Huidig aanbod 
Graduaatsopleidingen
2018-2019
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Hoe ziet het hoger onderwijs er uit? Verken zo breed mogelijk!

• Niveaus hoger onderwijs?

• Ken je de structuur van het HO? 

• Welke opleidingen/beroepen bestaan er?

• Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

• Hoe werkt het leerkrediet?

STAP 3: Verken het aanbod

• “Rugzak met 140 punten aan leerkrediet”

• Doel:
• Stimuleren goede studiekeuze

• Bewaken en ondersteunen studievoortgang

• Verantwoordelijkheid instelling EN student

Meer info: brochure PXL leerkrediet 

Leerkrediet
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• Rekenwerk!
• Bij inschrijving: 

• MIN aantal ingeschreven studiepunten

• Einde opleidingsjaar: 

• PLUS aantal geslaagde studiepunten, getolereerde tekorten krijg je 
niet terug!

• de eerste 60 verworven studiepunten  krijg je dubbel terug

• www.studentenportaal.be

Meer info: brochure PXL leerkrediet 

Leerkrediet

• Verkeerde studiekeuze!?
• Voor generatiestudent (=nieuwe student in hoger onderwijs)

• Wijziging voor 1 december: recuperatie totaal opgenomen 
leerkrediet (bij heroriëntering!)

• Wijziging voor 15 maart: recuperatie helft opgenomen leerkrediet 
(bij heroriëntering!)

• Voor niet-generatiestudent
• Afhankelijk van de grensdatum van een opleidingsonderdeel

Meer info: brochure PXL leerkrediet 

Leerkrediet
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Student X Student Y Student Z

succesvolle studies studies met hindernissen
studies met grote 
hindernissen

Start (14-15) 140 140 140

Eerste inschrijving 140 - 60 = 80 140 - 60 = 80 140 - 60 = 80

Resultaat na 1ste inschrijving
geslaagd 
80 + (2x60) = 200

deels geslaagd                 
80 + (2x30) = 140

niet geslaagd
80 + (2x0) = 80

Tweede inschrijving (15-16) 200 - 60 = 140 140 - 60 = 80 80 - 60 = 20

Resultaat na 2de inschrijving
geslaagd     
140 + 60 = 200

deels geslaagd  
80 + (2x30) = 140

niet geslaagd                     
20 + (2x0) = 20

Derde inschrijving (16-17) 200 - 60 = 140 140 - 60 = 80

NIET MOGELIJK (of mits 
uitzondering na 
toelatingsonderzoek voor 
20 SP)

Resultaat na 3de inschrijving
geslaagd 
140 + 60 = 200

deels geslaagd               
80+ 30 = 110

Leerkrediet
Voorbeeld

• Tips: 
1. Info over structuur (onderwijskiezer, brochures,…)

2. SID-in beurs

3. Opendeur- en openlesdagen 

4. Gesprek met iemand uit een opleiding/werkveld

STAP 3: Verken het aanbod
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Info over structuur: http://onderwijskiezer.be/index.php

STAP 3: Verken het aanbod

• Tips: 
1. Info over structuur (onderwijskiezer, brochures,…)

2. SID-in beurs (Studie-informatiedagen)
Belangrijk: bereid je goed voor! 

3. Opendeur- en openlesdagen 

4. Gesprek met iemand uit een opleiding/werkveld

STAP 3: Verken het aanbod

http://onderwijskiezer.be/index.php


7/11/2018

20

STAP 3: Verken het aanbod

SID-in beurs: 
• https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_sidin.php

• Data en locatie 

• Persoonlijke route

• Zoek een instelling

• Checklist 

SID-in beurs

STAP 3: Verken het aanbod

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_sidin.php
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• Tips: 
1. Info over structuur (onderwijskiezer, brochures,…)

2. SID-in beurs

3. Info- en openlesdagen 

4. Gesprek met iemand uit een opleiding/werkveld

STAP 3: Verken het aanbod

Infodagen: www.pxl.be/infodagen

Openlesdagen www.pxl.be/openlesdagen
• woensdagnamiddag 27 februari 

• woensdagnamiddag 8 mei

STAP 3: Verken het aanbod

http://www.pxl.be/infodagen
http://www.pxl.be/openlesdagen
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• Tips: 
1. Info over structuur (onderwijskiezer, brochures,…)

2. SID-in beurs

3. Opendeur- en openlesdagen 

4. Gesprek met iemand uit een opleiding/werkveld

STAP 3: Verken het aanbod

Wat houden deze opleidingen concreet in?
• Specifieke en gedetailleerde informatie

• Opleidingsprogramma?

• Stages?

• Verder studeermogelijkheden?

• Onderwijssysteem?

• Wat is slagen?

• …

• Enkele opleidingen (maximum 5)

STAP 4: Denk meer in de diepte over enkele 
opleidingen
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Studielast

• 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU) 

• 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 à 1800 SBU

• Wat wordt er per week van een student verwacht?

• 1 week = 1500 à 1800 SBU = ongeveer 40-47 uren per week

38 weken

40 à 47 uur

Contacturen (lessen, 

werkcolleges)

Leertijd (leren, 

teksten 

samenvatten,…)

ZELFSTUDIE

Werktijd (taken, 

opdrachten,…)

Slaagkans = 

Bekwaamheid x motivatie x inzet x steun x studiekeuze x …

Steun van …

• ouders – vrienden

• opleiding

• studentenondersteuning  & trajectbegeleiding

• studentenvoorzieningen

Slaagkans 
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Wat is slagen?

• Je bent op alle vakken geslaagd

OF

• Je bent geslaagd maar wel voor enkele vakken gedelibereerd

OF

• Je bent niet geslaagd maar moet enkel die vakken opnieuw doen 

waarvoor je een onvoldoende hebt

Slaagkans 

• Jaarlijkse deliberaties

• Tolerantie bij een beperkt tekort (en)

= automatische geslaagd

• Tolerantie

= 10 gewogen tekortpunten (tekort * aantal studiepunten)

+ minimum 8/20

+ maximum 2 opleidingsonderdelen

• Indien niet geslaagd: 

tekort(en) ophalen jaar nadien

Examens en deliberaties
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• Tips: 
1. Inkijken van cursussen/informatiebrochures

2. Gesprek met studenten/begeleiders uit de opleiding

3. Keuzerooster (vb. op Onderwijskiezer)

STAP 4: Denk meer in de diepte over enkele 
opleidingen

Keuzerooster: 
www.onderwijskiezer.be

STAP 4: Denk meer in de diepte over enkele 
opleidingen

http://www.onderwijskiezer.be/
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• Kan ik kiezen?
• Tussen welke opties twijfel ik nog?

• Wat zijn voor- en nadelen?

• Tips:
1. Keuzerooster 

2. Gesprek met ouders/vrienden

STAP 5: Maak je keuze…
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• Voorbereiding:
• Inschrijven

• Lesmateriaal verzamelen

• Kot zoeken

• Voorbereidingscursussen bekijken

• Ben ik tevreden?
• Zekerheid en vertrouwen in de keuze

• Mate van identificatie met de keuze

STAP 6: Bereid je voor op je keuze!

• Effecten van een slecht keuzeproces:
• Bij studenten die het gevoel hebben dat de richting niet bij hen past →

verhoogd risico op niet-deelnemen aan examens.

• Bij studenten die niet goed voorbereid zijn op een 
studierichting/onderwijssetting → verhoogd risico op niet-slagen voor 
examens. 

• Opvolging van studiekeuzebegeleiding:
• Hulp mogelijk bij studieplanning, -methode,…

2. STUDIEKEUZEBEGELEIDING IN PXL
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• Studentenondersteuner / trajectbegeleider in het studentpoint

• Opleidingshoofd / departementshoofd (www.pxl.be/contact)

• Coördinator studieloopbaanbegeleiding: Anneleen Huisman 
(anneleen.huisman@pxl.be) 

2. STUDIEKEUZEBEGELEIDING IN PXL

Opfrissingscursussen

2. STUDIEKEUZEBEGELEIDING IN PXL

http://www.pxl.be/contact
mailto:anneleen.huisman@pxl.be
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Vragen?

Hartelijk bedankt


