
Hoe doe je dat, een studiekeuze maken vanuit je kot? Gelukkig zijn er heel wat online initiatieven

die jou helpen.

Ken jezelf?!

Ga op verkenning!

Chat met CLB

Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

Door CLB 17-19 jaar

IK ZIT IN HET LAATSTE JAAR SECUNDAIR. HOE MAAK

IK EEN STUDIEKEUZE IN CORONATIJDEN?

Kiezen? Praat met mensen die al een studie of beroep hebben gekozen. Hoe hebben zij dat

gedaan? Vraag je ook af: wat wil ik later doen? Wat vind ik belangrijk?

•

Op Facebook en Twitter zijn er heel wat mensen die onder #studiekeuze hun studie-

ervaringen met je willen delen.

•

Of check de Reddit van Vlaamse Scholierenkoepel.•

Ken jezelf Om juist te kiezen, moet je jezelf kennen.•

Wat kan je goed?•

Hou je ervan om met mensen te praten of ben je eerder stil?•

Werk je graag met de computer?•

Lees je graag?•

Werk je het liefst met je handen?•

Hou je van techniek? Hoe beter je jezelf kent, hoe gemakkelijker het is om een richting

te kiezen die goed bij je past. Vul één van de zelftesten hieronder in. Met de ene test

ontdek je wat je interesseert en welke richting bij je past, de andere peilt naar je

studiehouding.

•

Ga op verkenning Er zijn ook beroepen of studies die je nog niet kent. Hoe kan je ze dan

kiezen? Kijk goed rond! Veel informatie over wat je kan studeren, vind je op

Onderwijskiezer.

•

Go Columbus! Ken jij Columbus al? Nee, niet de ontdekkingsreiziger, wel het exploratie-

instrument voor jongeren die op zoek zijn naar de studie in het hoger onderwijs die het

beste bij hen past. Via een ware ontdekkingstocht leer je een volledig zicht krijgen over wie

je bent, wat je wil en verzamel je informatie om zelf een bewuste studiekeuze te maken. En

het beste nieuws? Dat kan volledig online!

•

Neem deel aan een online opendeurdag! Heel wat hogescholen en univeristeiten

organiseren een online infomoment of opendeurdag. Een overzicht van alle initiatieven vind

je terug op Onderwijskiezer.

•

PRAAT EROVER

Mail met Onderwijskiezer

Stel je vraag via het formulier en
krijg binnen de 24u antwoord.

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

https://www.clbchat.be/
https://www.reddit.com/r/scholierenkoepel/
https://www.onderwijskiezer.be/
https://columbus.onderwijskiezer.be/?fbclid=IwAR3h7Qdklk-Y7qBeDW1HrdQxZU4bff6EuGok0151S-_kF4IIBNJTjWDdtzA
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/print/printfriendly_infodagen.php?fbclid=IwAR3rtVp_ztqZ_HBfkIpeC70NRlRebwmXMd6YyHcoExq930aOv5X65HHeEto
https://www.onderwijskiezer.be/v2/vraag/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php


Tijd om te kiezen!
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Waar liggen jouw interesses? Doe de test! (17-18 jaar)

ONDERWIJSKIEZER.BE 

Welke opleidingen kunnen je boeien? Doe de test!

ONDERWIJSKIEZER.BE 

Leer de richting kennen Weet je ongeveer wat je wil kiezen? Dan is het tijd voor een

onderzoek.

•

In welke school kan je die studie volgen?•

Welke vakken heb je dan?•

Wat kan je later doen met je keuze?•

Praat met iemand die hetzelfde heeft gekozen. Doe dat voor elke richting waarover je

nadenkt. Tip: vergelijk de scholen met elkaar, want vaak leggen zij een verschillende

focus in hun vakken!

•

Kies! Nu komt het: kies! Zet alles op een rij. Wat trekt je het meest aan in die richting? Neem

je tijd.

•

Heb je er zin in? Goed gekozen! Zie je jezelf echt iets leren? Heb je veel zin om te beginnen?

Dan heb je goed gekozen. Je bent er helemaal klaar voor. Succes!

•

Toch niet? Is de richting toch niets voor jou? Dat is niet het einde van de wereld. Je kan vaak

nog veranderen van richting. Praat erover met je CLB.

•

https://www.onderwijskiezer.be/iprefer/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/explorer/

