
 
 

Informatie ivm basis en secundair onderwijs  
 

De presentaties die U te zien kreeg tijdens de info- of oudercontact avonden kan U met onderstaande 

links nog eens herbekijken : 

1. Algemeen deel 2012 

2. Secundaire scholen 2012 

 

Info en data aangaande de opendeurdagen van scholen kan U hier bekijken. 

 

Websites ivm hoger onderwijs wat hebben ze te bieden? 
 

www.onderwijskiezer.be 
 
Maakt je wegwijs doorheen het gehele onderwijslandschap. 

 
www.verruimjehorizon.be 
 
Alle info ivm verder studeren. Gericht naar iedereen. Te vergelijken met boek “Hoger onderwijs in 
Vlaanderen”. 
3 ingangen: via niveau (structuur) hoger onderwijs, belangstelling, schoolvakken. 
Handig: - om een opleiding kort,duidelijk, inhoudelijk te verkennen(klemtonen vd opleiding,  
    beroepsbeschrijving en uitwegen.  

 - Zeer volledige en overzichtelijke site om kennis te maken met het hoger onderwijs.   
 - Bij klikken op ‘instellingen’ krijg je een overzicht van de hogescholen/univ die de   
  opleidingen aanbieden, met een link naar de instellingen. 
 - Vervolgopleidingen,via link met www.hogeronderwijsregister.be . 
 - Gegevens VDAB 

Noodzakelijk: kennen structuur hoger onderwijs 
 
www.hogeronderwijsregister.be 
 
Uitgebreide algemene info over hoger onderwijs.  
Wordt online bijgewerkt door de hogescholen. Complex, uitgebreid informatiesysteem.  
Moeilijk als je weinig vertrouwd bent met de structuur van het hoger onderwijs én de hogescholen en 
universiteiten. 
Je kunt opleidingen zoeken via verschillende zoeksystemen (trefwoord, kaart, school/univ.  
Links met de instellingen voor hoger onderwijs.  
Lessentabellen te raadplegen via de link met de hogeschool /univ.  
Inhoudelijke informatie over de doelstellingen van de opleidingen (fiche per opleiding) 
Te raadplegen: basisinformatie en vervolgopleidingen : Banaba, Manama, bijscholingen, 
vervolgprogramma’s, buitenland,…. 
Noodzakelijk: kennen structuur hoger onderwijs 

2012-Algemeen-Deel.pdf
2012-Secundaire-Scholen.pdf
2012-Opendeurdagen.pdf
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.verruimjehorizon.be/
http://www.hogeronderwijsregister.be/
http://www.hogeronderwijsregister.be/


 
www.destapgent.be 
 
Ingang als leerling, student, ouder… 
Adressen, algemene informatie onderwijs. Zeer uitgebreide informatie over onderwijs. 
Bv: - studeren in buitenland(http://www.destapgent.be/zoek.asp?Trefwoord=buitenland)  

- zelftests studieaanpak(http://www.destapgent.be/kieswijzers-resultaten.asp?Id=56)  
 

www.ond.vlaanderen.be  
 
Te raadplegen: Toelatingsexamen arts, tandarts; studeren met functiebeperking, studeren in 
buitenland, studiefinanciering 
 
www.ond.vlaanderen.be/sidin:  
 
-tips ivm studiekeuze: zeer handig, duidelijk en volledig lijstje hoe je een studiekeuze kan maken. 
-checklist om naar de Sid In te gaan (welke vragen moet je zeker stellen?) 
- de bama structuur en de associaties  
 
www.digiclb.be: zeer uitgebreide en gedetailleerde web site waar je werkelijk “alles” wat je ook  
maar kán zoeken ivm onderwijs kan vinden! 
Hieronder een beperkte greep uit het aanbod:  
http://www.digiclb.be/Studiekeuze-en-Schoolloopbaan/: wat deze interessante web site biedt 
http://www.digiclb.be/Studiekeuze-en-Schoolloopbaan/Hoger-onderwijs-in-Vlaanderen.htm  
http://www.digiclb.be/Studiekeuze-en-Schoolloopbaan/Wat-na-het-secundair-onderwijs.htm 
 
http://www.schamper.ugent.be/studiewijzer: overzicht van de opleidingen met uitleg via filmpjes 
 

DE MEGATASTISCHE STUDIEWIJZER VAN SCHAMPER: 

alle opleidingen || Bio-ingenieurswetenschappen | Diergeneeskunde | Economie en Bedrijfskunde | 

Farmaceutische Wetenschappen | Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen | 

Ingenieurswetenschappen | Letteren en Wijsbegeerte | Politieke en Sociale Wetenschappen | 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen | Rechtsgeleerdheid | Wetenschappen 
   
Nog enkele interessante adressen, voor informatie en/of studiebegeleiding: 
 
www.ugent.be/ 
www.ugent.be/nl/studenten  
www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/begeleiding 
www.ua.ac.be/ 
www.ua.ac.be/main.aspx?c=.STUDKIEZ  
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ADSTUD&n=34906&ct=35822  
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ADSTUD&n=35946 (studieplanning, structureren(tips), 
memoriseren,faalangst, uitstelgedrag,concentratie,motivatie, zelfvertrouwen,…) 
http://www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/index.php  
www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/onderwijsbegeleiding.html  
www.studeerwijzer.be  
http://www.kuleuven.be/kuleuven/  
www.kuleuven.be/studenten  
www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/  
www.kuleuven.be/studiebegeleiding/  
 
Leerkrediet : academiejaar 2011 - 2012 

http://www.destapgent.be/
http://www.destapgent.be/zoek.asp?Trefwoord=buitenland
http://www.destapgent.be/kieswijzers-resultaten.asp?Id=56
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/brochure
http://www.digiclb.be/
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