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Keuzebekwaam naar het hoger onderwijs 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil het studiekeuzeproces van leerlingen versterken. 

Daarom ontwikkelden we een nieuw exploratie-instrument: Columbus. Het instrument past binnen 

het tra ject dat elke school met haar leerlingen doorloopt om hen zo goed mogelijk te begeleiden 

bij hun eventuele keuze voor het hoger onderwijs.

Langs de Columbusroute ontdekken leerlingen waar het bij een toekomstkeuze écht om draait: 

zoeken naar wie je bent, wat je drijft, wat je al kan en wat je nog wil kunnen. Via deze weg krijgen 

leerlingen de ruimte en de tijd om hun horizon te verruimen en stap voor stap de weg te ontdekken 

die bij hen past. 

Columbus op jouw school 

Columbus is er voor alle leerlingen in het leerjaar (vaak het 6de jaar) waarin ze het diploma 

secundair onderwijs kunnen behalen dat hen toegang verleent tot het hoger onderwijs. 

Na het invullen van de verschillende zelftests, krijgt elke leerling een individueel feedbackrapport. 

Hiermee houden we hen een spiegel voor waarin ze hun interesses, capaciteiten en waarden zélf 

ontdekken. De feedback die de leerlingen uit Columbus ontvangen, vormt de aanzet om samen met 

hun leraren, ouders en vrienden verdere stappen te zetten in het keuzeproces. 

In het kader van dataverzameling bieden we ook aan leerlingen uit het vijfde jaar de mogelijkheid om 

de screenings in te vullen. Een vijfdejaarsleerling zal echter nog geen feedbackrapport ontvangen.

Columbus zoekt voorbij de grenzen 
van wat je kent, naar wat je kan.
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Als leerlingen goede studiekeuzes willen maken, is het belangrijk dat ze een 
kwaliteitsvol studiekeuzeproces doorlopen. Columbus helpt laatstejaars om niet te snel 

te focussen op wat de studiekeuze zal zijn, maar vooral op hoe ze die keuze maken. 

Praktisch 

Columbus is online beschikbaar van woensdag 1 februari t.e.m. vrijdag 31 maart 2017. Binnen deze 

periode kan jij als schooldirectie één of meerdere klassikale afnames organiseren.

Voor een optimale concentratie van je leerlingen raden wij aan de afname te spreiden doorheen de 

bovenvermelde periode. Leerlingen hebben tijdens de inlogprocedure het instellingsnummer van 

de school en hun eID of hun rijksregisternummer nodig. 

De plaats van Columbus binnen jouw school? 

Voor het schooljaar 2016-2017 is er een eerste versie van een draaiboek beschikbaar waarin je 

gedetailleerd kennismaakt met Columbus. Dit document biedt de school handvatten aan om met 

Columbus aan de slag te gaan. Het bevat concrete informatie over de modaliteiten van de afname 

tijdens dat schooljaar. Daarnaast schetst het hoe Columbus vanaf schooljaar 2017-2018 geïntegreerd 

kan worden in het schooleigen tra ject van onderwijsloopbaanbegeleiding. 

Het draaiboek werd ontwikkeld binnen de Vlaamse Onderwijsraad, waar alle vertegenwoordigers 

van de betrokken partners rond de tafel zitten. Het bevat een breed gedragen, netoverschrijdende 

visie over de rol van Columbus in het tra ject van onderwijsloopbaanbegeleiding. 

Registreer de deelname van jouw school 
en blijf op de hoogte.

COLUMBUS UIT DE STARTBLOKKEN!
COLUMBUS STUDIEDAG 

BRUSSEL: 1 JUNI 2017 VAN 9U TOT 13U
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