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Keuzebekwaam naar het hoger onderwijs 

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

Daarom werd er een nieuw instrument ontwikkeld: Columbus. Dit instrument geeft leerlingen meer 

inzicht in hun studiekeuzeproces door het in kaart brengen van hun interesses, vaardigheden 

en capaciteiten. Columbus past binnen het volledige tra ject dat elke school met haar leerlingen 

doorloopt om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun eventuele keuze naar het hoger onderwijs.

Langs de Columbusroute verkennen leerlingen waar het bij toekomstkeuzes om draait: zoeken naar 

wie je bent, wat je drijft, wat je al kan en wat je nog wil kunnen. Op deze manier krijgen leerlingen de 

ruimte en de tijd om hun horizon te verruimen en stap voor stap wegen te ontdekken die bij hen passen.

De Columbusroute 

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 is Columbus ook beschikbaar voor leerlingen van het voorlaatste 

jaar, vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen dan ook beperkte feedback voor bepaalde onderdelen.

Columbus zoekt voorbij de grenzen van wat je kent, 
naar wie je bent, wat je kan en wat je drijft.

columbus.onderwijskiezer.be
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Toestemming deelname 

Deelname aan het onderzoek houdt in dat de resultaten van uw zoon/dochter op individueel niveau 

worden gekoppeld aan gegevens uit meerdere databanken. De resultaten van dit onderzoek laten 

de onderzoekers toe het exploratie-instrument Columbus nog verder te ontwikkelen en te verfijnen.

De identiteit en de deelname van uw zoon/dochter aan dit onderzoek blijft strikt vertrouwelijk. De 

onderzoekers en de overheid garanderen een volledig anonieme behandeling en verwerking van 

de gegevens. Resultaten van het onderzoek worden nooit op individueel niveau bekendgemaakt. 

Nergens worden namen van deelnemende leerlingen vermeld of gepubliceerd.

Indien u verkiest dat uw kind NIET deelneemt aan dit onderzoek, kunt u deze brief ondertekend 
terugbezorgen aan de school.

Ook aan uw zoon/dochter vragen wij of hij/zij wil deelnemen aan de testafname van Columbus. Dat 

gebeurt na de registratieprocedure op het startscherm van Columbus, waarop we eveneens aangeven 

wat de deelname aan het wetenschappelijk onderzoek op individueel niveau precies inhoudt.

De registratie van uw zoon/dochter kan op twee manieren gebeuren:

• Uw zoon of dochter wordt gevraagd enkele persoonsgegevens in te vullen, waaronder zijn/haar 

rijksregisternummer.

• De registratie en identificatie gebeurt elektronisch. Op deze manier worden de persoonsgegevens 

van uw zoon/dochter via een beveiligde verbinding verzonden.

Voor beide registratieprocedures is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter op het moment van de 

afname van Columbus in het bezit is van zijn/haar identiteitskaart.

Voor verdere vragen over Columbus en dit onderzoek kunt u ook steeds terecht bij de expertengroep 

via columbus@onderwijskiezer.be.

Met vriendelijke groeten,

Expertenteam Columbus

VLUHR-Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad  

Ik, ________________________________________________ (naam ouder) weiger de deelname van mijn

zoon/dochter _______________________________________ (naam zoon/dochter) aan voornoemd 

omschreven onderzoek.

(handtekening) (datum)

(!) Dit onderzoek kan niet gebeuren zonder de hulp en medewerking van heel wat scholen 
en leerlingen in Vlaanderen. Wij kijken alvast uit naar de deelname van uw zoon/dochter en 
waarderen uw bijdrage. 

columbus.onderwijskiezer.be
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BASECAMP

COLUMBUS

WIE BEN IK ?

WAT KAN IK ?

WAT WIL IK ?

interesses

motivatie

studievaardigheden

zelfbeeld

taal

wiskunde

logisch denken

studiekeuzeproces

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.

Volgens de bepalingen van artikel 9 van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 verstrekken we u 

bijkomend onderstaande informatie:

• Verantwoordelijke voor de verwerking: Departement Onderwijs en Vorming,  

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel;

• Ontvangers van de gegevens: de onderzoekers van het expertenteam Columbus (namen van 

de vertegenwoordigers te raadplegen op de webpagina’s columbus.onderwijskiezer.be);

• Deelname aan Columbus is niet verplicht en niet-beantwoording heeft geen gevolgen;

• U en uw zoon/dochter hebben recht tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op 

hem/haar betrekking hebben.


