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“Ga jij verder studeren? En... welke studie ga je dan doen?” 

Dit zijn wellicht de twee meest gestelde vragen als je in het laatste jaar van het secundair onderwijs 

zit. Bovendien: wat is er mogelijk, waar ben ik goed in, welke studies passen bij mij? Soms is het 

moeilijk een zicht te krijgen op alle factoren.

Columbus is een online tool die je helpt jouw weg te vinden. 

Langs jouw Columbusroute krijg je de ruimte en de tijd om je horizon te verruimen en stap voor stap 

te ontdekken wat bij jou past en waar jij je goed bij voelt. Een route waarop je ontdekt waar het bij een 

toekomstkeuze écht om draait: zoeken wie je bent, wat je drijft, wat je kan en wat je nog wil kunnen. 

Hoe beter jij jezelf en de wereld verkent, hoe beter je keuzes kan maken die helemaal bij je passen. 

Jouw persoonlijke Columbusroute ontdekken? 

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. Ook in het 

leerjaar dat daaraan voorafgaat bieden we de mogelijkheid om enkele zelftests in te vullen. Een 

vijfdejaarsleerling zal echter nog geen feedbackrapport ontvangen.

Columbus is online beschikbaar vanaf woensdag 1 februari tot en met vrijdag 31 maart 2017. 

Binnen deze periode zal jouw school een klassikale afname van het instrument organiseren. 

Na het invullen van de verschillende zelftests, krijg je een individueel feedbackrapport. We houden 

je op die manier een spiegel voor waarin jij jouw interesses, capaciteiten en waarden zélf ontdekt. 

De feedback die je uit Columbus ontvangt, vormt de aanzet om samen met je leraren of andere 

begeleiders, vrienden en ouders verdere stappen te zetten in je studiekeuzeproces. 

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

WAT KAN IK ?

WAT WIL IK ?

interesses

motivatie

studievaardigheden

zelfbeeld

taal
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logisch denken

studiekeuzeproces

Wanneer je een goede studiekeuze wil maken, is het belangrijk dat je een kwaliteitsvol 
studiekeuzeproces doorloopt. Focus dus niet te snel op wat je studiekeuze zal zijn, 

maar vooral op hoe je die keuze maakt. 




