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Geachte directeur  
 
Er werd de voorbije maanden hard verder gewerkt aan Columbus, het nieuwe 
Vlaanderenbreed exploratie-instrument ter versterking van het 
studiekeuzeproces van jongeren. Via verschillende kanalen werd al een warme 
oproep gedaan tot deelname van uw school aan de tweede testfase van dit 
instrument.  
 
De afnameperiode van deze tweede pilot zal, in tegenstelling tot wat eerder 
werd gecommuniceerd, starten op 13 februari in plaats van op 1 februari 2017. 
We voorzien iets meer tijd voor technische verfijning van het nieuwe instrument 
dan oorspronkelijk werd ingeschat, dit in het voordeel van een vlotte afname op 
school. (!) Indien uw school zich reeds heeft geregistreerd en de afname had 
ingepland vóór 13 februari hopen wij van harte dat deze planning nog kan 
worden aangepast. Enkel en alleen met uw hulp kan Columbus verder worden 
ontwikkeld tot een kwaliteitsvol instrument binnen de 
onderwijsloopbaanbegeleiding in uw school. 

Columbus is vanzelfsprekend nog volop in ontwikkeling, het feedbackformulier 
dat leerlingen dit jaar ontvangen focust dan ook op de componenten waarover 
we nu al kwalitatieve uitspraken kunnen doen. Wanneer uw leerlingen alle 
modules hebben ingevuld (noodzakelijk) kunnen ze een persoonlijk 
feedbackrapport downloaden vanaf Dinsdag 18 april 2017.  Uw deelname aan 
deze 2de pilot zal ervoor zorgen dat Columbus de volgende jaren een nog 
sterker instrument kan worden, gevalideerd voor alle onderwijsvormen uit het 
secundair onderwijs in Vlaanderen. Deze feedback zal in de toekomst dus nog 
sterker, gedifferentieerder en meer geïntegreerd worden aangeboden. 

We zijn er van overtuigd dat de Columbusresultaten in combinatie met een 
sterk studieadviesgesprek op school een meerwaarde kunnen betekenen in het 
studiekeuzeproces van jongeren. U vindt op onze website een draaiboek van de 
Vlor dat u informeert over de afname dit schooljaar én zegt hoe u in de 
toekomst Columbus kan integreren in het bredere traject van 
onderwijsloopbaanbegeleiding op uw school.  
 
Vragen? Lees even de FAQ’s (Frequently Asked Questions) op onze website 
(link hieronder) of mail ons via Columbus@onderwijskiezer.be. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
Expertenteam in opdracht van het Ministerie van onderwijs & vorming 


