
AAN DE SLAG MET 
EXPLORATIETOOL COLUMBUS

Context - 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 

traject 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 is er voor alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Na het invullen van de verschillende 

zelftests, krijgt elke leerling een individueel feedbackrapport. Hiermee houden we hen een spiegel 

voor waarin ze zelf ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses liggen,  wat ze nu al kunnen en hoever 

ze staan in hun keuzeproces. 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 ook beperkte feedback voor bepaalde onderdelen 

krijgen.

Aan de slag

Columbus is online beschikbaar voor laatstejaarsleerlingen vanaf maandag 6 november 2017 tot het 

einde van het schooljaar juni 2018, via https://columbus.onderwijskiezer.be/. Binnen deze periode kan 

de school een klassikale afname van het instrument organiseren.

Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus beschikbaar vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen ook 

beperkte feedback voor bepaalde onderdelen.

We geven je graag een aantal tips mee bij de voorbereiding van deze testafname:

• Ondersteunde browsers (in volgorde):

• Chrome;

• Mozilla Firefox;

• Internet Explorer (maar niet nieuwe IE Edge);

• Safari.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



• Alle besturingssystemen worden ondersteund.

• Java 8 geïnstalleerd (java.com/nl/download).

• Afname is mogelijk op desktop, laptop, tablet (via Chrome).

• De test mag enkel klassikaal (en dus NIET thuis) worden ingevuld. Voorzie hiervoor idealiter

een PC-lokaal met voldoende computers (één per leerling) en vlotte internettoegang.

• Het is van groot belang voor het onderzoek dat alle leerlingen de test individueel en met de

nodige aandacht invullen.

• Indien de sessie onverwacht wordt afgebroken, kan de leerling opnieuw inloggen via “Mijn

persoonlijke Columbusroute” en verdergaan met zijn laatste vraag van voor de onderbreking.

In functie van een optimaal concentratievermogen van uw leerlingen voorzie je idealiter 3 gespreide 

lesuren om de verschillende modules in te vullen, doorheen de bovenvermelde periode. De afname 

van de totale vragenlijst vraagt 120 minuten. 

Er is geen verplichte volgorde voor het invullen van de testmodules.

Leerlingen hebben tijdens de inlogprocedure het instellingsnummer van 
de school én hun rijksregisternummer  of hun bisnummer nodig. Leerlingen 
kunnen/moeten in hun profiel alsnog een rijksregisternummer toevoegen.

Geen Belgisch rijkregisternummer of bisnummer beschikbaar? Volg de 
alternatieve stappen binnen de registratiemodule en ga alsnog aan de slag!

Jouw persoonlijke feedback 

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

houden je op deze manier een spiegel voor waardoor je zelf ontdekt wie je bent, wat je wil en wat 

je nu al kan. In jouw basecamp vind je de ‘vragenlijst studiekeuzetaken’ die jou inzicht geeft in hoe 

ver je staat in je studiekeuzeproces. 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 

dit keuzeproces. Ook leerlingen uit het vijfde jaar hebben de mogelijkheid om al enkele relevante 

screenings in te vullen. Zij krijgen hiervan ook beperkte feedback.

Werkwijze ophalen feedbackrapport: 
Surf naar https://columbus.onderwijskiezer.be/ en log in met je e-mailadres 
en wachtwoord. Je ziet rechtsboven een knop ‘feedback’, op deze plaats 

kan je jouw persoonlijke feedbackformulier bekijken, delen en/of afdrukken.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



Jouw Columbusroute - inlogprocedure

Stap 1

Surf bij voorkeur via Google Chrome of Firefox naar: https://columbus.vlaanderen.be/columbus.

Stap 2

Klik op de knop ‘Ontdek hier je persoonlijke Columbusroute’, 

op de homepagina van de Columbuswebsite.

Stap 3

Je wordt doorgestuurd naar de testomgeving. Klik op ‘registreren’ en vul het korte registratieformulier 

in. Dit doe je met je e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Je login krijg je na registratie 

toegestuurd per e-mail. Vul de vier subpagina’s met registratievelden correct in. De vier subpagina’s 

zijn: 

Algemene gegevens

Login gegevens

School gegevens

Bevestigen

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



Bevestig je registratie. 

Je ontvangt een e-mail 

ter bevestiging. Bewaar 

deze e-mail goed, want 

deze bevat je inloggegevens.

Stap 4

Nadat je bent ingelogd krijg je een dashboard te zien met de 4 onderdelen van dit 

Columbusinstrument, namelijk: ‘Basecamp (keuzeproces)’, ‘Wie ben ik (zelfbeeld, motivatie, 

studievaardigheden)’, ‘Wat wil ik (interesse)’ en ‘Wat kan ik (taal, wiskunde, redeneren)’.

Vul alle vragenlijsten in.

Stap 5 

Na het volledig invullen van een testmodule ontvang je de dag nadien de oude feedback van deze 

module. Wanneer je vanaf 1 februari 2018 opnieuw inlogt, krijg je de vernieuwde feedback van 

deze module te zien. Je ontvangt dan ook meteen de vernieuwde feedback na het invullen van 

elke module.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus

Vanaf dit jaar kunnen de leerlingen ‘Basecamp’ inderdaad herhaaldelijk 
invullen. De leerlingen uit het vijfde jaar zullen ‘Basecamp’ twee maal kunnen 
invullen, één maal in februari en één maal naar het einde van het schooljaar 

toe. De zesdejaars zullen ‘Basecamp’ drie maal kunnen invullen, één maal 
vanaf november, één maal vanaf februari en één maal naar het einde van het 

schooljaar toe. We zullen zelf nog geen vergelijkende feedback aanbieden, 
maar de leerling zal wel voor elke keer dat hij/zij ‘Basecamp’ invult feedback 

ontvangen en deze feedback zelf in het feedbackdashboard met elkaar 
kunnen vergelijken. Op basis van de gegevens die we dit jaar verzamelen, 

proberen we op termijn wel te werken aan echte vergelijkende feedback om 
de leerlingen beter inzicht te geven in hun evolutie.



Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?

Op het loginscherm kies je voor de functie ‘wachtwoord vergeten’ of voor ‘gebruikersnaam 

vergeten’. Er opent in beide gevallen een nieuwe webpagina waarin je je e-mailadres en/of je 

gebruikersnaam kan ingeven. Indien je e-mailadres en/of gebruikersnaam correct is, ontvang 

je een e-mail met een link waarin je je gebruikersnaam of het wachtwoord kan wijzigen. Je kan 

nadien meteen aanmelden met je (nieuwe) gebruikersnaam en (nieuw) wachtwoord.

Privacy

De doelstelling is dat Columbus een betrouwbaar onderdeel wordt binnen het studiekeuzetra ject. 

Dit vraagt om een zorgvuldige ontwikkeling en validering. Voor de testafname werden scholen 

at random geselecteerd uit een wetenschappelijke steekproef van alle Vlaamse scholen uit het 

gewoon voltijds secundair onderwijs. Om de noodzakelijke analyses te kunnen maken, zullen 

de resultaten van de testafname daarom gekoppeld worden aan gegevens uit verschillende 

databanken. 

Indien ouders (indien leerling minderjarig) verkiezen dat hun kind niet deelneemt aan dit 

onderzoek, kunnen zij hiervoor een brief (zie https://columbus.onderwijskiezer.be/) ondertekend 

terugbezorgen aan de school.

De identiteit en de deelname van de leerling worden strikt vertrouwelijk behandeld. De 

onderzoekers garanderen een volledig anonieme behandeling en verwerking van de gegevens. 

Resultaten van het onderzoek worden niet op individueel niveau bekendgemaakt, nergens worden 

namen van deelnemende leerlingen vermeld of gepubliceerd. Na het onderzoek worden de data 

vernietigd.

Ook aan de leerlingen zelf zal worden gevraagd of zij al dan niet willen deelnemen aan de 

testafname van Columbus. Dat gebeurt op het startscherm van het in te vullen instrument waarbij 

ook zal worden aangegeven wat de deelname aan het wetenschappelijk onderzoek op individueel 

niveau inhoudt.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



TECHNISCHE 
RANDVOORWAARDEN

Voor een vlotte testafname moet iedere leerling beschikken over:

• Desktop met muis en toetsenbord ifv ‘klikwerk’, laptop of tablet is ook mogelijk.

• Stabiele internetverbinding.

• Ondersteunde browsers (in volgorde):

• Chrome

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer (maar niet nieuwe IE Edge)

• Safari

• Alle besturingssystemen worden ondersteund.

• Java 8 geïnstalleerd (java.com/nl/download).

• Afname mogelijk op desktop, laptop, tablet.

• Rijksregisternummer of bisnummer + instellingsnummer van de school.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



COPYRIGHT

Niets uit deze handleiding of website mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door 

middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het kabinet onderwijs of het onderzoeksteam. 

Expertenteam

De ontwikkeling van het exploratie-instrument Columbus is het werk van vele actoren uit het 

onderwijsveld. In de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) kreeg een overlegplatform de taak dit 

proces mee aan te sturen. In dit overlegplatform zetelen vertegenwoordigers van alle betrokken 

onderwijspartners, zowel uit het secundair onderwijs als uit het hoger onderwijs: de leerlingen, de 

studenten, de ouders, de leraren, de onderwijsverstrekkers, de centra voor leerlingenbegeleiding, het 

hoger onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming. 

Opnieuw aan de slag met Columbus…

Scholen secundair onderwijs kunnen tijdens schooljaar 2017-2018 opnieuw aan de slag gaan met 

Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. 

Na de testafnames in de voorbije twee schooljaren werden aanpassingen doorgevoerd in de 

samenstelling van de items en in de feedback.

De Vlaamse Onderwijsraad ontwikkelde een draaiboek voor scholen om met Columbus te werken. 

Een geactualiseerde versie van het draaiboek is beschikbaar in de ‘Leerkrachtentoolbox’ op de 

website. Deze versie houdt rekening met de aanpassingen in het instrument voor dit schooljaar.

Om op termijn te komen tot een valide, wetenschappelijk onderbouwd instrument is het belangrijk 

dat zo veel mogelijk scholen met Columbus aan de slag gaan en dat een brede, diverse groep 

leerlingen alle modules invult.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus



Samenstelling expertengroep

• Marlies Lacante, Lieve De Wachter, Jordi Heeren en & Lien Demulder - Katholieke Universiteit

Leuven

• Wouter Duyck & Elisabeth Roels - Universiteit Gent

• Vincent Donche & Jonas Willems - Universiteit Antwerpen

• Sofie Vispoel - Arteveldehogeschool Gent

Voorzitter: Marlies Lacante 

Communicatie: Sofie Vispoel

Contact 

Voor vragen of suggesties contacteer columbus@onderwijskiezer.be. 

Volg ons op www.facebook.be/exploratietoolcolumbus.

Bekijk ons Youtube-informatiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=dzylSqp0Sw0.

https://columbus.vlaanderen.be/columbus




