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VOORWOORD 

In 2015 werd het Columbusproject opgestart. Dit project had als doel om een wetenschappelijk exploratie-

instrument te ontwikkelen dat het studiekeuzeproces van jongeren in de derde graad van het secundair 

onderwijs zou bevorderen. Vandaag verschaft Columbus gevalideerde, genormeerde en gepersonaliseerde 

feedback aan studiekiezers. Ongeveer zes jaar intussen werken onderzoekers, verbonden aan verschillende 

instellingen voor hoger onderwijs, hard om de Columbusfeedback te ontwikkelen, te verfijnen en 

wetenschappelijk te onderbouwen, zodat betrouwbare informatie kan gegeven worden aan de duizenden 

leerlingen die Columbus jaarlijks invullen.  

Om effectief te zijn, moet Columbus niet alleen betrouwbare feedback aanleveren, het instrument moet ook 

op een goede manier ingebed zijn in begeleidingstrajecten rond de studiekeuze. Uit een bevraging in 

schooljaar 2020-2021 blijkt dat heel wat van de Vlaamse scholen Columbus reeds op een interessante manier 

gebruiken. Uit de resultaten van de bevraging blijkt echter ook dat een aantal scholen momenteel nog 

uitzoekt hoe zij het best aan de slag kunnen gaan met de Columbusfeedback, in de klas of daarbuiten. Ook 

zijn er elk jaar nieuwe scholen die deelnemen aan Columbus, en die het instrument dus voor de eerste keer 

gebruiken. Aan de leerkrachten, begeleiders, en schoolleiders van deze instellingen willen wij handvaten 

aanreiken, zodat Columbus zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. 

In dit Columbusmagazine werden verschillende getuigenissen opgenomen over het gebruik van Columbus, 

die mogelijk als inspiratiebron kunnen dienen voor scholen, wanneer deze (grondiger) met Columbus aan de 

slag willen gaan. Vooreerst laten we twee ervaringsdeskundigen aan het woord die in hun carrière heel wat 

expertise hebben opgebouwd rond de studiekeuze van leerlingen: Joëlle De Raet (Universiteit Antwerpen) 

en Lobke Dedrie (Arteveldehogeschool, Gent). Zij geven enkele krachtlijnen mee die in acht genomen kunnen 

worden wanneer een school met Columbus aan de slag gaat. 

Daarnaast beschrijven we ook een aantal concrete casussen van scholen die Columbus integreren in hun 

onderwijsloopbaanbegeleiding. Enerzijds willen we hiermee aantonen dat er diverse manieren zijn om 

creatief met Columbus aan de slag te gaan, zowel in de klas als daarbuiten (bv. tijdens een klassenraad). 

Anderzijds kunnen deze voorbeelden mogelijk ook als inspiratie dienen voor nieuwe werkvormen rond de 

Columbusfeedback. Achteraan dit magazine worden als bijlage ook de verschillende documenten 

aangeleverd die deze scholen gebruiken om in hun begeleidingstraject met de Columbusfeedback aan de 

slag te gaan.  

Om af te sluiten, laten we de onderzoekers van het Columbusteam nog aan het woord. Zij destilleren uit het 

geheel van getuigenissen enkele belangrijke aanbevelingen voor scholen die Columbus op een efficiënte en 

effectieve manier willen integreren in hun onderwijsloopbaanbegeleiding.  
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IN GESPREK MET TWEE 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columbus: vandaag in de Vlaamse school 

Volgens Joëlle en Lobke wordt het Columbusinstrument vandaag op zeer verscheiden manieren 

gebruikt in de Vlaamse scholen. “Sommige scholen gaan er heel intensief mee aan de slag, terwijl andere 

scholen eerder een summiere inbedding van het instrument in hun schoolwerking kennen”, vertelt Joëlle. 

Lobke bevestigt dat sommige scholen Columbus “heel nauwgezet gebruiken met een duidelijke visie, 

sterk ingebed in het volledige begeleidingstraject waarbij ook connectie wordt gemaakt tussen de 

Columbusfeedback en andere begeleidingsinitiatieven die worden genomen”. Ze gaat verder dat je aan 

de andere kant dan ook scholen hebt die een minder sterke visie hebben over het gebruik van 

Columbus of die de feedback helemaal niet bespreken met de leerlingen. Joëlle zag bijvoorbeeld ook 

Joëlle De Raet is germaniste en heeft 21 jaar 

lesgegeven in het secundair onderwijs. Sinds 

vijf jaar werkt zij voor de universiteit van 

Antwerpen. Daar is zij verantwoordelijk voor de 

relatie tussen het secundair onderwijs en de 

universiteit. Joëlle focust in haar werk dan ook 

sterk op de overgang van leerlingen tussen deze 

twee onderwijsniveaus. Daartoe organiseert zij 

samen met haar collega’s vele activiteiten en 

workshops in de klas, onder de naam ‘Campus 

In-Zicht’, waar leerlingen op verschillende 

manieren kunnen “proeven van het hoger 

onderwijs”. Om zich goed te informeren over de 

studiekeuzetrajecten die georganiseerd 

worden in het secundair onderwijs, bezocht 

Joëlle 110 Vlaamse secundaire scholen om de 

situatie daar te bestuderen. Op deze manier 

leerde Joëlle het Columbusinstrument kennen 

in de onderwijspraktijk. Zij geeft ook een 

nascholing aan leerkrachten en 

studiekeuzecoördinatoren over studiekeuze-

trajecten waar ook Columbus in besproken 

wordt. 

 

 

Lobke Dedrie is bedrijfspsychologe en onder-

wijsloopbaanbegeleider op de studiedienst van 

de Arteveldehogeschool (Gent). Vanuit deze 

functie is zij al 17 jaar bezig met de begeleiding 

rond studiekeuzeprocessen. “Studiekeuze, 

loopbanen, en het ontwikkelen van 

loopbaancompetenties zijn volledig mijn ding”, 

vertelt Lobke. Ook was Lobke mee 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 

online platform ‘Klaar voor hoger onderwijs’, 

wat een van de voorlopers is van het Columbus- 

instrument. Enkele jaren geleden, toen het 

Columbusproject van start ging, heeft Lobke 

ook verschillende scholen begeleid bij de 

implementatie van Columbus. Vandaag 

organiseert ze voor de Arteveldehogeschool 

nog steeds verschillende nascholingstrajecten 

rond loopbaanbegeleiding voor leerkrachten, 

“waarin ook Columbus natuurlijk zijn plaats 

kent”. 
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dat op een aantal scholen al de Columbusonderdelen allemaal achter elkaar worden ingevuld door de 

leerlingen, waar in andere scholen de afname gespreid wordt overheen verschillende momenten. 

Verder was er ook de observatie dat sommige scholen reflectieformulieren ontwikkelden om 

leerlingen te helpen reflecteren over hun Columbusfeedback, maar dat is zeker niet in elke school het 

geval.  

Columbus: het ideale gebruik 

Lobke en Joëlle hebben ook overeenstemmende en duidelijke visies op het ideale gebruik van 

Columbus in de onderwijsloopbaanbegeleiding. Hieronder halen we een aantal krachtlijnen aan die in 

acht genomen kunnen worden wanneer een school met Columbus aan de slag gaat.  

Essentiele omkadering van leerkrachten en leerlingen  

Vooreerst is het erg belangrijk dat leerkrachten en begeleiders een goed kader hebben; dat ze goed 

weten wat Columbus inhoudt en hoe ze het instrument kunnen gebruiken. Enkel dan kunnen ze ook 

de juiste verwachtingen en motivatie creëren bij de leerlingen die dan vervolgens met de tool aan de 

slag moeten gaan, meent Joëlle. Dat is niet evident, ook omdat het leerkrachtenteam in een zesde 

jaar al wel eens durft te wijzigen, waardoor informatie over Columbus regelmatig opnieuw gedeeld 

zal moeten worden. Lobke stelt zelfs dat elke leerkracht die in de derde graad lesgeeft, in principe een 

gratis bijscholing over Columbus gevolgd zou moeten hebben. Bovendien meent zij dat “hoe meer 

actoren betrokken zijn bij Columbus op de school, hoe beter. Als je één namiddag spendeert aan het 

uitleggen van Columbus, weet iedereen waarover het gaat, en kunnen leerkrachten het instrument en de 

feedback gebruiken in de lessen.” 

Een duidelijk raamwerk is niet alleen essentieel voor leerkrachten, ook voor leerlingen is een goede 

omkadering cruciaal. Lobke hamert erop dat er in scholen een “cultuur” rond het studiekeuzeproces 

gecreëerd moet worden. “Sommige scholen zijn te weinig systematisch bezig met de studiekeuze ” Er 

wordt volgens haar soms amper over gesproken, tot leerlingen ineens in het zesde jaar een test 

moeten invullen. “Er moeten in die test dan bijvoorbeeld redeneeroefening gemaakt worden, maar 

leerlingen begrijpen maar half waarom deze redeneeroefening relevant is voor hun studiekeuze.” Een 

dergelijke cultuur en kennis over al de verbanden tussen belangrijke componenten in het 

studiekeuzeproces moeten worden meegegeven aan leerlingen, zodat ze weten waarom ze al die 

Columbusonderdelen invullen. Zo zullen leerlingen ook meer gemotiveerd zijn om het instrument 

effectief in te vullen. Elke leerling zou moeten denken: “oké, ik ga naar het vijfde of zesde jaar, nu MAG 

ik Columbus invullen”. 

Moment van afname: zo vroeg mogelijk? 

Ook wat het moment van afname van Columbus betreft, hebben Joelle en Lobke duidelijke ideeën. 

Joëlle ziet de ‘Wie ben ik?’ component als een logische eerste stap in de afname van Columbus. “We 

zien in het werkveld ook een verschuiving in de afname van dit onderdeel”, vertelt ze. “Waar ‘Wie ben ik?’ 

vroeger doorgaans werd afgenomen in het laatste jaar, zien we steeds vaker dat scholen deze component 

al laten invullen in het tweede semester van het voorlaatste 

jaar”. En dat is geen slechte zaak volgens Joëlle; “Je mag niet 

onderschatten wat voor een moeilijke vraag dat is voor een 

zeventienjarige: ‘Wie ben ik?’”. Wat zijn mijn waarden, mijn 

zelfbeeld, en mijn studiehouding? Deze vraag vormt een 

mooie start van de zelfreflectie die hoort bij het 

Bekijk casussen 4, 5 en 7 voor 

voorbeelden van scholen waar 

Columbus reeds wordt afgenomen 

in het voorlaatste jaar. 
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studiekeuzeproces, en kent zeker al een goede plaats in het voorlaatste jaar. Ook Lobke ziet waarde 

in het starten met Columbus in het voorlaatste jaar: “Je moet uiteraard vroeg genoeg starten met het 

afnemen van Columbus, anders stel je leerlingen te laat voor een voldongen feit.” Lobke zou scholen 

aanraden om Columbus af te nemen “tussen kerst en kerst”: starten dus in het tweede semester van 

het voorlaatste jaar. “Maar het lijkt mij evenzeer heel nuttig om Columbus pas af te nemen in het eerste 

semester van het laatste jaar.” Bepaalde Componenten kunnen dan zelfs nog (ten laatste) in januari 

of februari ingevuld worden door de leerlingen. 

Joëlle gaat hierop verder dat er inderdaad ook scholen zijn die Columbus bewust nog niet laten 

invullen door de voorlaatstejaars. In deze scholen luidt dan het argument dat het studiekeuzeproces 

heel wat druk kan leggen op de leerlingen. Daar wordt dan gekozen om leerlingen van het laatste jaar 

volledig onder te dompelen in dat studiekeuzetraject, en het 

ook heel het jaar “warm te houden”. Deze scholen willen de 

vijfdejaarsleerlingen besparen van extra stress. Er valt iets te 

zeggen voor dat argument, aldus Joëlle, “maar je zou die 

stress van vijfdejaars ook op een andere manier kunnen 

opvangen”.  

Gespreide afname 

 Beide gesprekspartners zouden scholen adviseren om de verschillende Columbusonderdelen best 

niet op één enkel moment, maar wel gespreid af te nemen. Vooreerst is het te veel voor een leerling 

om al de Columbusonderdelen op één moment in het jaar in 

te vullen. Daarnaast zal je ook beter kunnen kaderen voor 

leerlingen wat ze aan het invullen zijn en welke feedback ze 

daarover kunnen krijgen. Ten slotte, zo meent Joëlle, kan de 

verkregen informatie ook beter doordringen bij de 

leerlingen, wanneer je niet alles tegelijkertijd op hen afvuurt, 

maar dit geheel beter spreidt over de tijd.  

Lobke benadrukt bij dit alles evenwel nog eens dat het voor haar minder belangrijk is wanneer en hoe 

je Columbus invult, “het is de omkadering die het geheel maakt of kraakt”: hoe Columbus aangekondigd 

wordt, hoe het gekaderd wordt, en wat er met de feedback gebeurt. Die reflectie is essentieel. 

Bespreking van de feedback 

Leerlingen kunnen echt verloren lopen in hun studiekeuzeproces, en ook in de uitgebreide feedback 

van Columbus, legt Joëlle uit. Zij raadt dan ook aan om met elke leerling individueel in gesprek te 

gaan over de studiekeuze, en daarin ook de Columbusfeedback aan bod te laten komen. Leerlingen 

laten reflecteren over hun Columbusfeedback via zelfgemaakte reflectieformulieren kan daarbij ook 

helpen, volgens haar. In sommige scholen moeten leerlingen een verslag maken van hun 

studiekeuzeproces, waarin ook de Columbusfeedback zijn plaats kan kennen. 

Lobke gaat hier volledig mee akkoord. Zij stelt dat, in het 

ideale scenario, de feedback ook de feedback ook volledig 

vakoverschrijdend benaderd kan worden. Zo kan de 

feedback bijvoorbeeld meegenomen worden naar de 

wiskundeles, waar de grafieken - en de interpretatie ervan - 

worden uitgelegd: vanwaar komt deze grafiek, wat wil deze 

zeggen, hoe moet je dat interpreteren? Het interesseprofiel, vervolgens, zou dan bijvoorbeeld in de 

Bekijk casussen 1, 2, 3 en 6 voor 

voorbeelden van scholen waar 

Columbus pas wordt afgenomen 

in het laatste jaar. 

Bekijk casussen 1, 2, 4 en 6 voor 

voorbeelden van scholen waar de 

Columbusfeedback grondig wordt 

besproken met leerlingen. 

 afgenomen in het zesde jaar. 

Bekijk casussen 1, 2, 3, 5, 6 en 7 

voor voorbeelden van scholen 

waar de verschillende Columbus-

onderdelen gespreid worden 

afgenomen 
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taalvakken bestudeerd kunnen worden, door in verschillende talen te bespreken welke beroepen 

gekoppeld zijn aan bepaalde profielen. In de biologieles zou dan weer een les gespendeerd kunnen 

worden aan motivatie: “in welke breinstructuren zit die motivatie en wat gebeurt er met een 

puberbrein?”. Op die manier kan de feedback “levend worden” voor de leerlingen. Als leerlingen 

begrijpen waarover het gaat, en waarom ze bepaalde feedback gekregen hebben, gaan ze dat direct 

meer betrekken op zichzelf, en daar verder mee aan de slag gaan. “Dat is voor mij de ideale inbedding 

van Columbus”, zegt Lobke daarover. 

Daarnaast is Columbus een momentopname, en er moet sterk gefocust worden op de groei van 

mensen. Het is niet omdat je vandaag een bepaald taalgebruik of vaardigheid nog niet machtig bent, 

dat je dat over een tweetal jaar niet bent, zo vertelt Lobke. 

Columbusfeedback op de klassenraad 

Joëlle geeft ook nog aan dat ze grote voorstander is van 

concreet studiekeuzeadvies voor leerlingen, dat onder 

andere geformuleerd kan worden door de oriënterende 

klassenraad. Dit voornamelijk voor leerlingen die van thuis 

uit een minder goede omkadering hebben tijdens hun 

studiekeuzeproces. “Waar kunnen deze leerlingen anders 

terecht voor advies?” Het zou volgens Joëlle een meerwaarde 

kunnen zijn om de Columbusfeedback te bespreken op deze klassenraad en te betrekken in het 

advies.  

Waarde van Columbus 

Op de vraag of Columbus een meerwaarde is in onderwijsloopbaanbegeleiding, antwoorden Joëlle en 

Lobke volmondig: “ja”. Vooreerst is het instrument heel belangrijk in de objectivering van 

oriëntering. Leerlingen krijgen objectieve informatie over wie ze zijn, wat ze willen, en wat ze kunnen. 

Het instrument helpt hen bij het leren kennen van zichzelf en de voorkennis en vaardigheden die 

nodig zijn om het goed te doen in het hoger onderwijs. Ten tweede leidt Columbus volgens Joëlle 

effectief ook tot meer uitgebalanceerde, doordachte keuzes van de leerlingen, doordat zij op 

sommige vlakken met de neus op de feiten gedrukt kunnen worden. Bepaalde groepen van leerlingen, 

die geen zin hebben om over zichzelf te reflecteren, of die het “niet hip” vinden om dit te doen, worden 

op een bepaalde manier verplicht via de school om over zichzelf na te denken. Ook kan Columbus 

bijdragen tot een grotere democratisering van het studiekeuzeproces. Leerlingen die thuis weinig 

begeleiding krijgen, krijgen via Columbus toch enkele handvaten aangereikt om te reflecteren over 

zichzelf en hun studiekeuzeproces, aldus Joëlle. 

Een dergelijk instrument voor studiekeuzebegeleiding hebben we in ons werkgebied nog niet gehad, 

stelt Lobke. Een instrument dat vanuit verschillende perspectieven kijkt naar het studiekeuzeproces, 

dat wetenschappelijk onderbouwd is én dat gekoppeld is aan individuele feedback voor de 

leerlingen... Dat is enorm waardevol. “Maar dat is net zoals een kledingstuk kopen, als je het combineert 

met de verkeerde dingen zal het ook niet mooi zijn”. Columbus heeft pas zijn waarde als het een goede 

inbedding heeft die ook reflectie over de feedback inhoudt. 

De laatste jaren is het Columbusinstrument en de daarbij horende feedback sterk geëvolueerd, 

merken Joëlle en Lobke nog op. De Columbusfeedback werd elk jaar steeds verfijnder, doordat de 

betrokken onderzoekers elk jaar meer data verkregen, waardoor ze ook meer betrouwbare uitspraken 

Bekijk casussen 2 en 7 voor 

voorbeelden van scholen waar de 

Columbusfeedback expliciet be-

sproken wordt op de orienterende 

klassenraad. 
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konden doen over kenmerken van leerlingen. Lobke vindt het erg jammer dat er in het begin van het 

traject, enkele jaren geleden, scholen zijn afgehaakt met het gebruiken van Columbus omdat de 

feedback toen nog niet het huidige niveau bereikt had. “Je geeft enorm belangrijke informatie aan de 

leerlingen, die wel degelijk een impact kan hebben op hun studiekeuze en hun welzijn. Dan moet je ook 

zorgen dat die informatie betrouwbaar is, en voldoende tijd nemen om alles op punt te stellen.”, besluit 

Joëlle. Er is nu eenmaal wat geduld nodig om te komen tot een goed werkend instrument. 
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CASUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

School: Don Boscocollege Zwijnaarde 
Contactpersoon: Roel Delft (Graadcoördinator) 
Onderwijsvorm: aso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt zo veel mogelijk op school ingevuld. Verwerking van de 
feedback wordt ondersteund door het invullen van een reflectieformulier. De feedback wordt 
individueel besproken. 
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In het Don Boscocollege Zwijnaarde werd vijf jaar geleden beslist om met Columbus te gaan werken, 

omdat in deze school sterk werd geloofd in de meerwaarde van het instrument. Voornamelijk het feit 

dat Columbus overkoepelend werkt (in tegenstellig tot het toenmalige aanbod van verschillende 

kleinere instrumenten die telkens gebonden waren aan een bepaalde universiteit), werd als een 

belangrijke troef ervaren.  

Het gebruik van Columbus werd in het Don Boscocollege ingebed in het volledige, goed uitgewerkte 

traject rond studiekeuzebegeleiding van de laatstejaarsleerlingen (aso). De voorlaatstejaars-

leerlingen vullen Columbus niet in, aangezien de leerlingen in het vijfde jaar op andere manieren reeds 

veel reflecteren over het maken van de juiste studiekeuze. We geven hieronder kort een beschrijving 

van hoe het begeleidingstraject rond de overgang van secundair naar hoger onderwijs vorm krijgt in 

deze school, en hoe Columbus daarin zijn plek heeft gekregen.  

Het begeleidingstraject 

Het begeleidingstraject voor de laatstejaarsleerlingen gaat eind oktober van start met de infoavond 

‘Wat na het secundair onderwijs?’. Deze infoavond is een samenwerking tussen verschillende 

scholengemeenschappen, de UGent en het VCLB Gent, en is bedoeld voor zowel leerlingen als 

ouders. Tijdens deze avond wordt o.a. informatie gegeven over het verschil tussen secundair en hoger 

onderwijs (bv. de BaMa-structuur, studiepunten en leerkrediet, …), het maken van een goede keuze, 

en de kost van studeren in het hoger onderwijs. Specifieke studierichtingen worden op dit moment 

nog niet besproken. 

De afname van Columbus gaat begin november van start. Eerst legt de graadcoördinator aan alle 

leerlingen uit wat Columbus inhoudt en hoe ermee zal worden gewerkt in het begeleidingstraject. 

Vervolgens worden gedurende één lesuur godsdienst de componenten ‘Hoe kies ik?’ en ‘Wie ben ik?’ 

ingevuld. De leerkrachten godsdienst komen in hun lessen ook geregeld terug op de reflecties die 

leerlingen maakten op basis van hun resultaten op deze componenten van Columbus. Er wordt in het 

algemeen wel sterk gehamerd op het feit dat de resultaten van Columbus “enkel voor de leerlingen zelf 

zijn”. De school is immers van mening dat leerlingen anders mogelijk bepaalde zaken niet volledig 

waarheidsgetrouw zouden invullen, “voor de schone schijn” als het ware. Privacy speelt volgens de 

graadcoördinator dan ook een belangrijke rol, en de feedback wordt niet rechtstreeks ingekeken 

door leerkrachten. 

In het tweede semester, naar het einde van januari toe, is er op het college een infoavond voor 

ouders: ‘Studiekeuze hoger onderwijs’. Hierin komt onder meer het verloop van het volledige 

begeleidingstraject aan bod, naast ook informatie die kan helpen bij het maken van de studiekeuze. 

Er worden op deze avond tools aangeboden aan de ouders om hun kinderen te helpen bij het maken 

van een studiekeuze. Dit is ook een “teaser” voor de ouders, om aan te geven “nu starten we er écht 

mee”.  

Later in januari vullen leerlingen Columbusonderdeel ‘Wat kan ik?’ in. Er wordt steeds geprobeerd 

om dit onderdeel in de klas te laten invullen wanneer leerlingen een vrij uur hebben. Lukt dit niet, 

moeten leerlingen dit thuis doen. Er is echter geen consequentie verbonden aan het niet invullen van 

het instrument. Wel wordt er aan de leerlingen sterk aangeraden om Columbus in te vullen, zodat ze 

de Columbusfeedback kunnen gebruiken in de volgende stappen van het begeleidingstraject. De 

graadcoördinator heeft er alle vertrouwen in dat het overgrote merendeel van de leerlingen Columbus 

ook effectief invult, en dit op een bedachtzame manier.  



  

 

 13  

De component ’Wat kan ik?’ wordt ingevuld ter voorbereiding van het bezoek aan de SID-in beurs, 

helemaal aan het einde van januari. Er wordt geadviseerd aan de leerlingen om dit bezoek voor te 

bereiden en na te denken over wat zij willen en kunnen, maar toch ook om met een open blik naar de 

SID-in beurs te vertrekken. De bedoeling is immers dat leerlingen “breed gaan verkennen” op de 

beurs. 

Midden februari wordt een derde component van Columbus ingevuld: ‘Wat wil ik?’. Enkele dagen 

daarna wordt de “contactdag” georganiseerd. Dit is een lesvrije dag waarop leerlingen wel naar 

school moeten komen voor een individueel contactmoment met een leerkracht. Alle leerkrachten 

van het zesde jaar worden betrokken bij dit contactmoment en leerlingen spreken dus niet 

noodzakelijk met hun klastitularis. Het contactmoment duurt ongeveer 20 minuten en hierin wordt 

onder meer besproken hoever leerlingen staan met hun studiekeuze, welke studierichtingen zij 

overwegen, en wat hun sterktes en werkpunten zijn. Daarbij kunnen leerlingen zich baseren op hun 

Columbusfeedback, maar - zoals boven reeds gesteld - deze feedback wordt niet rechtstreeks 

ingekeken door de leerkrachten. Leerlingen worden op voorhand wel aangespoord om hun feedback 

gericht te gaan gebruiken om dit contactmoment voor te bereiden. Hiertoe vullen leerlingen ook een 

kort reflectieformulier in (zie Bijlage A). Leerkrachten geven op het contactmoment dan adviezen 

over hoe leerlingen het studiekeuzeproces verder vorm kunnen geven. Verder komen op deze 

contactdag ook oud-leerlingen naar de school die informatie geven over de keuze die zij in het 

verleden gemaakt hebben (zo kunnen elk jaar toch een dertigtal studierichtingen voorgesteld 

worden). 

Eind februari vindt dan nog een “exploratiedag” plaats. Op deze dag krijgen leerlingen de kans om 

naar een bedrijf, een hogeschool, of een universiteit te gaan. Dit initiatief is nog volop in verdere 

ontwikkeling. Het blijkt immers gemakkelijker te zijn om dergelijke uitstappen te organiseren voor 

richtingen in de exacte wetenschappen, dan bijvoorbeeld voor talen of rechten. Hier is het de 

bedoeling om specifiekere carrièrepaden of studierichtingen wat dieper te exploreren.  

Daaropvolgend wordt midden maart een klassikaal contactmoment van één lesuur met een CLB-

medewerker georganiseerd. Tijdens dit moment krijgen de leerlingen de mogelijkheid om verdere 

vragen over het keuzeproces te stellen. Hier wordt ook extra informatie gegeven over de werking van 

het hoger onderwijs, zoals bijvoorbeeld het leerkrediet.  

De informatie die de leerkrachten verwerven tijdens de contactdag, wordt voor elke leerling 

besproken op een klassenraad. Tijdens deze klassenraad wordt bediscussieerd waar een leerling 

staat in zijn/haar studiekeuzeproces en wat de klassenraad realistische studiekeuzes vindt voor de 

betreffende leerling. De conclusie van deze bespreking wordt vervolgens gecommuniceerd tijdens 

een oudercontact, dat doorgaat midden mei. Op dit oudercontact worden zowel ouders als leerling 

verwacht, en komt de mening van vakleerkrachten, zoals besproken tijdens de klassenraad, aan bod. 

Ten slotte wordt vanaf schooljaar 2021-2022 doorheen het jaar een portfolio bijgehouden door de 

leerlingen (zie Bijlage B). Dit portfolio werd ontwikkeld op basis van het boek “Kijk Op Kiezen. Een 

Stappenplan Voor Studie-en Beroepskeuze bedoeling is dat leerlingen” van Sara Backx en Rein Baets. 

Het portfolio zet leerlingen aan om verder te reflecteren over hun Columbusfeedback. Zo schrijven 

leerlingen in het portfolio bijvoorbeeld drie sterktes en zwaktes neer na het invullen van de Columbus 

module ‘Wie ben ik?’. Dit document kan dan ook verder gebruikt worden, bijvoorbeeld tijdens het 

bovengenoemde contactmoment.  
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Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Volgens Roel Delft heeft Columbus absoluut zijn waarde in het begeleidingstraject: “het instrument 

houdt leerlingen een spiegel voor”. Toch wordt ook aangehaald door de graadcoördinator dat 

leerlingen erg veel feedback te verwerken krijgen, en dat heeft voor- en nadelen. De feedback is 

inderdaad erg breed en volledig, maar de grote hoeveelheid feedback kan er ook voor zorgen dat 

leerlingen de informatie niet volledig verwerken. “Een samenvatting, waarbij leerlingen heel gericht 

duidelijk wordt gemaakt wat zij uit hun feedback kunnen halen, zou een grote meerwaarde zijn”. Roel is 

dan ook erg geïnteresseerd in één van de nieuwe ontwikkelingen die vanaf schooljaar 2021-2022 werd 

geïmplementeerd in de Columbusfeedback; In de nieuwe feedbackmodule “Mijn 

doorstroomprofiel” krijgen leerlingen op basis van hun scores op de Columbusonderdelen een 

doorstroomprofiel toegewezen, en krijgen leerlingen een genuanceerd beeld van het behaalde 

studierendement van eerstejaarsstudenten die eerder de overgang maakten naar het hoger onderwijs 

en die hetzelfde doorstroomprofiel hadden. Bovendien wordt in deze feedback ook een 

samenvatting van enkele sterktes en werkpunten van de leerling gegeven. De leerling kan vervolgens 

doorklikken naar deze concepten om de betreffende feedback te bestuderen. Voor meer informatie 

over deze nieuwe feedbackmodule klik hier. 

De graadcoördinator heeft ook interesse in twee andere nieuwigheden die in het tweede semester 

van schooljaar 2021-2022 zullen worden opgenomen in de Columbusfeedback. Vooreerst zal het 

volgens hem een grote meerwaarde zijn dat leerlingen binnenkort ook specifieke studiegebieden in 

het hoger onderwijs aangereikt krijgen in hun feedback. Volgens Roel verwachten leerlingen van 

Columbus een oplossing; een advies over concrete studierichtingen die leerlingen kunnen volgen en 

die bij hen passen. Momenteel vinden leerlingen de feedback soms nog wat te algemeen. In het 

tweede semester van schooljaar 2021-2022 zullen leerlingen, op basis van hun interesseprofiel, een 

lijst krijgen van studiegebieden in het hoger onderwijs die aansluiten bij hun interesses (Voor meer 

informatie klik hier).  

Een andere belangwekkende evolutie is dat begeleiders in de toekomst een samenvattend rapport 

kunnen bekijken, waarin de resultaten van de leerlingen beknopt worden weergegeven. Roel vertelt 

dat het momenteel veel werk is voor de leerkrachten om de feedback van de leerlingen te verwerken. 

“Ik kan niet verwachten van onze leerkrachten dat zij doorklikken naar al de feedback van alle leerlingen.” 

Momenteel kunnen leerlingen hun feedback reeds delen met een begeleider naar keuze. Vanaf 

schooljaar 2022-2023 zal de begeleider dus ook een samenvatting kunnen bekijken, die een overzicht 

van al de gedeelde feedback voorziet . 

 

 

 

 

 

https://columbus.onderwijskiezer.be/toolbox/leeswijzer-columbus/
https://columbus.onderwijskiezer.be/toolbox/leeswijzer-columbus/
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CASUS 2 

 

 

 

 

 

 

 

School: Klein Seminarie (Hoogstraten) 
Contactpersonen: Tom Leunen (graadcoördinator) en Marc Adriaensen (klastitularis 6e jaar) 
Onderwijsvorm: aso, tso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt op school ingevuld. Verwerking van de feedback wordt 
ondersteund door het invullen van een reflectieformulier. Feedback wordt besproken met de 
leerlingen. 
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Zes jaar geleden stapte het Klein Seminarie in Hoogstraten mee in een testproject rond Columbus, 

onder begeleiding van een coördinator leerondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Deze coördinator gaf in de school drie informatiesessies over hoe Columbus werkt, en hoe dit 

instrument geïntegreerd kan worden in de schoolwerking. Op deze infosessies waren de 

directieleden, een CLB-medewerker, de graadcoördinator, en de titularissen van de derde graad 

aanwezig. Op basis hiervan heeft het Klein Seminarie een volledig nieuwe aanpak rond 

studiekeuzebegeleiding ontwikkeld, waarin ook het Columbusinstrument een centrale plaats kreeg. 

De algemene visie van de school op Columbus is dat het instrument geïntegreerd moet zijn in het 

gehele studiekeuzetraject.  

Het begeleidingstraject rond de studiekeuze gaat van start in het zesde jaar. De agenda van de 

vijfdejaarsleerlingen zit immers al behoorlijk vol. Bovendien merkt Tom Leunen, graadcoördinator in 

het Klein Seminarie, op dat het studiekeuzeproces ook heel wat druk legt op de leerlingen. Het leek 

dan ook niet opportuun om het begeleidingstraject reeds in het vijfde jaar te laten starten. “In het 

vijfde jaar zijn leerlingen hier zelf ook nog niet zo veel mee bezig. Voor de meeste leerlingen komt 

studiekeuze pas in het zesde jaar aan de orde”, vult Marc Adriaensen (klastitularis 6e jaar) ook nog aan. 

Een grondige begeleiding in het zesde jaar lijkt ook voldoende te zijn, aldus beide gesprekspartners.  

De klastitularissen staan in deze school aan het roer van het studiekeuzebegeleidingstraject. De 

grote lijnen van het gehele traject staan uitgestippeld, maar daarbinnen heeft elke titularis de nodige 

bewegingsvrijheid. Dat is ook belangrijk volgens Tom en Marc, aangezien niet elk leerlingenpubliek 

dezelfde begeleidingsaanpak nodig heeft of apprecieert.  

Het begeleidingstraject 

Helemaal aan het begin van het zesde jaar krijgen leerlingen een overzichtsdocument dat op 

gedetailleerde wijze weergeeft welke initiatieven er het komende schooljaar zullen plaatsvinden. 

Ouders ondertekenen bovendien ook een brief, waarin zij toestemming geven dat hun zoon of 

dochter mag deelnemen aan al deze begeleidingsinitiatieven (inclusief het invullen van Columbus). 

Volgens Tom was er in de laatste zes jaren nog geen enkele leerling die niet heeft deelgenomen aan 

het traject. 

Het begeleidingstraject begint met een studiekeuzevoormiddag, midden oktober. Tijdens deze 

voormiddag wordt het studiekeuzetraject voor leerlingen officieel opgestart door hen op 

verschillende manieren over zichzelf te laten reflecteren in de klas. “De bedoeling is hier om de geesten 

van de leerlingen al eens open te zetten”, vertelt Marc. Afhankelijk van de begeleidende klastitularis 

worden hiervoor verschillende spelvormen of methodieken gebruikt, zoals “de Godentest” of 

“Blackbox”. Vele klastitularissen zullen deze tijd ook gebruiken om Columbus alvast deels in te laten 

invullen door de leerlingen. In de klas van Marc worden bijvoorbeeld de Columbusonderdelen ‘Wie 

ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ al ingevuld tijdens de studiekeuzevoormiddag.  

Afhankelijk van de planning van de klastitularis hebben leerlingen dus al enkele Columbusonderdelen 

ingevuld tijdens de studiekeuzevoormiddag. De bedoeling is dat de leerlingen (aso en tso) in het 

eerste semester, vooraleer de proefwerken van start gaan, de onderdelen ‘Hoe kies ik?’, ‘Wie ben ik?’ 

en ‘Wat wil ik?’ hebben ingevuld. Ook voor het invullen van onderdeel ‘Wat kan ik?’ is er een deadline 

vastgelegd; dit moet gebeurd zijn voor het einde van januari. Het invullen vindt dan steeds plaats 

tijdens de lesuren van de klastitularis. De leerlingen zullen de Columbusfeedback later, in het tweede 

semester, samenvatten in een document (Bijlage C), dat dan zal gebruikt worden om hierover in 

gesprek te gaan met leerkrachten en medeleerlingen tijdens de studiekeuzeklassenraad (zie verder).  
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Eind oktober geeft een CLB-medewerker een infosessie over het hoger onderwijs. Deze sessie vindt 

‘s avonds na de schooluren plaats en is vrijwillig bij te wonen door leerlingen en hun ouders. Tijdens 

deze sessie wordt bijvoorbeeld uiteengezet hoe de structuur van het hoger onderwijs in elkaar zit.  

Vervolgens vinden in januari en februari individuele gesprekken plaats tussen leerlingen en hun 

klastitularis, of andere leerkrachten. Dit gebeurt op vraag van de leerling. De mogelijkheid tot het 

houden van zo’n gesprek wordt wel duidelijk gecommuniceerd naar de leerlingen.  

Midden februari worden de “studentenbabbels” georganiseerd. Op een vrijdagnamiddag komen 

oud-leerlingen hun huidige opleidingen voorstellen op een soort van “beurs” in de grote feestzaal. 

Gemiddeld worden op deze beurs zo’n 50 tot 70 opleidingen hoger onderwijs gerepresenteerd. 

Leerlingen moeten zich op voorhand inschrijven om met twee studenten hoger onderwijs in gesprek 

te gaan over opleidingen die hen interesseren. Dat gesprek duurt ongeveer 30 minuten. In een derde 

ronde kunnen de leerlingen ergens vrij aansluiten om ook daar al hun vragen te stellen, en 

cursusmateriaal en boeken in te kijken. Leerlingen krijgen op voorhand de opdracht om twee vragen 

voor te bereiden. “Dit vind ik persoonlijk de meest interessante activiteit die we organiseren”, vertelt 

Marc. “Er wordt hier heel intensief en concreet gesproken over studiekeuzes”, beaamt Tom. Deze 

namiddag wordt afgesloten met een kleine receptie.  

Er wordt niet klassikaal naar de SID-in beurs gegaan, die eind februari plaatsvindt. Leerlingen worden 

hierover wel geïnformeerd, en er wordt duidelijk vermeld dat dit een optie is om zelfstandig te doen. 

Tom bezorgt de leerlingen elk jaar in januari een overzichtsdocument met al de informatie over 

informatiemomenten van al Vlaamse universiteiten en hogescholen, zoals openlesdagen of 

meeloopdagen. Leerlingen kunnen vanuit dit overzicht gemakkelijk doorklikken naar de juiste 

websites. In dit document wordt ook de SID-in beurs duidelijk vermeld.  

Wat later in februari vindt de Rotary beroepenavond plaats. Deze infoavond vindt plaats na de 

lesuren, en is vrijblijvend. Op deze avond kunnen leerlingen in gesprek gaan met professionelen over 

hun beroep.  

De volgende stap in de studiekeuzebegeleiding omvat de studiekeuzeklassenraad samen met 

leerlingen, die midden maart plaatsvindt. Vroeger werden dergelijke oriënterende klassenraden - 

meer traditioneel - zonder leerlingen gehouden. Heel wat leerkrachten hadden daar een 

ongemakkelijk gevoel bij, want “wij kunnen ook niet in een glazen bol kijken, of zeker weten hoe 

leerlingen het gaan doen in een bepaalde opleiding“. Tom stelt dan ook dat het onjuist aanvoelde om 

enkel vanuit deze groep mensen een soort van “ultiem advies” te geven aan de leerlingen. Daaruit 

ontstond het idee om tijdens de studiekeuzeklassenraden een vijftal leerlingen en een vijftal 

leerkrachten (klastitularis + vier vakexperten) in groepjes met elkaar in gesprek te laten gaan over hun 

studiekeuze en het afgelegde studiekeuzetraject. “Het is daarbij niet de bedoeling dat we daar als een 

tribunaal van leerkrachten over de leerlingen zitten”, iedereen rond de tafel gaat samen in gesprek, en 

dit gedurende 50 minuten. Om dit alles voor te bereiden vatten de leerlingen hun Columbusfeedback 

samen in een document (zie Bijlage C). In dit document maken de leerlingen ook een SWOT-analyse 

over zichzelf en noteren ze welke opleiding(en) hoger onderwijs ze interessant vinden. Dit 

reflectieformulier wordt opgeladen op smartschool, zodat alle begeleidende leerkrachten dit kunnen 

raadplegen voor de studiekeuzeklassenraad plaatsvindt. Al de leerlingen worden verwacht op dit 

gesprek. Leerlingen die al ver staan in hun studiekeuzeproces kunnen immers een inspiratie vormen 

voor leerlingen die nog wat exploratiewerk voor de boeg hebben op dit vlak. 
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De studiekeuzeklassenraad kan beschouwd worden als het sluitstuk van het studiekeuzetraject. 

Ouders die hier nog behoefte aan hebben, kunnen in april nog een gesprek aanvragen met de titularis 

of andere leerkrachten over de studiekeuze van hun zoon of dochter. Tijdens dit oudercontact 

kunnen dan zaken besproken worden die ook tijdens de studiekeuzevoormiddag en de 

studiekeuzeklassenraad door de leerling werden aangehaald. Uiteraard zullen leerlingen die nog geen 

idee hebben over wat ze verder zullen gaan studeren op dit punt ook nog verdere begeleiding krijgen 

van de klastitularis.  

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Volgens Tom en Marc is Columbus absoluut een nuttig instrument. “Vroeger was iedereen op zijn 

eigen eiland het warm water opnieuw aan het uitvinden”, stelt Tom. Columbus biedt nu een interessant 

pad waarop scholen zich kunnen baseren wanneer ze hun studiekeuzetraject uitbouwen. “De perfecte 

tool bestaat niet, maar Columbus helpt wel bij de bewustwording van leerlingen met betrekking tot het 

studiekeuzeproces en de factoren die daarmee samenhangen“. Marc gaat verder dat Columbus 

daarnaast een “externe instantie” is die feedback geeft aan de leerlingen. “Deze objectieve feedback 

vult de meer subjectieve kijk van de leerkrachten goed aan”. De leerkrachten kunnen die objectieve 

informatie dan verder kaderen, samen met de leerling.  

Deze noodzaak om de feedback te kaderen is voornamelijk van toepassing op de 

wiskunderesultaten van het Columbusinstrument. Deze zijn vaak zeer ontnuchterend voor 

leerlingen. Soms is dit goed om duidelijk te maken dat een specifieke opleiding niet weggelegd is voor 

bepaalde leerlingen waarvan men vermoedt dat hun wiskunde niveau inderdaad te laag is, geeft Marc 

aan. “Langs de andere kant moeten we ook waken over de eigenwaarde van de leerlingen.” Tom gaat 

verder dat voor leerlingen uit bepaalde studierichtingen de wiskundetest en de scores daarop goed 

gekaderd moeten worden door de klastitularis, “hoewel het moeilijk blijft om te zeggen tegen een 

leerling dat een 9/20 scoren zo slecht nog niet is, ook al krijgt die leerling slechts drie uur wiskunde in de 

week.” Die uitleg bij deze punten is essentieel.  
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CASUS 3 

 

 

 

 

 

 

 

School: EDUGO campus De Toren (Gent) 
Contactpersoon: Iris De Campeneere (SOHO-coördinator), Nadine Casieris (SOHO-
coördinator, gepensioneerd) 
Onderwijsvorm: aso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt in de klas afgenomen. Leerlingen verwerken de feedback 
zelfstandig, maar kunnen met vragen altijd terecht bij leerkrachten of SOHO- coördinator.  
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In EDUGO-campus De Toren spreken we twee SOHO-coördinatoren1, Iris en Nadine. Nadine ging 

vorig jaar met pensioen en Iris nam haar rol vorig schooljaar over. In EDUGO-campus De Toren wordt 

Columbus reeds vanaf de lancering, zes jaar geleden, gebruikt. Daarvoor werden tools als SIMON en 

IPrefer gebruikt. Columbus bleek “een interessante samenvatting van verschillende instrumenten van 

verschillende universiteiten te zijn”, aldus de coördinatoren. De overschakeling naar Columbus verliep 

vlot. De andere instrumenten mogen vandaag ook nog steeds gebruikt worden door leerlingen om 

zichzelf te leren kennen en te ontdekken wat ze willen, maar eigenlijk overlappen de meeste van die 

tools ook met Columbus.  

De school heeft een sterke traditie in de begeleiding van leerlingen bij hun studiekeuze. Er werd een 

uitgebreid traject ontwikkeld, dat onder toezicht staat van de daarvoor aangestelde SOHO-

coördinator. De filosofie van de school over studiekeuzebegeleiding is dat de definitieve studiekeuze 

het best zo lang mogelijk wordt uitgesteld, zodanig dat leerlingen de tijd hebben om zich breed te 

informeren. “Het is niet nodig dat leerlingen in november van het laatste jaar secundair onderwijs al 

zeker zijn van wat zij willen gaan studeren in het hoger onderwijs.” 

Het begeleidingstraject 

Het begeleidingstraject rond de studiekeuze start in principe in het zesde jaar, maar voor sommige 

initiatieven worden de vijfdejaars ook uitgenodigd. Al de laatstejaars zijn verplicht om deel te nemen 

aan het merendeel van de initiatieven. Voor de voorlaatstejaars zijn de begeleidingsactiviteiten 

steeds vrijblijvend. Het begeleidingstraject wordt georganiseerd volgens een 10-stappenplan.  

De eerste stap van het begeleidingstraject omhelst de organisatie van een infoavond voor ouders en 

leerlingen van het zesde jaar, midden oktober. Tijdens deze sessie, die anderhalf uur duurt, wordt 

eerst het volledige begeleidingstraject uit de doeken gedaan door de directeur. Vervolgens komt ook 

een medewerker van de Arteveldehogeschool (Gent) uitleg geven over verschillende belangrijke 

aspecten van het hoger onderwijs, zoals de werking van het leerkrediet. Ongeveer op hetzelfde 

moment in het schooljaar wordt ook het eerste oudercontact gehouden, waar de klastitularis 

individueel met de ouders een eerste keer de studiekeuze bespreekt. 

De tweede stap in het traject omvat een verkenning van de website Onderwijskiezer. Dit gebeurt 

eind oktober onder begeleiding van de SOHO-coördinator, tijdens de lesuren. Leerlingen krijgen 

eveneens een overzicht van de structuur van het hoger onderwijs en voorbeelden van 

studierichtingen in de verschillende domeinen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het verschil 

tussen academische en professionele bacheloropleidingen.  

Columbus wordt ingevuld in de derde stap van het begeleidingstraject. De onderdelen ‘Hoe kies ik?’, 

en ‘Wie ben ik?’ worden ingevuld midden november, tijdens één lesuur van de klastitularis. ‘Wat wil 

ik?’ en ‘Wat kan ik?’ komen in het begin van januari aan bod. Hier worden dan drie lesuren voor 

voorzien. Het invullen van de twee laatste onderdelen gebeurt bij verschillende leerkrachten, 

naargelang de uurroosters van de klassen. De computerklas moet hier immers drie opeenvolgende 

uren voor gereserveerd worden. Het is een bewuste keuze van de coördinatoren om de onderdelen 

 
 

1 SOHO-coördinator: Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs coördinator. Verantwoordelijk voor de 
begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het hoger onderwijs.  
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‘Hoe kies ik?’ en ‘Wie ben ik?’ afzonderlijk van de onderdelen ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ af te nemen, 

en dit vroeger in het schooljaar. De twee eerste onderdelen worden echt gezien als “een verkenning 

van zichzelf”. Het studiekeuzeproces wordt daarmee in gang gezet. Het is volgens de coördinatoren 

goed om ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ dan later in het schooljaar te organiseren, zodat leerlingen niet 

al te lang vragenlijsten moeten invullen (“drie uur achter elkaar is al erg lang, dat moeten er geen vier 

worden”). Bovendien geeft dit tweede moment weer een nieuwe trigger om dit proces weer verder op 

te nemen, en over de studiekeuze na te denken. Volgens de coördinatoren vullen de leerlingen 

Columbus zeer aandachtig in en zijn ze er erg mee bezig. De leerlingen verwerken vervolgens 

zelfstandig hun eigen feedback. Het wordt wel expliciet en regelmatig gecommuniceerd dat, indien 

de leerlingen met vragen zitten over hun feedback, zij altijd terecht kunnen bij al de leerkrachten en 

de SOHO-coördinator. Het initiatief tot bespreken van de feedback ligt in deze school dus bij de 

leerling. Heel af en toe worden leerlingen met hun Columbusfeedback ook doorgestuurd naar het 

CLB.  

De volgende, vierde, stap in het begeleidingstraject rond studiekeuze vindt plaats eind januari, 

wanneer gespreid over verschillende dagen informatiesessies (“Iets met…”) worden georganiseerd 

tijdens de lunchpauze. Deze informatiesessies behandelen telkens een bepaald studiedomein (bv. 

exacte wetenschappen, economie, …), en de opleidingen in het hoger onderwijs die in het verlengde 

liggen van dit domein. Hierbij wordt opnieuw een duidelijk onderscheid gemaakt tussen professionele 

en academische opleidingen. Zo worden bijvoorbeeld voor de sessie “Iets met economie” sprekers (bv. 

trajectbegeleiders van een hogeschool of universiteit) uitgenodigd die uitleggen wat het verschil is 

tussen de opleidingen handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economie of 

bedrijfsmanagement. Deze middagsessies zijn niet verplicht en ook vijfdejaars kunnen hieraan 

deelnemen. Dit aanbod wordt elk jaar geëvalueerd en eventueel verder uitgebreid.  

Stap nummer vijf is een schoolbezoek aan de SID-in beurs, eind januari. Hier wordt aan de leerlingen 

op voorhand meegegeven dat ze een drietal domeinen moeten identificeren die hen interesseren, om 

zich daarover verder te gaan informeren. De bedoeling is dan ook om nog steeds breed te gaan 

exploreren. De vijfdejaars kunnen hier ook naartoe gaan, maar dan tijdens het weekend (en zij doen 

dit volgens de coördinatoren ook vaak). Leerlingen komen steeds met heel veel informatie naar huis. 

Via een digitale bevraging worden vervolgens de voorkeurstudierichtingen (top drie) van de 

leerlingen bevraagd, ter voorbereiding van een infomoment met oud-leerlingen later in het schooljaar 

(zie stap 7). 

In stap zes wordt begin februari aan de universiteit van Gent een workshop gevolgd over “Hoe 

examens afleggen met multiple choice- en giscorrectie?”. Voor deze workshop krijgen leerlingen een 

tekst over een bepaald thema (bv. psychologie, chemie, wiskunde, economie) die ze moeten 

studeren. Hierover krijgen de leerlingen dan een proefexamen met multiple choice vragen 

voorgeschoteld. Na dit examen berekenen ze zelf hun score. “Oud-leerlingen zeggen achteraf dat ze 

veel gehad hebben aan deze workshop en dat ze alert waren voor de valkuilen van multiple choice”. 

Bovendien zijn leerlingen op deze manier ook al eens op een universiteit geweest en hebben ze een 

auditorium gezien.  

Stap zeven betreft de organisatie van een infomoment met oud-leerlingen. Op basis van de door de 

leerlingen opgegeven voorkeuren in een digitale bevraging (stap 5), worden oud-leerlingen 

uitgenodigd op de school om te spreken over hun opleidingen in het hoger onderwijs. Dit wordt 

georganiseerd in de vorm van een grote ‘beurs’ op een vrijdagavond na school, eind februari. 

Deelname is verplicht. Een zestigtal oud-leerlingen is aanwezig op deze beurs.  De 
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zesdejaarsleerlingen kunnen met deze ervaringsdeskundigen gaan praten en specifieke informatie 

vragen over de opleidingen waarin zij geïnteresseerd zijn. Dit infomoment gaat erg gericht van start, 

op basis van de top drie die de leerlingen eerder doorgaven. Later kunnen leerlingen ook vrij 

rondlopen op de beurs, om zo nog wat verder te gaan exploreren. “Deze avond is de kers op de taart, 

en na dit evenement hakken heel wat leerlingen de knoop door”, vertellen Iris en Nadine.  

Daarna volgt stap acht, waarin een tweede online bevraging naar de studiekeuze wordt uitgestuurd. 

Leerlingen die op dit moment nog niet beslist hebben wat ze willen gaan studeren, worden eventueel 

doorgestuurd naar het CLB. Ook de feedback van Columbus wordt dan meegenomen om deze verder 

te bespreken met een CLB-medewerker. 

De negende stap van het begeleidingstraject betreft het organiseren van een klassenraad, waar de 

studiekeuze van elke leerling besproken wordt. Indien de klassenraad serieuze en gegronde twijfels 

heeft met de studiekeuze van een bepaalde leerling, kan de klastitularis dit nog eens met deze leerling 

bespreken. Hier kan dan bijvoorbeeld gewezen worden op alternatieve mogelijkheden.  

De laatste stap, ten slotte, omhelst enkel nog het communiceren van informatie, zoals bijvoorbeeld 

de data van info- of opendeurdagen van hogescholen en universiteiten, en zitdagen van het CLB in de 

vakantie.  

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Volgens Iris en Nadine is Columbus een grote meerwaarde in het begeleidingstraject van EDUGO 

campus De Toren. “Het is een tool die zeker niet mag ontbreken in dit traject”. Toch wijzen de SOHO-

coördinatoren op enkele moeilijkheden in het gehele proces of zaken die zij in de toekomst nog 

zouden willen aanpakken.  

Zo spreken de coördinatoren hun wens uit voor de mogelijkheid om met elke leerling de feedback ook 

individueel te bespreken. Het is evenwel helemaal nog niet duidelijk op welke manier dit dan zou 

moeten gebeuren. “Dat is helemaal niet evident om te organiseren voor 100 leerlingen in het zesde jaar, 

zeker niet aangezien we ook al zoveel andere initiatieven organiseren op dit front, maar dat is wel het 

staartje dat er nog zou moeten aankomen”. Eén van de SOHO-coördinatoren benadrukt wel dat zij het 

gevoel heeft dat leerlingen hun Columbusfeedback effectief zelfstandig doorlezen en er iets mee 

doen. 

Verder wordt Columbus momenteel enkel in het zesde jaar afgenomen. In de toekomst wil men het 

begeleidingstraject rond de studiekeuze ook meer formeel laten starten in het vijfde jaar. Daar zou 

“Wie ben ik?” en “Wat wil ik?” als eens kunnen worden ingevuld, om een eerste kennismaking te 

hebben met de concepten die onder deze Columbusonderdelen vallen. Beide coördinatoren zijn het 

er ook over eens dat het meerdere keren invullen van dezelfde test een meerwaarde kan zijn: “het kan 

maar bevestigend zijn of net een evolutie aantonen”. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het invullen van de kennistesten wiskunde voor sommige groepen 

leerlingen niet evident is. Zo bijvoorbeeld hebben “leerlingen uit humane wetenschappen soms het 

gevoel dat ze niet geschikt zijn voor het academisch hoger onderwijs, wanneer ze deze test hebben 

ingevuld”. Het helpt wel om op voorhand duidelijk te maken dat leerlingen niet hoeven te panikeren 

wanneer ze de test aan het invullen zijn, aldus de coördinatoren. Vooraf wordt dan aangegeven dat 

leerlingen moeten invullen wat ze kunnen, en dat er mogelijk wel uit de resultaten kan blijken dat zij 

een “minder geschikte vooropleiding hebben voor trajecten in het hoger onderwijs met zware wiskunde”. 

Op die manier zijn leerlingen voorbereid op eventuele slechte resultaten, en kunnen zij deze beter 
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plaatsen. “Leerlingen weten ook wel dat wiskunde heel belangrijk is voor veel opleidingen in het hoger 

onderwijs en dat veel eerstejaarsstudenten het bijvoorbeeld moeilijk hebben met statistiek”. Het is dus 

belangrijk om een goede omkadering te voorzien bij deze testen.  
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CASUS 4 

 

 

 

 

 

 

 

School: GO! atheneum Courtmanslaan Maldegem 
Contactpersoon: Dries Blancke (Leerkracht en lid van ‘team studiekeuzebegeleiding’) 
Onderwijsvorm: aso + tso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt in de klas afgenomen. Leerlingen verwerken de feedback 
eerst zelfstandig via reflectieformulieren, waarna deze ook individueel wordt besproken met 
coaches. 
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In het GO! atheneum Maldegem wordt Columbus al gebruikt van bij de start. In deze school werd een 

uitgebreid begeleidingstraject rond de studiekeuze uitgebouwd. Dit traject staat onder het toeziend 

oog van het ‘team studiekeuzebegeleiding’, dat bestaat uit drie leerkrachten. Elke persoon in het 

team heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheden. Zo is Dries Blancke (leerkracht Frans) bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor het goede gebruik van Columbus en alles wat daarmee gepaard gaat (zoals 

verwerking van de feedback), terwijl een andere collega de organisatie van het SID-in bezoek volledig 

op zich zal nemen.  

Het atheneum biedt zowel aso, bso- als tso-onderwijs aan. Enkel leerlingen uit het aso en tso vullen 

Columbus in. De ervaring van de school is immers dat bso-leerlingen vaak al goed weten wat zij na 

hun carrière in het secundair onderwijs zullen gaan doen. Vandaar dat het intensieve 

begeleidingstraject niet systematisch wordt aangeboden aan deze leerlingen. Leerlingen uit het bso 

kunnen altijd studiekeuzebegeleiding krijgen, indien zij hier zelf naar vragen. Leerlingen uit het aso 

en het tso volgen een identiek begeleidingstraject met dezelfde initiatieven.  

Het begeleidingstraject 

Het formele begeleidingstraject rond de studiekeuze gaat van start in het vijfde jaar, met het invullen 

van drie Columbusonderdelen: ‘Hoe kies ik?’, ‘Wie ben ik?’, en ‘Wat wil ik?’. Deelname is verplicht, en 

de afname gebeurt begin maart in de mediatheek, gedurende één lesuur. Er wordt daarbij goed 

gepuzzeld, zodat de afname zo veel mogelijk tijdens lesvrije uren kan gebeuren. Vooraleer Columbus 

ingevuld wordt door de leerlingen wordt het instrument goed geduid, onder andere via het tonen van 

een video. In het vijfde jaar wordt - in tegenstelling tot in het zesde jaar - verwacht dat leerlingen hun 

Columbusfeedback volledig zelfstandig verwerken. Op deze manier leren de leerlingen de 

belangrijkste concepten in het studiekeuzeproces al eens kennen. Er wordt wel over nagedacht om 

hier in de toekomst een verplichte reflectie-oefening aan te koppelen voor de vijfdejaars, zoals ook al 

gebeurt in het zesde jaar (zie verder).  

In het zesde jaar gaat het begeleidingstraject verder met de afname van de vier 

Columbusonderdelen: ‘Hoe kies ik?’, ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. De afname gebeurt 

opnieuw in de mediatheek, tijdens de eerste drie lesuren van een schooldag in het begin van 

november. Dit is voor de meeste leerlingen voldoende tijd om het geheel in te vullen. In het atheneum 

werden reflectieformulieren ontwikkeld, die de leerlingen helpen om hun feedback te verwerken (zie 

Bijlage D). In dit reflectieformulier moeten leerlingen bijvoorbeeld enkele concrete tips selecteren uit 

hun Columbusfeedback die voor hen van toepassing zijn. Deze reflectie-oefening maken leerlingen 

zelfstandig thuis. De leerlingen vullen de formulieren wel verplicht in en er wordt gevraagd dat ze deze 

formulieren ook opladen in een online portfolio (dit laatste is niet verplicht, maar het is nog nooit 

gebeurd dat dit niet gedeeld werd). “Zo zorgen we dat leerlingen ook effectief aan de slag gaan met hun 

feedback”, vertelt Dries. Het portfolio is beschikbaar voor alle leerkrachten, maar in de praktijk zullen 

voornamelijk de twee SOHO-coaches2 van elke leerling (zie verder) en een lid van het team 

studiekeuzebegeleiding deze informatie effectief bekijken.  

Wat later, midden november, wordt een infosessie georganiseerd gedurende twee lesuren. Tijdens 

één lesuur wordt het systeem van het hoger onderwijs toegelicht. Hier wordt bijvoorbeeld uitgelegd 

hoe het systeem van het leerkrediet werkt of wat het verschil is tussen een bachelor en een master. 

 
 

2 SOHO-coach: Transitie Secundair Onderwijs – Hoger Onderwijs coach 

https://www.youtube.com/watch?v=zr-kQo3Usjk
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In het volgende lesuur wordt de SIMON-test ingevuld, en surfen leerlingen naar de - door deze tool 

aangereikte - opleidingen3. Deze sessie is de verantwoordelijkheid van, en wordt gegeven door één 

van de drie leerkrachten uit het team studiekeuzebegeleiding. 

Kort daarna kunnen leerlingen twee voorkeur-studiekeuzes en hun droomjob doorgeven via een 

online bevraging op Smartschool. Op basis van deze geïnventariseerde voorkeuren worden 

vervolgens twee SOHO-coaches gekoppeld aan elke leerling. Deze coaches worden gekozen uit het 

gehele leerkrachtenteam, en daarbij wordt naar een zo goed mogelijke afstemming gezocht tussen 

de expertise van de coaches en de interesses van de leerling. De koppeling gebeurt door twee leden 

uit het team studiekeuzebegeleiding. De leerlingen kunnen gedurende heel het schooljaar terecht bij 

deze coaches voor vragen over hun studiekeuze. De coaches volgen het studiekeuzeproces voor hun 

leerlingen van dichtbij op. Sommige leerlingen hebben in dit proces wat minder of wat meer 

begeleiding nodig, maar de beide coaches hebben minstens één formeel gesprek met de leerlingen, 

onder andere over de reflectie-oefening over de Columbusresultaten. 

Eind januari gaan de leerlingen naar de SID-in beurs in Gent. Hier wordt een volledige voormiddag 

aan gespendeerd en het bezoek wordt georganiseerd door de school. Leerlingen krijgen op voorhand 

een document met mogelijke vragen die zij kunnen stellen aan de contactpersonen op de beurs. 

“Sommige leerlingen hebben deze tips echt wel nodig”, zegt Dries daarover.  

In de tweede helft van maart vinden initiatieven plaats in het SOHO-begeleidingstraject die focussen 

op de talenten van de leerlingen. Dit geheel start met een “talenten-speeddate”, die tijdens de 

lesuren plaatsvindt. Ter voorbereiding krijgen leerlingen op voorhand een bundel met vragen over 

hun talenten (zie Bijlage E). Leerlingen reflecteren in deze bundel over wat ze kunnen, en hoe ze dit 

zouden kunnen gebruiken in een beroep. Elke leerling dient daarbij ook personen uit zijn/haar directe 

omgeving te bevragen over wat deze personen vinden dat zijn/haar talenten zijn. Vervolgens komt 

elke leerling 15 minuten bij één van de leden van het team studiekeuzebegeleiding, om te bespreken 

wat hij/zij heeft ingevuld. De bedoeling is om hier breed te exploreren. Vervolgens moeten leerlingen 

ook reflecteren over hun eindwerk (onderzoekscompetenties, OC). Ze denken na over wat ze 

geleerd hebben in dit proces en hoe ze dit kunnen gebruiken bij hun opleiding in het hoger onderwijs. 

Deze reflectie wordt neergeschreven en vervolgens nagelezen door een leerkracht.  

Vervolgens wordt er eind april een Q&A (Question and Answer) moment met oud-leerlingen 

georganiseerd. De oud-leerlingen komen dan op de school vertellen over hun ervaringen met het 

hoger onderwijs. Indien blijkt dat veel zesdejaarsleerlingen interesse hebben in een eenzelfde 

specifieke opleiding in het hoger onderwijs, kunnen er oud-leerlingen gevraagd worden die de 

betreffende opleiding aan het volgen zijn. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, het is immers ook de 

bedoeling dat leerlingen op een laagdrempelige manier vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld het 

studentenleven. 

In het begin van mei dienen leerlingen een tweede reflectieformulier in te vullen dat voortbouwt op 

het reflectieformulier dat in november werd ingevuld (zie Bijlage F). In deze laatste reflectie-oefening 

wordt bijvoorbeeld gevraagd welke tips uit Columbus leerlingen effectief gebruikt hebben en wat ze 

daarvan geleerd hebben. De tweede reflectie wordt eveneens opgenomen in het online portfolio, dat 

ter beschikking staat van de SOHO-coaches. Indien leerlingen na de eerste keer invullen van 

 
 

3 Sinds schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen in hun Columbusfeedback, op basis van hun 
interesseprofiel, ook specifieke studiegebieden in het hoger onderwijs aangereikt. 
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Columbus nog sterk van gedachte zijn veranderd wat betreft hun studiekeuze, wordt hen aangeraden 

om ook het Columbusonderdeel ‘Hoe kies ik?’ nogmaals in te vullen.  

Rond diezelfde periode in mei vullen leerlingen de GRIT-schaal in. In het boek “De grit factor” legt 

Angela Duckworth uit dat succes niet alleen te maken heeft met talent, maar ook met passie en 

doorzettingsvermogen. Daadwerkelijke inspanning en overgave zijn factoren die er ook voor zorgen 

dat iemand slaagt in “het werkende leven”. 

In een laatste stap van het begeleidingstraject, eind mei, hebben de leerlingen een verplicht, formeel 

gesprek met de twee SOHO-coaches (het is goed mogelijk dat daarvoor ook al een of meerdere 

gesprekken plaatsvonden). Hier vertellen de leerlingen wat zij willen gaan studeren in het hoger 

onderwijs. Deze studiekeuze wordt dan grondig besproken en eventuele valkuilen worden belicht. Op 

basis van al de beschikbare informatie (gesprek + portfolio) schrijven de coaches een studieadvies, 

dat ook op de delibererende klassenraad wordt besproken met het volledige leerkrachtenteam. Dit 

advies wordt met het eindrapport aan de leerling meegegeven.  

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Columbus is een grote meerwaarde in het begeleidingstraject, in die zin dat het instrument - zeker 

ook de Columbusonderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ - vragen oproept bij de leerlingen waar zij 

daarvoor nog niet hadden bij stilgestaan. Via Columbus worden leerlingen verplicht om over een 

aantal zaken eens na te denken. Soms hebben leerlingen wel stress voor het onderdeel ‘Wat kan ik?’, 

waar ze ook moeilijke wiskundevragen krijgen voorgeschoteld. Volgens Dries is het echter geen 

slechte zaak dat sommige leerlingen ook even nadenken over het feit dat wiskunde in bepaalde 

opleidingen hoger onderwijs een belangrijk struikelblok kan zijn. Maar ook het omgekeerde is waar; 

leerlingen met een hoge wiskundescore binnen Columbus kunnen zo verder bevestigd worden in een 

eventuele studiekeuze voor een opleiding met veel wiskunde.  

Dries vertelt dat leerlingen het invullen van Columbus een eerder “spannend gebeuren” vinden, en dat 

zij dit over het algemeen aandachtig lijken te doen. Het verwerken van de feedback en het reflecteren 

in de daarvoor voorziene documenten wordt met wat minder enthousiasme gedaan, maar dat is ook 

wel afhankelijk van leerling tot leerling. Er zijn volgens Dries evenwel nog geen leerlingen geweest die 

aangeven dat ze helemaal niets konden doen met de verkregen Columbusfeedback. Daarnaast heeft 

Dries ook wel de indruk dat leerlingen hun reflectieformulieren nauwgezet invullen. Zo zijn er 

bijvoorbeeld toch steeds verschillende leerlingen die in het tweede reflectieformulier aangeven dat 

ze iets hadden aan bepaalde tips uit de Columbusfeedback. 

Of er nog iets zou moeten veranderen aan de reflectie-oefeningen? Langs de ene kant geeft Dries aan 

dat de reflectieformulieren in de toekomst nog wat verder “gefinetuned” zouden kunnen worden. 

Langs de andere kant moeten dergelijke reflectie-oefeningen ook niet te uitgebreid worden, 

aangezien het invullen dan weer een “te zware last wordt voor de leerlingen”. En daarnaast lijken deze 

formulieren de leerlingen toch aan te zetten om met hun feedback aan de slag te gaan.  
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CASUS 5 

 

 

 

 

 

 

School: Prizma Campus IdP (Izegem) 
Contactpersonen: Jozefien Buyse (Leerkracht in Sociaal-Technische Wetenschappen) 
Onderwijsvorm: tso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt op school ingevuld. Verwerking van de feedback wordt 
ondersteund door het invullen van een reflectieformulier. Feedback wordt kort besproken met 
de leerlingen. 
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In de school Prizma Campus IdP in Izegem wordt Columbus reeds gebruikt sinds de tool beschikbaar 

is. Daarvoor werkte men met andere instrumenten voor begeleiding tijdens de overgang naar het 

hoger onderwijs die ontwikkeld werden door verschillende instanties en instellingen voor hoger 

onderwijs. Jozefien Buyse is leerkracht in de tso-richtingen van de school, maar is daarnaast ook 

betrokken bij de zorg. Vanuit deze laatste functie is zij mee verantwoordelijk voor de 

onderwijsloopbaanbegeleiding en het organiseren van Columbus. Prizma biedt de onderwijsvormen 

bso en tso aan. Al de tso-leerlingen vullen Columbus in. De bso-leerlingen nemen niet deel aan 

Columbus, aangezien deze leerlingen een aangepast traject volgen. Onderstaande focust dan ook op 

het traject van de leerlingen uit de onderwijsvorm tso. 

De onderwijsloopbaanbegeleiding in Prizma omvat een hele kalender aan activiteiten. Het 

begeleidingstraject van STW-leerlingen is wel uitgebreider dan dat van andere tso-leerlingen, 

aangezien er in de leerplandoelen van STW tijd is voorzien om specifiek te kunnen werken aan deze 

exploratie richting het hoger onderwijs.  

Het begeleidingstraject 

Het begeleidingstraject gaat van start in het vijfde jaar, na de paasvakantie, met de ‘Kick-off’. Op deze 

namiddag van drie lesuren gaan leerlingen klassikaal aan de slag met drie zaken, onder begeleiding 

van de klastitularis. Vooreerst vindt er tijdens het eerste lesuur een verkennende oefening plaats, 

waarbij leerlingen reflecteren over wat ze al weten over het hoger onderwijs en nadenken over hun 

dromen voor later. In het tweede lesuur, vervolgens, krijgen leerlingen toelichting van een CLB-

medewerker over de werking van het hoger onderwijs (bv. structuur hoger onderwijs, studiepunten, 

leerkrediet,…). Tijdens het derde lesuur vullen leerlingen de Columbusonderdelen ‘Hoe kies ik?’, 

‘Wie ben ik?’, en ‘Wat Wil ik?’ in. De meeste leerlingen zijn geëngageerd om het instrument in te 

vullen, vertelt Jozefien. 

Op basis van al de informatie die de leerlingen vergaren tijdens deze middag, vullen zij een 

reflectieformulier in (zie Bijlage G). In deze fiche maken de leerlingen een overzicht van hun talenten 

en interesses. Hiervoor dienen zij ook hun vrienden en ouders te raadplegen. Dit reflectieformulier zal 

later ook kunnen dienen als een gespreksfiche voor een individueel keuzegesprek dat leerlingen 

houden met een leerkracht naar keuze. Dit individueel gesprek, dat ongeveer 15 minuten duurt, is niet 

verplicht en is zeer verkennend. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken of de leerlingen al een voorkeur 

hebben voor een studie in het hoger onderwijs of hoe zij hun studiekeuzeproces in de toekomst verder 

zullen aanpakken. Voor dit gesprek dienen leerlingen zelf een afspraak te maken. Aan het einde van 

het reflectieformulier schrijven leerlingen ten slotte kort neer wat de conclusie was van dit 

verkennend gesprek. 

In het laatste jaar wordt op één september aan de leerlingen het traject rond de studiekeuze 

nogmaals getoond. Hier wordt overlopen welke initiatieven er het komende schooljaar georganiseerd 

worden en waar ze al de benodigde informatie en documenten rond de studiekeuze kunnen 

terugvinden (map op Smartschool). 

Midden oktober worden vervolgens de Columbusonderdelen ‘Hoe kies ik?’ en ‘Wat kan ik?’ 

afgenomen. De STW-leerlingen vullen deze onderdelen verplicht in tijdens de lesuren. De andere tso-

leerlingen worden op vrijwillige basis uitgenodigd om deze onderdelen buiten de lesuren op school in 

te vullen (bv. tijdens een lange middagpauze). Volgens Jozefien zal van deze laatste groep leerlingen 

slechts minder dan de helft ook effectief deelnemen. Na het invullen, lezen de leerlingen de feedback 

en wordt er ook specifiek nagegaan of er voor ‘Hoe kies ik?’ een evolutie is tegenover het vorige 
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schooljaar. De begeleidende leerkrachten gaan bij de leerlingen langs, en bespreken de feedback kort. 

Hierbij worden er vragen behandeld als: “Is dit wat je verwacht had? Wat is er nieuw voor jou? Hoe ga 

je hiermee verdergaan?”. De leerlingen van STW dienen hier ook een schriftelijke neerslag van te 

maken. Jozefien vertelt nog dat de leerlingen hier graag over praten met de leerkracht, maar ook met 

elkaar - voornamelijk dan wat betreft het onderdeel ‘Hoe kies ik?’. “Voor het onderdeel ‘Wat kan ik?’ 

moeten we echter vaak wat ontgoocheling temperen bij de leerlingen.”, aldus Jozefien.  

In november wordt een info-happening gehouden met al de bovenbouwscholen van de 

scholengemeenschap. Al de leerlingen en hun ouders kunnen op deze avond twee infoluiken volgen. 

Het eerste luik omvat een presentatie met algemene informatie over het hoger onderwijs. In het 

tweede luik kunnen ouders en leerlingen langsgaan bij sprekers die uiteenzettingen geven over 

specifieke studiegebieden. Deze sprekers zijn medewerkers van hogescholen of universiteiten. Er 

wordt een lange lijst aangeboden, waaruit één of twee opties gekozen kunnen worden. De info-

happening is niet verplicht, maar het grote merendeel van de leerlingen neemt hier wel aan deel.  

Eind januari bezoeken de leerlingen de SID-in beurs tijdens de schooluren. Leerlingen worden hier op 

voorhand kort op voorbereid tijdens de les. Aan de leerlingen wordt dan uitgelegd wat de SID-in beurs 

is. Daarnaast moeten zij voor zichzelf nadenken met welk doel en op welke manier zij naar de beurs 

gaan. Voor al de tso-leerlingen is dit bezoek verplicht. Indien zij dit wensen, kunnen bso-leerlingen 

hier ook mee naartoe trekken. 

Als volgende stap in het begeleidingstraject wordt een verplicht individueel ‘coach-gesprek’ 

georganiseerd tussen de leerling en de titularis. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats 

na de lesuren, net voor de krokusvakantie. “De leerlingen doen dit graag”, aldus Jozefien. “Je kan dit 

beschouwen als een tussentijdse ‘round-up’ van waar de leerling intussen staat in het studiekeuzeproces”. 

Voor dit gesprek is de Columbusfeedback ook één van de informatiebronnen, naast bijvoorbeeld de 

informatie die leerlingen vergaarden tijdens de info-happening. Indien leerlingen hier aangeven dat 

hun studiekeuzeproces moeizaam verloopt, zullen zij extra begeleiding krijgen. 

In maart vindt een infoavond met oud-leerlingen plaats. Alle leerlingen kunnen op voorhand twee 

studies opgeven die hun interesse wegdragen om in het hoger onderwijs te gaan studeren. Voor elk 

van deze opgegeven studies wordt dan vervolgens een oud-leerling gezocht die deze studie effectief 

volgt. De oud-leerlingen brengen op de infoavond hun boeken en cursussen mee, en plaatsen zich aan 

tafeltjes in een grote zaal. Leerlingen kunnen vervolgens vrij rondlopen in deze zaal en met de oud-

leerlingen in gesprek gaan. Ze moeten wel verplicht langsgaan bij de oud-leerlingen uit de 

studierichtingen die zij op voorhand hadden doorgegeven. Dit is een erg laagdrempelige manier voor 

leerlingen om informatie in te winnen over de betreffende studie, maar ook over het studentenleven.  

Eind maart wordt het Columbusonderdeel ‘Hoe kies ik?’ nogmaals ingevuld. Voor de paasvakantie 

dienen de leerlingen immers hun studiekeuze (en een korte verantwoording daarvoor) door te geven 

aan de oriënterende klassenraad. Het invullen van ‘Hoe kies ik?’ kan de leerlingen nogmaals helpen 

om stil te staan bij de keuze die zij maken. De oriënterende klassenraad zal de studiekeuze van elke 

leerling bespreken. Tijdens een oudercontact wordt besproken hoe sterk de gekozen studierichting 

lijkt te passen bij de leerling. Daarbij staan de moeilijkheidsgraad van de studierichting en het gebied 

waarin de studierichting zich bevindt centraal. De feedback bevindt zich dus op het niveau: “Ja, we 

kunnen ons volledig vinden in deze studierichting”, of “We twijfelen”.  

Ten slotte, vertellen alle leerlingen in mei gedurende een korte ‘pitch’ van één minuut aan hun 

klasgenoten wat zij zullen gaan studeren in het hoger onderwijs. Dit gebeurt tijdens een lesuur van de 
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klastitularis, en zet de leerlingen aan om nog eens met elkaar in gesprek te gaan over de studiekeuze. 

“Dit is een leuke afsluiter van het studiekeuzeproces”, vertelt Jozefien daarover. 

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

De leerlingen en leerkrachten vinden de verschillende Columbusonderdelen relevant en zinvol. 

Jozefien vat het samen als volgt: “Columbus biedt een objectieve bron van informatie die we kunnen 

gebruiken voor onze studiekeuzebegeleiding, en de leerlingen kunnen zich vinden in de feedback”. 

Bovendien maakt de Columbusfeedback het studiekeuzeproces ook concreet voor de leerlingen. Zo 

wordt bijvoorbeeld aangehaald dat begeleidingsgesprekken rond de studiekeuze telkens gevoerd 

worden vanuit de zes studiekeuzestappen die ook in ‘Hoe kies ik?’ vervat zitten. “Als het niet vordert 

in het studiekeuzeproces van een leerling, is het bijna altijd mogelijk om één van deze studiekeuzestappen 

aan te duiden als de reden waarom het allemaal niet zo vlot verloopt”. De herhaalde afname van ‘Hoe 

kies ik?’ zorgt ook telkens voor een duidelijk ijkingspunt met betrekking tot het studiekeuzeproces 

van de leerling. Ten slotte is het interessant om te vermelden de Prizma school vorig jaar een 

bevraging hield bij de leerlingen, die naging welke initiatieven in het studiekeuzetraject “het meest 

bepalend” waren geweest voor de leerlingen. De Columbusfeedback (en de bespreking daarvan) werd 

daarbij even vaak aangeduid door leerlingen als de andere initiatieven georganiseerd door de school; 

“de scores waren mooi verdeeld overheen de verschillende initiatieven”. 

Het Columbusonderdeel ‘Wat kan ik?’ is echter een hele moeilijke opdracht voor de tso-leerlingen. 

Leerlingen zijn soms teleurgesteld met hun resultaat. “Mijn rol is hier altijd om heel goed te kaderen 

hoe dat resultaat eruit ziet. Dat slecht scoren voor bepaalde leerlingen zo slecht nog niet is4. En meestal 

zeg ik dit al op voorhand.”, zegt Jozefien.  

Voor de toekomst zal er worden nagedacht om de Columbusonderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ 

toch ook te laten invullen door de laatstejaars. Momenteel worden deze onderdelen enkel ingevuld 

in het vijfde jaar. Om het doorstroomprofiel te zien te krijgen (nieuwe ontwikkeling in de feedback. 

Klik hier voor extra informatie), moeten leerlingen de vier componenten van Columbus echter 

allemaal in het zesde jaar hebben ingevuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Opmerking van het Columbusteam: Deze uitspraak verdient enige nuance. Dit is immers erg afhankelijk van 
de studiekeuze van de leerling. Hoe belangrijker wiskunde is in de opleiding die de leerling wil gaan studeren, 
hoe belangrijker de resultaten op de wiskundetest ook zijn. 

https://columbus.onderwijskiezer.be/toolbox/leeswijzer-columbus/
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CASUS 6 

 

 

 

 

 

 

 

School: campus de helix (Maasmechelen)  
Contactpersonen: Suzy Panis (Coördinator gelijke onderwijskansen), Marie-Paul Deckers 
(Leerkracht en GOK-medewerkster) 
Onderwijsvorm: aso, bso, tso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt zelfstandig thuis ingevuld. Verwerking van de feedback 
wordt ondersteund door het invullen van een reflectieformulier. Feedback wordt intensief 
besproken met de leerlingen. 
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Columbus wordt nu reeds vier jaar gebruikt op campus de helix, een school die heel wat initiatieven 

heeft opgezet ter ondersteuning van het studiekeuzeproces. Toen de coördinator gelijke 

onderwijskansen, Suzy Panis, van het Columbusinstrument hoorde, heeft ze zich er meteen verder in 

verdiept. Columbus paste goed in het studiebegeleidingstraject dat men in die tijd aan het 

actualiseren was en “bundelt verschillende testen in één medium”. Men was op campus de helix dan 

ook snel overtuigd om aan de slag te gaan met Columbus, vertellen Suzy en haar “rechterhand”, 

Marie-Paul Deckers (leerkracht en GOK-medewerkster).  

De studiekeuzebegeleiding start in campus de helix in principe in het eerste jaar. Daar worden 

leerlingen al bevraagd naar “wat zij later willen worden”, en verkennen ze de eigen talenten via een 

“talentverkenner”. Ook in de volgende jaren worden leerlingen intensief begeleid bij elke keuze die 

zij maken en staan leerlingen stil bij de impact van deze keuzes op hun toekomst. Heel dit traject is 

opgebouwd rond drie pijlers die ook centraal staan in Columbus: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, en ‘Wat 

wil ik?’. De begeleiding naar een specifieke studiekeuze in het hoger onderwijs start in het voorlaatste 

jaar.  

Het begeleidingstraject 

In het voorlaatste jaar (5 aso, 6 bso, 5 tso) wordt begin mei, samen met al de scholen van de 

scholengemeenschap, een grote infobeurs georganiseerd in het cultureel centrum, genaamd ‘Versus 

5’. Deelname is vrijwillig. Op deze beurs volgen leerlingen een lezing over het belang van het kiezen 

van een goede studierichting en vertelt een lector uit het hoger onderwijs over concepten die 

belangrijk zijn in het hoger onderwijs (bv. wat zijn studiepunten). Na deze lezing kunnen leerlingen 

infostandjes bezoeken van verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Voor Maasmechelen, als 

grensgemeente, is deze beurs is ook belangrijk om het Belgische en Nederlandse hoger onderwijs met 

elkaar te vergelijken. Voor sommige opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs is het bovendien 

belangrijk dat je tijdig geïnformeerd bent (aanmelddeadline). Om de leerlingen al wat warm te maken 

voor de beurs, doen de verschillende klastitularissen een week voor dit evenement een “10-

stellingen-spel”. Leerlingen geven daar aan of ze akkoord gaan met bepaalde stellingen, zoals 

bijvoorbeeld: “Je kan alleen gaan verder studeren op een universiteit of hogeschool”. Dit “triggert” de 

leerlingen om meer te weten te komen over het hoger onderwijs, aldus Suzy en Marie-Paul.  

Bij de start van het laatste jaar, in een lesuur van de klastitularis, wordt in elke klas het gehele SOHO-

begeleidingstraject gepresenteerd. In deze presentatie wordt aan leerlingen duidelijk gemaakt dat 

heel wat mensen belangrijk zijn in hun studiekeuzeproces: (vak)leerkrachten, ouders, maar ook 

vrienden en medeleerlingen. Ook de verschillende begeleidingsinitiatieven die leerlingen in dit 

schooljaar zullen doorlopen, worden uitgestippeld.  

Vervolgens kunnen leerlingen aan het einde van oktober deelnemen aan ‘Versus 6’. Deze infobeurs 

bouwt verder op ‘Versus 5’, en is opnieuw vrijwillig te bezoeken. “Het opzet is gelijkaardig, maar de 

‘Versus 6’-beurs is persoonlijker dan ‘Versus 5’.” Ook zonder Versus 5 bezocht te hebben, kunnen 

leerlingen en ouders deelnemen aan Versus 6.  

Columbus wordt door leerlingen zelfstandig thuis ingevuld door alle aso- en tso-leerlingen5. Ook 

bso-leerlingen die aangeven dat ze verder willen studeren, nemen deel. De onderdelen ‘Hoe kies ik?’, 

‘Wie ben ik?’, en ‘Wat wil ik?’ worden ingevuld in november, terwijl ‘Wat kan ik?’ wordt ingevuld in 

 
 

5 Opmerking van het Columbusteam: In het ideale scenario wordt Columbus klassikaal afgenomen. 
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december. Vroeger werd Columbus volledig op school ingevuld, maar dit nam erg veel tijd in beslag 

en was soms ook moeilijk praktisch in te plannen. Er worden enkele deadlines meegegeven aan de 

leerlingen die het invulproces structureren; De leerling weet dus goed welk Columbusonderdeel 

wanneer ingevuld moet zijn. Per onderdeel wordt voor de leerlingen ook een instructiefilmpje 

voorzien, om het invulproces en goede interpretatie van het feedbackrapport verder te faciliteren. De 

verwerking van de Columbusfeedback wordt ook ondersteund doordat de leerlingen een 

reflectieformulier moeten invullen, waarin ze hun feedback samenvatten (zie Bijlage H). In dit 

formulier worden vragen gesteld, waarop leerlingen moeten antwoorden op basis van hun 

Columbusfeedback. Zo wordt bijvoorbeeld aan de leerlingen gevraagd om mogelijke 

bekommernissen rond verder studeren neer te schrijven. Dit document wordt later in het schooljaar 

ook gebruikt als een “gespreksfiche” voor een individueel overlegmoment met de klastitularis (zie 

verder). Het reflectieformulier wordt als bijzonder bruikbaar en waardevol beschouwd door zowel 

Suzy als Marie-Paul.  

Het één-op-één gesprek met de klastitularis vindt plaats in januari en februari, tijdens de lesuren. Dit 

verkennend gesprek is op maat van de leerling en verschilt daardoor individueel in tijd. De hele 

gespreksfiche (zie hierboven, en Bijlage H) wordt doorlopen, waarin leerlingen hun 

Columbusfeedback hebben samengevat. Voor leerkrachten (die het wat moeilijker hebben met het 

voeren van dergelijke gesprekken) zorgt de gespreksfiche voor een hele goede houvast, voor een 

structuur die gehanteerd kan worden tijdens het gesprek. “Op die manier wordt toch alles zeker 

gezegd”. Indien een leerling nood heeft aan meer gesprekken worden deze na de lesuren extra 

ingepland. Dit gesprek dient als voorbereiding voor de daaropvolgende SID-in beurs. Op het einde 

van de gespreksfiche is er dan ook ruimte gelaten voor de studiecoach (klastitularis) om - op basis van 

het gesprek - enkele suggesties te doen voor studierichtingen die de leerling eens kan bezoeken op 

de beurs. Het invullen van Columbus en het voeren van het daaropvolgende begeleidingsgesprek 

wordt sterk aangeraden aan de leerlingen (“dit doe je echt voor jezelf”), maar het is geen verplichting. 

Marie-Paul en Suzy vertellen echter dat er nog geen enkele leerling niet heeft deelgenomen aan dit 

initiatief en dat de leerlingen het gesprek met de leerkracht heel erg appreciëren.  

Eind februari gaan de laatstejaarsleerlingen verplicht naar de SID-in beurs tijdens de lesuren. Aan 

leerlingen wordt de boodschap meegegeven dat dit bezoek dient om breed te gaan exploreren; het is 

niet de bedoeling dat na deze beurs de studiekeuze definitief gemaakt moet zijn. Leerlingen kunnen 

de suggesties van de studiecoach op het einde van hun reflectieformulier gebruiken om het eigen SID-

in bezoek te organiseren.  

Vervolgens zal net voor de paasvakantie een online bevraging uitgestuurd worden naar alle 

leerlingen, waarin zij aangeven wat hun voorkeursstudierichting(en) en voorkeursinstelling(en) van 

het hoger onderwijs is/zijn. Bovendien vermelden ze hierbij de juiste benaming van de opleiding 

(opleidingsvorm) bijvoorbeeld “professionele” bachelor. Ook kunnen leerlingen hier aanvinken of ze 

iets anders willen doen dan verder studeren. Deze gegevens worden bezorgd aan de klastitularis en 

ook meegenomen naar de oriënterende klassenraad, die meteen na de paasvakantie wordt 

georganiseerd. Hier wordt de studiekeuze van elke leerling besproken. Ook informatie uit het 

individuele gesprek met de klastitularis kan hier aan bod komen. Een week na de oriënterende 

klassenraad wordt dan vervolgens een oudercontact georganiseerd, waar leerlingen ook bij aanwezig 

kunnen zijn. Hier wordt het geschreven advies van de klassenraad meegedeeld, waarin al de 

informatie wordt gebundeld die de betrokken leerkrachten doorheen het studiekeuzeproces over de 

leerling te weten zijn gekomen. Dit wordt beschouwd als het sluitstuk van het begeleidingsproces 

rond de studiekeuze.  
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Ten slotte, moeten aso- en tso-leerlingen zich zowel in het vijfde als het zesde jaar, aanmelden voor 

seminaries in verschillende interessegebieden. Hiervoor worden wekelijks twee uren voorzien in de 

lessenroosters. De bedoeling van de seminaries is om leerlingen onder te dompelen in leerstof en 

competenties die hen erg interesseren, zoals Slavische talen, wiskunde, architectuur, gender en 

diversiteit, of filosofie. In schooljaar 2021-2022 worden 19 seminaries aangeboden in zeer 

uiteenlopende domeinen.  

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Volgens Suzy en Marie-Paul verschaft Columbus een duidelijk beeld van wie een leerling is, en dat 

geeft een zeer goed aanknopingspunt voor het individuele begeleidingsgesprek met de klastitularis. 

“Columbus is zo opgesteld, dat al de facetten die belangrijk zijn in het studiekeuzeproces, worden 

aangeraakt.”, meent Suzy. Leerlingen leren over zichzelf door het reflectieformulier in te vullen op 

basis van de Columbusfeedback: “De Columbusfeedback laat leerlingen nadenken over hun toekomst.” 

Bovendien kan via Columbus snel een grote groep leerlingen bereikt worden. Toch wordt er ook 

gezegd dat het individuele gesprek achteraf, waarbij de feedback besproken wordt met de 

klastitularis, essentieel is. “De feedback van Columbus moet goed geïntegreerd worden in het hele 

begeleidingstraject, er moet op worden teruggekomen”, benadrukt Marie-Paul. 

De leerkrachten van de derde graad in het team van campus de helix merken vandaag de meerwaarde 

op van het gebruik van Columbus. Dat is echter niet altijd zo geweest. Bij de invoering van Columbus 

enkele jaren geleden - zeker toen Columbus nog werd ingevuld tijdens de lesuren - werd dit proces 

gepercipieerd door leerkrachten als “weer een extra opdracht”. De meeste leerkrachten zijn Columbus 

en de feedback doorheen de jaren echter meer gaan waarderen; “Zij zien nu in hoe Columbus kadert 

binnen het gehele studiebegeleidingstraject”. 

Wel wordt er aangekaart dat de wiskundetest voor heel wat tso-leerlingen demotiverend kan zijn. Er 

moet aan de leerlingen dan verteld worden dat bijvoorbeeld een ‘zes op twintig' voor hen een heel 

normale score is. “Dat is wel een moeilijke boodschap om te geven aan een 17-jarige. Ik moet dat altijd 

goed kaderen”, zegt Marie-Paul. Ook de wiskundeleerkracht helpt om dit verder te kaderen aan deze 

leerlingen. De wiskundeleerkracht vertelt dat leerlingen die wiskundeoefeningen altijd mogen 

proberen, maar dat ze waarschijnlijk niet alles zullen kunnen oplossen. Wanneer tso-leerlingen 

bijvoorbeeld aangeven een bepaalde ingenieursrichting te willen doen, wordt hen wel gezegd dat zij 

deze oefeningen toch ook zouden moeten kunnen. 

In toekomst wil men in het aso de Columbusonderdelen ‘Hoe kies ik?’ en ‘Wie ben ik?’ ook al in het 

vijfde jaar afnemen, “Zo zijn deze leerlingen al vroeger op pad”. Dit moet wel nog uitgeprobeerd 

worden. Voor het tso is dit, volgens Suzy, Marie-Paul en de leerlingbegeleiders, nog wat te vroeg om 

hier dan al mee van start te gaan. “Dit soort informatie komt op dat moment nog niet altijd binnen bij 

deze groep leerlingen”.  
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CASUS 7 

 

 

 

 

 

 

 

School: OLVA (Brugge)  
Contactpersonen: Tom Vanheede (irecteur), Niels Vergoote (Jaarcoördinator 6e jaar), en Ellen 
Devooght (tot vorig jaar Jaarcoördinator 6e jaar) 
Onderwijsvorm: aso 
Gebruik Columbus: Columbus wordt (voornamelijk) op school ingevuld. Leerlingen verwerken 
de feedback zelfstandig. De feedback wordt samengevat door de leerlingen en eventueel 
besproken op de oriënterende klassenraad. 
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Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek (Brugge) ging meteen van bij de start van het 

Columbusproject aan de slag met het instrument. In deze school worden al jaren heel wat 

begeleidingsinitiatieven opgezet rond het studiekeuzeproces. Niels Vergoote, de 

jaarverantwoordelijke van het zesde jaar, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de afname 

van Columbus. Hij nam dit jaar deze taak over van Ellen Devooght, die tot vorig schooljaar deze 

verantwoordelijkheid op zich nam. Deze jaarverantwoordelijken en de directeur, Tom Vanheede, zijn 

ervan overtuigd dat het begeleidingstraject rond de studiekeuze een meerwaarde heeft gekregen 

sinds Columbus hierin werd geïntegreerd.  

Het begeleidingstraject 

Het studiekeuzebegeleidingstraject in OLVA gaat al in het vijfde jaar van start met het invullen van 

twee componenten van Columbus. Midden april spreekt de directeur het gehele vijfde jaar in plenum 

toe, en legt hen uit wat het Columbusinstrument inhoudt en hoe het gebruikt kan worden. Ook wordt 

toegelicht hoe de leerlingen de Columbusfeedback kunnen interpreteren. Vervolgens vullen de 

leerlingen de onderdelen ‘Hoe kies ik?’ en ‘Wie ben ik?’ in tijdens de lesuren. Deze school organiseert 

op donderdagmiddagen “OLVA+”; op deze middagen worden de lessen geschorst en is er plaats voor 

klasdoorbrekende activiteiten. Op deze manier kan ook Columbus afgenomen worden, zonder dat 

daar lesuren van een bepaalde leerkracht voor hoeven te sneuvelen. Er wordt van alle leerlingen 

verwacht dat ze Columbus invullen en tot nu toe heeft nog geen enkele leerling aangegeven niet te 

willen deelnemen. Leerlingen verwerken de Columbusfeedback zelfstandig, maar ze zijn hier wel op 

voorbereid. “Wanneer de leerlingen de feedback krijgen, weten ze hoe deze moet gelezen en 

geïnterpreteerd worden”.  

Daarna ligt het begeleidingstraject rond de studiekeuze even stil tot het zesde jaar. Net na de 

herfstvakantie vinden dan twee overkoepelende infoavonden plaats voor al de zesdejaarsleerlingen 

en hun ouders, die worden georganiseerd door de scholengemeenschap waartoe OLVA behoort. Op 

deze infoavonden, die plaatsvinden in Hogeschool VIVES, wordt een algemene uitleg gegeven over 

de structuur van het hoger onderwijs. Eén van deze infomomenten focust op professionele bachelor- 

en graduaatsopleidingen, het andere moment handelt meer specifiek over academische 

bacheloropleidingen. Op deze avonden spreken een aantal medewerkers van het CLB, alsook van 

universiteiten en hogescholen. Deze infoavond is niet verplicht, “maar wel zeer interessant”, aldus 

Ellen. Later in januari komt het CLB ook tijdens de lesuren nogmaals uitleg geven over de structuur 

van het hoger onderwijs. Voor de leerlingen die naar de infoavonden zijn gegaan, zal dit gedeeltelijk 

herhaling zijn van de eerder gekregen informatie. Op dit laatste moment kunnen leerlingen nog 

concrete vragen stellen als ze die hebben. 

Eind november wordt het Columbusonderdeel ‘Wat kan ik?’ afgenomen bij al de 

zesdejaarsleerlingen. Dit gebeurt tijdens twee lesuren in de voormiddag, aangezien het toch enige 

cognitieve inspanning vereist van de leerlingen. Hiervoor worden dan beschikbare uren gezocht bij 

verschillende leerkrachten. Een week voor het invullen gaat de directeur rond in al de klassen van het 

zesde jaar om op te frissen hoe de leerlingen kunnen inloggen op de Columbuswebsite. De ervaring 

leert immers dat elk jaar verschillende leerlingen hun inloggegevens vergeten zijn, waardoor ze veel 

tijd verliezen wanneer ze effectief terug aan de slag moeten met het instrument. Ook wordt de 

leerlingen op dit moment al getoond hoe zij een nieuwe rol moeten toevoegen in de 

Columbusapplicatie, aangezien zij nu in een volgend schooljaar zitten. 

Het Columbusonderdeel ‘Wat wil ik?’ wordt midden januari ingevuld. Op die manier worden de 

leerlingen nogmaals getriggerd om na te denken over hun studiekeuze, en zijn de leerlingen beter 
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voorbereid om naar de SID-in beurs te gaan, twee weken later. Vorig jaar werd dit 

Columbusonderdeel vanwege de COVID-situatie door de leerlingen zelfstandig thuis ingevuld. Er 

wordt echter over nagedacht om dit onderdeel in het huidige jaar toch opnieuw op school af te 

nemen, aangezien men heeft gemerkt dat Columbus binnen de schoolcontext toch met meer 

aandacht wordt ingevuld door de leerlingen. De verwerking van de feedback is in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van de leerlingen. De ene student gaat hier al wat serieuzer mee aan de slag dan 

de andere, volgens Niels en Ellen. Heel af en toe kan een klastitularis de Columbusfeedback wel 

bespreken met een leerling, wanneer deze leerling de weg kwijt is in het studiekeuzeproces, maar dit 

is niet vast ingebed in het begeleidingstraject. 

Nadat de leerlingen Columbus hebben ingevuld, wordt hen (op vrijwillige basis) gevraagd om hun 

Columbusfeedback samen te vatten in een ‘Google Form’-document. Daarnaast geven de leerlingen 

ook aan welke opleiding(en) hoger onderwijs hen interesseren. Deze informatie komt op die manier 

terecht in een mooi overzichtsrapport dat op de oriënterende klassenraad – die vlak voor de 

paasvakantie wordt georganiseerd - gebruikt kan worden om de studiekeuze van de leerling verder te 

beoordelen. Dit syntheserapport wordt voornamelijk gebruikt op de klassenraad wanneer er 

getwijfeld wordt over de studiekeuze van een specifieke leerling. Het advies van de klassenraad kan 

worden besproken op een oudercontact, dat eveneens wordt georganiseerd voor de paasvakantie.  

Waarde Columbus en blik op de toekomst 

Tom, Niels en Ellen zijn het erover eens dat het gebruik van Columbus zijn waarde heeft in het 

begeleidingstraject rond de studiekeuze. “Het helpt leerlingen om een beter zicht te krijgen op hun 

eigen situatie en mogelijkheden”, meent Tom. Niels vult aan dat de feedback leerlingen een signaal 

kan geven dat ze aan bepaalde aspecten van zichzelf nog wat moeten sleutelen om een goede 

studiekeuze te kunnen maken of om het goed te doen in het hoger onderwijs. Bovendien vertelt Niels 

dat wanneer leerlingen hun voorkeursstudierichtingen neerschrijven in het overzichtsrapport (zie 

boven), hen ook wordt gevraagd of ze gebruik hebben gemaakt van de Columbusfeedback wanneer 

ze deze keuze maakten, en “ongeveer de helft van de leerlingen antwoordt ‘ja’ op deze vraag”. Voor een 

aantal leerlingen lijkt de Columbusfeedback dus wel degelijk impactvol. Het kan echter wel 

confronterend zijn voor leerlingen wanneer ze overal te zien krijgen dat ze laag scoren op 

Columbusvariabelen tegenover succesvolle studenten in het hoger onderwijs. 

Daarnaast benadrukt Ellen dat de Columbusfeedback ook een meerwaarde kan zijn op de 

oriënterende klassenraad. Voornamelijk wanneer er bijvoorbeeld wordt getwijfeld over het 

engagement van een leerling kan deze informatie een extra argument zijn in de richting van een 

bepaalde beslissing.  
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ONDERZOEKERS AAN HET WOORD 

De verschillende getuigenissen opgenomen in dit document tonen aan dat Columbus op diverse 

manieren gebruikt wordt in de Vlaamse scholen, zowel in de klas als daarbuiten. In dit laatste 

hoofdstuk deelt het Columbusteam ook zijn visie op het gebruik van Columbus. Hiertoe worden uit 

het geheel van voorgaande getuigenissen enkele belangrijke aanbevelingen afgeleid, die hieronder 

samenvattend als enkele ‘krachtlijnen’ worden opgesomd. Deze punten kunnen ter inspiratie dienen 

voor scholen die Columbus op een efficiënte en effectieve manier willen integreren in hun aanpak van 

onderwijsloopbaanbegeleiding.  

• Zorg dat zowel leerkrachten als leerlingen een duidelijk beeld hebben van wat Columbus 

inhoudt en hoe ze het instrument goed kunnen gebruiken. Is het voor de leerlingen en 

leerkrachten duidelijk waarom ze al die Columbusonderdelen moeten invullen? Weten leerlingen 

en leerkrachten hoe de kenmerken die in deze onderdelen bevraagd worden, kunnen bijdragen 

aan een goede studiekeuze en succes in het hoger onderwijs? Creëer hiervoor enerzijds een goede 

cultuur rond onderwijsloopbaanbegeleiding in de school, waarin het studiekeuzeproces in het 

algemeen en Columbus in het bijzonder, in de schijnwerpers staan. Daar wordt het best zo vroeg 

mogelijk in de onderwijscarrière mee van start gegaan. Zoals Lobke Dedrie - één van de 

ervaringsdeskundigen aan het woord – stelt op pagina 6: “Elke leerling zou moeten denken: ‘oké, ik 

ga naar het vijfde of zesde jaar, nu MAG ik Columbus invullen’”. Anderzijds is het ook essentieel dat 

leerlingen goed geïnformeerd starten aan de afname van Columbus. Verschillende scholen die 

worden besproken in dit magazine, stellen iemand verantwoordelijk om de leerlingen (en 

leerkrachten) vooraf uitgebreid te informeren over het Columbusinstrument. Dat kan een 

leerkracht, graadcoördinator, begeleider, of directielid zijn. Op deze manier worden de juiste 

verwachtingen gecreëerd bij leerlingen en leerkrachten en weten ze meteen hoe ze aan de slag 

kunnen gaan met de Columbusfeedback die ze krijgen. 

 

• Beschouw Columbus als één bron van informatie die gebruikt kan worden in het 

begeleidingsproces rond de studiekeuze, naast ook andere informatiebronnen (zoals bv. een 

infomoment met oud-leerlingen, SID-in, of klassenraad). Kader dit ook zo naar de leerlingen en 

collega’s. Zoals verschillende keren werd aangehaald in de opgenomen getuigenissen in dit 

magazine, biedt Columbus leerlingen genormeerde feedback over wie ze zijn, wat ze willen en 

wat ze kunnen. Deze informatie kan de visie van een leerkracht op een leerling goed aanvullen.  

 

• Spreid de afname van de verschillende Columbusonderdelen overheen de tijd. Al de onderdelen 

afnemen op één moment kan vermoeiend zijn voor de leerlingen. Bovendien kan de grote 

hoeveelheid informatie uit de Columbusfeedback beheerst doordringen bij de leerlingen wanneer 

deze in verschillende, weldoordachte stappen wordt aangeleverd. Denk daarbij goed na welke 

plaats elk Columbusonderdeel kan innemen in het studiekeuzebegeleidingstraject op de school. 

In dit magazine worden enkele concrete voorbeelden beschreven van scholen die de 

Columbusonderdelen gespreid afnemen. De componenten ‘Hoe kies ik?’, ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat 

wil ik?’ zijn volgens ons ideaal om het proces van zelfreflectie bij leerlingen op gang te trekken. 

Voor extra informatie kan je ook de voorbeeldtrajecten raadplegen in de Columbustoolbox.  

 

https://columbus.onderwijskiezer.be/wp-content/uploads/2021/01/210108-Update-trajecten-Columbus.pdf
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• Het is een meerwaarde om de Columbuscomponenten ‘Hoe kies ik?’, ‘Wie ben ik?’, en ‘Wat wil 

ik?’ reeds in het voorlaatste jaar te laten invullen door de leerlingen. Het reflectieproces rond de 

studiekeuze kan immers niet vroeg genoeg beginnen. Het is wel zo dat leerlingen elk van de vier 

Columbuscomponenten ingevuld moeten hebben in het laatste jaar om hun persoonlijke 

doorstroomprofiel te kunnen bekijken (nieuwe ontwikkeling in de feedback. Klik hier voor extra 

informatie). Indien ‘Wie ben ik?’ bijvoorbeeld werd afgenomen in het vijfde jaar, moet deze 

component dus opnieuw worden ingevuld door de leerlingen in het zesde jaar om het 

doorstroomprofiel te zien te krijgen. Dit hoeft geen probleem te zijn. Integendeel! Casussen 4 en 

5 in dit magazine getuigen dat herhaalde afname van bepaalde Columbuscomponenten net een 

meerwaarde kan zijn. Op deze manier kan je leerlingen immers laten reflecteren over een 

eventuele evolutie die ze hebben doorgemaakt met betrekking tot een bepaald aspect van hun 

zijn. Onderdelen opnieuw laten invullen kan het reflectieproces ook actief gaande blijven houden 

bij de leerlingen. Jozefien Buyse vertelt bijvoorbeeld in Casus 5 dat de herhaalde afname van ‘Hoe 

kies ik?’ op haar school telkens zorgt voor een duidelijk ijkingspunt met betrekking tot het 

studiekeuzeproces van de leerling.  

 

• Zet leerlingen aan om te reflecteren over hun individuele Columbusfeedback. De feedback bij 

Columbus is zeer uitgebreid, daar zijn we ons van bewust. Het studiekeuzeproces is echter een 

complex traject waarin heel wat leerlingenkenmerken een rol spelen. Een volledig — en 

wetenschappelijk onderbouwd — beeld geven van waar een leerling staat bij de intrede in het 

hoger onderwijs, vereist dan ook een grote hoeveelheid genuanceerde informatie. Dit brengt 

evenwel met zich mee dat het een hele opgave is voor leerlingen om dit uitgebreide geheel aan 

feedback door te nemen, en velen zullen hiervoor een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. 

Dit magazine omvat enkele voorbeelden van reflectieformulieren (ontwikkeld door scholen, zie 

bijlagen) waarin leerlingen bepaalde resultaten van hun Columbusfeedback samenvatten, en 

daarover vragen beantwoorden. Soms dienen deze te worden opgenomen in 

studiekeuzeportfolio’s die worden aangevuld doorheen het jaar. Op deze manier worden 

leerlingen “aangemoedigd” om hun persoonlijke feedback grondig en op gestructureerde wijze 

door te nemen, en hierover te reflecteren. 

 

• Samenhangend met het voorgaande punt, adviseren we om de feedback te bespreken met de 

leerlingen. Idealiter wordt de Columbusfeedback met elke leerling individueel doorlopen. De kijk 

van de leerkracht op de situatie van elke leerling is hier immers complementair en enorm 

waardevol. Vergeet ook niet dat ‘het leren kennen van zichzelf’ voor sommige leerlingen een 

moeilijke opgave is, waarbij externe hulp aangewezen kan zijn. Herkent de leerling zich in de 

feedback? Dient bepaalde feedback misschien nog wat meer genuanceerd begrepen te worden? 

De Columbusfeedback kan helpen om op gestructureerde en gefundeerde wijze een gesprek aan 

te knopen met leer lingen over moeilijke onderwerpen.  

 

• Kader de resultaten van de wiskundetest goed (op voorhand). We horen regelmatig dat het 

invullen van de kennistesten wiskunde voor sommige groepen leerlingen niet evident is. We zijn 

ons hiervan bewust. Het is echter belangrijk om hier het centrale doel van Columbus voor ogen te 

houden, nl. leerlingen laten reflecteren over hun doorstroom naar het hoger onderwijs. 

Wiskundige basisvaardigheden zijn nu eenmaal een belangrijke noodzaak in heel wat 

opleidingen in het hoger onderwijs. Vanaf de eerste bachelor krijgen studenten in veel 

opleidingen vakken zoals ‘Statistiek’ en ‘Methodologie’. De test numerieke vaardigheden 1 gaat 

na of leerlingen de wiskundige basisvaardigheden onder de knie hebben om deze 

https://columbus.onderwijskiezer.be/toolbox/leeswijzer-columbus/
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opleidingsonderdelen te volgen. Hiervoor werd een reeks vragen ontwikkeld die de numerieke 

basisvaardigheden weerspiegelen die bereikt moeten worden volgens een aantal van de 

eindtermen wiskunde van de derde graad van het secundair onderwijs. Bij numerieke 

vaardigheden 2 wordt vervolgens geavanceerdere kennis bevraagd die van pas komt bij sterk 

wiskundige richtingen in het hoger onderwijs. 

 

Numerieke vaardigheden 1 is dus – vanuit het perspectief van doorstroom naar het hoger 

onderwijs – een belangrijke toetssteen voor leerlingen in de derde graad, die voor een aantal 

leerlingen inderdaad moeilijk zal bevonden worden. Hoe kan een school hier dan het best mee 

omgaan? Verschillende scholen getuigen in dit magazine dat het helpt om leerlingen (op 

voorhand) in te lichten over wat de wiskundetest inhoudt, en over de moeilijkheidsgraad ervan. 

In Casus 3, bijvoorbeeld, wordt vooraf aan de leerlingen aangegeven dat zij bij deze test moeten 

invullen wat ze kunnen, en dat er mogelijk wel uit de resultaten kan blijken dat zij een minder 

geschikte vooropleiding hebben voor trajecten in het hoger onderwijs waar wiskundige 

basisvaardigheden een belangrijke rol spelen. Op die manier zijn leerlingen voorbereid op 

eventuele slechte resultaten, en kunnen ze deze ook beter plaatsen. Het is dus essentieel om een 

goede omkadering te voorzien bij deze testen. Daarbij kan ook de remedieerbaarheid van 

wiskunde benadrukt worden; slechte resultaten op de wiskundetest kunnen een signaal zijn dat  

bijkomende of intensievere wiskundige voorbereiding aangewezen is om van start te gaan met 

een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs.  

 

• De Columbusfeedback kan ook buiten de specifieke klascontext gebruikt worden. In 

verschillende van de hiervoor beschreven casussen wordt besproken hoe de kwaliteitsvolle 

informatie uit Columbusfeedback interessante input kan opleveren voor de besprekingen op de 

oriënterende klassenraad. In Casus 7, bijvoorbeeld, wordt gesteld dat deze informatie een extra 

argument kan zijn in de richting van een bepaalde beslissing, voornamelijk wanneer er wordt 

getwijfeld over het engagement van een bepaalde leerling. Een interessante ontwikkeling in 

deze context, is dat begeleiders in de toekomst een samenvattend rapport kunnen bekijken, 

waarin de resultaten van de leerlingen beknopt worden weergegeven. Momenteel kunnen 

leerlingen hun feedback reeds delen met een begeleider naar keuze. Vanaf schooljaar 2022-2023 

zal de begeleider dus ook een samenvatting kunnen bekijken, die een overzicht voorziet van al de 

gedeelde feedback.  

 

• Wees creatief bij het implementeren van de Columbusfeedback in de schoolwerking. In dit 

magazine komen enkele getuigen aan het woord die interessante implementaties van Columbus 

bespreken. We halen hier als voorbeeld graag de ‘studiekeuzeklassenraad samen met 

leerlingen’ aan, die werd besproken in Casus 2. De oriënterende klassenraad wordt in deze school 

– op minder traditionele wijze – georganiseerd door een vijftal leerlingen en een vijftal 

leerkrachten in groepjes met elkaar in gesprek te laten gaan over hun studiekeuze en het 

afgelegde studiekeuzetraject. Daarbij gaat iedereen rond de tafel samen in gesprek gedurende 

50 minuten. Om dit alles voor te bereiden vatten de leerlingen hun Columbusfeedback samen in 

een reflectiedocument (zie Bijlage C). Een andere piste wordt voorgesteld door Lobke Dedrie (Zie 

‘In gesprek met twee ervaringsdeskundigen’; p. 5), die suggereert dat de Columbusfeedback 

volledig vakoverschrijdend kan benaderd worden. De feedback kan volgens haar worden 

behandeld in verschillende lessen, waardoor deze meer “levend” wordt voor de leerlingen (zie p. 

7 voor meer informatie).  
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Tot slot, willen wij benadrukken dat Columbus op zeer verscheiden manieren kan worden ingezet en 

geïntegreerd in het onderwijs op school. Voor een effectief en efficiënt gebruik van Columbus is een 

goede inbedding van het instrument en de daarbij horende feedback in de 

onderwijsloopbaanbegeleiding essentieel. We hopen dat de getuigenissen en het voorbeeldmateriaal 

in dit magazine inspiratie kunnen bieden om met Columbus aan de slag te gaan op school, en om het 

studiekeuzeproces van leerlingen verder te ondersteunen en te bevorderen.   
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HET CONTACTMOMENT – STUDIEKEUZEBEGELEIDING 

 

De vragen 

Dit zijn de vragen die door de leerling zijn voorbereid. 

 

Wat haal je uit de feedback van Columbus ivm jouw studiekeuze? Geef minstens 1 punt 

waar je het (helemaal) mee eens bent, en 1 punt waarmee je het niet zo eens bent. 

In welke mate heb je Columbus (volledig) gebruikt bij het maken van je keuze(s)? 

doel:  aftoetsen in welke mate de voorbereiding via Columbus (ernstig) is gebeurd 

 hoe wordt de exploratietool Columbus ervaren door de leerling? 

aandachtspunt: het is niet de bedoeling dat de feedback van Columbus aan de 

leerkracht wordt gegeven (de leerling heeft het eigenaarschap hierover, en bepaalt zelf 

wat hij/zij hierover wil vertellen) 

 

Wat zijn jouw (maximum 3) hoofdkeuzes voor volgend jaar? 

 

Welke sterke punten vind je bij jezelf terug om te slagen in je studiekeuze? Welke zijn 

jouw sterkere vakken? Welke sterke punten vind je terug in je studiehouding? 

 

Welke mindere punten vind je bij jezelf terug waardoor je twijfelt bij de gemaakte 

keuze(s)? Welke zijn jouw mindere vakken? Welke mindere punten vind je terug in je 

studiehouding? 

doel:  aftoetsen in welke mate de leerling zichzelf kan inschatten, zowel op het vlak van 

vakkennis als op het vlak van studiehouding 

 aandachtspunt: het is niet de bedoeling om hierop een feedback te formuleren; via 

betrokken confronteren kan hierop wel doorgevraagd worden (evenwel zonder hierover 

een oordeel te geven) 

 

Welke informatie wens je te krijgen vanuit de klassenraad? Probeer dit zo specifiek 

mogelijk te benoemen. 

doel:  aftoetsen met welke vragen de leerling nog zit 

aftoetsen welke informatie de leerling zelf graag besproken wil hebben op de 

klassenraad 

 

Welke specifieke leerkrachten wens je (eventueel) te spreken? 
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Wat heeft het meest geholpen bij het maken van een keuze?  

rangschik in volgorde: Columbus – SID-in – andere 

 

Wat kan je in de toekomst nog helpen bij het maken van je keuze? 

er kan hier verwezen worden naar de open lesdagen en try-outs (te vinden op de sites van de 

universiteiten en hogescholen) 

opmerking: sommige academische opleidingen hebben een verplichte, niet bindende 

ijkingstoets (meer info op www.ijkingstoets.be) 

Het contactmoment: enkele aandachtspunten 

Het contactmoment is een evenwaardig gesprek tussen leerling en leerkracht waarin beiden 

breed kijken naar het proces die de leerling maakt in de studiekeuze, met het oog op samen 

vaststellen, peilen, vatten (en eventueel plannen). 

 

Een evenwaardig gesprek 

Het contactmoment is een dialoog vanuit gelijkwaardigheid.  

Probeer in het gesprek (inhoudelijk) voldoende ruimte te geven aan de leerling. De leerling 

brengt in de eerste plaats gesprekselementen aan, en krijgt de kans om aan te sturen in welke 

richting het gesprek gaat. Op deze manier kan nagegaan worden hoe de leerling de zaken ziet.  

Een feedback op wat de leerling zegt komt later (tijdens het oudercontact en/of een gesprek 

met de klasleerkracht na de klassenraad).  

 

Vaststellen 

Je doet er goed aan om een onderscheid te maken tussen vaststellingen van concrete feiten en 

interpretaties van feiten.  

Herformuleren kan hierbij krachtig zijn en duidelijkheid scheppen: ‘Begrijp ik het goed als je 

zegt dat…’, ‘Mag ik het zo verwoorden dat…’ 

 

Peilen 

Ruimte geven aan de leerling betekent niet dat je niet mag betrokken confronteren. Vragend 

verkennen is juist krachtig om het gesprek meer diepgang te geven.  

Bij het stellen van open vragen is het zinvol om de leerling ruimte te geven om over een 

antwoord na te denken, il ne faut pas meubler le silence, en niet zelf het antwoord in te 

vullen 

 

Vatten 

Je kan het gesprek afronden door op het einde samen te vatten. Dit kan meteen ook een 

uitnodiging zijn voor een volgende stap: het plannen. 
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(Eventueel plannen) 

Eventueel kan je aftoetsen met de leerling hoe hij/zij verdere plannen wil maken: ‘Hoe zou je 

dit zelf willen/kunnen aanpakken?’, ‘Welke concrete plannen heb je nog om…?’, ‘Tegen 

wanneer wil je dat…?’, ‘Wat heb je daarvoor nodig?’ 

 

Wat als het gesprek niet echt vlot…? 

Indien je merkt dat een leerling zelf niet veel aanbrengt, het gesprek niet goed heeft 

voorbereid,… kan je dit bevragen: ‘Hoe komt het dat..?’. Ook dit kan richtinggevend zijn voor 

het vervolg van het gesprek. 

 

Alternatieve werkvormen 

Het kan zinvol zijn om niet tegenover elkaar te zitten, maar in een hoek van 90°. Op deze 

manier is de leerling niet ‘verplicht’ om oogcontact te maken (wat de leerling meer gerust kan 

stellen). 

 

Werken met een schaal.  

‘Op een schaal van 1 tot 10, waar sta je op dit moment?’. ‘Waar in de schaal wil je zelf naar 

toe?’. ‘Wat heb je nodig om deze stap te zetten’. Eventueel kan je de leerling laten rechtstaan 

en effectief een plaats in het lokaal laten innemen. 

 

 

Inschakelen van CLB 

Indien blijkt dat de leerling blijft steken in het zoekproces, kan je hem/haar uitnodigen om 

hierover een gesprek te hebben met Nancy Colman (CLB-medewerkster). Zonder enige 

verplichting kan je vragen of hiervoor een afspraak mag vastgelegd worden. Gelieve aan de 

graadcoördinator de namen zo snel mogelijk door te geven indien een leerling hiervan gebruik 

wenst te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE B* 

Don Boscocollege Zwijnaarde 

* Gebaseerd op het boek “Kijk Op Kiezen. Een Stappenplan Voor Studie-en Beroepskeuze bedoeling 

is dat leerlingen” van Sara Backx en Rein Baets 
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PORTFOLIO STUDIEKEUZE ** 

naam:          klas: 

 

 

EEN KIJK OP KIEZEN 

 

ZELFKENNIS & KENNIS VAN HET AANBOD 

 

 

KEUZES INVENTARISEREN 

 

 

INFORMATIE INWINNEN OVER DE KEUZEMOGELIJKHEDEN 

 

 

OPTIES AFWEGEN EN BESLISSEN 

 

 

DO’S EN DON’TS BIJ JE STUDIE- OF BEROEPSKEUZE 

 

DO DON’T 
neem de tijd (over weken/maanden) té snel kiezen 

kiezen is een proces, geen eenduidig 
afgebakend moment in de tijd 

probeer bij jezelf na te gaan wat je werkelijk 
motiveert en interesseert 

kiezen vanuit de dingen die je niet wil doen, 
in plaats van vanuit de dingen die je wel wilt 
doen 
studenten kiezen te veel op basis van 
eliminatie (een studierichting zonder…) 
jezelf motiveren voor de “minst slechte” 
studierichting is heel wat moeilijker dan jezelf 
motiveren voor “de meest leuke” studierichting 

een keuze hoeft niet altijd definitief te zijn 
durf jouw dromen achterna te gaan 
besef dat je misschien nog kan heroriënteren 

kiezen is verliezen 
vanuit een angst om de andere opties te 
verliezen, komen mensen vaak niet aan kiezen 
toe 

ga voor jezelf (ook) na wat voor soort job je 
later wil doen 

kiezen voor een studie en niet voor een 
beroep 
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bij een studiekeuze hou je niet alleen 
rekening met de dingen die je goed kunt (wat 
kan ik?), maar ook met je persoonlijkheid 
(wie ben ik?) en jouw interesses (wat wil ik?) 

kiezen op basis van vaardigheden alleen 
soms worden we onbewust (door onszelf of 
door de omgeving) in de richting van de dingen 
geduwd waarin we goed zijn, hoewel we deze 
dingen misschien niet altijd even graag doen 
 

 
 
 
probeer nu reeds te ontdekken wie je bent, 
wat je kan en wat je wilt 

 
 
 
je keuze uitstellen 
indien je voor een algemene, brede 
studierichting kiest (waarmee je later in het 
beroepsleven nog veel richtingen uitkan) vanuit 
twijfel, wordt het probleem misschien maar 
verschoven (zelfde twijfels bij afstuderen) 

probeer voor jezelf een realistisch beeld te 
vormen van een studierichting of beroep 

op zoek gaan naar de ideale studierichting of 
het ideale beroep 
hoe meer eisen je aan je keuze stelt, hoe 
groter de druk wordt en hoe moeilijker het zal 
zijn om de knoop door te hakken 

wees trouw aan jezelf kiezen voor de ander in plaats van voor 
jezelf 
belangrijke personen uit je omgeving kunnen 
invloed uitoefenen op de beslissing 
het is niet altijd verkeerd om de goede raad op 
te volgen, waak er wel over dat de keuze die je 
maakt jouw keuze is 

kies op basis van inhoud kiezen voor tewerkstelling in plaats van voor 
inhoud 
de arbeidsmarkt evolueert continu 
wat ben je met een job die je veel kansen 
biedt, maar dit niet graag doet? 

kies voor de onderwijsvorm 
hou je van een (meer) praktijkgerichte 
opleiding of voel je meer voor een 
theoretische opleiding? 
heb je nood aan voldoende ondersteuning of 
voel je je klaar voor meer zelfstandigheid? 

geen rekening houden met de 
onderwijsvorm 
 

investeer in je keuzeproces, maar laat ook 
ruimte voor relativering 
staar je niet blind op het maken van dé 
juiste keuze 

overweldigd worden door keuzestress 
uiteraard is een goede studiekeuze 
belangrijk, weet echter dat dit niet de keuze 
van je leven hoeft te zijn 
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MODULE WIE BEN IK? PERSOONLIJKHEID, WAARDEN EN BEHOEFTEN 

Waarden en behoeften vormen de drijvende kracht van je leven. Je persoonlijkheid is een 

verzameling van eigenschappen en gewoontes die ervoor zorgen dat je je vaak op een bepaalde 

manier gedraagt. Het gaat hier niet om kennisdomeinen, maar wel om eigenschappen. Noteer 

hieronder drie ‘sterktes’ en drie ‘zwaktes’ na het invullen van deze module. 

 

Wie ben ik? 

mijn voornaamste sterktes: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
mijn voornaamste zwaktes: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

Begrijpen hoe je succes ziet, kan ook belangrijke aanwijzingen geven over jouw waarden en 

behoeften.  

 

Wat is succes voor jou? Hoe moet een succesvol leven er voor jou uitzien? Welke dingen 
zijn voor jou belangrijk om in het leven te slagen? 
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MODULE WAT KAN IK? KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

Met ‘competenties’ wordt vaak verwezen naar een verzameling van persoonlijke 

eigenschappen, kennisgebieden en vaardigheden die maken dat je ergens in uitblinkt. 

Er zijn verschillende soorten competenties: 

 

1. dingen die je goed kunt en graag doet (kerncompetenties); deze moeten een 
belangrijke rol spelen in je studie- of beroepskeuze 

2. dingen die je niet zo goed kunt, maar wel interessant vindt; in deze competenties kan 
je misschien nog groeien 

3. dingen die je goed kunt, maar niet graag doet; als deze competenties de overhand 
halen in je keuze, loop je kans op verveling 

4. dingen die je niet goed kunt en niet graag doet; deze moet je vermijden in je keuze 
 

Maak hieronder een indeling van je competenties na het invullen van deze module. 

 

 goed kunnen niet zo goed kunnen 

graag 
doen 
 
of 
 
interesse 
in 
 

kerncompetenties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leren 

niet 
graag 
doen 
 
of 
 
geen 
interesse 
in 

oppassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vermijden 
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MODULE WAT WIL IK? INTERESSES VERKENNEN 

Na het invullen van deze module ontvang je een persoonlijk interesseprofiel. Volgens John 

Holland heeft de mens een duidelijke voorkeur voor drie van deze zes interesses. 

 

Wat wil ik? 

mijn drie voornaamste interesses: 
- 
 
- 
 
- 
 
 
vul aan op basis van de uitleg over deze drie interesses:  
Ik zou het gelukkigst zijn in mijn baan als ik … 
 
 
 
 
 
 
 
welke studierichtingen en/of beroepen die ik hiermee associeer: 
Op de site www.onderwijskiezer.be kan je  

- bij ‘hoger onderwijs’ op verschillende manieren op zoek gaan naar studierichtingen 

- bij ‘beroepen’ op verschillende manier op zoek gaan naar beroepen 
beroepen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
studierichtingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/
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MODULE WAT WIL IK? JOBS VERKENNEN 

Verzamel 10 vacatures die jou aanspreken. Dit kan een impuls zijn voor de keuze die je wil 

maken. Zo krijg je ook meteen een beeld van wat er zich allemaal op de arbeidsmarkt 

afspeelt. Je kan hiervoor verschillende kanalen raadplegen, o.a. internet en bijlagen in kranten 

en tijdschriften.  

Enerzijds zijn er algemene jobsites waarop bedrijven hun vacatures plaatsen (de bekendste 

zijn de website van de VDAB (www.vdab.be), vacature (www.vacature.com), Job@ 

(www.jobat.be), JobsCareer (www.jobscareer.be), Monster (www.monster.be), Move-up 

(www.studyrama.be) en Stepstone (www.stepstone.be). Anderzijds heb je ook een heleboel 

websites die informatie en vacatures verzamelen over een bepaalde sector. 

Je kan opschrijven welke opleidingen of diploma’s vereist zijn voor de door jou gekozen jobs 

(vaak staat dit in de vacature).  

 

Leg de gevonden vacatures eens naast elkaar en probeer een vergelijking te maken. Lijst van 

kenmerken op basis waarvan je vacatures kan vergelijken: 

- takenpakket 
- onafhankelijkheid: voornamelijk zelfstandig werken of voornamelijk werken in team 
- verantwoordelijkheid: voornamelijk leiding geven of voornamelijk werken onder leiding 

van anderen 
- soort bedrijf: non-profit, industrieel, commercieel… 
- grootte van bedrijf: klein (tot 100 werknemers), middelgroot (100 tot 500 werknemers) 

of groot (500 werknemers of meer) 
- multinational of lokale onderneming 
- sector 
- arbeidsplaats: binnen of in openlucht, binnenland of buitenland, steeds op dezelfde 

plek of opdrachten voor verschillende bedrijven 
- loon en extralegale voordelen 
- … 

 

vacatures 

Welke zaken vallen op en keren terug (overeenkomsten): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke soorten jobs spreken mij aan: 
 
 
 
 
 
 
 
Welke opleidingen of diploma’s zijn vereist: 
 

http://www.vdab.be/
http://www.vacature.com/
http://www.jobat.be/
http://www.jobscareer.be/
http://www.monster.be/
http://www.studyrama.be/
http://www.stepstone.be/
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EXTRA INFORMATIE VERZAMELEN 

Via de volgende kanalen kan je nog extra informatie verzamelen: 

- de SID-in beurs 
- deelname aan infodagen en Open Lessen van hogescholen en universiteiten (meer 

informatie hierover vind je op de websites van de hogescholen/universiteiten) 
- studenten die momenteel de opleiding volgen en/of afgestudeerden 

Hieronder vind je een aantal vragen die je verder kunnen helpen: 

o Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
o Wat heb je gevolgd in het secundair onderwijs? 
o Wat zijn de struikelvakken? 
o Wat zijn de belangrijkste vakken? 
o Hoe zou je de onderwijsaanpak beschrijven in vergelijking met die van het 

secundair onderwijs? 
o Welke moeilijkheden heb je ondervonden bij de overgang van het secundair 

onderwijs naar het hoger onderwijs? 
- medewerkster van het CLB 
- de dienst voor studieadvies en/of studentenbegeleiding van een hogeschool en/of 

universiteit opzoeken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE C 

Klein Seminarie (Hoogstraten) 
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Opdracht: voorbereiding studiekeuzegesprek 

 

Naam:       Klas:     Nr.: 

 

Voorlopige keuze studierichting (en): 

 

Hoe zeker ben je van je keuze?: … % 

 

Maak onderstaande opdrachten op basis van de feedback van Columbus en eventueel het 

studiekeuzedossier van het CLB. 

OPDRACHT 1: feedback Columbus op het onderdeel ‘Hoe kies ik?’  

In welke mate heb je reeds aandacht besteed aan de zes studiekeuzetaken uit je 

studiekeuzeproces?  

0 = geen 1 = weinig 2 = voldoende  3 = veel 4 = volledig 

1. ORIËNTEREN: je bent je bewust van het feit dat er een studiekeuze aankomt en je 
bent bereid om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. 

0 1 2 3 4  

 

2. ZELFCONCEPTVERHELDERING: je staat stil bij kenmerken van jezelf. 
Belangstellingen, waarden, vaardigheden, persoonlijkheid en/of motivatie zijn 
relevante aspecten van je zelfbeeld en bepalen mee je keuze. 

0 1 2 3 4  

 

3. EXPLOREREN IN DE BREEDTE: je verkent het aanbod aan opleidings- en 
beroepsmogelijkheden.  

0 1 2 3 4  

 

4. EXPLOREREN IN DE DIEPTE: je gaat gericht op zoek naar gedetailleerde informatie 
en je vergelijkt alternatieven. 

0 1 2 3 4  

 

5. STUDIEKEUZENABIJHEID: het moment van kiezen komt dichterbij. Op basis van de 
informatie die je hebt verzameld, maak je een keuze. 

0 1 2 3 4  

 

6. BINDING: je identificeert je met je gekozen studierichting, beroep of instelling zodat je 
meer zekerheid en vertrouwen krijgt. 

0 1 2 3 4
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Opdracht 2: feedback Columbus op de onderdelen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ 

 

   
EIGEN SCORE 

 
SCORE IN VERGELIJKING 

MET SUCCESVOLLE PBA’S 
 

 
SCORE IN VERGELIJKING 

MET SUCCESVOLLE ABA’S 
 

 
ZELFBEELD 

 
Vertrouwen in jezelf 
(tegenover faalangst) 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 

 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Vertrouwen in je 
manier van studeren 
(zelfeffectiviteit) 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 

 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
MOTIVATIE 
 

 
Houding/attitude 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
(Studie)motivatie 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
STUDEREN 
(ORGANISEREN) 
 

 
Tijdbeheer 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Concentratie 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Zelftesting 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Zelfsturing 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Stuurloos leergedrag 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
STUDEREN 
(VERWERKEN) 

 
Relateren en 
structureren 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 
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Memoriseren 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
NUMERIEKE 
VAARDIGHEDEN 

 
Numerieke 
vaardigheden 1 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 
Score: ….. /25 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Numerieke 
vaardigheden 2 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 
Score: ….. /10 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Redeneren  

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 
Score: ….. /28 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
TAAL 

 
Talige strategieën 
 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 
Score: ….. % 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
Woordenschat 

 
hoog – eerder hoog – gemiddeld – eerder laag - laag 
 
Score: ….. % 
 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
hoger – (ongeveer) gelijk - lager 

 
INTERESSES 

 
Mijn interesseprofiel 

 
Praktisch – analytisch – kunstzinnig – sociaal – ondernemend – conventioneel – academisch  
 
Score academische schaal: ….. /100 
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OPDRACHT 3: SWOT-analyse  

 

Maak een SWOT-analyse van jezelf waarin je vooral oog hebt voor jezelf als leerling en 

persoonlijkheidskenmerken die hierbij aansluiten. 

 

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT-analyse is 

een methode uit de marketing die ontwikkeld werd om na te gaan wat de toekomst-

mogelijkheden van een product zijn. Er bestaat ook een afgeleide methode waarbij jonge 

mensen hun toekomstmogelijkheden en hun carrièrekansen leren berekenen. Bij een 

SWOT-analyse moet je nadenken over de volgende vier aspecten: 

 

• Strengths of sterktes: wat zijn mijn sterktes? Het kan dan gaan om sterke 
karaktereigenschappen, schoolvakken waar je erg goed in bent, sterke vaardigheden, … 

 

• Weaknesses of zwaktes: wat zijn mijn zwaktes? Ook hier gaat het over 
karaktereigenschappen, schoolvakken, vaardigheden, … 

 

• Opportunities of kansen: hier zet je de zaken waar je misschien niet altijd controle op 
hebt, een heleboel dingen die je resultaat (op studievlak) kunnen beïnvloeden, maar die 
je in je voordeel kunt ombuigen als je er rekening mee houdt. Regelmatige toetsen zijn 
misschien niet leuk, maar ze dwingen je wel te werken. Onaangekondigde overhoringen 
zijn vreselijk, maar ze dwingen je zeker om te werken. Welke hulp wordt er geboden op 
school? Zijn de leraars benaderbaar? Kunnen medeleerlingen je helpen? Ben je zelf 
bereid en vaardig genoeg om de juiste hulp in te roepen? 

 

• Threats of bedreigingen: met welke problemen, moeilijkheden werd je al tijdens je 
schoolcarrière geconfronteerd. Kan één van deze moeilijkheden je slaagkansen echt 
bedreigen? Kan je iets leren uit de voorbije ervaringen met problemen en moeilijkheden? 

 

Plaats je antwoorden in het kwadrant zoals hieronder weergegeven wordt. 

 

Strengths 
Waar ben ik goed in? 

 
 
 
 

 

Weaknesses 
Wat zijn mijn minder sterke 

eigenschappen? 

Opportunities 
Welke kansen zie ik voor mezelf? 

 
 
 

 

Threats 
Welke bedreigingen zijn er voor mij? 
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OPDRACHT 4: Conclusie  

 

Probeer op basis van de bovenstaande opdrachten te achterhalen of je een realistische en 

gepaste studiekeuze hebt gemaakt.  

 

• Hoe ver sta ik in mijn studiekeuzeproces? Aan welke van de zes studiekeuzetaken 
besteed ik best nog extra aandacht? Licht toe. 

 

• Sluit de feedback van Columbus aan bij mijn (voorlopige) studiekeuze? Licht toe. 
 

• Sluit de SWOT-analyse aan bij mijn (voorlopige) studiekeuze? Licht toe. 
 

• In welke mate is mijn (voorlopige) studiekeuze een realistische en gepaste studiekeuze 
die aansluit bij mijn persoonlijkheid en competenties? 

 

• Heb je nog vragen voor de leerkrachten en/of leerlingen waar je mee in gesprek zal 
gaan? 
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BIJLAGE D 

GO! atheneum Courtmanslaan Maldegem 
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COLUMBUSROUTE 

FEEDBACKRAPPORT AFNAMEMOMENT 1  

 
[VUL HIER JE NAAM IN] 

 

 

AFNAMEMOMENT 1      November 2021 
 

- Vul in aan de hand van jouw dashboard  

 (columbus.onderwijskiezer.be -> inloggen -> “Klik voor feedback”) 

- Upload dit document in Portfolio -> Columbustest en Dreamday -> feedbackrapport 1 

 

1.  Wat wil ik? 
 

  Plak hier een screenshot van het spinnenweb bij “Interesseprofiel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat kan ik? 
 

  Noteer hier de scores die je behaalde op de verschillende onderdelen. 

 

  Numerieke vaardigheden 1:    

 

  Numerieke vaardigheden 2: 

 

  Redeneren: 

 

  Talige strategieën: 

 

  Woordenschat: 
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3.  Mijn aandachtspunten 
 

 Startpagina feedbackmodule -> naar beneden scrollen -> Reflectieoefening  

  “Mijn aandachtspunten”. 

   Rangschik je aandachtspunten en plak hier een screenshot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tips 
 

 In de verschillende onderdelen van de feedbackmodule vind je heel wat tips  

  terug. Noteer 5 tips die jij belangrijk vindt. 
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BIJLAGE E 

GO! atheneum Courtmanslaan Maldegem 
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BIJLAGE F 

GO! atheneum Courtmanslaan Maldegem 
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COLUMBUSROUTE 

REFLECTIEOEFENING 2  

 
[VUL HIER JE NAAM IN] 

 

 

REFLECTIEOEFENING 2 mei 2021 
 

- Vul in aan de hand van je vorige feedba ckrapport 'afnamemoment 1' 

 EN/OF vul de ‘Hoe kies ik?’ module opnieuw in op columbus.onderwijskiezer.be  

- Upload dit document in Portfolio -> Columbustest en Dreamday 

 

1.  Mijn aandachtspunten 
 

 Herbekijk je vorige feedbackrapport 'afnamemoment 1'. 

  Heb je kunnen werken aan je aandachtspunten? Op welke manier?  

  Zou je je aandachtspunten nu anders rangschikken?  

  -> Leg uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tips 
 

 Herbekijk je vorige feedbackrapport 'afnamemoment 1'.  

  Welke tips heb je (nog) (niet) toegepast? Waarom (niet)? Wat hielp (niet)?  

  Heb je nog andere tips toegepast? 

  -> Leg uit. 
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BIJLAGE G 

Prizma Campus IdP (Izegem) 
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VERKENNEN VAN INTERESSES  

Uploaden in je persoonlijke talentenmap 

 

Wat zijn jouw talenten? 

 

 

 

Welke vakken interesseren jou het meest? 

 

 

Welke vakken kan je ook goed? 

 

 

 

Online tests 

Columbus - Hoe kies ik?: 

 

Columbus – Wat wil ik? 

 

Columbus – Wie ben ik? 

 

 

Wat zeggen jouw klasgenoten en vrienden? 

 

 

 

Wat vinden jouw ouders een geschikte opleiding of beroep? 
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Andere insteken voor jouw interesses? 

 

 

 

 

Coachgesprek: 
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BIJLAGE H 

campus de helix (Maasmechelen) 
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VOOR TE BEREIDEN DOOR DE LEERLING 
 

NAAM LEERLING  

KLAS  

  

 

Ga naar het dashboard van je 

feedback in je COLUMBUS-test. Je 

vindt daar jouw antwoorden op 

onderstaande vragen. 

Tips neem je niet mee op! 

HOE KIES IK? 

Oriëntatie afname 1 

 (= Wil ik kiezen?) 

o Ik ben minder bezig met het maken van 
mijn studiekeuze 

o Ik ben soms bezig met het maken van mijn 
studiekeuze 

o Ik ben erg bezig met het maken van mijn 
studiekeuze 

Exploratie van jezelf afname 1 

 (= Wie ben ik?) 

o Ik sta niet stil bij mijn eigen vaardigheden 
o Ik sta soms stil bij mijn vaardigheden 
o Ik sta stil bij mijn vaardigheden 

Exploratie in de breedte afname 1 

( = Hoe ziet het hoger onderwijs eruit?) 

o Ik heb nog niet veel informatie over het 
hoger onderwijs opgezocht 

o Ik heb hier al wat informatie over opgezocht 
o Ik heb hierover al veel informatie opgezocht 

Exploratie in de diepte afname 1 

(= Welke opleidingen zijn er?) 

 

o Ik heb nog niet veel informatie over 
studierichtingen opgezocht 

o Ik heb hier al wat informatie over opgezocht 
o Ik heb al veel informatie hierover opgezocht 

Beslissingsstatus afname 1 Vul aan: 

 

Binding Afname 1 Vul aan: 
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WIE BEN IK? 

Zelfbeeld 

  

 

 

 

 

 

Vertrouwen in jezelf: hoe zit het met je angst 

om te falen? 

Vul aan:  

 

Vertrouwen in je manier van studeren: heb je 

vertrouwen in je manier van studeren? 

Vul aan:  

 

 

Motivatie Houding: hoe is je houding tegenover school en 

je opleiding? 

Vul aan:  

 

 

Studiemotivatie: in hoeverre neem je zelf 

verantwoordelijkheid op voor je eigen 

studietaken? 

Vul aan:  

 

 

Studievaardigheden - ORGANISEREN Tijdsbeheer: slaag je erin je schoolse taken en je 

vrijetijd goed te combineren? 

Vul aan:  

 

Concentratie: kan je je aandacht houden bij je 

studietaken? 

Vul aan:  

 

Zelfsturing: organiseer je het leren zelf en meet 

je of je de leerinhoud voldoende kent? 
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Vul aan:  

 

Zelftesting: zie je het belang van zelftesting en 

gebruik je het? 

Vul aan:  

 

Studievaardigheden - VERWERKEN GRONDIG VERWERKEN: relateren en 

structureren: zoek je verbanden tussen 

hoofdstukken, vakken, je eigen voorkennis… 

Vul aan:  

 

 

OPPERVLAKKIG VERWERKEN: memoriseren: 

leer je veel vanbuiten? 

Vul aan:  

 

 

In vergelijking met eerstejaarsstudenten 

o academische bachelor of 
o professionele bachelor 

Scoor ik voor “Wie ben ik?”( Vul aan) 
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WAT KAN IK? 

WISKUNDE & REDENEREN 

WISKUNDE 1: numerieke vaardigheden 1     /25 

Vergelijking voor wiskunde 1 met leerlingen 

uit jouw onderwijsvorm 

o Zeer laag 
o Laag 
o Gemiddeld 
o Hoog 
o Zeer hoog 

Wiskunde 2: numerieke vaardigheden 2     /10 

Vergelijking voor wiskunde 2 met leerlingen 

uit jouw onderwijsvorm 

o Zeer laag 
o Laag 
o Gemiddeld 
o Hoog 
o Zeer hoog 

REDENEREN     /28 

Vergelijking voor redeneren met leerlingen 

uit jouw onderwijsvorm 

o Zeer laag 
o Laag 
o Gemiddeld 
o Hoog 
o Zeer hoog 

TAAL 

TALIGE STRATEGIEEN     % 

Vergelijking voor talige strategieën met 

leerlingen uit jouw onderwijsvorm 

o Zeer laag 
o Laag 
o Gemiddeld 
o Hoog 
o Zeer hoog 

WOORDENSCHAT % 

Vergelijking voor woordenschat met 

leerlingen uit jouw onderwijsvorm 

o Zeer laag 
o Laag 
o Gemiddeld 
o Hoog 
o Zeer hoog 

WAT WIL IK? 

MIJN INTERESSEPROFIEL 

praktisch     /100 

analytisch     /100 
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kunstzinnig     /100 

Sociaal     /100 

ondernemend     /100 

conventioneel     /100 

academische oriëntatie     /100 

ACADEMISCHE ORIENTATIE 

Academische schaal      /100 

 Hier kan je nog extra vragen, 

opmerkingen …. noteren om te 

bespreken met je studiecoach. 

Mijn MOGELIJKE STUDIEKEUZE(S) HOGER 

ONDERWIJS 

 

 

 

 

 

 

MOGELIJKE BEKOMMERNISSEN ROND 

VERDERSTUDEREN 

(Waar heb ik vragen bij? Waar ben ik bang 

voor? Wat houdt mij nog tegen?) 

 

Voorbeelden van richtvragen: 

● Zal mijn huidige manier van studeren mij doen 

slagen in het hoger onderwijs? 

● Kan ik het mentaal/emotioneel aan om ook 

negatieve momenten aan te gaan? 

● Ben ik wel 100% overtuigd van mijn 

studiekeuze? 

● Kan ik het aan om mij de komende 3 of 4 jaar 

voor 150% in te zetten voor de keuze die ik 

maak? 

● Wat gaat er praktisch voor mij allemaal 

veranderen? 

● Kunnen mijn ouders zich vinden in mijn keuzes 

(richting/school/kot/later beroep)? 

● … 
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AF TE WERKEN DOOR DE STUDIECOACH 

Te bezoeken op de SID-in 

 

 

 

 

 

Infodagen/openlesdagen te bezoeken 

 

 

 

 

 

Andere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


