
 

Algemene tips 
Voor je bezoek: zorg dat je goed weet over welke opleidingen je meer informatie wenst.  Focus best niet op één 
opleiding.  Bekijk het grondplan al eens op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin 
Tijdens het bezoek: neem zeker de tijd om verschillende opleidingen en instellingen te vergelijken en stel jouw 
vragen aan de aanwezige studenten en docenten, daarvoor zijn zij daar! #durftevragen 
Na je bezoek: verdiep je in de informatie die je kreeg en plan je bezoek aan de openlesdagen en de infodagen.  
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Mogelijke vragen:  

• Welk soort opleiding is het?   
• HBO5 (verpleegkunde), 
• graduaat (hogeschool), 
• professionele bachelor (hogeschool of School of Arts), 
• academische bachelor + master (universiteit of School of Arts), 
• bevraag eventueel ook de verschillen, bijvoorbeeld “Wat is het verschil tussen een graduaat orthopedagogie en 

een professionele bachelor orthopedagogie?” “Wat is verschil tussen HBO5 verpleegkunde en professionele 
bachelor verpleegkunde?” 
 

• Krijg inzicht in de verschillende opleidingen: 
• Wat zijn de belangrijkste vakken (opleidingsonderdelen) in de opleiding? Hoeveel studiepunten hebben 

deze vakken? 
• Is mijn vooropleiding geschikt?  
• Is talenkennis belangrijk? Is wiskundekennis belangrijk? 
• Hoeveel stages zijn er in de opleiding? 
• Hoe worden de opleidingsonderdelen geëvalueerd? Examens? Permanente evaluatie? Labo-oefeningen? 

Papers?  
• Wanneer zijn er examens? Twee semesters met examens in januari en juni of vier blokken met examens in 

november, januari, maart en juni?  
 
• Is er een toelatingsproef (of ijkingstoets / instaptoets)? Is die “bindend”? Dat wil zeggen: moet ik geslaagd zijn?  

 
• Kan ik verder studeren? Bijvoorbeeld:  

o vervolgtrajecten (van graduaat naar professionele bachelor), 
o schakelprogramma’s (van professionele bachelor naar de universiteit), 
o bachelor-na-bachelor of postgraduaat. 

 

Wil je je nog beter informeren? Je vindt heel veel informatie op: www.ucll.be/orient en www.onderwijskiezer.be 

  

http://www.ucll.be/orient
http://www.onderwijskiezer.be/

