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BRUGGEN TUSSEN SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS IN SCHOLENGROEP ADITE

SUCCESFACTOREN 
= INBEDDING  
IN ALGEMENE VISIE  
EN WERKING

• Gespecialiseerde accomodatie ter beschikking stellen aan scholen.
• Studiekeuze aangepast aan individuele leerlingen.
• Voortraject voor excellente leerlingen succesvol implementeren.
• Traject vroeger in schoolloopbaan opstarten.

UITDAGINGEN VOOR HOGER ONDERWIJS

ACTIES

• Hoorcollege op school en toetsing door 
professor van UAntwerpen.

• Lesbijwoning op maat aan KULeuven, 
UCLL en VUB ifv studiekeuze.

• Voorbereiding op toelatingsproef  
arts en tandarts aan KULeuven en 
UHasselt.

• Excellente leerling participeert aan  
flexibel traject in UHasselt.

• Bijwoning in klasverband van  
specifieke workshops aan UHasselt  
en KULeuven (campus Brussel).

• Info via mailings, brochures en  
openlesdagen van alle instellingen.

• Infoavond ouders en leerlingen door  
2 oud-leerlingen, resp. opleidingshoofd  
hogeschool PXL en professor VUB:

• Wat zit er meer achter BAMA?

• Een academische of  
een professionele bachelor?

• Het leven van een student!

• Je staat er niet alleen voor!

• Bezoek aan SID-in gekoppeld aan  
studie-ervaringsdag met jongste  
oud-leerlingen.

• Deelname aan project SO-HO van  
UHasselt, een onderzoek naar de  
studentenfactoren die slaagkansen  
bepalen.

• Klim de ladder op ism lerarenopleiding  
UCLL: studenten informeren leerlin-
gen spelenderwijze over het hoger 
onderwijs. Wie wil, volgt nadien een 
studiekeuzetraject op maat en wordt 
gecoacht door een student.

• Academisch taalgebruik:  
UCLL biedt leerlingen toegang  
tot module Academisch taalgebruik 
voor eerstejaarsstudenten.

• Studiekeuzebuddy’s lerarenopleiding 
PXL en individuele trajecten voor  
leerlingen 3de graad.

• Chemiestudent voor een dag aan  
UAntwerpen: hoorcollege, oefeningen- 
sessie en practicum over leerplandoe-
len secundair onderwijs.

• Deelname aan Ladies@science aan 
KUL: workshops only for girls.

• Deelname aan Olympiades  
via UHasselt.

• Gebruik van open online colleges 
MOOC Middelnederlandse literatuur-
geschiedenis - UAntwerpen.
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• Introductie tot de wereld van het hoger onderwijs door een docent hogeschool 
PXL. Oud-leerlinge Rozan Jongstra getuigt over haar parcours en persoonlijke  
ervaringen (www.watdoejij.be).

• Gebruik Colombus ism studenten lerarenopleiding PXL.
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