
CONTEXT EN DOEL
Studenten van de Specifieke lerarenopleiding voeren een projectstage uit. Jaarlijks kiezen ongeveer
100 studenten uit een ruim en divers aanbod van projecten door scholen en organisaties.
Dit project loopt sinds schooljaar 2009-2010. Vorig schooljaar werkten 3 studenten met 2 klassen
van 23 leerlingen van het zesde jaar ASO in Stedelijk Lyceum Quellin rond studiekeuzebegeleiding.
De studenten begeleiden de leerlingen in hun studiekeuzeproces zodat hun kans op een juiste
studiekeuze vergroot.

STUDIEKEUZEBEGELEIDING IN 6 ASO
Suze Daems - Stedelijk Lyceum Quellin

Elke Struyf en Ingrid Imbrecht - Universiteit Antwerpen

DE LEERLINGEN
• vullen de I-study vragenlijst in over studiemotivatie en studiemethode

en maken de I-prefer belangstellingsproef. Dit wordt gevolgd door
reflectie en nabespreking;

• gaan op zoek naar een instelling waar de vervolgopleiding mogelijk is
en maken een inschatting van de eisen van de vervolgopleiding. Ze
bekijken de websites, bezoeken een SID-in, bezoeken/doen workshops
aan hogescholen en universiteiten,

• maken de Columbustest;

• stellen vragen over opleidingen en beroepen op een infoavond met
oud-leerlingen;

• worden gestimuleerd om sterk te studeren zodat ze de nodige
competenties verwerven.

SUCCESFACTOREN EN UITDAGINGEN
• verwerven inzicht in hun talenten;

• uitgebreide kennis van keuzemogelijkheden;

• realistischer beeld over verder studeren;

• informatie krijgen van mensen die dicht bij hun leefwereld staan
(leeftijd).

• opvolging vervolgstudies : gunstige evolutie

DE STUDENTEN
• ervaren hun rol als opvoeder, begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en organisator;

• zetten leerlingen aan tot kritische reflectie over hun interesses en competenties;

• gaan op zoek naar vervolgopleidingen voor de leerlingen en bekijken de daarvoor noodzakelijk competenties;

• gaan op zoek naar personen die het beroep uitoefenen;

• begeleiden de leerlingen naar workshops en activiteiten i.v.m. studiekeuze;

• delen hun ervaringen over studiekeuze, studeren en studentenleven met de leerlingen en geven praktische informatie bv. over leerkrediet;

• zijn zich bewust dat hun informatie wordt gekleurd door hun eigen ervaringen (zie citaat).

Datum Duur 

activiteit 

Beschrijving activiteit 

12/10 1u Kennismaking met betrokkenen, bespreking opzet 

28/11 2u Eerste sessie aan alle klassen van 6 aso (parallel). 

Na deze les kunnen/weten/... de lln.: 

 reflecteren over zichzelf  

 bewust van invloed studiemotivatie, belangstelling en 
competenties/capaciteiten op studiekeuze 

 zelftests, instapcursussen, voorbeeldvragen enz. die 
kunnen helpen hun capaciteiten te testen 

 I prefer-test, weten wat hun belangstellingen zijn 

 I study-test, weten hoe het gesteld is met hun 
studiehouding (zelfevaluatie!) 

 bewust (na de twee tests) dat 
belangstelling/interesses niet altijd voldoende zijn 

 staan open voor elkaars mening  

29/11 2u Tweede sessie aan alle klassen van 6 aso (parallel): 

 dieper ingaan op het waarom. Bv. ervaring, aanleg, 
beschikken over nodige competenties, … 

 uitleg over de psychologische factoren die mee invloed hebben 
op hun schoolresultaten (motivatie, studiehouding) 

 reflecteren over hun studiemethode en -houding: I study-test 
en I prefer-test. 

 studiehouding hoger onderwijs 

18/12 2,5u Beroepsinformatieavond Rotary  

2/02 3,5u SID-in beurs 

21/02 4u AP Hogeschool (kom proeven van het hoger onderwijs) 

23/02 1u Bespreking verdere activiteiten 

21/03 2u Columbustest invullen (eventueel incl. 2de uur) 

16/05 2u Oud-leerlingen + cursussen inkijken 

TOTAAL 20 uren  

 

LOGBOEK STUDENT

Citaat student:
“Het is een uitdaging om de leerlingen te helpen bij 
het vinden van de balans tussen hun interesses en 

ambities en hun competenties. Ik ben 
ervaringsdeskundige maar ik besef dat ik  weinig 

ervaring met andere studierichtingen heb.”


