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Advies op eigen initiatief  

Uitgebracht door de Algemene Raad op 28 maart 2013 in aanwezigheid van 

32 stemgerechtigde leden met 30 stemmen voor en 2 onthoudingen  

Voorbereiding: De algemene werkgroep onder voorzitterschap van Peter De Witte 

vergaderde op 21 november en 13 december 2012, 14 januari, 22 februari en 13 

maart 2013. Op 17 januari 2013 vond een aftoetsing plaats in een 

gemeenschappelijke vergadering van de commissie Diversiteit in het Hoger 

onderwijs en de commissie Diversiteit-Gelijke Onderwijskansen. Op 30 januari 2013 

organiseerde de Vlor een uitwisseling over dit dossier tussen de algemene 

werkgroep en de voorzitters van het informeel SO-HO-overleg gecoördineerd door 

Vlir-Vlhora. In de vergadering van 22 februari 2013 vond een gedachtewisseling 

plaats met externe experts Marlies Lacante, Raoul Van Esbroeck en Veerle 

Germeijs.  
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1 Focus: van oriënteringsproef naar versterking van het 
studiekeuzeproces 

De vaststelling dat de slaagcijfers in het hoger onderwijs de laatste jaren niet verbeterd zijn, heeft de 

Raad Hoger Onderwijs vorig werkjaar aangezet tot reflectie over de opportuniteit van een algemene 

verplichte oriënteringsproef. Dergelijke toets zou bij leerlingen van het secundair onderwijs kunnen 

peilen naar de startcompetenties voor het hoger onderwijs en zo bijdragen aan het studiekeuzeproces 

in de overgang van secundair naar hoger onderwijs.1  

In zijn beleidsbrief 2012-2013 stelde minister Pascal Smet dat hij ‘binnen de visie die er ontwikkeld 

wordt op de hervorming secundair om jongeren te begeleiden bij het leren kiezen, een traject van 

oriëntering zal voorzien voor studenten in spe zodat zij een meer onderbouwde keuze kunnen maken. 

De begeleiding bij het kiezen van een passende opleiding in het hoger onderwijs dient hierbij centraal 

te staan. De invulling en plaats van een niet-bindende oriënterings-proef dient daarbij onderzocht te 

worden’.2 

Dit advies is vertrokken van deze vragen naar de plaats van een al dan niet verplichte niet-bindende 

oriënteringsproef. Het advies is het resultaat van het overleg in een voorbereidende werkgroep met 

een gelijke vertegenwoordiging van leden van de Raad Secundair Onderwijs en van de Raad Hoger 

Onderwijs. De vraag naar de plaats van een algemene oriënteringsproef werd ook voorgelegd aan een 

gemeenschappelijk overleg van de commissie Diversiteit in het hoger onderwijs en de commissie 

Diversiteit en Gelijke onderwijskansen van de Vlor. De Vlor organiseerde verder een uitwisseling 

tussen deze werkgroep en de voorzitters van het informeel SO-HO-overleg in de schoot van Vlir-Vlhora. 

De werkgroep wisselde ook van gedachten met enkele experts.3  

Het overleg en de uitwisseling met de experts heeft de focus van een eventuele algemene verplichte 

oriënteringsproef verlegd naar de meer algemene vraag naar wat nodig is voor een goed 

geïnformeerde studiekeuze in de overgang naar het hoger onderwijs. Alle betrokken actoren, uit 

secundair en hoger onderwijs, delen de overtuiging dat er op korte termijn actie nodig is om de 

kwaliteit van het studiekeuzeproces te versterken. In dit advies pleit de raad niet voor een algemene 

verplichte niet-bindende oriënteringsproef. Volgens de raad heeft de ontwikkeling van een nieuwe 

algemene proef geen meerwaarde, gelet op de veelheid aan instrumenten die al bestaat. De raad 

vindt dat er beter geïnvesteerd kan worden in het optimaliseren en stroomlijnen van het bestaande 

aanbod. Verder vertrekt de raad vanuit de overtuiging dat scholen binnen het decretale kader over de 

autonomie moeten beschikken om een beleid rond studiekeuze uit te bouwen. De raad doet wel 

enkele concrete voorstellen om op relatief korte termijn het studiekeuzeproces te versterken. Cruciale 

voorwaarde is dat er een structureel overleg tussen actoren uit secundair en hoger onderwijs 

geïnstalleerd wordt.  

                                                                                                                                                                             

1 De Raad Hoger Onderwijs kon daarbij vertrekken van zijn Advies over het instapprofiel van de student hoger onderwijs,12 juni 

2012. Wat het hoger onderwijs betreft, beperkt dit advies zich tot de professionele en academische bacheloropleidingen en 

gaat het niet in op de vraag naar instapcompetenties voor hbo5-opleidingen. 

2 Pascal Smet (2012). Beleidsbrief onderwijs en vorming 2012-2013. Zie operationele doelstelling 1.6 

3 Betrokken experts waren Raoul Van Esbroeck, Marlies Lacante en Veerle Germeijs 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-instapprofiel-van-de-student-hoger-onderwijs
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1770-1.pdf
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Dit advies vertrekt van het theoretisch kader en de aanbevelingen uit het stuho-advies dat de Vlor in 

2010 formuleerde.4 In zijn nieuwe advies zet de Vlor enkele van de aanbevelingen scherper in de 

aandacht en doet hij enkele zeer concrete voorstellen om op korte en middellange termijn uitvoering 

te geven aan de aanbevelingen.  

2 Conceptueel kader 

Het conceptueel kader zoals uitgewerkt in het stuho-advies blijft voor dit advies onverkort geldig.5 Een 

succesvolle studiekeuzebegeleiding schrijft zich in in een proces van leerloopbaanbegeleiding.6 Hierin 

kan de leerling zowel een keuze voor het hoger onderwijs (incl. hbo5) als voor de arbeidsmarkt maken. 

Effectieve en efficiënte leerloopbaanbegeleiding is continu, geïntegreerd, procesgericht en dynamisch 

en streeft naar actieve betrokkenheid van alle actoren. 

We vertrekken vanuit een dynamisch contextueel keuzebegeleidingsmodel. Het keuzeproces wordt 

gezien als het actief aanpakken van taken of acties die het ontwikkelingsproces bevorderen om te 

resulteren in een ‘verhoogd niveau van keuzeontwikkeling’. Deze acties zijn niet rigide afgebakend 

maar kunnen in elkaar overvloeien en elkaar beïnvloeden. Er zijn zes clusters van keuzeacties: 

¬ Sensibiliseren: zich bewust worden van welke acties er nodig zijn om de keuze voor te bereiden. 

¬ Exploratie van het ik: verkennen van interne factoren, acties die de zelfkennis bevorderen 

(bijvoorbeeld analyseren en evalueren van capaciteiten, interesses, waarden, overtuigingen, 

persoonlijke doelen, bereidheid tot inzet). 

¬ Exploratie van de omgeving: onderzoek van externe factoren, van mogelijke keuzealternatieven, 

een brede maatschappelijke verkenning van haalbare en toegankelijke opleidingen en 

beroepen (bijvoorbeeld verzamelen van inlichtingen, evalueren van bekomen informatie over 

opleidingen en beroepen). 

¬ Exploratie van de relatie ik–omgeving: onderzoeken van interactionele factoren (bijvoorbeeld 

mogelijke invloeden vanwege andere personen, de rol van economische aspecten, 

maatschappelijke ontwikkelingen).7 

¬ Kristalliseren: beperken van de mogelijke alternatieven door het uitdiepen van gegevens 

bekomen uit de drie aandachtsvelden van de exploratie. 

                                                                                                                                                                             

4 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de studiekeuze naar het hoger onderwijs, 28 januari 2010. 

5 Een uitvoeriger toelichting van het conceptueel kader is te vinden in Vlor, Algemene Raad. Advies over studiekeuze naar het 

hoger onderwijs. 28 januari 2013 (verder afgekort als stuho-advies). 

6 De Vlor definieerde dit concept op basis van beschikbare literatuur in zijn stuho-advies als: ‘Een hedendaags concept van 

loopbaanbegeleiding in het onderwijs stelt als doel de lerenden in staat te stellen tot een actieve, bewuste zelfsturing van hun 

keuzeproces en hen aan te zetten tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun keuzes. 

Studiekeuzebegeleiding heeft tot doel om vaardigheden, interesses, overtuigingen, gewoontes en capaciteiten te ontwikkelen 

die de basis vormen voor de uitbouw van een bevredigend leven in een steeds veranderende leef- en werkomgeving’.  

7 Aanvullend bij dit element uit het conceptueel kader wijst de raad op de impact van de omgeving op het studiekeuzeproces 

van studenten uit kansengroepen. Zie hiervoor de aanbevelingen in Vlor, Raad Hoger Onderwijs, Advies armoede en hoger 

onderwijs, 11 oktober 2011. De sterke invloed van de ouders op de studiekeuze wordt bevestigd in recent onderzoek door de 

KU Leuven - Afdeling Positionering en Marketing (2012). Conclusies studiekeuzeonderzoek.   

http://www.vlor.be/advies/advies-over-studiekeuze-naar-het-hoger-onderwijs
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¬ Beslissen en binding: een effectieve keuze maken door integratie van weten en doen 

(bijvoorbeeld prioriteiten bepalen, hiërarchie van voorkeuren opstellen, factoren waarderen, 

ordenen en combineren, vaardigheden ontwikkelen tot beslissen); zich identificeren met de 

beslissing. 

3 Actuele uitgangspunten 

3.1 De specifieke beginsituatie maakt een helder en kwaliteitsvol beleid 
op het vlak van studiekeuzebegeleiding noodzakelijk 

In het stuho-advies vestigde de raad de aandacht op de specifieke situatie van de overgang van 

secundair naar hoger onderwijs omwille van de combinatie van gegevens die bij de overgang van 

secundair naar hoger onderwijs een specifieke situatie creëert:  

¬ de wettelijke omnivalentie van het diploma secundair onderwijs;  

¬ de brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs;  

¬ de onderwijskundige verwachting dat er een zekere aansluiting is tussen de startcompetenties 

in het hoger onderwijs en de curricula in het secundair onderwijs;  

¬ de maatschappelijke verwachting dat de open toegang tot het hoger onderwijs zo efficiënt 

mogelijk ingevuld wordt (d.i. met zo weinig mogelijk uitval).  

Binnen de context van dit advies stelt de Vlor elk van deze elementen op zich niet in vraag, maar 

besluit dat ze gezamenlijk aan de basis liggen van een moeilijk oplosbare maar reële problematiek die 

niet alleen de scholen voor secundair onderwijs en de instellingen hoger onderwijs voor uitdagingen 

stelt, maar ook de leerlingen en hun ouders raakt.  

Door de wettelijke omnivalentie van het diploma secundair onderwijs en de open toegang tot het 

hoger onderwijs staat het hoger onderwijs immers voor de uitdaging te moeten omgaan met een 

heterogene groep aan de start. Actoren uit zowel secundair als uit hoger onderwijs delen de 

overtuiging dat de curricula van het secundair onderwijs en de startcompetenties van het hoger 

onderwijs zo goed mogelijk op elkaar zouden moeten aansluiten. Het hoger onderwijs kan echter niet 

verwachten dat alle leerlingen uit de verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs over 

dezelfde startcompetenties beschikken. Zelfs binnen onderwijsvormen (aso, bso, kso, tso) bestaan op 

dat vlak aanzienlijke verschillen. Al te vaak blijkt er bij het aanvatten van een opleiding in het hoger 

onderwijs dan ook een afstand te zijn die moeilijk te overbruggen is, wat leidt tot mislukkingen en 

frustraties bij de student (en zijn/haar ouders). 

Cijfers geven aan dat de overgang van het secundair naar de professionele en academische 

bacheloropleidingen niet voor alle studenten even succesvol verloopt. De Bijlage: Categorieën van 

studierendement’ toont dat slechts 42.45 % van de generatiestudenten (2010-2011) tussen de 90 en 

100 % van de opgenomen studiepunten ook effectief behaalt in het eerste jaar. Slechts 30,41 % van 

de generatiestudenten behaalt 100 % van de opgenomen studiepunten. Bijna een kwart van de 

starters in het hoger onderwijs behaalt minder dan 30 % van de opgenomen studiepunten in het 

eerste jaar.  
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De Vlor vindt dat actie nodig is om die slechte resultaten te verbeteren. Onderzoek toont aan dat een 

laag studierendement indirect samenhangt met een minder goede studiekeuze (Lacante et al., 2001 

en 2008 en Germeijs, Verschueren & Mels, 2007).8 Zonder afbreuk te doen aan de 

ontwikkelingsgerichtheid van het hoger onderwijs (sommige jongeren hebben gewoon meer tijd nodig 

vooraleer ze in het hoger onderwijs het juiste spoor vinden), zijn de kosten van ‘verkeerd kiezen’ 

hoog.9 Ze overstijgen de louter economische kost en betekenen ook individueel-persoonlijk en 

maatschappelijk een aanzienlijk verlies. In het kader van de nakende hervorming secundair onderwijs, 

dringt de Vlor er op aan dat de overheid ook het oriënteringsbeleid aanpakt.  

De raad besluit daarom dat de (internationaal unieke) beginsituatie een kwaliteitsvol, helder beleid op 

het vlak van studiekeuzebegeleiding niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk maakt. Dat beleid 

combineert correcte voorlichting en ondersteuning van het keuzeproces dat al vroeg in het secundair 

onderwijs opstart. Daarnaast is er nood aan een adequaat en professioneel uitgebouwd 

ondersteuningsaanbod in het hoger onderwijs.  

3.2 Het studiekeuzeproces kampt vandaag nog steeds met enkele 
knelpunten die om een oplossing vragen in secundair en in hoger 
onderwijs 

3.2.1.1 Gebrek aan afdwingbaarheid bij verschillende actoren in het secundair onderwijs 

De wijze waarop scholen in het secundair onderwijs het studiekeuzeproces van hun leerlingen 

begeleiden en daartoe een beleid uitbouwen, behoort tot de pedagogische vrijheid van elke school. 

Feitelijk blijken er op dat domein grote verschillen te bestaan tussen scholen (Lacante e.a., 2008). De 

raad is van oordeel dat deze divergentie op bepaalde vlakken risico’s inhoudt voor de kwaliteit en de 

intensiteit van de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Er dient dus dringend werk gemaakt van 

de remediëring hiervan. In de praktijk ervaren scholen heel wat knelpunten in het uitbouwen van dat 

beleid. 

Om te beginnen leidt de grote hoeveelheid aan studierichtingen in het secundair onderwijs tot een 

gebrek aan transparantie over de aansluiting op de curricula van het hoger onderwijs.  

Op dit ogenblik zijn er onvoldoende actuele gegevens beschikbaar om een accuraat beeld te schetsen 

van hoe het beleid voor studiekeuzebegeleiding lokaal ingevuld wordt, welke rol de verschillende 

actoren spelen en wat verklarende factoren daarvoor zijn.10 In de voorbereiding van dit advies 

capteerde de Vlor wel enkele signalen hierover.11 Schoolteams hebben vragen bij de wijze waarop 

                                                                                                                                                                             

8 Het onderzoek wijst op een indirecte relatie via het verhogen van de motivatie. 

9 In het stuho-advies dacht de Vlor na over een mogelijke definitie van ‘goed kiezen’: ‘Een goede studiekeuze is een keuze die 

(1) het resultaat is van een zorgvuldige afweging van motieven, interesses, competenties, mogelijkheden van de lerende; (2) 

getoetst werd aan de vereiste startcompetenties (aanvangsniveau), de doelstellingen, de leerinhouden en de 

arbeidsmarktgerichtheid van de beoogde opleiding; (3) een relevante schakel vormt in het continue leerproces van en door de 

lerende en bijdraagt tot zijn/haar persoonlijke ontwikkeling (incl. de intrede op de arbeidsmarkt)’.  

10 Zie ook Onderwijsinspectie (2010). Onderwijsspiegel 2008-2009. 

11 De werkgroep verwijst hiervoor naar de tussentijdse conclusies van het informeel SO-HO-overleg in de schoot van Vlir-Vlhora. 

zoals voorgesteld in het overleg tussen de voorzitters van dat overleg en de Vlor-werkgroep op 30 januari 2013. 
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leerlingen en hun ouders gevolg geven aan het advies van de klassenraden. Leraren ervaren daardoor 

een spanning tussen hun adviezen en de invloed van ouders en de omgeving. Ook blijkt het voor 

sommige leerlingen gewoon bijzonder moeilijk om op de leeftijd van 18 jaar al een goede studiekeuze 

te maken. Verder leeft de indruk dat er een groep van leerlingen is die voor het schoolteam moeilijk 

bereikbaar is wat studiekeuzebegeleiding betreft, welke acties de school ook opzet. Directies 

signaleren dan weer dat niet alle leraren altijd gemakkelijk te motiveren zijn om 

studiekeuzebegeleiding/leerloopbaanbegeleiding als deel van hun opdracht te beschouwen. Vraag is 

ook of leraren in het secundair onderwijs voldoende professionaliseringskansen krijgen die hen 

toelaten een taak op te nemen in studiekeuzebegeleiding bij de overgang van secundair naar hoger 

onderwijs. 

3.2.2 Informatie vanuit het hoger onderwijs is te beperkt en weinig coherent  

De knelpunten die zich voordoen in het secundair onderwijs roepen tevens de verantwoordelijkheid op 

van het hoger onderwijs. Voor scholen secundair onderwijs is het niet altijd gemakkelijk om in het 

hoger onderwijs de juiste partners en de juiste informatie te vinden om hen te ondersteunen in hun 

opdracht leerlingen te begeleiden in het oriënteringsproces.  

Wat de professionele en academische bachelors betreft, neemt men algemeen aan dat de Ba-Ma-

structuur voldoende gekend is binnen het secundair onderwijs, maar dat de informatie die 

aangeleverd wordt vanuit het hoger onderwijs over de inhoud van de opleidingen voor verbetering 

vatbaar is. De Vlor maakte een instapprofiel op van de beginnende student hoger onderwijs.12 Dat 

profiel biedt al een goede leidraad voor het beschrijven van generieke competenties, maar voor 

informatie op het niveau van de opleiding is nog een weg af te leggen.  

Doordat een dergelijke explicitering van instapcompetenties nog ontbreekt, krijgt de informatie van 

PR- & communicatiediensten en individuele docenten nog te veel een ad hoc invulling. Die diensten 

redeneren ook eerder vanuit een PR- of communicatieperspectief, hebben een wervende rol, werken 

vanuit een concurrentieel klimaat en willen zoveel mogelijk studenten aantrekken. Verder zijn er op 

het niveau van de afzonderlijke opleidingen ook individuele docenten die leerlingen secundair 

onderwijs informatie verschaffen en daarin nog andere accenten leggen. Docenten bekijken het 

instapprofiel veeleer vanuit hun vak of discipline, leggen in hun explicitering van de 

instapcompetenties zeer sterk de klemtoon op het cognitieve (‘wat moet al gekend zijn?’) en hebben 

doorgaans minder aandacht voor algemene studievaardigheden of –houdingen die vereist zijn in het 

hoger onderwijs. 

Om leerlingen secundair onderwijs beter zicht te geven op de afstemming van hun competenties op de 

vereiste startcompetenties in het hoger onderwijs, ontwikkelden verschillende instellingen hoger 

onderwijs de laatste jaren allerlei instrumenten (starterstoetsen, instaptoetsen). De ontwikkeling 

daarvan gebeurde in veel gevallen ad hoc, voor deze of gene opleiding, door deze of gene instelling. 

Afhankelijk van in welke opleiding, welk departement, welke hogeschool een student van plan is in te 

stromen, kan hij/zij al dan niet gebruik maken van instaptoetsen. Ondanks de goede bedoelingen 

achter dergelijke toetsen, is op die manier voor de leerlingen en voor de scholen een diffuus en zelfs 

verwarrend beeld ontstaan.  

                                                                                                                                                                             

12 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over het instapprofiel van de student hoger onderwijs, 12 juni 2012. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-instapprofiel-van-de-student-hoger-onderwijs
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Dat er zoveel verschillende testen over instapcompetenties het licht zien, maakt het voor scholen 

secundair onderwijs ook moeilijk om er via de curricula op in te spelen. Het feit dat instellingen ad hoc 

zoeken naar oplossingen om iets aan de aangehaalde spanning te doen (zie 3.1), is niet goed voor de 

transparantie en dus ook niet voor de kwaliteit van het studiekeuzeproces in het secundair onderwijs. 

Dat alles heeft als gevolg dat het voor schoolteams, leerlingen en hun ouders heel moeilijk is om op 

het niveau van de opleidingen juiste en relevante informatie te vinden over welke specifieke 

voorkennis nodig is om een bepaalde opleiding aan te vatten. In het secundair onderwijs leeft een 

sterke vraag naar stroomlijning van een en ander, naar een grotere convergentie in de aard van de 

informatie die vanuit het hoger onderwijs naar het secundair onderwijs gaat.  

Voor de hbo5-opleidingen herneemt de raad het knelpunt dat in het stuho-advies aangekondigd werd. 

Voor leraren secundair onderwijs is het hbo5 relatief nieuw en het komt nog niet onmiddellijk in beeld 

als mogelijke optie voor een studiekeuze na het secundair onderwijs. Vanuit de idee dat het 

maatschappelijk wenselijk is om meer leerlingen naar een hogere kwalificatie te leiden, moet het 

hbo5 nog een plaats krijgen in keuzebegeleidingsactiviteiten. 

4 Enkele hefbomen voor de versterking van het 
studiekeuzeproces in de overgang van secundair naar hoger 
onderwijs 

4.1 Een sterk schoolbeleid voor studiekeuzebegeleiding is noodzakelijk  

De Vlor blijft positief staan tegenover de autonomie van scholen op het vlak van het uitbouwen van 

een beleid voor studiekeuzebegeleiding. Een sterk beleid op het vlak van studiekeuze verhoogt 

indirect de slaagkansen van studenten in het eerste jaar hoger onderwijs (Germeijs, Verschueren & 

Mels, 2007). De raad wil in dit verband voor secundaire scholen enkele aanbevelingen uit zijn stuho-

advies opnieuw kort onder de aandacht brengen: 

¬ Het advies houdt een sterk pleidooi voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie op 

studiekeuze en –begeleiding én voor het uitzetten van een traject met een duidelijke fasering 

van de verschillende keuzeacties. Het advies beveelt aan om die visie te ontwikkelen in overleg 

met de scholengemeenschap en met het clb en daarbij duidelijk de relatie met het omvattend 

pedagogisch project van de school te bewaken.  

¬ In het voornoemde advies gaf de raad de scholen ook het advies mee om een ondersteunend 

pedagogisch beleid te voeren met het oog op een inhoudelijke afstemming van het curriculum. 

Dat kan via vakgebonden maar ook via vakoverschrijdende doelen (‘leren leren’).  

¬ Om een beleid voor studiekeuzebegeleiding uit te bouwen, moeten scholen beroep kunnen 

doen op ondersteuning. Om te beginnen kunnen de scholengemeenschappen hier een rol 

spelen. Het behoort tot hun decretale bevoegdheden om afspraken te maken over een 

objectieve leerlingenoriëntering en –begeleiding, en dat in samenwerking met het clb. De raad 

is ervan overtuigd dat een betere benutting van deze decretale bepaling de taakbelasting voor 

scholen kan verminderen door middelen en energie te bundelen. 

¬ Verder beschikken scholen over de nodige beleidsruimte om de samenwerking met het clb 

vorm te geven (via afsprakennota c.q. bijzondere bepalingen binnen het beleidsplan c.q. 

beleidscontract). 
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¬ De nood aan professionalisering en ondersteuning van leraren, lerarenteams en directies blijft 

actueel. Het advies van 2010 verwees naar de decretale opdracht van de pedagogische 

begeleidingsdiensten om scholen vraaggestuurd te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 

onderwijskwaliteit en van hun beleidsvoerend vermogen (art. 38 van het kwaliteitsdecreet). In 

de mate dat leerlingenbegeleiding deel uitmaakt van een kwaliteitsvol schoolbeleid kunnen 

pedagogische begeleidingsdiensten scholen ook vraaggestuurd ondersteunen bij het uitbouwen 

van hun beleid voor studiekeuzebegeleiding. 

¬ Ouders kunnen het studiekeuzeproces sterk beïnvloeden. De raad houdt vast aan zijn pleidooi 

om de betrokkenheid van de ouders te stimuleren (onderzoek toont immers aan dat zij 

belangrijke ondersteunerszijn). Voor scholen is het een extra uitdaging om ouders uit 

kansengroepen te betrekken. I.v.m. de betrokkenheid van de ouders wijst het advies ook op het 

moeilijk evenwicht om in hun betrokkenheid een evenwicht te vinden dat recht doet aan het feit 

dat de lerende zelf een keuze maakt (emancipatorische betrokkenheid is niet evident).  

 

Heel wat scholen maken al werk van studiekeuzebegeleiding, maar zoals hoger al gesteld, zijn er veel 

verschillen tussen scholen op dat vlak. Experts oordelen dat veel scholen nog onvoldoende stilstaan 

bij de doelstellingen van studiekeuzebegeleiding en dat een gedeelde visie ontbreekt. De Vlor pleit 

daarom voor meer convergentie vanuit de overtuiging dat dit de kwaliteit en de intensiteit verbetert. 

Het kwaliteitszorgkader, zoals vastgelegd in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, bevat 

voor de overheid voldoende handvatten om een kwaliteitsvol beleid op het vlak van 

studiekeuzebegeleiding meer afdwingbaar te maken. In haar schooldoorlichtingen kan de inspectie de 

inspanningsverplichtingen op het vlak van studiekeuzebegeleiding systematischer in de focus 

plaatsen.  

 

Wat de rollen van de respectieve actoren betreft (leerlingen, ouders, scholen, clb, pedagogische 

begeleidingsdiensten), pleit de raad om die in te vullen vanuit de idee van gedeelde 

verantwoordelijkheid en partnerschap.13  

4.2 Een goed geïnformeerde studiekeuze mogelijk maken 

De focus van dit advies is de vraag over welk soort informatie een individuele leerling zou moeten 

kunnen beschikken om goed geïnformeerd een studiekeuze te maken (zie 3.1: exploratie van het ik en 

van de omgeving).  

4.2.1 Informatie over het persoonlijk ontwikkelingstraject verzamelen en benutten  

In het studiekeuzeproces moeten leerlingen de kans krijgen een breed én diepgaand beeld van 

zichzelf te krijgen: competenties, interesses, waarden, overtuigingen, persoonlijke doelen, bereidheid 

tot inzet … De Vlor is van oordeel dat een goed geïnformeerde studiekeuze moet kunnen vertrekken 

van een ‘360°-evaluatie’ van elke individuele leerling die zijn beginsituatie op het vlak van cognitieve 

vaardigheden, leervaardigheden, motivaties en interesses in kaart brengt.  

Om dat beeld te construeren, spelen de scholen secundair onderwijs uiteraard een zeer belangrijke 

rol. De raad verwacht veel van een concept waarin de leerling over heel zijn/haar schoolloopbaan 

                                                                                                                                                                             

13 Meer uitdieping van de ondersteunende rol van resp. clb en pedagogische begeleidingsdienst is te vinden in het stuho-advies. 
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heen relevante informatie verzamelt: resultaten op toetsen (zie ook 4.2.3), maar evengoed de reflectie 

over het eigen leerproces. In het veld zijn tal van dergelijke voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld onder 

de noemer van ‘portfolio’.  

De Vlor pleit daarom uitdrukkelijk voor een versterking van deze piste. Scholen zouden extra 

gesensibiliseerd en ondersteund moeten worden (door overheid, pedagogische begeleidingsdiensten, 

clb) om op een weldoordachte en coherente manier gebruik te maken van dergelijke instrumenten, 

zonder evenwel een standaardmodel op te leggen. Daarbij is het erg belangrijk daarmee tijdig van 

start te gaan, zelfs al vanaf 6de leerjaar van het lager onderwijs. Idealiter wordt de informatie samen 

met leerling, leraren, clb opgebouwd en kan ze met de leerling meegaan over scholen en 

studierichtingen heen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een sterkere digitalisering van bepaalde 

instrumenten. De overheid zou de scholen kunnen stimuleren door goede praktijkvoorbeelden te 

verspreiden.  

De raad is er van overtuigd dat deze informatie door instellingen hoger onderwijs benut kan worden bij 

de intake. Ook zij hebben hier dus een rol te spelen. De informatie kan gebruikt worden met het oog 

op een snelle en adequate ondersteuning in het hoger onderwijs. De instellingen kunnen echter enkel 

aanspraak maken op deze gegevens als de student daar toestemming voor geeft. Bovendien moet 

men grondig nadenken over wie precies deze gegevens ter beschikking krijgt. Uiteraard is het zo dat 

hoe sneller de instellingen ze ter beschikking krijgen, hoe sneller zij een gepaste ondersteuning 

kunnen uitwerken. 

Advies aan leerlingen, ouders, scholen secundair onderwijs, instellingen hoger onderwijs, 

pedagogische begeleidingsdiensten, clb, overheid: 

Versterk en stimuleer het gebruik van instrumenten om informatie over het persoonlijk 

ontwikkelingstraject te verzamelen en te benutten over heel de schoolloopbaan. 

4.2.2 Advies van de klassenraad versterken 

Onderzoek toont aan dat het advies van de klassenraad de beste voorspeller is van de latere 

prestaties in het hoger onderwijs (Lacante, e.a. 2008). De Vlor erkent de autoriteit van de klassenraad 

en vindt het wenselijk dat de informatie waarop adviezen gebaseerd worden, verder verbetert. Gezien 

de sterk voorspellende waarde van dit advies kan een beter opvolgen van de uitspraken van de 

klassenraad door de aspirant-student ook leiden tot een kleiner aantal mislukkingen. 

Een gesignaleerd knelpunt (zie 3.2.1.1) is immers dat veel leerlingen (en hun ouders) adviezen niet 

volgen. Daar kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Bevraagde experts menen dat leerlingen in 

de loop van de schoolloopbaan onvoldoende geleerd hebben hoe met de adviezen om te gaan. 

Adviezen ernstig nemen, betekent bijvoorbeeld dat je moet durven omgaan met je eigen 

schaduwkanten (in het kader van ‘exploratie van het ik’). Leerlingen die de adviezen niet volgen, zijn 

doorgaans ook leerlingen die veel minder aandacht besteden aan de andere keuzeacties en die 

minder binding vertonen met hun keuze (3.1 keuzeacties uit het theoretisch model: ‘beslissing en 

binding’). En het zijn ook diezelfde leerlingen die minder tevredenheid rapporteren over hun eerste 

jaar in het hoger onderwijs. Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen (en hun ouders) de kwaliteit 

van de adviezen als onvoldoende percipiëren, bijvoorbeeld door summiere communicatie of door 

gebrek aan expliciete motivering. 
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Dat alles pleit voor een weldoordacht beleid voor de kwaliteit van de adviezen over studiekeuze. Om 

zijn advies de geschikte slagkracht te geven, moet de klassenraad kunnen beschikken over voldoende 

gegevens en informatie om zijn oordeel te vormen (zoals verder geëxpliciteerd onder 4.2.3 en 4.2.4). 

Scholen kunnen ook het verschil maken door een context te creëren van zichtbare betrokkenheid bij 

het studiekeuzeproces en door te werken aan de kwaliteit van de keuzegesprekken tussen leraar en 

leerling.14 Hiervoor is een doelgericht professionaliseringstraject voor leraren nodig (zie verder 4.2.5).  

Even belangrijk is een gerichte en zorgvuldige communicatie naar leerlingen en ouders over het advies 

van de klassenraad. Dat stelt opnieuw eisen aan de professionaliteit van het schoolteam omdat 

daarvoor specifieke competenties en duidelijke taakafspraken binnen het schoolteam nodig zijn. Het 

beleid voor studiekeuzebegeleiding zou dan ook zaak moeten zijn van het hele schoolteam. 

Onderzoek toont aan uit dat studiekeuzebegeleiding het meeste effect heeft, wanneer én directie én 

lerarenkorps overtuigd zijn van het belang ervan (Lacante e.a., 2008). Daarnaast wijzen zowel 

getuigenissen uit de praktijk als onderzoek op het belang van duidelijk identificeerbare ankerfiguren.  

Advies aan scholen secundair onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten, nascholing en overheid: 

Versterk de onderbouwing en de overtuigingskracht van het oordeel van de klassenraad over de 

studiekeuze. 

4.2.3 De meerwaarde van zelfevaluatie-instrumenten 

Een voor de hand liggende en veel gebruikte bron van informatie om iemands slaagkansen in het 

hoger onderwijs in te schatten, zijn correlatiegegevens tussen de studierichtingen secundair onderwijs 

en slaagcijfers van het eerste jaar hoger onderwijs.15 Vooral voor scholen zelf is die informatie zeer 

relevant.16 Maar hoe sterk de voorspellende kracht ook mag zijn, dit type van informatie is 

ontoereikend omdat dergelijke gegevens niet informatief zijn op het niveau van de individuele 

studiekeuze. Naast algemene doorstroomgegevens tussen studierichtingen van secundair en hoger 

onderwijs zijn er informatiebronnen nodig over de individuele leerling zelf.  

Uiteraard beschikt de klassenraad over heel wat informatie die binnen de schoolcontext tot stand 

komt op basis van toetsen en examens, observaties, … van de leerling. De Vlor is overtuigd van de 

grote waarde van deze bronnen. Aanvullend echter pleit de raad voor gevalideerde instrumenten 

waarmee leerlingen zichzelf kunnen positioneren ten opzichte van startcompetenties hoger onderwijs. 

Idealiter zijn er zowel instrumenten beschikbaar waarmee leerlingen hun generieke startcompetenties 

kunnen inschatten, als instrumenten die opleidingsspecifieke instapcompetenties meten. Dergelijke 

toetsen moeten toelaten een meer objectieve uitspraak te doen over de competenties die nodig zijn 

                                                                                                                                                                             

14 Marinka Kuijpers http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/pedagogiek-

beroepsvorming/lector/lector-marinka-kuijpers. Geraadpleegd op 20 maart 2013.  

15 Van der Wende, M. (2012). Kunnen of moeten universiteiten en hogescholen studenten selecteren? Over het toegangs- en 

toelatingsbeleid voor studenten in de nabije toekomst. Presentatie gegeven op de ICOR-studiedag van 13 september 2012. Te 

verschijnen in TORB, maart 2013. 

16 Zie daartoe de aanbeveling aan overheid uit het stuho-advies dat pleit voor evaluatie en monitoring van het rendement van 

studiekeuze (12.7.1) en de evaluatie van de studiekeuze (12.7.2), voor het beschikbaar maken van gegevens voor scholen 

(12.7.3) en vraagt om terugkoppeling en benchmarking mogelijk te maken.  

http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/pedagogiek-beroepsvorming/lector/lector-marinka-kuijpers
http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/pedagogiek-beroepsvorming/lector/lector-marinka-kuijpers
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-instapprofiel-van-de-student-hoger-onderwijs
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om met kans op succes aan het hoger onderwijs te beginnen. Daarbij moet ook gepeild kunnen 

worden naar interesses en motivatie. 

Het inzetten van dergelijke instrumenten heeft volgens de raad maar zin wanneer dat gepaard gaat 

met individuele informatieve feedback en indien duidelijk gekaderd binnen het bredere beleid voor 

studiekeuzebegeleiding. Resultaten kunnen dan geduid, verschillende mogelijkheden besproken 

worden. Een goede feedback bij de resultaten is een essentieel onderdeel van de zelfevaluatie. Zeker 

bij cognitieve toetsen loopt men anders het risico dat de zelfevaluatie drempelverhogend en 

demotiverend werkt. Of kan de zelfevaluatie als gevolg hebben dat de student bij een positief 

resultaat ervan uitgaat dat hij in het hoger onderwijs geen inspanningen meer zal moeten leveren, 

terwijl onderzoek aangeeft dat de bereidheid om inspanningen te leveren voor de studies hoger 

onderwijs, een kritische succesfactor is. Goede begeleiding en informatie bij het gebruik van dergelijke 

instrumenten zijn dus onontbeerlijk. 

Sinds drie/vier jaar zijn heel veel initiatieven genomen om allerlei materialen te ontwikkelen (zie hoger 

3.2.2). In het kader van het informeel SO-HO-overleg (in de schoot van Vlir-Vlhora) kwam een 

inventaris tot stand van beschikbare instrumenten. Die inventarisatie legt een belangrijk pijnpunt 

bloot. Het materiaal dat de laatste jaren is ontwikkeld, is niet gestructureerd, niet geharmoniseerd en 

niet gevalideerd. De psychometrische kwaliteit van de instrumenten is ook erg verschillend. Dat 

schept voor scholen een verwarrende situatie.  

Advies aan de overheid:  

De Vlor herneemt zijn aanbeveling aan de overheid uit het stuho-advies om praktijkgericht 

onderwijsonderzoek te financieren voor de validering van bestaande instrumenten en onderzoek naar 

de psychometrische kwaliteit ervan. 

4.2.4 Bijkomende inspanningen voor een beter geïnformeerde studiekeuze 

De raad wijst op enkele pistes waarvoor bijkomende inspanningen nodig zijn van alle betrokken 

actoren (overheid, pbd, clb, scholen secundair onderwijs, instellingen hoger onderwijs). 

4.2.4.1 De leerlijn ‘leren kiezen’ bij de overgang van 2de naar 3de graad secundair onderwijs 

Het knelpunt dat de Vlor in 2010 aanhaalde, geldt vandaag nog steeds. Er ontbreekt ondersteuning 

voor de keuzebegeleiding bij de overgang van de 2de naar de 3de graad secundair onderwijs. Hoewel 

deze keuze in zekere mate de slaagkansen in het hoger onderwijs bepaalt, is dit scharniermoment, 

minder dan andere vertegenwoordigd in het aanbod m.b.t. schoolondersteuning van het clb. Er dreigt 

een hiaat in de ondersteuning van de leerlijn ‘leren kiezen’. Dat maakt het voor scholen bijzonder 

moeilijk hier op in te spelen. Dit is duidelijk een lacune waar iets aan gedaan moet worden. Dit 

pleidooi kadert in de meer algemene visie van de raad op leerloopbaanbegeleiding (zie het 

conceptueel kader zoals uiteengezet in het stuho-advies). 

Advies aan clb, scholen secundair onderwijs, overheid:   

Voorzie in een update van de instrumenten voor de overgang van de 2de naar 3de graad en stimuleer 

het gebruik er van door scholen  
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4.2.4.2 Nood aan meer transparantie over opleidingsgebonden instapcompetenties 

Gelet op de hogergenoemde knelpunten (3.2.2) kan zeker op het vlak van informatie over de 

startcompetenties vooruitgang geboekt worden. Helder geformuleerde startcompetenties dragen bij 

tot een goed geïnformeerde studiekeuze (zie 3.1: ‘exploratie van de omgeving’). Daarbij dient een 

onderscheid gemaakt tussen informatie over de meer generieke competenties om hoger onderwijs 

aan te vatten en de informatie op het niveau van elke afzonderlijke opleiding.  

Voor de generieke competenties van professionele en academische bachelors biedt het instapprofiel 

dat de Vlor opmaakte voor de beginnende student hoger onderwijs een goede leidraad. Voor 

informatie op het niveau van de opleiding is nog een hele weg af te leggen. Over de jaren heen is er in 

het hoger onderwijs wel degelijk een trend te zien om vanuit gemeenschappelijke opleidingsprofielen 

te werken. Het werk van de NVAO heeft deze trend in gang gezet maar in zijn advies over het 

instapprofiel merkt de Vlor op dat de beschrijvingen van de opleidingen (zoals terug te vinden in de 

studiegidsen) vaak de nadruk leggen op de leerresultaten, en niet op de instapcompetenties.17 De 

raad beveelt aan om de verschillende en soms zeer eigen kennisprofielen van opleidingen hoger 

onderwijs te expliciteren en ter beschikking te stellen aan de scholen secundair onderwijs.18 Het hoger 

onderwijs heeft hierin een grote verantwoordelijkheid.  

Ook voor hbo5 herneemt de raad een aanbeveling uit het stuho-advies. De instellingen die hbo5 

aanbieden, kunnen nog meer werk maken van de profilering van het hoger beroepsonderwijs, onder 

meer door informatie te verschaffen over de eisen voor voorkennis, leer- en taalvaardigheden, … 

Advies aan instellingen hoger onderwijs en instellingen die hbo5 aanbieden: 

Expliciteer opleidingsgebonden instapcompetenties en maak deze transparant voor leerlingen en 

secundaire scholen.  

4.2.4.3 Nood aan opleidings- en instellingsgebonden informatie  

In het stuho-advies wees de Vlor al op de informatieopdracht van de instellingen hoger onderwijs. Van 

hen wordt verwacht dat ze neutrale kwaliteitsvolle informatie beschikbaar stellen: vergelijkbaar, 

correct, objectief, laagdrempelig. Die informatie moet inhoud, doelstellingen, startcompetenties (zie 

4.2.4.2), flexibele leerwegen, beroepsperspectieven, onkosten, sociale voorzieningen beschrijven.19  

Daarenboven pleit de raad opnieuw voor het mogelijk maken van ervaringsleren. Informatie wint aan 

diepgang wanneer toekomstige studenten met de reële context van het hoger onderwijs in contact 

komen. Dat kan bijvoorbeeld via een aanbod van open lesdagen of andere mogelijkheden om 

concrete ervaringen op te doen met de cultuur, de vakinhouden, de didactische werkvormen en 

evaluatievormen van het hoger onderwijs. Dat wordt idealiter gekoppeld aan open lesmateriaal 

waarmee leerlingen van het secundair onderwijs (via e-kanalen) zelf aan de slag kunnen.  

                                                                                                                                                                             

17 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over het instapprofiel van de student hoger onderwijs, 12 juni 2012, 

p.5. 

18 Ibidem, p.6. 

19 Voor de verdere uitwerking, zie het stuho-advies. De raad pleit in dit advies ook voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van 

een gedragscode voor instellingen die hoger onderwijs en/of hbo5 aanbieden. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-instapprofiel-van-de-student-hoger-onderwijs


 

 

 

 

13 

Advies aan instellingen hoger onderwijs, scholen secundair onderwijs, clb:  

Ontwikkel een instellingsgebonden domeinspecifiek informatie-aanbod met plaats voor 

ervaringsleren. 

4.2.4.4 Ontwikkeling van en gebruik van zelfevaluatie-instrumenten voor specifieke 

studiegebieden 

In 4.2.3 erkende de raad de meerwaarde van zelfevaluatie-instrumenten, op voorwaarde dat ze 

gekaderd zijn binnen een breed beleid rond studiekeuzebegeleiding. Vanuit de hoger beschreven visie 

op het gebruik van zelfevaluatietoetsen, meent de raad dat bijkomende ontwikkeling van 

zelfevaluatie-instrumenten voor specifieke studiegebieden een meerwaarde kan hebben. Deze 

toetsen zouden het peilen naar interesses moeten overstijgen en een leerling werkelijk informatie 

verschaffen over zijn/haar instapcompetenties voor specifieke studiegebieden. Dergelijke toetsen 

zouden geordend kunnen worden volgens brede studiegebieden, over hbo5-, professionele bachelor- 

en academische bacheloropleidingen heen. Een specifieke uitdaging is dat ze rekening houden met 

een continuüm van sterk praktische naar zeer abstracte opleidingen binnen elk van de 

studiegebieden en daarbinnen ook voldoende gedifferentieerd zijn. Cruciaal voor een zinvolle 

benutting is de psychometrische kwaliteit (zie hoger pleidooi voor structurering en validering) en de 

feedback op basis van normering via duidelijk herkenbare referentiegroepen. Dergelijke toetsen 

zouden georganiseerd kunnen worden door het hoger onderwijs. Wat het tijdstip betreft, gebeurt dit bij 

voorkeur ten laatste in het op één na laatste trimester van het secundair onderwijs. Op die manier 

kunnen de actoren in het secundair onderwijs (klassenraad, clb) nog de noodzakelijke feedback over 

resultaten geven. 

Dergelijke toetsen zouden over instellingen heen ontwikkeld en ontsloten kunnen worden vanuit een 

gemeenschappelijk platform (bijvoorbeeld www.onderwijskiezer.be). De Vlor herhaalt in dit verband 

zijn aanbeveling uit het stuho-advies om dergelijke ontwikkelingsprojecten op te zetten vanuit een 

samenwerkingsverband tussen secundair en hoger onderwijs (zie ook verder 4.3).  

Een belangrijk aandachtspunt voor het overleg hierover, is dat de implementatie van dergelijke 

toetsen niet mag ingrijpen in het traject en de finaliteit van het secundair onderwijs zelf. Het gevaar 

bestaat immers dat in het veld druk ontstaat om het curriculum van het secundair onderwijs te gaan 

afstemmen op deze toetsen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de beschikbaarheid van deze toetsen 

en het gebruik ervan door leerlingen een extra finaliteit binnenloodst in het secundair onderwijs. In de 

wijze waarop dergelijke toetsen aangeboden worden, moet er ook over gewaakt worden dat ze niet 

ingrijpen in de fasering van de leerplanrealisatie. Ook daarvoor is overleg tussen secundair en hoger 

onderwijs noodzakelijk.  

De Vlor wijst er op dat de piste om bijkomende domeinspecifieke toetsen te ontwikkelen ernstige 

financiële consequenties heeft en herneemt zijn aanbeveling aan de overheid uit het stuho-advies om 

praktijkgericht onderwijsonderzoek te financieren voor de ontwikkeling van dergelijke instrumenten.  

Advies aan een overlegstructuur SO-HO, overheid: 

Laat actoren uit secundair en hoger onderwijs samen onderzoeken hoe ze instellingsoverschrijdende 

zelfevaluatietoetsen over brede studiegebieden kunnen ontwikkelen en implementeren. 

http://www.onderwijskiezer.be/
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4.2.5 Professionalisering van leraren en clb-medewerkers 

Gelet op de hoger aangehaalde knelpunten (leraren voelen zich niet altijd betrokken en/of competent) 

pleit de Vlor voor een stevige verankering van competenties op het vlak van studiekeuzebegeleiding in 

het beroepsprofiel van de leraar. ‘Career guidance’20 zou explicieter tot de taak van de leraar moeten 

behoren. 

Meteen is dit ook een aanbeveling voor het vast programmeren van opleidingsonderdelen over 

studiekeuzebegeleiding in de lerarenopleiding. 

Advies aan overheid, lerarenopleidingen: 

Zorg voor een sterkere verankering van competenties op het vlak van studiekeuzebegeleiding in het 

beroepsprofiel van de leraar. 

Gelet op zijn vraag om de rol van de klassenraad in het formuleren van adviezen over studiekeuze te 

versterken, pleit de raad voor een uitbreiding van het nascholingsaanbod op het vlak van 

studiekeuzebegeleiding, zowel voor leraren als voor clb-medewerkers. Meer bepaald is er nood 

professionalisering in: 

¬ data-geletterdheid;  

¬ resultaten van toetsen kunnen kaderen en linken aan het bredere oriënteringsproces; 

¬ op de hoogte zijn van de mogelijkheden van arbeidsmarkt en hoger onderwijs; 

¬ communicatievaardigheden in functie van adviezen aan leerlingen en ouders; 

¬ loopbaanleren; 

¬ diversiteitscompetenties (goed inzicht hebben in het keuzeproces van leerlingen uit 

kansengroepen en in staat zijn hierover goed te communiceren); 

¬ …. 

 

Advies aan pedagogische begeleidingsdiensten, nascholingssector, overheid (via prioritaire 

nascholingsthema’s): 

Breid het nascholingsaanbod uit voor leraren en clb-medewerkers op het vlak van 

studiekeuzebegeleiding  

4.3 Concrete aanbevelingen/engagementen voor een structureel SO-HO-
overleg op korte termijn 

De Vlor stelt voor om op korte termijn een structureel overleg over de overgang van secundair naar 

hoger onderwijs te installeren met gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle betrokken actoren uit 

secundair en hoger onderwijs. In het stuho-advies pleitte de raad al voor een structureel niveau-

overschrijdend overleg en schoof enkele principes naar voren voor de organisatie ervan.  

                                                                                                                                                                             

20 Zie OECD (2010), Learning for jobs ( OECD Reviews of Vocational Education and Training). 
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4.3.1 Algemene principes voor het SO-HO-overleg 

In het stuho-advies vroeg de Vlor om geen bijkomende overlegstructuren te creëren, maar het overleg 

zoveel mogelijk te enten op bestaande structuren en het zoveel mogelijk bottom-up tot stand te laten 

komen. De raad stelt nu opnieuw voor om dat overleg te verankeren in de bestaande structuur van de 

Vlor. Hij vraagt de overheid om hiervoor mensen en middelen ter beschikking te stellen.  

Het overleg zou moeten vertrekken vanuit een gemeenschappelijk concept van 

studiekeuzebegeleiding. Overleg kan per studiegebied, maar ook studiegebiedoverschrijdend overleg 

kan relevant zijn.  

De eigenheid van de instellingen moet in het overleg erkend worden.  

4.3.2 Op de agenda voor het overleg 

De raad vindt het niet wenselijk een top-down agenda op te leggen (bv. door de overheid), maar 

schuift wel enkele mogelijke relevante topics naar voren:  

¬ Algemeen: een overlegcultuur stimuleren door wederzijdse informatie-uitwisseling en kennis 

van elkaars onderwijssysteem: 

Het structureel overleg moet wederzijdse informatie over elkaars werkwijze en regelgeving verbeteren. 

In het overleg kan informatie uitgewisseld worden over aanbod en leerwegen, over onderwijskundige 

aanpak in secundair en hoger onderwijs. Het structureel SO-HO-overleg kan het forum zijn om te 

overleggen over de mate waarin de curricula van beide onderwijsniveaus zich tot elkaar verhouden. 

Op die manier krijgen de actoren beter inzicht in resp. de eindtermen van het secundair onderwijs en 

de begintermen/instapcompetenties van het hoger onderwijs.  

¬ Specifiek: overleg gericht op het verbeteren van bestaande aanpak van 

studiekeuzebegeleiding: 

Enkele van de hoger genoemde aanbevelingen om het studiekeuzeproces te versterken (4.2.1, 4.2.3. 

en 4.2.4.4), worden bij voorkeur vanuit een structureel SO-HO-overleg ontwikkeld en uitgevoerd.  

Een zeer belangrijk principe om SO-HO-overleg over een verbetering van het studiekeuzeproces 

efficiënt te laten werken, is dat er heel concrete doelstellingen en een gefaseerde aanpak met goed 

gedefinieerde opbrengsten worden afgesproken. Actoren uit secundair en uit hoger onderwijs 

formuleren best samen de doelstellingen waaraan ze willen aan werken, per component van het 

studiekeuzebegeleidingsproces. Dat kan voor specifieke vaardigheden (zoals wiskunde en 

taalvaardigheid) maar het is ook denkbaar om dat te doen voor meer generieke, psychologisch-

pedagogische thema’s als keuze, motivatie en interesse. Ook daarvoor kunnen concrete trajecten met 

duidelijke operationele doelstellingen uitgetekend worden. 

Naar analogie met een eerder overlegproject voor wiskunde, zijn actoren uit secundair en hoger 

onderwijs bereid om op korte termijn te starten met een overlegproces over taalvaardigheid 

academisch Nederlands (in de lijn van hoger genoemde zelfevaluatie-instrumenten, zie 4.2.3). Deze 
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aanbeveling was eerder al opgenomen in het stuho-advies.21 Taal wordt hier gezien vanuit een breed 

taalbeleid (in zowel secundair en hoger onderwijs). Het overleg moet in functie staan van concrete 

oplossingen voor bepaalde pijnpunten. In het overleg kan vanuit concrete doelstellingen 

geïnventariseerd worden wat er al bestaat aan instrumenten en methodieken. Er kan onderzocht 

worden wat waarvoor (voor welke doelstelling) zinvol is en wat gevalideerd kan worden. 
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21 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over het instapprofiel van de student hoger onderwijs, 12 juni 2012, 

punt 8.1.3. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-instapprofiel-van-de-student-hoger-onderwijs
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6 Bijlage: Categorieën van studierendement 

 0 % -  

10 %  

 

10% - 

20% 

20% - 

30% 

30% - 

40% 

40% - 

50% 

50% - 

60% 

60% - 

70% 

70% - 

80% 

80% - 

90% 

90% - 

100% 

100 %22 Nvt23 Totaal 

ABA 2641 1269 1113 914 1040 1048 1185 1405 1997 8606 6419 6 21.224 

 12.44% 5.98% 5.24% 4.30% 4.90% 4.94% 5.58% 6.62% 9.41% 40.55% 30.24% 0.03% 100% 

PBA 2643 1231 1133 1035 1093 1143 1302 1691 2441 10818 7497 5 24.535 

 10.77% 5.02% 4.68% 4.21% 4.45% 4.66% 5.31% 6.89% 9.95% 44.09% 30.56% 0.02% 100% 

Totaal 5284 2500 2246 1949 2133 2191 2487 3096 4438 19424 13916 11 45.759 

 11.60% 5.46% 4.91% 4.26% 4.66% 4.79% 5.43% 6.76% 9.70% 42.45% 30.41% 0.02% 100% 

(x = aantal verworven studiepunten/aantal actieve opgenomen studiepunten24); Generatiestudenten 2010-2011. Bron: Datawarehouse Hoger onderwijs. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

22 De cijfers in deze kolom maken ook deel uit van de categorie 90 % - 100 %. Ze werden opnieuw opgenomen in een aparte kolom omdat de raad het belangrijk vindt om ook een zicht te hebben op 

die studenten die 100 % van de opgenomen studiepunten ook verwerft. 

23 Niet van toepassing: dit slaat op ‘actieve inschrijvingen zonder actieve opgenomen studiepunten’. Dit wil zeggen studenten die wel een inschrijving hebben maar daar geen opleidingsonderdelen 

aan hebben verbonden. 

 


