EERSTE HULP BIJ…

VERDER STUDEREN

1. AANBOD EN TOELATINGS VOORWAARDEN

(VLAANDEREN.BE)

Heel wat jongeren stoppen na het secundair onderwijs niet met school. Zij studeren verder aan een hogeschool
of aan een universiteit of ze volgen hoger beroepsonderwijs (hbo5).
Via het hoger onderwijs kunt u het diploma van bachelor of master behalen, of de titel van gegradueerde of
doctor.
Aanbod
Verschillende soorten instellingen bieden in Vlaanderen opleidingen in het
hoger onderwijs aan. De bekendste instellingen zijn de hogescholen en de
universiteiten:
. De hogeschool biedt professionele bacheleropleidingen aan
. De universiteit biedt academische bachelor- en masteropleidingen aan
en doctoraatsopleidingen.
In sommige secundaire scholen en in sommige centra voor volwassenenonderwijs (cvo) kunt u hoger
beroepsonderwijs (HBO5) volgen. HBO5 behoort ook tot het hoger onderwijs. De opleidingen van HBO5
situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen.
Toelatingsvoorwaarden
Om een bacheloropleiding te starten hebt u een van de volgende diploma's nodig.
. diploma secundair onderwijs
. diploma hoger onderwijs van het korte type
. diploma hoger onderwijs voor sociale promotie
. diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs
. studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend met een van de voorgaande diploma's
Als u niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, dan beslist de hogeschool of universiteit of u kunt
starten in het hoger onderwijs. Een hogeschool of universiteit legt afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in
het onderwijsreglement. Voor meer informatie neemt u contact op met de hogeschool of universiteit waar u
wilt studeren.
Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden:
De opleidingen audiovisuele kunst en beeldende kunst, en muziek en podiumkunsten organiseren een
artistieke toelatingsproef.
Voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde moet u slagen voor het toelatingsexamen arts of het
toelatingsexamen tandarts.
Voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect moet u een niet-bindende
toelatingsproef (ijkingstoets) afleggen. Ook voor de opleiding diergeneeskunde moet u sinds 2019 een nietbindende toelatinsgproef afleggen.
Voor de lerarenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs in een hogeschool in
Vlaanderen moet u een niet-bindende toelatingsproef (instaptoets) maken.
Om een masteropleiding of een bachelor-na-bachelor te starten, moet u een bachelordiploma hebben. De
hogescholen en universiteiten bepalen verder zelf of dit een diploma van een specifieke bacheloropleiding
moet zijn.
Om een master-na-master te starten, moet u een masterdiploma hebben. Hogescholen en universiteiten
bepalen verder zelf of dit een diploma van een specifieke masteropleiding moet zijn.
Hogescholen en universiteiten kunnen afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden toestaan, omwille van
humanitaire redenen, medische, psychische of sociale redenen. Soms kunt u ook een afwijking op de
toelatingsvoorwaarde verkrijgen als blijkt dat u op basis van eerdere studies een voldoende niveau behaalt.

2. DE VERSCHILLEN TUSSEN HET SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS
Hoe ziet een academiejaar eruit?
In het hoger onderwijs noemen we een schooljaar een academiejaar. De lessen starten pas in de
tweede helft van september en eindigen in mei, waarna de examens van start gaan tot eind
juni. De pechvolgels die tijdens het jaar niet slagen voor al hun examens, mogen vanaf half
augustus in de zogenaamde tweede zit herexamens afleggen.
Er zijn twee systemen om een academiejaar in te delen:
Er is een semestersysteem dat bestaat uit twee lesperiodes van een dertiental weken, met
daarna telkens examens.
Daarnaast heb je ook een modulesysteem. Daarin is het jaar opgedeeld in vier
modules van zes of zeven lesweken, telkens opgevolgd door examens.
Hoe ziet een lesweek eruit?
Je zal aan de unief of hogeschool minder les hebben dan in het secundair
onderwijs. Hoeveel dat precies is, hangt af van de opleiding en varieert ongeveer
van 20 tot 25 lesuren per week.
Een lessenrooster kan wel vrije uren of springuren bevatten. Dat betekent echter
niet dat je bakken vrije tijd hebt. Er wordt verwacht dat je deze vrije uren aan
schoolwerk besteedt. Je kan tijdens springuren meestal terecht in de bibliotheek om
te studeren of te werken.
Er wordt dus een grote vorm van zelfstandigheid verwacht van de studenten. Je
moet zelf notities nemen tijdens de les, en ervoor zorgen dat je ook actief studeert
doorheen de lesweken. Zelfs als het lijkt alsof de examens nog ver weg zijn.
Wat zijn studiepunten?
Als je wil weten hoe zwaar een vak is en hoeveel tijd je eraan zal moeten besteden, kijk
je naar het aantal studiepunten. Meestal is het aantal daarvan drie, of een veelvoud
daarvan. Een modeljaar telt ongeveer 60 studiepunten, en een volledige professionele
bacheloropleiding telt er 180.
Elke studiepunt staat voor ongeveer 25 tot 30 uur studieactiviteit, en daar rekenen we
alles toe:
- lessen volgen
- opdrachten maken
- groepswerken
- examens afleggen
Als je dat alles zou omrekenen in werkuren en rekening zou houden met weekends en
vakanties, dan komt een modeltraject uit op het equivalent van een voltijdse job.
Hoe slaag je in het hoger onderwijs?
In het hoger onderwijs slaag je niet per jaar, maar per vak. Elk vak dat je succesvol
afrondt, levert je een creditbewijs op. Heb je alle creditbewijzen van de 180
studiepunten van je bacheloropleiding, dan behaal je je diploma.
Omdat je per vak slaagt, kan het gebeuren dat je naar een volgend jaar mag, terwijl je
toch nog enkele vakken van het vorige jaar als bagage meeneemt.

(AP.BE)

3. HOGESCHOOL OF UNIVER SITEIT?

(VIVES.BE)

Een masterstudent denkt een beetje anders dan een professionele bachelor. Een student professionele
bachelor leert eerder al doende vanuit de praktijk, terwijl een masterstudent theoretischer is ingesteld en alles
graag tot op de bodem uitspit. Wil je starten in het hoger onderwijs, dan is het belangrijk dat je voor jezelf
uitmaakt: wat voor student ben jij?
Tempo en studiedruk
Jouw persoonlijkheid, je ambities en drive bepalen in grote mate waar je terechtkomt in je leven, niet of je je
diploma nu gehaald hebt aan een hogeschool of universiteit. Bovendien zien we dat veel studenten juist kiezen
voor een hogeschool omdat een professionele bacheloropleiding je meer toelaat om op eigen tempo een
studietraject af te werken. Het neemt de stress wat weg en zorgt ervoor dat je je rustig kunt ontwikkelen en
beter voorbereid de arbeidsmarkt kunt betreden.
Bachelor studenten hebben vaak een hoge realiteitszin. Ze zijn flexibel, makkelijk inzetbaar, blinken uit door
hun hands-on-mentaliteit en weten goed wanneer, waarom en hoe bepaalde projecten moeten worden
aangepakt. Dat is een grote troef voor wie van de hogeschool af komt.
Wie start aan de hogeschool, bijvoorbeeld uit vrees dat een master te zwaar is, kan achteraf via een
schakelprogramma alsnog verder studeren aan een masteropleiding. Veel experts zijn het erover eens dat een
student die een master na een professionele bachelor op zak heeft, het best is klaargestoomd om aan zijn
loopbaan te beginnen. En steeds meer afgestudeerden met een professionele bachelor zetten de stap naar de
universiteit nadat zij aan de hogeschool hun diploma hebben behaald.
Jouw interesses geven het meeste kans op slagen
Twijfel je nog tussen een opleiding aan de hogeschool of aan de universiteit? Kom dan eens langs voor een
gesprek met een van onze studie- en trajectbegeleiders. Bekijk even de opleidingen en kijk of er iets bij zit dat
aansluit bij jouw interesses. Want dat geeft je uiteindelijk de meeste kans op slagen. Wat je ook kiest,
hogeschool of universiteit, het belangrijkste is dat je kiest voor iets wat je graag doet.
Info lijsten
Hier vind je een lijst van alle opleidingen die je kan volgen:
hogeronderwijsregister.be/home
Hier vind je een lijst van alle Hogescholen:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=411&hz=1
Hier vind je een lijst van alle Universiteiten:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=511&hz=1
Onderwijsaanbod Vlaanderen:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx

4. HOEVEEL KOST EEN STU DENT?

(THOMASMORE.BE)

De gemiddelde cijfers, berekend door CEBUD
Studeren aan een hogeschool of universiteit kost
vandaag 5.960 euro per jaar voor kotstudenten, 4.980
euro voor een pendelstudent, die met een eigen
wagen rijdt en 1.830 euro voor een student, die het
openbaar vervoer gebruikt. Een student die recht
heeft op een studietoelage van de Vlaamse overheid
betaalt veel minder inschrijvingsgeld en mag van die
bedragen ongeveer 780 euro aftrekken.
Deze cijfers bevatten zowel directe als indirecte
studiekosten en werden berekend door CEBUD, het
Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More hogeschool. Bij de directe studiekosten weegt
het inschrijvings- of studiegeld zwaar door voor niet-beursstudenten. Bij de indirecte studiekosten doet de
huur van een kot of verplaatsingen met een eigen wagen naar de campus de rekening serieus stijgen.
Studiegeld weegt door
Directe studiekosten zijn kosten die elke student moet maken om te kunnen studeren. De grootste
uitgavenpost is het studiegeld. Inschrijven aan een hogeschool of universiteit kost:
890 euro voor niet-beursstudenten,
470 euro voor bijna-beursstudenten,
105 euro voor beursstudenten.
Naast het studiegeld moet men ook de kosten voor cursussen, boeken, stages, labo’s of ateliers, een computer,
de nodige software en een printbudget rekenen. De hoogte van die kosten is zeer sterk afhankelijk van de
gekozen studierichting. Gemiddeld bedragen ze 741 euro per jaar voor een opleiding aan de hogeschool.
Neem het openbaar vervoer
Indirecte studiekosten hebben betrekking op het vervoer van en naar de campus, het huren van een kot en
andere schooluitrusting. Die liggen een stuk hoger voor kot- dan voor pendelstudenten. Wie voor het openbaar
vervoer kiest, is het beste af.
Kot. Op kot gaan, kost gemiddeld 4.329 euro per jaar, verplaatsings- en andere kosten inbegrepen. De kotprijs,
gemiddeld 337 euro per maand, is de grootste uitgavepost bij de indirecte studiekosten. De meeste
universiteiten en hogescholen hebben eigen residenties met kamers waarvan de huurprijs afhankelijk is van het
inkomen van de ouders. Hierdoor ligt de huurprijs soms de helft lager dan wat op de privémarkt wordt betaald.
Trein. De gemiddelde prijs, die pendelstudenten betalen voor een treinabonnement bedraagt 181 euro per
jaar. Hiervoor is gerekend met een afstand van thuis naar hogeschool / universiteit van 26 km. Wie verder van
de campus woont, gaat sneller op kot. Wie dichterbij woont, betaalt natuurlijk minder.
Eigen wagen. Wie voor die verplaatsing een eigen wagen gebruikt, betaalt minimaal rond de 3.335 euro per
jaar. Daarin is begrepen de afschrijvingskost van een tweedehands-benzinewagen, de prijs van een verzekering
voor een jonge bestuurder, belastingen, de autocontrole, het onderhoud en de brandstof voor 10.000 km.
Leefkosten
En dan zijn er nog de leefkosten. Het gaat om het dagelijkse levensonderhoud met kosten voor voeding, kledij,
ontspanning,… kosten die je ook maakt als je niet studeert. Volgens CEBUD bedragen deze leefkosten minimaal
6.373 euro voor een kotstudent en 6.131 euro voor een pendelstudent. Het verschil zit hem vooral in de
hogere kosten voor voeding. In het globale pakket van de leefkosten gaat ongeveer een derde naar voeding
(2.143 euro voor kotstudenten en 1.946 euro voor pendelstudenten) en een iets groter aandeel naar
ontspanning (2.271 euro). De overige leefkosten zijn o.a. kledij, gezondheid, persoonlijke hygiëne, mobiliteit en
de kosten verbonden aan een eigen slaapkamer.

5. OOK ALS STUDENT ONDE RVIND JE AANPASSINGEN

Een hogere opleiding is uiteraard een niveau hoger dan een secundaire opleiding. Er wordt immers meer
theorie in kortere tijd behandeld. De kennis die je opdoet pas je zelfstandig in opdrachten toe. Daarbij zijn de
volgende eigenschappen belangrijk voor jou als student:
Goed voorbereiden
“Het grootste verschil tussen het
middelbaar onderwijs en het hoger
onderwijs was voor mij persoonlijk
de vrijheid die je krijgt.”

De lesstof wordt niet altijd klassikaal behandeld. Je krijgt te horen
welke stof je moet voorbereiden en er wordt vanuit gegaan dat je dat
zelfstandig doet. Als je het niet begrijpt, wordt er wel ruimte voorzien
om vragen stellen.
Zelf je planning bewaken

Op de hogeschool of universiteit wordt gewerkt met deadlines: er wordt aangegeven wanneer een opdracht af
moet zijn of wanneer een examen plaatsvindt. Hoe je die deadline haalt, is jouw eigen verantwoordelijkheid.
Het helpt om elke week een planning te maken van hoofdstukken die je moet lezen en opdrachten die je in
delen uit kunt voeren. Studenten die alles op het laatste moment doen, hebben een kleinere kans om een vak
met een voldoende af te ronden. Door goed te plannen kun je tussendoor goed bijsturen.
Samenwerken in projectgroepen
Veel opdrachten doe je in projectgroepen. Met andere studenten werk je aan een opdracht. Dit vraagt veel
afstemming en overleg. Het is belangrijk voor de groep dat je gemaakte afspraken nakomt en dat je elkaar
feedback geeft op de samenwerking.
Eigen verantwoordelijkheid
Bij het verder studeren ben je zelf verantwoordelijk. Docenten controleren niet meer of je je huiswerk hebt
gemaakt. Als je iets niet snapt, moet je dit zelf aangeven. Wees dus niet bang om vragen te stellen. Bovendien
zien we dat docenten of professoren makkelijker bereikbaar zijn dan vroeger.

STUDIESHOP.BE
Studieshop.be is een partner van secundaire scholen, hogescholen en studenten. Wij zorgen voor een
gepersonaliseerd studiepakket, waardoor jij – als student – al het juiste materiaal hebt om jouw studiejaar
perfect te doorlopen. Geen enkel studiemateriaal is ons onbekend: studieboeken, cursusmateriaal,
praktijksets, enz.
Studieshop.be heeft vorig jaar meer dan 125 Vlaamse instellingen geholpen en meer dan 60.000 individuele
studenten een van compleet studiepakket voorzien.
Wij zijn bereikbaar op www.studieshop.be of per telefoon op 0800/57.117. Studiemateriaal kan online of
telefonisch besteld worden & wordt aan huis geleverd.

