
VRAGEN OVER JE STUDIEKEUZE

Vragen over de toelatingsvoorwaarden 

 Wat zijn de toelatingsvoorwaarden (diplomavoorwaarde, taalvoorwaarde…)?
 Is er een toelatingsproef of ingangsexamen? Wat houdt het in? Is het verplicht? 

Wanneer gaat het door? Hoe kan ik me voorbereiden? 
 Wordt er slechts een beperkt aantal studenten toegelaten voor de opleiding? 

Vragen over de opleiding 

 Moet je een bepaalde voorkennis hebben? Kan je die toetsen en/of voorbereiden? 
 Is de opleiding eerder theoretisch, praktisch of een combinatie? 
 Hoe lang duurt de opleiding als je voltijds les volgt? 
 Als je de opleiding liever deeltijds wil volgen, welke mogelijkheden heb je? 
 Wat zijn de mogelijke onderwijsvormen (dag -, avond -, afstandsonderwijs of combinatie)?
 Wordt er een vast lespakket aangeboden? 
 Zijn er keuzevakken of aparte afstudeerrichtingen? Zo ja, vanaf wanneer in het traject? 
 Welke opleidingsonderdelen (= vakken) krijg je en wat houden ze in? 
 Zijn er stageperiodes? Vanaf wanneer en hoeveel? 
 Neemt de opleiding deel aan internationale uitwisselingsprogramma’s? 

Vragen over de school of campus 

 Wat is uniek en aantrekkelijk aan deze onderwijsinstelling? 
 Wanneer zijn er info- en opendeurdagen? 
 Hoe zit het met de bereikbaarheid van de campus(sen)? 
 Welke sociale voorzieningen zijn er? 
 Kan je op kot?
 Welke mogelijkheden zijn er voor studenten met een bijzonder statuut (werkstudenten, topsporters...)? 
 Welke mogelijkheden zijn er voor studenten met functiebeperkingen? 
 Welke vormen van (studie)begeleiding zijn er mogelijk? 
 Hoe werkt het examensysteem? 
 Hoe ziet het academiejaar eruit? 
 Hoe verlopen de contacten met professoren, docenten en assistenten? 
 Hoe hoog zijn de studiekosten? 
 Wat is de inschrijvingsperiode en hoe moet je inschrijven? 

Vragen over de toekomst

 Welke vervolgopleidingen zijn er mogelijk na deze studies? 
 In welke sectoren en beroepen kan je later terecht?
 Wat is het perspectief op tewerkstelling?

Ontdek de checklists en meer info over studeren in de brochure ‘Wat na het Secundair Onderwijs’.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingen/wat-na-het-secundair-onderwijs

