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• Universiteit Antwerpen

• AP Hogeschool

• Hogere Zeevaartschool

• Karel de Grote Hogeschool

Associatie Universiteit & Hogescholen 
Antwerpen (AUHA)
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• Bachelor starten zonder diploma secundair onderwijs

• Geen eenvoudige procedure: meer informatie

 Informatiesessie vandaag

Vragenuurtje 30 maart 2021 om 19u

 Informatiesessie over studiekeuze bij de AUHA

www.auha.be/pat

Waarom deze sessie?
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Diploma secundair halen Procedure 
Afwijkende
Toelating 

bachelor

Toelatingsbewijs
hoger onderwijs

Geen diploma secundair onderwijs

Andere 
opleiding 
dan 
bachelor -
zonder 
diploma 
secundair 
onderwijs



4

Toelatingsbewijs 
hoger onderwijs

Diploma 
secundair 
onderwijs
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• Leerplichtonderwijs 

• Volwassenenonderwijs (cvo)
- Avondonderwijs of dagonderwijs

• Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
- Zelfstandig de leerstof verwerken

- Flexibele examenregeling (hele jaar door)

- examencommissiesecundaironderwijs.be

• Leren en werken in het DBSO
- www.onderwijskiezer.be

Diploma secundair onderwijs toch nog behalen?
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Diploma halen Procedure 
Afwijkende
Toelating 

bachelor

Toelatingsbewijs
hoger onderwijs

Geen diploma secundair onderwijs

Andere 
opleiding 
dan 
bachelor –
zonder 
diploma 
secundair 
onderwijs
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• Bachelor aan de Open Universiteit 
- Geen diplomavereisten, wel minimum 18 jaar

• Syntra Vlaanderen
- Ondernemersopleidingen (beroepsgerichte vorming) en andere 

opleidingen

- www.syntra.be

• VDAB-opleidingen
- beroepsgericht

- www.vdab.be/opleidingen

Andere opleiding zonder diploma secundair 
onderwijs
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Procedure Afwijkende Toelating (bachelor)

Een bachelor volgen zonder diploma secundair 
onderwijs? 
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Wanneer kan je deelnemen aan deze pAT?

Je hebt geen 
diploma 
secundair 
onderwijs

Je bent minstens 
21 jaar op de 
uiterste datum 
van inschrijving 
of op 31 
december van 
dat jaar

Je hebt dat 
academiejaar 
nog niet 
deelgenomen 
aan de 
procedure

+ 21 + 
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• Naast het toelatingsbewijs:
- Taalvereisten

- Bijkomende voorwaarden

• Kunstopleidingen: verplichte en bindende toelatingsproef

• Geneeskunde en tandheelkunde: verplichte en bindende 
toelatingsproef

- Soms niet-bindende toelatingsproef 

• Bijvoorbeeld ingenieur, dierengeneeskunde…

Let op! 
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Procedure

STAP 1

INFORMEREN

STAP 2

STUDIEORIENTERINGSDOSSIER
+

INSCHRIJVEN voor PAT

STAP 3

TEST ALGEMEEN NIVEAU

STAP 4

BEOORDELING

STAP 5

INSCHRIJVEN IN DE INSTELLING

STAPPENPLAN pAT
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- Ga na wat studeren aan het hoger onderwijs betekent

• Te voorziene studietijd 

• Mogelijkheden deeltijds studeren

• Welke hindernissen kun je verwachten, hoe ga je die 
aanpakken?

• Kostprijs, leerkrediet, studiefinanciering

STAP 1: Informeer jezelf – hoger onderwijs 
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- Websites universiteit en hogescholen

- Infodagen, brochures, SID-ins

- Instrumenten (bijvoorbeeld Columbus of onderwijskiezer.be)

- Volg de sessie over studiekeuze van de AUHA

- Test je startcompetenties (zie onderwijskiezer.be)

Weten wie je bent en waarom je iets kiest

STAP 1: informeer jezelf - studiekeuze
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• Onderdelen:
- Persoonsgegevens

- Studieoriëntering  Weten wie je bent en

- Arbeidsloopbaan waarom je iets kiest

- Onderwijs en Vorming

- ICT-vaardigheden Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 

- Taalkennis

SJABLOON (www.auha.be/pat)

HEEL NAUWKEURIG INVULLEN – VRAAGT TIJD!!

Maakt deel uit van je inschrijving!

STAP 2a: studiekeuzeoriënteringsdossier
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• Persoonlijke reflectie op je ‘loopbaan’ 
(onderwijs en arbeid) en studiekeuze

• Geeft anderen inzicht in wat je al gedaan hebt

• Een werkopdracht die wordt geëvalueerd door de 
beoordelingscommissie. 

Je kan hierin tonen wat je weet over het hoger onderwijs en de 
opleiding die je gekozen hebt

 Zorg voor de nodige bewijsstukken!

Studiekeuzeoriënteringsdossier = 
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• SOD volledig ingevuld + alle bewijsstukken ok: 
inschrijven

• Inschrijven via www.auha.be/pat (elektronisch 
inschrijfformulier) - verzend ook het SOD en alle 
bewijsstukken 

STAP 2b: inschrijven pAT
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• Voorjaarsprocedure
- Inschrijving tussen 1 en 30 april 2021

Slagen = starten 1ste semester 2021-2022

DEADLINE voor inschrijving = 30 april 2021

• Najaarsprocedure
- Inschrijving tussen 1 en 30 oktober 2021

Slagen = starten 2ste semester 2021-2022

DEADLINE voor inschrijving = 30 oktober 2021 

Timing
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• Wat?
- een algemene test voor begrijpend lezen 

- NIET inhoudelijke kennis in een bepaald domein

- Format:

• 15-tal korte tekstjes met telkens meerkeuzevragen 

• 60 vragen in een boekje (op papier)

• 90 minuten

• bolletjes kleuren op een antwoordblad 

• Je kan je niet echt voorbereiden

STAP 3: Test Algemeen Niveau
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• De beoordeling is gebaseerd op:
1. De test algemeen niveau

2. De evaluatie van het studieoriënteringsdossier door een 
beoordelingscommissie (drie personen) 

• De beslissing bestaat uit:
1. Een toelating of niet toelating tot het hoger onderwijs

2. Een studieadvies

STAP 4: BEOORDELING



20

Negatieve beslissing Positieve beslissing

Advies, gesprek, alternatieven inschrijven in de 
opleiding
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Structuur hoger onderwijs



Schakel-
programma

Manama

Master

ACADEMISCHE BACHELORPROFESSIONELE 
BACHELORGRADUAAT

JIJ MET JE SECUNDAIR DIPLOMA OF TOELATINGSBEWIJS

Banaba Doctoraat

JIJ MET DE JOB VAN JE LEVEN!

Vervolgtraject
Hogeschool

Universiteit
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• Studiepunten:
- 1 studiepunt = 25 à 30 uur werken

- 37 à 45 uur per week investeren bij voltijds studeren

• Leerkrediet? 

• Hogeschool of universiteit?

Meer informatie hoger onderwijs
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Leerkrediet 

Bij inschrijving worden
studiepunten uit je rugzak
gehaald.

Als je slaagt voor je vakken, 
krijg je de studiepunten
terug.

+ 60 STP

Jouw leerkrediet:

140
STP

niet voor 
graduaat!!

• Virtuele
rugzak

• Krijg je van 
de 
overheid
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Hogeschool of universiteit?
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- 90 of 120 studiepunten (verpleegkunde = 180 SP)

- Hogeschool

- Voltijds studeren = 2 jaar 

- Werken en studeren = 3 jaar

- Voorbereiding op een beroep 

- Minder theoretisch dan een bacheloropleiding

- Kleine groepen, nauw contact met de lesgever

- Werkplekleren!

 Geen diploma secundair onderwijs: pAT graduaat

Graduaat
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- 180 studiepunten (uitzondering verpleegkunde)

- Hogeschool

- Voltijds studeren = 3 jaar 

- Voorbereiding op een beroep 

- Meer theoretisch dan een graduaatsopleiding

- Ook werkplekleren, afhankelijk van de opleiding

Professionele bachelor



28

- 180 studiepunten 

- Universiteit 

- Ook kunstopleidingen en Hogere Zeevaartschool

- Voltijds studeren = 3 jaar 

- Voorbereiding op onderzoek en ontwikkelen van kennis

- Voorbereiden op master (1 of 2 jaar)

Academische bachelor
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Vragen?



30AP (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen)
Kris Van Elsen
Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen
03 213 93 22
kris.vanelsen@ap.be
www.ap.be

Hogere Zeevaartschool
Bea Wauters
Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen
03 205 64 81
bea.wauters@hzs.be
www.hzs.be



31Karel de Grote-Hogeschool
Kim Buermans
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
03 613 14 27
admission@kdg.be
www.kdg.be

Universiteit Antwerpen
Ann Coene

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen

03 265 36 09

ann.coene@uantwerpen.be

www.uantwerpen.be
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• Inschrijven tussen 1 en 30 april

• Vragenuurtje SOD 30 maart 2021 om 19u 

• Infosessie over studiekeuze

• www.auha.be/pat

Belangrijke data
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www.auha.be/pat
Veerle Van Houwenhove
stafmedewerker
Isabelle De Ridder
beleidssecretaris
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