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Kapelle‐op‐den‐Bos, 13 januari 2012 
 
 

Studie‐informatiedag (SID‐in) 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Vrijdag 20 januari bezoeken we met de leerlingen van het zesde jaar de SID‐in te Leuven. Dit is 
een  netoverschrijdende  studie‐informatiedag  die  de  CLB’s  samen  met  het  Departement 
Onderwijs  organiseren.  Alle  hogescholen  en  universiteiten  van  Vlaanderen  zijn  hierop 
uitgenodigd,  maar  ook  andere  instellingen  zoals  Defensie,  Politie,  VDAB,  VIZO 
(middenstandsopleiding) en HIRL (volwassenenonderwijs) worden voorgesteld. Op deze beurs 
kan  je  dus  kennismaken  met  de  volledige  waaier  aan  opleidingsmogelijkheden  na  het 
secundair onderwijs in Vlaanderen.  
 
De leerlingen worden stipt op het gewone beginuur (08.40 u.) verwacht zodat we tijdig kunnen 
vertrekken. Om de SID‐in voor te bereiden, kan de bijlage en het bijgevoegde beursplan een 
hulpmiddel zijn. Het is belangrijk om op voorhand eens na te gaan welke informatie je van de 
verschillende hogescholen en universiteiten zou willen krijgen. Dat kan gaan van huisvesting 
tot studiebegeleiding. Tijdens de middagpauze zullen we terug zijn op school.  
 
Voor deze buitenschoolse activiteit zal op de schoolrekening een bedrag van 5,30 euro voor 
het busvervoer vermeld staan.  
 
Aangezien  deze  activiteit  binnen  een  schoolweek  valt,  is  de  deelname  van  elke  leerling 
verplicht. Mocht uw zoon of dochter door ziekte of door een andere gemotiveerde reden niet 
kunnen deelnemen aan deze activiteit, vragen wij u om dit zo snel mogelijk aan de school te 
melden. We  verwachten dat uw  zoon of dochter de wettiging  van deze afwezigheid op het 
leerlingensecretariaat  binnenbrengt  binnen  een  termijn  van  veertien  dagen  na  de  uitstap. 
Gebeurt dit niet, dan  zijn wij genoodzaakt de door de  school gemaakte niet  recupereerbare 
kosten aan te rekenen op de schoolrekening. 
 
Mocht u als ouder zelf geïnteresseerd zijn om een bezoek te brengen aan de SID‐in dan kan dit 
op  zaterdag  21  januari  2012.  Deze  beurs  gaat  door  in  de  Brabanthal  te  Leuven  en  is  op 
zaterdag doorlopend geopend van 10.00 u. tot 16.00 u. De toegang is gratis en er bestaat een 
mogelijkheid  om  de  informatieverstrekkers  van  de  onderwijsinstellingen  individueel  te 
bevragen.  Voor  verdere  informatie  verwijzen  we  graag  door  naar  de  website 
http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/.  
 
Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  deze  voormiddag  op  de  SID‐in  een  leerrijke  activiteit  is  die  de 
leerlingen een stukje dichter bij een weloverwogen studiekeuze brengt.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Tim Houberechts      Paul Verholen      Gino Broeckhoven 
Coördinator 3de graad      Adjunct‐Directeur a.i.    Algemeen directeur 



   CHECKLIST SID-in
Studie-info

Hoelang duurt de opleiding ? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden ? 
Welke voorkennis moet ik hebben ?  
Is er een ingangsexamen of toelatingsproef ? 
Wanneer gaat die door en hoe kan ik me voorbereiden ?

Welke vakken krijg ik en wat houden ze in ?

Tot welke datum kan ik me inschrijven ? Is er een inschrijvingsstop ?

Zijn er keuzerichtingen en vanaf wanneer ?

Krijg ik stages ? Hoeveel ?

Hoe is de opleiding opgevat ? Theoretisch, praktisch of een combinatie ?

In welke onderwijsinstellingen kan ik de richting van mijn keuze volgen ?

Wanneer zijn er info- en opendeurdagen ?

Wat is uniek, typisch, aantrekkelijk ... aan deze onderwijsinstelling ? 
Zijn er mogelijkheden voor werkstudenten ?

Hoe werkt het examensysteem ?

Hoe verlopen de contacten met professoren, docenten, assistenten ? 
Zijn er mogelijkheden tot studiebegeleiding ?

Organiseert de onderwijsinstelling activiteiten in het kader van de 
internationale uitwisselingsprogramma’s ?

Wat zijn mijn mogelijkheden na de studies ? 
In welke sectoren kan ik terecht ? 
Welke zijn de huidige tewerkstellingsperspectieven ?

Hoe hoog zijn de studiekosten ?

Welke sociale voorzieningen zijn er ?

Hoe zit het met de bereikbaarheid van de onderwijsinstelling ? 
Welke verblijfsmogelijkheden zijn er ?

Notities



De studie-informatiedagen bezorgen je informatie over opleidingen 
en beroepen. Deze informatie wordt je gebracht door de instellingen 
(opleidingen) en sectoren (beroepen).

Om een goede keuze te maken is het belangrijk om je degelijk te in-
formeren bv. over de inhoud van een bepaalde opleiding en over wat 
er in een beroep van je wordt verwacht.

Bovendien voorkom je zo onaangename verrassingen tijdens je oplei-
ding of nadien in je beroepssituatie. Je komt immers te weten wat je 
na een opleiding kan, kent en weet. Dat kan je vergelijken met wat je 
moet kunnen, kennen en weten in een beroep.

Op die manier zoek en vind je de beste combinatie van opleiding en 
beroepsmogelijkheden voor jou. 

Raak je ergens niet uit wijs, vraag het gerust op de CLB-stand (nr. 58).

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

STUDIE-INFORMATIEDAGEN
VLAAMS-BRABANT EN HET BRUSSELS 

donderdag 19 januari 2012: 9u - 12u en 13u - 16u 
vrijdag 20 januari 2012: 9u - 12u en 13u - 16u

zaterdag 21 januari 2012: 10u - 16u (doorlopend)

www.sidin.be
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* de nummering uit de publicatie ‘WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?’  
   werd overgenomen.

1
2

53
54
55
56

HVlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
HStudietoelagen
HHoger Onderwijs
HStuderen in het buitenland

57

HDefensie
HPolitie
HSyntra
HVDAB

58
59
60

HCLB
HConsortia voor Volwassenenonderwijs
HVesalius College Brussel

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

HDe chemiesector
HDe elektrotechnische sector
HDe sector kleding/confectie en textielverzorging
DDe horeca
HDe sector internationale handel en de logistiek
HDe sector podiumkunsten
HDe sector van de social profit
HDe sector verhuizen
HDe vastgoedsector
HACV

73 HACLVB
74 HABVV

SECTOREN

HHUB - KUBrussel1
HKatholieke Universiteit Leuven

37 HSint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde1

38 HKoninklijk Technisch Atheneum - 
   Paramedisch Instituut

40 HSint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde
47 HSint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde

UNIVERSITEITEN ANDERE OPLEIDINGSVERSTREKKERS

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
4
5
6

HUniversiteit Hasselt1
HUniversiteit Gent1
HUniversiteit Antwerpen1
HVrije Universiteit Brussel1

HHogere Zeevaartschool1
HArtesis Hogeschool Antwerpen1
HKarel de Grote-Hogeschool1
HLessius Antwerpen
HPlantijnhogeschool van de provincie Antwerpen
HKatholieke Hogeschool Kempen
HLessius Mechelen
HHUB - EHSAL1
HErasmushogeschool Brussel1
HHogeschool voor Wetenschap en Kunst
HGroep T - Internationale Hogeschool Leuven1
HKatholieke Hogeschool Leuven
HXIOS Hogeschool Limburg1
HKatholieke Hogeschool Limburg1
HProvinciale Hogeschool Limburg1

HOGESCHOLEN

HArteveldehogeschool
HHogeschool Gent1
HKatholieke Hogeschool Sint-Lieven1
HHogeschool West-Vlaanderen
HKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende1

27 HKatholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 
   KATHO 
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