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Kom naar
een infomoment
Infodagen 2020
Verken de campus van je opleiding en ontmoet je toekomstige lesgevers.
Stel al je vragen aan studenten en blader door cursussen.
www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

(za) 7 maart 2020
(za) 25 april 2020
(za) 27 juni 2020
(woe) 2 september 2020

10.00 tot 17.00 u.
10.00 tot 17.00 u.
10.00 tot 17.00 u.
15.00 tot 20.00 u.

De specifieke infodagen voor
Graduaat Verpleegkunde
vind je op p.43

Infosessies voor ouders
Kom samen met je ouders naar een infosessie op campus Kantienberg
en ontdek alles over het verschil tussen secundair en hoger onderwijs, graduaten,
bachelors, het leerkrediet, de beste studiemethode, op kot gaan …
www.arteveldehogeschool.be/openlesdagen

4 november 2019
4 februari 2020

19.30 tot 21.30 u.
19.30 tot 21.30 u.

Openlesdagen
Hoe verloopt een les? Hoe voelt het om in een aula te zitten of om deel te nemen aan
een praktijkles? Volg een les mee en ervaar het zelf. De openlesdagen vinden plaats
tijdens de krokusvakantie en op woensdagnamiddag in het voorjaar.

Studiekeuzegesprek
Nood aan een vrijblijvend gesprek over je studiekeuze? Maak een afspraak met de dienst
studieadvies of kom kennismaken met de studiekeuzebegeleiders tijdens de infodagen.
www.arteveldehogeschool.be/afspraken  studieadvies@arteveldehs.be
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Bachelor of graduaat:
wat is het verschil?
BACHELOR

GRADUAAT

Ruime interesse of specifiek beroep?
Een bacheloropleiding geeft je ruime
algemene bagage. Na een bachelor heb
je een brede waaier aan beroepsmogelijkheden.

Een graduaatsopleiding is een
gespecialiseerde opleiding voor een
concreet beroep. Graduaten stomen je
perfect klaar voor een directe start op
de arbeidsmarkt.

Theorie gekoppeld aan praktijk of al doende leren?
Bij een bachelor gaan theorie en praktijk
hand in hand vanaf dag één. Je ontwikkelt
daardoor een brede kennis van je
werkveld. Dankzij stages en praktijkprojecten doe je al tijdens je opleiding
echte werkervaring op.

Bij een graduaat staat leren op de
werkvloer centraal. Dat ‘werkplekleren’
is goed voor minstens een derde van
de studiepunten. Je leert al doende en
krijgt behapbare theorie in functie van
je beroepspraktijk.

Hoe lang duurt de opleiding?
Een bacheloropleiding
= 180 studiepunten (standaard)
= 3 jaar (voltijds) (andere trajecten mogelijk)

Een graduaatsopleiding
= 120 studiepunten (standaard)
= 2, 3 of 4 jaar (langere tijd mogelijk)

Na je diploma verder studeren?
Na een bachelor kan je bijvoorbeeld
een m
 aster halen aan een universiteit,
vaak via een schakelprogramma.
Lees meer over verder studeren op p. 68.

Na een graduaat kan je gaan voor een
bachelor, soms via een verkort traject
(minstens 1,5 jaar). Lees meer over
verder studeren op p. 68.
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Ontdek al onze
bachelors en graduaten
Interesse in een opleiding? In de specifieke opleidingsbrochure vind je alle details
en het precieze programma. Bestel of download je brochure via onze website
www.arteveldehogeschool.be

BACHELORS

GRADUATEN

BUSINESS EN
MANAGEMENT

•
•
•
•

Bedrijfsmanagement
International Business Management
Officemanagement
International Office Management

• Accounting Administration
• Marketing- en Communicatiesupport

COMMUNICATIE,
MEDIA EN DESIGN

•
•
•
•
•

Communicatiemanagement
International Communication Management
Journalistiek
Grafische en Digitale Media
International Graphic and Digital Media

• Programmeren

GEZONDHEID
EN ZORG

•
•
•
•
•
•

Ergotherapie
Logopedie en Audiologie
Verpleegkunde
Vroedkunde
Podologie
Mondzorg

• Verpleegkunde

ONDERWIJS

•
•
•
•

Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Verkorte Educatieve Bachelor
Secundair Onderwijs

• Educatief Graduaat Secundair
Onderwijs

MENS EN
SAMENLEVING

• Sociaal Werk
• Pedagogie van het Jonge Kind

•
•
•
•
•

Orthopedagogie
Tolk Vlaamse Gebarentaal
Maatschappelijk Werk
Sociaal-cultureel Werk
Informatiebeheer: Bibliotheek
en Archief
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BACHELORS

GRADUATEN

12
14
15
16

18
19

Bedrijfsmanagement
International Business Management
Officemanagement
International Office Management

Accounting Administration
Marketing- en Communicatiesupport

BUSINESS EN
MANAGEMENT

10

ARJEN SPITTAEL
OUD-STUDENT BACHELOR
BEDRIJFSMANAGEMENT
EN ONDERNEMER

Als ondernemer
heb jij jouw succes
in eigen handen

“ Hoewel ondernemen niet in mijn genen zit, heeft het
mij altijd gefascineerd. Na het middelbaar was ik
vastberaden om iets met marketing te doen. Het werd
Bedrijfsmanagement aan Arteveldehogeschool.
Dat is meer dan louter ‘studeren’. Tijdens de praktische
vakken krijg je de kans om echt aan de slag te gaan.
Net daar steek je veel van op. Nu run ik een eigen
kledingzaak en loungebar in Gent. Fantastisch,
want als ondernemer heb jij zelf de eindverantwoordelijkheid en dus jouw succes in eigen handen.”

BACHELOR

BEDRIJFSMANAGEMENT

Je wil het maken in de bedrijfswereld
en je ziet een managementfunctie
helemaal zitten. Je bruist van de ideeën
en hebt graag het roer in eigen handen.

BUSINESS EN MANAGEMENT

Het eerste jaar van deze opleiding is breed,
zodat je alle basiskennis en -vaardigheden
meekrijgt die een toekomstige leiding
gevende moet hebben. Daarna kies je uit
7 afstudeerrichtingen.
Jobs
(Zelfstandig) boekhouder, belasting- of boekhoudconsulent, accountant-fiscalist, bankmedewerker,
financieel adviseur, verzekeringsmakelaar, beursmakelaar, commercieel medewerker of leidinggevende
in een kmo of multinational (in binnen- of buitenland),
medewerker bij expeditie- en transportondernemingen
en scheepsagenten, medewerker bij een logistiek bedrijf
in het havengebied, commercieel medewerker, sales- of
inkoopverantwoordelijke, communicatiemedewerker,
marktonderzoeker, vastgoedmakelaar, griffier, juridisch
adviseur, notariaatsmedewerker, consultant, zelfstandig
ondernemer …

2020 — 2021

CAMPUS KANTIENBERG
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Bekroond



Internationale blik

De opleiding Bedrijfsmanagement draagt het ‘bijzonder

Volg een deel van je opleiding in het buitenland

kwaliteitskenmerk ondernemen’ van de overheid.

of ga voor een internationale stage.

BUSINESS EN MANAGEMENT

ACCOUNTANCY — FISCALITEIT

KMO-MANAGEMENT

Je hebt een passie voor cijfers en je bijt je
graag vast in dossiers. Je werkt nauwkeurig,
je wil je klant gefundeerd advies geven en
je bent niet vies van digitale tools.

Start je eigen zaak of neem een kmo over.
Je bent een creatieve netwerker met een
commerciële feeling. Problemen? Die zie
jij eerder als uitdagingen.

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

LOGISTIEK MANAGEMENT

Je bent commercieel ingesteld, klantvriendelijk en geboeid door de
economische en financiële actualiteit.
Je interpreteert cijfers, zoekt oplossingen
voor risico’s en schadeclaims, je stelt
bank- en verzekeringsproducten voor
aan je klant. In mensentaal, uiteraard.

Je specialiseert je in logistieke processen,
transport en distributie. Je leert hoe je
goederen op de meest efficiënte manier
van punt A naar punt B kan krijgen.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

2020 — 2021

Als allrounder combineer je een internationale mindset met talent voor
communicatie en samenwerken.
‘Goesting’ om te ondernemen en
affiniteit met andere culturen zijn een
must. Wil je deze opleiding in het Engels
volgen? Check de bachelor International
Business Management (p. 14).



Ga voor actie

MARKETING
Je hebt een commerciële flair, een hart
voor de klant, een flinke dosis gezond
verstand, creativiteit en zin om in team
plannen uit te werken. En als het even
kan ook interesse in digitale trends en
tools.
RECHTSPRAKTIJK
Rechtspraktijk maakt van jou een
paralegal met dat beetje meer pit.
Je bent nauwkeurig, communicatief,
kritisch, zelfstandig en analytisch
ingesteld. Toepassen van juridische
kennis en praktijkgericht denken
staan centraal.



Ondernemen als student

Cases, bedrijfsbezoeken, studiereizen, stages,

Een straf idee? Zin om te ondernemen? De Idea Factory

consultancyopdrachten …

van Arteveldehogeschool helpt je je project te ontwikkelen.
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BACHELOR

INTERNATIONAL
BUSINESS
MANAGEMENT

Je droomt van een internationale
carrière in de bedrijfswereld en kan niet
wachten om je grenzen te verleggen.

BUSINESS EN MANAGEMENT

Het klinkt cliché, maar de wereld is maar
een zakdoek groot. Door de globalisering en
informatisering volgen de ontwikkelingen
op vlak van communicatie, IT en marketing
elkaar razendsnel op. Dat betekent ook
dat de Verenigde Staten, China en India
inderdaad maar een muisklik van ons zijn
verwijderd.
In deze Engelstalige opleiding gidsen
Belgische en internationale (gast)docenten
je doorheen de wereld van accounting,
recht, financiën, marketing en ICT.
Je scherpt je talenkennis aan en ontwikkelt
een internationaal perspectief.
Engels
Je hebt een B2-niveau nodig om te starten. Liever
Nederlands? Check de opleiding Bachelor Bedrijfs
management, afstudeerrichting Internationaal
Ondernemen (p. 13).

2020 — 2021

Jobs
Bij multinationals, internationaal gerichte kmo's of de
overheid ... Een internationale mindset opent heel veel
deuren op de arbeidsmarkt.

CAMPUS KANTIENBERG
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Volledig Engelstalig

Je volgt les in een internationale groep studenten.



Internationale ervaring

Je kan het hele derde jaar naar het buitenland, zowel om er te
studeren als voor je stage en je bachelorproef.

BACHELOR

OFFICEMANAGEMENT

Je houdt van organiseren, kickt op
deadlines en bent een geboren
probleemoplosser. Bovendien heb je
affiniteit met talen en (sociale) media.

BUSINESS EN MANAGEMENT

Kies van bij de start een afstudeerrichting:
BUSINESS & LANGUAGES
Specialisatie Languages — Je leert vlot
communiceren in het Nederlands, Frans,
Engels en Duits/Spaans. Je wordt een
onmisbare schakel binnen een bedrijf en
zorgt voor een goede flow in de dagelijkse
werking van een organisatie.
Specialisatie Human Resources
Management — Als hrm-specialist
bekommer jij je om de werknemers in
een organisatie. Je wordt een expert in
rekrutering en selectie, employer
branding, ICT en sociale media, payroll,
loopbaan- en talentmanagement.
EVENT & PROJECT MANAGEMENT

2020 — 2021

Je zet projecten en evenementen op van
a tot z: planning, budget, communicatie,
ICT en praktische uitvoering. Je werkt
creatieve concepten uit, maar hebt ook
oog voor de zakelijke kant van events.
Voor welke afstudeerrichting je ook gaat,
in het tweede en het derde jaar bepaal
je nog meer zelf jouw p
 rofessionele
toekomst. Kies je een extra taal, een studiereis, een specialisatie … ? Jij beslist!

CAMPUS KANTIENBERG


Twee diploma’s in een klap? 



Al aan het werk?

Volg het laatste jaar in Luik en krijg een diploma 'Business

Haal het diploma Business & Languages

& Languages' van de Vlaamse én Franstalige Gemeenschap.

via begeleid afstandsonderwijs.
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BACHELOR

INTERNATIONAL
OFFICE MANAGEMENT

Je hebt een passie voor talen en
mensen. Je wil graag aan de slag
in een internationale omgeving.

Business & Languages

BUSINESS EN MANAGEMENT

Volg je de opleiding Officemanagement
liever in het Engels? Wil je studeren en
werken in een interculturele en internationale context? Droom je van een job
in een internationaal bedrijf of in het
buitenland? Dan ben je bij International
Office Management aan het juiste adres.
Vanaf het eerste jaar kies je twee extra
talen: Frans, Spaans, Duits, Chinees of
een andere taal naar keuze. Bij afstuderen
beheers je beide talen op een hoog
professioneel niveau. Vanaf het tweede
jaar leg je extra accenten op basis van je
talenten en interesses: een (buitenlandse)
stage, een extra vreemde taal, m
 arketing,
digital skills, event management … In het
laatste jaar studeer je aan een partner
school in het buitenland. Je sluit je
opleiding af met een internationale
stage, waar ook ter wereld.

2020 — 2021

Het resultaat? Jij met een zeer gegeerd
profiel, helemaal klaar voor de arbeidsmarkt!
Engels
Je hebt een B2-niveau nodig om te starten.
Liever Nederlands? Check de opleiding Bachelor
Officemanagement, afstudeerrichting Business
& Languages (p. 15).

CAMPUS KANTIENBERG
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  Volledig Engelstalig



Je volgt les in een internationale groep studenten.

Je trekt minstens een semester naar het buitenland.

Internationale ervaring

GRADUAAT

ACCOUNTING
ADMINISTRATION

Een ideale springplank voor iedereen
die goed is met cijfers en sterk is in
organisatie.

BUSINESS EN MANAGEMENT

Nauwkeurig en gebeten door financiën?
Deze opleiding maakt van jou de geknipte
dossierbeheerder.
Het standaard dagtraject duurt twee
jaar, maar als je wil, kan je de opleiding
spreiden over een langere periode.
Daarnaast kan je kiezen voor begeleid
afstandsonderwijs (minstens drie jaar):
een combinatie van avondonderwijs en
digitaal leren. Ideaal om te combineren
met werk.
Jobs
Je kan aan de slag op de financiële dienst van een kmo
of (internationaal) bedrijf, een school, een profit- of
non-profitorganisatie, in een accountantskantoor …

2020 — 2021

CAMPUS KANTIENBERG OF CAMPUS OUDENAARDE
  Kies je traject
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Vervolgtraject

Dagtraject - 2 jaar (campus Kantienberg)

Graduaatsdiploma op zak? Volg via een verkort traject

Afstandstraject - 3 jaar (campus Kantienberg of Oudenaarde)

de bachelor Bedrijfsmanagement of Officemanagement.

GRADUAAT

MARKETINGEN COMMUNICATIESUPPORT

Word een kei in het opzetten en
ondersteunen van communicatieprojecten en marketingacties.

BUSINESS EN MANAGEMENT

Je handen jeuken om de praktische
uitvoering van beurzen, events en
campagnes aan te pakken? Ideaal, want
de graduaatsopleiding Marketing- en
Communicatiesupport is er een voor
doeners! Na het eerste jaar heb je keuze
uit twee afstudeerrichtingen
(onder voorbehoud):
COMMUNICATIESUPPORT
Je bouwt mee aan interne en externe
communicatie van een organisatie.
Je schrijft, bewaakt de huisstijl, volgt
social media op ... Altijd gericht op je
doelgroep en in lijn met het algemene
communicatiebeleid.
MARKETINGSUPPORT

2020 — 2021

Met je hands-on-mentaliteit ondersteun
je de praktische uitwerking van promotiecampagnes en marketingacties.

CAMPUS KANTIENBERG


Kies je traject



Vervolgtraject

Voltijds dagtraject (2 jaar)

Graduaatsdiploma op zak? Volg via een verkort traject een

Begeleid afstandsonderwijs (3 jaar)

bachelor, bijvoorbeeld Office- of Communicatiemanagement.
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BACHELORS

GRADUATEN

24
25
26
28
29

31

Communicatiemanagement
International Communication Management
Journalistiek
Grafische en Digitale Media
International Graphic and Digital Media

Programmeren

COMMUNICATIE,
MEDIA EN DESIGN

22

–

JUDITH STRAETEMANS
OUD-STUDENT BACHELOR
COMMUNICATIEMANAGEMENT
EN PRODUCTMANAGER

Tijdens je stage
ontdek je welk soort
bedrijf bij je past

“ Ja, ik heb ontzettend veel waardevolle kennis opgedaan
tijdens mijn opleiding Communicatiemanagement.
Ik heb heel wat opgestoken uit de casestudies in het
tweede en derde jaar, mijn Frans is er spectaculair op
vooruitgegaan tijdens mijn Erasmusperiode en ook
de stage was een eyeopener. Ik heb die gedaan in een
groot reclamebureau. Maar ik besefte daar dat ik beter
functioneer in een klein bedrijf, omdat je dan meer
verschillende taken op jou kan nemen en dichter
bij je collega’s staat. En net daarom ben ik nu aan
de slag bij een start-up.”

BACHELOR

COMMUNICATIEMANAGEMENT

Je bedenkt communicatiecampagnes,
creëert persaandacht en stippelt een
internetstrategie uit voor een merk,
een product of een stad.

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Duik in de wereld van communicatie:
reclame, visuele communicatie, digitale
en sociale media … Ook bredere vakken
(talen, actualiteit, economie … ) en keuzevakken (marketing en merken, overheidscommunicatie, woordvoerder worden …)
staan op je programma.
Voor je bachelorproef en je stage kan je
allerlei kanten op. Zo maak jij zelf je eigen
opleiding. Je stapt b
 uiten als een allround
communicatieprofessional.
Jobs
Van communicatiebureaus en -bedrijven tot overheid en
socialprofitorganisaties.

2020 — 2021

CAMPUS LEEUWSTRAAT

24

  Beste van Vlaanderen



Van alle opleidingen Communicatiemanagement kreeg

Authentieke cases en ervaren docenten.

de onze het beste rapport van de Vlaamse overheid.

Werk voor echte klanten

BACHELOR

INTERNATIONAL
COMMUNICATION
MANAGEMENT

Wil jij het communicatievak vanbinnen
en vanbuiten leren kennen? Deze deels
Engelstalige opleiding toont je the
bigger picture.

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Vastberaden om het te maken in de wereld
van de (online) communicatie, de reclame
of de public relations? En dan liefst in een
internationale context of zelfs het buiten
land? Dankzij internationaal gerichte
opdrachten en – wie weet – een buitenlandse stage, is een diploma International
Communication Management je ticket om
die droom waar te maken.
De eerste twee jaar krijg je les in het
Nederlands, samen met de studenten
Communicatiemanagement. Het derde
jaar is volledig in het Engels, dan volg je
les samen met buitenlandse studenten.
Engels
In principe volstaat het niveau Engels uit het secundair
om te starten. Je verbetert je Engels geleidelijk in het
eerste en het tweede jaar. Om het volledig Engelstalige
derde jaar te starten, is het B2-niveau vereist.
Liever Nederlands? Check de bacheloropleiding

2020 — 2021

Communicatiemanagement hiernaast.
Jobs
Van marketing agencies tot evenementenbureaus,
uiteraard telkens in een internationale context.

CAMPUS LEEUWSTRAAT


Twijfel je?



Internationale groep studenten

Wil je het derde jaar in het Nederlands of het Engels volgen?

Het derde jaar volg je les met studenten van over

Dat hoef je pas op het einde van het tweede jaar te beslissen!

de hele wereld.
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BACHELOR

JOURNALISTIEK

Je bent gebeten door nieuws en media
en droomt ervan om de premier, een
steracteur of topsporter het journalistieke
vuur aan de schenen te leggen.

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Dit is een actieve en brede opleiding.
De nadruk ligt op wat je als journalist echt
moet weten en kunnen. Je leert kritisch
denken en zelfstandig aan de slag te
gaan. Geen ronkende theorieën, maar
praktijkgerichte feitenkennis.
Je denkt crossmediaal en combineert
tekst, audio, video en online. Je leert
foto’s en bewegende beelden maken,
bewerken en monteren en je schrijft er
de juiste tekst bij. Je verdiept je in je eigen
interesses: sport, politiek, cultuur, mode
of lifestyle.
De opleiding gelooft sterk in de kracht
van zelfsturing door de student. In het
tweede jaar bepaal je een derde van je
studiepakket via keuzevakken en in het
derde jaar zelfs de helft. Op die manier
kan je volop inzetten op je eigen talenten
en interesses.

2020 — 2021

Jobs
Je bent multi-inzetbaar: van klassieke media tot andere
journalistieke contexten zoals bedrijfs-, overheids- en
gespecialiseerde media.

CAMPUS KANTIENBERG
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  Uniek

  Leer van de beste

De crossmediale aanpak van de opleiding is uniek

Je docenten hebben passie voor het vak en tonnen ervaring.

in Vlaanderen.
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BACHELOR

GRAFISCHE EN
DIGITALE MEDIA

Je bent creatief, ondernemend en je
hebt een feeling voor al wat digitaal is.
Hoe zwaar dat allemaal doorweegt,
varieert per afstudeerrichting.

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Waar je ook van droomt binnen de grafische
en digitale media, deze opleiding is dé
springplank voor je carrière! In het eerste
semester krijgt iedereen dezelfde basis,
in het tweede semester maak je de keuze
tussen drie afstudeerrichtingen.
CROSSMEDIA-ONTWERP
Ontwerp huisstijlen, logo’s, magazines,
flyers, webpagina’s en apps. Wij triggeren
jouw creativiteit en leren je hoe je al deze
ontwerpen technisch uitvoert. Je kiest
in het tweede jaar uit twee trajecten:
Graphic Design en Crossmedia.
GRAFIMEDIABELEID
Als creatieve duizendpoot begeleid je de
klant van creatief concept tot technisch
perfect product. In het tweede jaar kies
je tussen Printmedia en Crossmedia.

2020 — 2021

MULTIMEDIAPRODUCTIE
Combineer design met spitstechnologie
in de wereld van apps, 3D, internetvideo
en Augmented Reality. Je maakt in het
tweede semester meteen de keuze tussen
New Media Development en Audiovisueel
Design.

CAMPUS MARIAKERKE
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  Marktleider

  Up-to-date infrastructuur

Van alle hogescholen in Vlaanderen studeren de meeste

Multimedialabs, een fotostudio, een geluidsstudio,

grafische professionals af aan Arteveldehogeschool.

een print & sign lab met professionele printers …

BACHELOR

INTERNATIONAL
GRAPHIC AND
DIGITAL MEDIA

Je bent creatief en ondernemend en je wil
grenzen verleggen in de internationale
grafische en digitale sector.

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Je wordt klaargestoomd tot expert
in de internationale digitale en printmedia sector. Deze opleiding geeft je
commerciële bagage en management
skills waarmee je aan de slag kunt in
de internationale mediasector.
Je weet de ideeën en verwachtingen
van de klant te vertalen naar creatieve
campagnes, rekening houdend met
technische mogelijkheden. Je volgt
samen met de klant het verloop van
een project op en stuurt je team bij
waar nodig.
Talenkennis
Om de opleiding te starten heb je een B2-niveau Engels
nodig. Naarmate de opleiding vordert, krijg je steeds
meer vakken in het Engels. Het laatste jaar is volledig
Engelstalig. Deze opleiding liever volledig in het
Nederlands? Check Bachelor Grafische en Digitale Media
op de pagina hiernaast.

2020 — 2021

Jobs
Sales assistent, projectmanager, onlinemarketeer, social
media manager, crossmediaplanner, accountmanager,
prepressconsultant, support engineer … telkens in een
internationale context.

CAMPUS MARIAKERKE


Stage of studeren in het buitenland

  Bootcamp

Amsterdam? Berlijn? Of liever Rusland of Canada?

In het derde jaar word je een week ondergedompeld

Aan jou de keuze!

in een creatieve Europese stad.
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GRADUAAT

PROGRAMMEREN

Word specialist in
front-end webdevelopment!

COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN

Droom jij ervan om knappe websites en
apps te programmeren met performante
code en nette graphics? Ga voor het
graduaat Programmeren.
Je wordt een programmeur gespecialiseerd
in JavaScript, maar ook in HTML, CSS, UI/
UX, software engineering … Via werkplek
leren werk je intensief samen met bedrijven
aan concrete cases.
Naast de technische kant van websites,
leer je ook creatief denken, initiatief
nemen en je ontwikkelt een commerciële
attitude. Daardoor kan je niet enkel in
een team aan de slag, maar ook als
zelfstandig webdeveloper.
Jobs
Webdesigner, front-end webdeveloper, CMS themer,
full-stack JavaScript developer of een andere knallende
functie in een start-up, digital agency, op de IT-dienst

2020 — 2021

van een (internationaal) bedrijf, een kmo …

CAMPUS MARIAKERKE
  The real thing

  Vervolgtraject

Je traint jezelf door al tijdens je opleiding echte opdrachten

Verder studeren na deze opleiding? Volg via een verkort

te doen voor digital agencies.

traject de bacheloropleiding Grafische en Digitale Media.
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BACHELORS

GRADUATEN

36
37
38
39
40
41

43

Ergotherapie
Logopedie en Audiologie
Mondzorg
Podologie
Verpleegkunde
Vroedkunde

Verpleegkunde

GEZONDHEID
EN ZORG

34

KOEN LEPOUTRE
OUD-STUDENT BACHELOR VERPLEEGKUNDE,
VERPLEEGKUNDIGE EN PRAKTIJKDOCENT

Ook al voel je de
adrenaline stromen,
je moet je hoofd koel
kunnen houden

“ De belangrijkste eigenschap van een verpleegkundige?
Op de afdeling intensieve zorgen waar ik werk, is dat
zeker het hoofd koel houden! En de patiënt ‒ of nog vaker
zijn omgeving ‒ goed informeren. Kalm blijven dus, ook al
voel je de adrenaline in kritieke situaties stromen.
Hier werken heeft echt mijn ogen geopend. Ik heb een
ander realiteitsbesef gekregen. Dat zie ik ook gebeuren
bij nieuwe studenten die hier stage lopen, want ik
begeleid hen als praktijkdocent.”

BACHELOR

ERGOTHERAPIE

Twee voorwaarden om deze opleiding
te volgen: graag met mensen werken
en creatief kunnen denken.

GEZONDHEID EN ZORG

Als ergotherapeut ga je aan de slag om
dagelijkse handelingen (weer) mogelijk
te maken bij mensen met een fysieke of
mentale beperking. Je focust op de
persoon zelf maar ook op zijn omgeving
en activiteiten, zowel thuis, in een gezin,
op school, op het werk als tijdens de
vrije tijd.
Ergotherapie is breed en kan toegespitst
zijn op fysieke revalidatie, o
 ntwikkelingsstoornissen, geriatrie of geestelijke
gezondheidszorg.
Qua leeftijd is de doelgroep divers. Daarom
leer je al tijdens je opleiding omgaan met
kinderen, volwassenen en ouderen.
Het resultaat? Op het einde van je opleiding
ben jij gegroeid tot een actieve zorgverstrekker, helemaal klaar om aan de
slag te gaan!

2020 — 2021

Jobs
In ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra,
scholen voor buitengewoon onderwijs, als zelfstandig
ergotherapeut …

CAMPUS KANTIENBERG

36

  Modulair programma

  Ook een Oostenrijks en Fins diploma? Dat kan!

Zodra je een module afwerkt, krijg je een evaluatie. Zo wordt

Wie wil, kiest voor ons internationaal traject samen met

de studielast gespreid en stijgen je slaagkansen.

partneropleidingen in Wenen en Helsinki. Uniek in Europa.

BACHELOR

LOGOPEDIE
EN AUDIOLOGIE

Werken met taal of g
 eluid, dat is 
helemaal jouw ding! Je bent open,
mensgericht, geduldig en
communicatief sterk.

GEZONDHEID EN ZORG

LOGOPEDIE
Je verdiept je in verschillende vormen
van communicatie: gesproken taal, lezen,
schrijven … Je leert hoe je kinderen en
volwassen helpt bij wie de o
 ntwikkeling
hiervan anders, complexer verloopt.
AUDIOLOGIE
Je bestudeert het gehoor bij allerhande
doelgroepen. Je leert communiceren
met slechthorenden en mensen met
gehoorverlies begeleiden. Je ontdekt hoe
je hun klachten het best aanpakt: met
hoorapparaten, implantaten of revalidatieprogramma’s.
Jobs
Zelfstandig logopedist of logopedist in dienstverband
in revalidatiecentra, psychosociale instellingen,
ziekenhuizen of in het onderwijs, zelfstandig audioloog

2020 — 2021

of audioloog in dienstverband in neus-, keel- en oorpraktijken, ziekenhuizen, revalidatie- en hoorcentra,
multifunctionele centra, scholen, arbeidsgeneeskunde ...

CAMPUS KANTIENBERG
  Ga meteen voor je passie 



Uniek in Vlaanderen: je kiest al bij de start van je opleiding

Werk mee aan preventiecampagnes op festivals, Special

Knappe projecten die ertoe doen

voor Logopedie of Audiologie.

Olympics, begeleiding ouders van stotterende kinderen …

37

BACHELOR

MONDZORG

Als mondhygiënist neem je taken over
van de tandarts zoals de mond screenen,
fluolak of verdovende gel aanbrengen,
bevorderen van mond- en tandhygiëne …

GEZONDHEID EN ZORG

Je krijgt een stevige medische basis:
anatomie, infectiepreventie en medische
beeldvorming. Daarnaast ontdek je hoe je
mensen betere gewoontes kan aanleren
om zo mondziektes te voorkomen.
We integreren theorie zo veel mogelijk
in levensechte situaties. In het eerste jaar
werk je ‘op fantoom’: je gaat aan de slag
met realistisch nagemaakte mondmodellen. Daarna oefen je je technische
en mondelinge vaardigheden op
medestudenten en een simulatiepatiënt.
Jobs
Mondhygiënist is een nieuw erkend beroep in de
gezondheidszorg. Het takenpakket is heel uiteenlopend:
van de klinische praktijk tot preventie en educatie.
Je kunt aan de slag in een tandartspraktijk, een ziekenhuis of een zorginstelling.

2020 — 2021

CAMPUS KANTIENBERG

38

  Handen uit de mouwen

  Topinfrastructuur

Zowel in het eerste, tweede als derde jaar loop je stage.

Je gebruikt de uitstekend uitgeruste praktijkruimtes
van het UZ Gent.

BACHELOR

PODOLOGIE

Iets met voeten? Zeker, de voet staat
centraal, maar je bekijkt de mens in zijn
geheel om ook problemen aan enkels,
knieën, heupen en rug aan te pakken.

GEZONDHEID EN ZORG

Aan de slag als podoloog? Dat is werken
met voeten, actief zijn in de wereld van
sport en beweging en hulp bieden aan
heel diverse doelgroepen, van baby's
tot senioren.
Een goede podoloog word je door het te
doen. Dat betekent in de eerste plaats:
veel praktijk in deze opleiding, uiteraard
gebaseerd op de nieuwste wetenschap
pelijke inzichten. Je leert o.a. zolen
slijpen, stapbewegingen analyseren en
huid- en nagelaandoeningen behandelen.
Vanaf het eerste jaar loop je ook stage.
Je begint met een kijkstage, daarna ga je
zelf aan de slag. In het tweede jaar doe je
in totaal acht weken stage. In het derde
jaar twaalf weken, als je wil zelfs in het
buitenland.
Jobs

2020 — 2021

Zelfstandig podoloog of podoloog in dienstverband in
voetklinieken, sport- en fitnesscentra, wetenschappelijke
onderzoekscentra, organisaties in de gezondheidszorg,
farmaceutische bedrijven …

CAMPUS KANTIENBERG
  Uniek in Vlaanderen



Je kan deze opleiding in Vlaanderen alleen aan

Gespreid over heel Vlaanderen is de nood aan podologen

Wanted!

Arteveldehogeschool volgen.

hoog. Met andere woorden: je kan meteen aan de slag.
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BACHELOR

VERPLEEGKUNDE

Je houdt van menselijk contact en
je ziet een praktijkwetenschappelijke
opleiding helemaal zitten. Als verpleegkundige draag je professioneel zorg
voor je patiënten.

4-jarige opleiding — 240 studiepunten

GEZONDHEID EN ZORG

We maken van jou een verpleegkundige
die kritisch denkt en handelt, coacht en
leidt, zichzelf en anderen respecteert en
openstaat voor innovatie. Je leert zorgvragen aanpakken vanuit het fysieke
probleem, maar ook vanuit de psychische
en sociale noden van de patiënt. Door
klinisch te redeneren, leer je slimme
beslissingen te nemen in meer
complexe situaties.
Je maakt kennis met algemene geneeskunde, algemene chirurgie, thuiszorg,
pediatrie, zorg voor moeder en kind,
geestelijke gezondheidszorg, geriatrische
en chronische zorg en maatschappelijke
gezondheidszorg. Daardoor stap je buiten
als een breed i nzetbare verpleegkundige.
Jobs
Verpleegkundige in ziekenhuizen, centra voor preventieve
zorgverlening, revalidatiecentra, thuiszorgdiensten, CLB’s,

2020 — 2021

psychiatrische centra … Vaak (met doorgroei naar)
leidinggevende functies.
Je beroepstitel is Europees erkend en gereglementeerd.
Je kan dus ook aan de slag in het buitenland.

CAMPUS KANTIENBERG

40

  Knelpuntberoep

  Modulair

Verpleegkundige is een knelpuntberoep.

Meteen na elke module volgt een evaluatie. De groepen zijn

Werk gegarandeerd!

klein en gebruiken interactieve werkvormen.

BACHELOR

VROEDKUNDE

Je bent gefascineerd door
zwangerschappen, geboortes
en baby’s. Je wil ouders met
raad en daad bijstaan.

GEZONDHEID EN ZORG

Je leidt vrouwen door hun zwangerschap
en bevalling en je volgt de ontwikkeling
van de baby op. Daarvoor krijg je een
wetenschappelijke basis en loop je
vanaf het e erste jaar stage op een kraam
afdeling en een verlosafdeling.
Praktijkoefeningen en stage vormen de
helft van je opleiding. Je kan stage lopen
of een deel van je opleiding volgen in het
buitenland. Je diploma is geldig in de
hele Europese Unie.
Jobs
Zelfstandige vroedvrouw of vroedvrouw in dienst
verband in ziekenhuizen, vruchtbaarheidscentra,
via thuiszorg …

2020 — 2021

CAMPUS KANTIENBERG
  Digitaal portfolio

  40 weken stage

Bepaal vanaf dag één je leerproces en leg eigen accenten.

8 weken stage in het eerste jaar, 12 in het tweede
en 20 in het laatste jaar!

41
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GRADUAAT

VERPLEEGKUNDE
duur varieert naargelang traject

Voor Graduaat Verpleegkunde
kan je terecht bij IVV Sint-Vincentius en
ZoWe verpleegkunde, allebei partners
van Arteveldehogeschool.

GEZONDHEID EN ZORG

Wat is het verschil met de bachelor
opleiding Verpleegkunde? Samengevat:
bij het graduaat ligt de nadruk op de
praktijk. Alle theorie vertrekt steeds
vanuit die praktijk. Je leert vooral op
de werkplek, minstens de helft van je
opleiding bestaat uit stages.
Als je wil kan je na het behalen van dit
graduaat via een verkort traject het
bachelordiploma Verpleegkunde behalen.
KIES JE TRAJECT
Voltijds dagonderwijs, avond- en
afstandsonderwijs, werkplekleren,
traject voor kansengroepen, verkort
traject … Na twee modules heb je al een
getuigschrift waarmee je aan de slag kan
als zorgkundige. Na vijf modules ben je
als gegradueerde verpleegkundige
inzetbaar in elk domein.

2020 — 2021

De infodagen van Graduaat Verpleegkunde kunnen
afwijken van de infodagen van Arteveldehogeschool.
Je vindt de data op de websites van onze partners:
www.ivv-gent.be en www.zowe.be.
Openlesdagen op afspraak.

 IVV SINT-VINCENTIUS (GENT, EEKLO, OUDENAARDE,
ZOTTEGEM - OP LOCATIE: OOSTAKKER EN RONSE)
 ZOWE VERPLEEGKUNDE (BRUGGE, OOSTENDE,
OP LOCATIE: KNOKKE, OOSTDUINKERKE, VEURNE)
  Knelpuntberoep

  Geen inschrijvingsgeld

Verpleegkundige is een knelpuntberoep. Werk gegarandeerd!

Je kunt deze opleiding gratis volgen, je betaalt wel voor
cursussen en ander studiemateriaal.

43

BACHELORS

GRADUATEN

48
49
50
51

53

Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Verkorte Educatieve Bachelor
Secundair Onderwijs

Educatief Graduaat Secundair Onderwijs

ONDERWIJS

46

NONA VAN DE VELDE
OUD-STUDENT BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS EN
LEERKRACHT FRANS EN PLASTISCHE OPVOEDING

Naast het vakinhoudelijke leer
je ook plannen en
organiseren

“ Voor toekomstige leraars secundair onderwijs
zijn de combinaties van onderwijsvakken aan
Arteveldehogeschool bijna eindeloos. Daardoor kan je
vakken kiezen die je écht liggen. Zelf ging ik voor mijn
twee passies: Frans en plastische opvoeding. Ik vond het
heel fijn om tijdens de opleiding intens samen te werken
met medestudenten en docenten. Zeker bij plastische
opvoeding ontstaat er een nauwe band door de vele
projecten. De hoogtepunten van mijn opleiding? Mijn
buitenlandse ervaringen! Ik ging op Erasmus in Lille
en we deden studiereizen naar Venetië en Parijs.”

EDUCATIEVE BACHELOR

KLEUTERONDERWIJS

Je hebt een hart voor kinderen en zin om
samen met hen hun omgeving te ontdekken.
Je wil het verschil maken voor kleuters in
onze steeds evoluerende maatschappij.

ONDERWIJS

Onderwijs voor jonge kinderen evolueert
continu. In deze opleiding leer je kijken
door de ogen van een kleuter en ontdek
je hoe je gericht kan inspelen op de
behoeften van jonge kinderen. Spelen,
ontdekken, experimenteren: je stimuleert
hen om actief en creatief te zijn.
Je ontwikkelt ook een brede blik op het
onderwijs en zoomt onder meer in op zorg,
diversiteit en het betrekken van ouders.
Theorie en praktijk vullen elkaar constant
aan. Als je afstudeert, ben je klaar om
jouw team te verrijken met frisse kennis.
Jobs
Leraar in het kleuter- of buitengewoon onderwijs,
educatief medewerker in een museum of in de
culturele sector …

2020 — 2021

CAMPUS SINT-AMANDSBERG


48

Van bij de start voor de klas

Je staat vanaf het eerste jaar elke week in een kleuterschool.

  Een vaste leer-krachtgroep
Wekelijks en begeleid samen leren in een kleine groep.

EDUCATIEVE BACHELOR

LAGER ONDERWIJS

Je wil kinderen helpen ontwikkelen
en hun toekomst mee vormgeven.

ONDERWIJS

Frans, godsdienst, muzische vaardigheden,
oriëntatie, wiskunde … het onderwijs is
breed en divers. En dat ontdek je in deze
opleiding meteen: alles uit het lager
onderwijs komt aan bod.
We koppelen theorie permanent aan
praktijk. Van bij de start ga je wekelijks
naar een stageschool. Zo leer je het reilen
en zeilen op school kennen en zo ontdek
je ook hoe je met kinderen omgaat.
Naarmate de opleiding vordert, krijg je
steeds meer kansen om je te profileren
en eigen accenten te leggen. Denk aan
keuzevakken, keuzestages, een buitenlands t raject enzovoort.
Jobs
Leraar in het lager onderwijs, zorgleerkracht …
Maar ook medewerker van educatieve diensten van
musea, humanitaire organisaties …

2020 — 2021

CAMPUS BRUSSELSEPOORTSTRAAT
  Persoonlijke coaching

  Steeds meer stage

Je werkt intens samen met je leergroep en trajectcoach.

Je start al in het eerste semester met werkplekleren
en je eindigt met 30 dagen afstudeerstage.

49

EDUCATIEVE BACHELOR

SECUNDAIR
ONDERWIJS

Je bent geboeid door jongeren in volle
ontwikkeling en je wil hun enthousiaste
leraar of begeleider worden.

ONDERWIJS

Je kiest twee onderwijsvakken waarin je
je specialiseert en waarvan je de inhoud
leert overbrengen. Via vakprojecten leer
je samenwerken met je medestudenten en
creatief en innovatief denken. Daarnaast
krijg je een brede vorming: hoe omgaan
met jongeren, hoe multimedia inzetten,
hoe communiceren met ouders …
26 VAKKEN EN 210 COMBINATIES
Uit de volgende 26 vakken kies je er twee.
Een aantal combinaties vind je uitsluitend
bij Arteveldehogeschool.

2020 — 2021

AARDRIJKSKUNDE

BIOLOGIE

BEDRIJFSORGANISATIE

ECONOMIE

BEWEGINGSRECREATIE

ENGELS

BIO-ESTHETIEK

FRANS

GEZONDHEIDSOPVOEDING

FYSICA

ISLAMITISCHE GODSDIENST

GESCHIEDENIS

PROJECT KUNSTVAKKEN

HAARTOOI

KATHOLIEKE GODSDIENST

INFORMATICA

LICHAMELIJKE OPVOEDING

LATIJN

MUZIKALE OPVOEDING

NEDERLANDS

NATUURWETENSCHAPPEN

TECHNIEK

PLASTISCHE OPVOEDING

WISKUNDE

PROJECT ALGEMENE VAKKEN
NEDERLANDS — NIET THUISTAAL
(enkel als extra vak voor wie al een lerarendiploma heeft)

CAMPUS KATTENBERG

50

  Kies je traject

  Veel stage

Ga je voor dagonderwijs of begeleid afstandsonderwijs?

Je duikt meteen in de praktijk, bouwt steeds langere stages
op en je loopt ook eens stage buiten het onderwijs.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR

SECUNDAIR
ONDERWIJS

Ontdek hoe je jouw vakexpertise
boeiend en efficiënt overbrengt.
Leer hoe je leerlingen optimaal
begeleidt en motiveert.

ONDERWIJS

Heb je al een professionele of academische
bachelor op zak en wil je leraar worden?
Kies dan voor de Verkorte Educatieve
Bachelor Secundair Onderwijs. In deze
opleiding staat de helft van de studiepunten op praktijk.
Kies voor een voltijdse opleiding van
1 jaar of een deeltijdse van 2 jaar.
Werk je al als leraar in een school?
Volg deze bachelor als l eraar-in-opleiding
(LIO). Je doet er in dat geval 1,5 jaar over.
Voor studenten met een kunsten(gerela
teerd) diploma werken we samen met
LUCA School of Arts.
Jobs
Leraar in het secundair onderwijs of volwassenenonderwijs, in organisaties en bedrijven …

2020 — 2021

CAMPUS KATTENBERG
  Kies je traject

  Studeren én werk of gezin?

Dag- of avondonderwijs of een combinatie daarvan,

Wil je de opleiding combineren met werk en/of een gezin?

of LIO-traject (leraar-in-opleiding)

Dat kan dankzij het traject gespreid over twee jaar.

51

EDUCATIEF GRADUAAT

SECUNDAIR
ONDERWIJS

Dé opleiding voor vakexperten uit
het werkveld die aan de slag willen
in het onderwijs.

ONDERWIJS

Heb je minstens drie jaar praktische
beroepservaring en overweeg je nu de
stap naar het onderwijs? Schrijf je in voor
dit graduaat. Je leert hoe je je vakkennis
duidelijk overbrengt. Dankzij de vele
praktijkoefeningen groei je uit tot een
zelfzekere leraar.
Voor professionals uit de kunstensector
die dit graduaat volgen, werkt Artevelde
hogeschool samen met LUCA School
of Arts.
Deze opleiding duurt standaard 3 jaar.
Werk je al als leraar in een school, dan
kan je dit graduaat volgen als leraarin-opleiding (LIO). Je doet er in dat
geval 2 jaar over.
Jobs
(Praktijk)leraar in een secundaire school of in een
centrum voor volwassenenonderwijs, tweedekans-

2020 — 2021

onderwijs …

CAMPUS KATTENBERG
  Avond-, dag- of combitraject

  Leraar-in-opleiding (LIO-traject)

Keuze uit wekelijks twee avonden, één volledige dag,

Je kan al starten als leraar terwijl je de opleiding volgt

of één avond en één halve dag (telkens standaard 3 jaar).

via het statuut van leraar-in-opleiding (traject van 2 jaar).

53

BACHELORS

GRADUATEN

58
59

61
62
63
64
65

Sociaal Werk
Pedagogie van het Jonge Kind

Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief
Maatschappelijk Werk
Orthopedagogie
Sociaal-cultureel Werk
Tolk Vlaamse Gebarentaal

MENS EN
SAMENLEVING

56

ESTHER HULSMANS
OUD-STUDENT
PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND
EN CONTEXTBEGELEIDER

Ik zie gezinnen
evolueren en jongeren
echt iets maken
van hun leven.

“ Als contextbegeleider werk ik met gezinnen die
opvoedingsondersteuning nodig hebben.
Daarnaast begeleid ik jongeren om zelfstandig
te wonen. Dat willen ze op eigen initiatief, of na
doorverwijzing door de rechtbank, een dokter
of een CLB. In deze job voel ik dat ik er echt toe doe.
Ik zie gezinnen evolueren en jongeren verantwoordelijkheid opnemen, iets maken van hun leven. Als student
– en daarna in je job – moet je je handen uit de mouwen
willen steken, leren van de werkvloer en goed in team
kunnen werken. Geen nood, dat leer je.”

BACHELOR

SOCIAAL WERK

Kies je voor de algemene opleiding
Sociaal Werk of voor de afstudeerrichting
Personeelswerk (hrm)?

MENS EN SAMENLEVING

ALGEMEEN TRAJECT
Dit is dé allround opleiding Sociaal Werk!
We koppelen een stevige wetenschappelijke basis aan inzicht in de samenleving
én aan een flinke brok praktijk: stages,
projecten, wijkexploraties …
Onder a
 ndere via keuzevakken neem je je
opleiding in eigen handen. Na afstuderen
kan je zowel aan de slag in de jeugdzorg,
de sector van cultuur en vrije tijd, justitie,
vorming en onderwijs …
PERSONEELSWERK

2020 — 2021

Wil je specialist worden in humanresourcesmanagement? Kies dan van
bij de start voor de afstudeerrichting
Personeelswerk. Je duikt in de wereld
van loopbaanbegeleiding, werving en
selectie, sociaal overleg, training …
Ontzettend boeiend!
Jobs
Maatschappelijk werker, buurtwerker, jeugdconsulent,
educatief medewerker, stafmedewerker, jobcoach,
hr-medewerker, recruiter, burn-outcoach …

CAMPUS SINT-ANNAPLEIN

58

  Internationale blik


Wil je naar het buitenland trekken? Je kan terecht bij onze

Een sfeervol gebouw met een heerlijke tuin

partneropleidingen in Europa, Azië, Afrika of Zuid-Amerika.

Gezellige campus

BACHELOR

PEDAGOGIE VAN
HET JONGE KIND

Je bent gefascineerd door alles wat met
opvoeding te maken heeft, geeft om
kinderen en wil ouders ondersteunen
bij de opvoeding. Je wil graag samenwerken met een team of een team leiden.

MENS EN SAMENLEVING

Deze opleiding gaat over opvoeden en
coachen. Je leert ouders t e begrijpen en
samen op zoek te gaan naar opvoedings
kansen. Je wordt expert in c ommuniceren
en samenwerken in een team van
opvoedingsprofessionals. Uiteraard krijg
je ook voeling met i nteresses en behoeften
van kinderen en jongeren.
Naast de theoretische kant is er veel
ruimte voor praktijk. Bovenop een
wekelijkse stagedag loop je al vanaf het
eerste semester enkele weken aaneensluitend stage. In het laatste jaar duurt
je stage vijftien weken.
Jobs
In preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsbesteding,
opvoedingswinkels, pedagogische begeleidingsdiensten,
jeugddiensten, kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvang, dienst voor onthaalouders, coachende jobs …

2020 — 2021

CAMPUS SINT-AMANDSBERG
  Modulair onderwijs



Persoonlijke groei

De vakken lopen vier tot vijf weken; daarna volgt een

Een persoonlijke trajectcoach, stagebegeleider en een

evaluatie op basis van een taak of examen.

dynamisch docententeam coachen en begeleiden je.
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GRADUAAT

INFORMATIEBEHEER:
BIBLIOTHEEK EN
ARCHIEF

Wil je aan de slag als bibliotheekof archiefdeskundige? Dit graduaat
is de perfecte voorbereiding.

MENS EN SAMENLEVING

Tijdens de opleiding leer je hoe je kritisch
omgaat met informatie en hoe je klanten
correct informeert. Als informatiedeskundige help je niet alleen mensen
op aanvraag, je moet ook projecten
durven opzetten en aansturen.
We zetten volop in op werkplekleren: als
student doe je ervaring op in openbare en
wetenschappelijke bibliotheken, erfgoedinstellingen, allerhande a
 rchieven …
In het laatste jaar (van het standaardtraject) kies je een afstudeerrichting:
BIBLIOTHEEK
Specifieke aandacht voor collectieontwikkeling, bibliotheeksoftware …
ARCHIEF

2020 — 2021

Focus op archiefvorming (selectie en
opname) en op inhoudelijk en logistiek
archiefbeheer.

CAMPUS TINELSTRAAT


Kies je traject



Onmisbare schakel

— Voltijds dagtraject van 2 jaar

Je wordt de onmisbare schakel tussen mensen en de continu

— Deeltijds dagtraject van 3 jaar

groeiende hoeveelheid aan informatie (gedrukt en digitaal).
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GRADUAAT

MAATSCHAPPELIJK
WERK

Ben jij sociaal, empathisch en
behulpzaam? Wil je mensen begeleiden
die moeilijkheden ondervinden bij hun
maatschappelijk functioneren?

MENS EN SAMENLEVING

Als maatschappelijk werker heb je
uitstekende people skills nodig. Vakken
als ‘communicatieve vaardigheden’,
‘omgaan met diversiteit’ en ‘werken in
team’ helpen je om die aan te scherpen.
Via een aantal theoretische vakken krijg
je ook een diepgaand inzicht in mens
en maatschappij.
DUAAL LEREN
In deze opleiding combineer je leren
op school met werkplekleren in een
organisatie naar keuze. Je volgt ander
halve dag per week les in combinatie
met 240 uur praktijk per semester.
Jobs
Hulpverlener, begeleider, doorverwijzer of bemiddelaar
op de sociale dienst van uiteenlopende organisaties als
ziekenhuizen, scholen, opvangcentra, woonzorgcentra,
OCMW’s …

2020 — 2021

CAMPUS TINELSTRAAT
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Traject van 3 jaar

Dagonderwijs duaal leren



Vervolgtraject
Graduaatsdiploma op zak? Volg een bacheloropleiding via een
verkort traject, bijvoorbeeld Sociaal Werk (min. 3 semesters).

GRADUAAT

ORTHOPEDAGOGIE

Als opvoeder-begeleider help je
mensen met wonen, werken,
leren en vrije tijd.

MENS EN SAMENLEVING

Tijdens deze opleiding leer je in de eerste
plaats jezelf kennen als opvoeder. Daarna
maak je kennis met verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, mensen
met een beperking of gedragsproblemen
en niet-begeleide minderjarigen.
DUAAL LEREN
Je combineert leren op school met
werkplekleren in een organisatie naar
keuze. Je volgt twee dagen per week les
in combinatie met 240 uur praktijk per
semester. Elk jaar loop je stage bij een
doelgroep die je zelf kiest.
Jobs
Als opvoeder-begeleider kan je terecht in alle sectoren
van de welzijnszorg: bijzondere jeugdzorg, sociale
economie, organisaties die werken met en voor
mensen in armoede, pleegzorg …

2020 — 2021

CAMPUS TINELSTRAAT


Traject van 3 jaar

Dagonderwijs duaal leren



Vervolgtraject
Graduaatsdiploma op zak? Volg via een verkort traject de
bachelor Pedagogie van het Jonge Kind (min. 4 semesters)
of Orthopedagogie (min. 3 semesters).
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GRADUAAT

SOCIAAL-CULTUREEL
WERK

Word bruggenbouwer tussen individuen,
groepen en samenleving. Neem initiatief
en zet je in voor anderen.

MENS EN SAMENLEVING

Praktijk loopt als een rode draad doorheen
de opleiding. Je oefent zes beroepsrollen
in: teamspeler, doelgroepwerker, beleidswerker, projectmatig werker, coach en
samenwerker.
Je maakt kennis met maatschappelijke
evoluties en ontdekt hoe die het sociaalcultureel werk beïnvloeden. Je verdiept
je in verschillende doelgroepen en legt
contacten met relevante organisaties.
DUAAL LEREN
In deze opleiding combineer je leren
op school met werkplekleren in een
organisatie naar keuze. Je volgt ander
halve dag per week les in combinatie
met 240 uur praktijk per semester.
Jobs
Je kunt aan de slag als veldwerker, coördinator, staf-

2020 — 2021

medewerker, educatief medewerker of publiekswerker
in het jeugd(welzijnswerk), het vormingswerk, in de
culturele sector of volwassenenwerking …

CAMPUS TINELSTRAAT
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Traject van 3 jaar

Dagonderwijs duaal leren



Vervolgtraject
Graduaatsdiploma op zak? Volg een bacheloropleiding via een
verkort traject, bijvoorbeeld Sociaal Werk (min. 3 semesters).

GRADUAAT

TOLK VLAAMSE
GEBARENTAAL

Word de schakel tussen dove en horende
mensen zodat ze zonder barrières met
elkaar kunnen communiceren.

MENS EN SAMENLEVING

Ben je mensgericht, communicatief en
heb je een passie voor taal? Dan is dit
graduaat je op het lijf geschreven! Je leert
Vlaamse Gebarentaal van native speakers,
met andere woorden: van dove docenten.
Je oefent van bij de start. Vanaf de eerste
les communiceren we u
 itsluitend in
Vlaamse Gebarentaal.
Om de beste begeleiding te bieden,
maak je niet alleen kennis met Vlaamse
Gebarentaal, je leert ook de doven
gemeenschap en -cultuur kennen.
Jobs
Het beroep 'Tolk Vlaamse Gebarentaal' oefen je uit als
zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Momenteel zijn er
niet veel fulltime tolken, maar de vraag is wel groot.
Werk verzekerd dus. Als tolk werk je in heel uiteen
lopende situaties waarin doven een beroep op je kunnen
doen: in hun privéleven, in het onderwijs, op het werk …

2020 — 2021

Daarnaast schakelen allerhande organisaties tolken
in om hun a
 ctiviteiten toegankelijk te maken.

CAMPUS TINELSTRAAT


Traject van 4 jaar

Deeltijds dagonderwijs



Zelfstandig
Je leert al wat je moet weten om aan de slag te gaan
als z elfstandige tolk, in hoofd- of bijberoep.
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15000 studenten
13 campussen
Aan Arteveldehogeschool haal je
het beste uit jezelf. En jij niet alleen:
als je in september 2020 bij ons
start, krijg je meteen zo’n 15000
medestudenten. Die zal je niet
allemaal dagelijks tegen het lijf
lopen, ze studeren verspreid over
13 campussen. Daarvan liggen er
12 in Gent, nog altijd dé studentenstad van Vlaanderen.

21 bachelors
10 graduaten
Blader door deze brochure en je
merkt het meteen: ons opleidingsaanbod is heel uiteenlopend.
Toch is er een rode draad: in elke
opleiding zijn theorie en praktijk
optimaal op elkaar afgestemd en
gaan we samen met onze studenten voor kwaliteit en innovatie.

5 banaba’s
30 postgraduaten
Het klinkt misschien nog veraf,
maar ook na een bachelor of
graduaat blijven onze campussen
wijd voor je openstaan. Afgestudeerd betekent niet uitgestudeerd!
We zien onze oud-studenten dan
ook graag terug in onze bachelorna-bacheloropleidingen, postgraduaten en allerhande
bijscholingen.

Na je diploma: aan het werk
of verder studeren?
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WERKEN NA EEN BACHELOR

WERKEN NA EEN GRADUAAT

Professionele bachelors doen het opvallend
goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt jaar
na jaar uit de VDAB-cijfers (o.a. uit het
schoolverlatersrapport). Wil je weten
wat de jobkansen zijn voor een specifieke
opleiding? Je vindt ze in onze uitgebreide
opleidingsbrochures.

Een graduaatsopleiding is jobgericht.
Ideaal voor wie graag al doende leert en
zich zo wil voorbereiden op een vlotte
start op de arbeidsmarkt. Maar ook
perfect voor wie zich na een paar jaar
werken wil heroriënteren.

VERDER STUDEREN NA EEN BACHELOR

VERDER STUDEREN NA EEN GRADUAAT

•

•

Bachelor in een verwant studie
gebied via een vervolgtraject

•

Bepaalde postgraduaten om je
professionele skills te verbreden
of te verdiepen

Tweede afstudeerrichting binnen je
bachelor (of een derde onderwijsvak
na de Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs)

•

Tweede bachelordiploma via een
verkort traject

•

Verkorte Educatieve Bachelor
Secundair Onderwijs: behaal
onderwijsbevoegdheid op basis van
je eerder gevolgde bacheloropleiding.

•

Bachelor-na-bachelor, postgraduaat,
bijscholing: verdiep je kennis in een
specifiek domein.

•

Masteropleiding: via een schakelprogramma stroom je door naar een
master. Soms kan je tijdens je laatste
jaar al een aantal vakken volgen aan
de Universiteit Gent.

 Vlot schakelen binnen de Associatie
Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie
Universiteit Gent. De studieprogramma’s van de
partnerinstellingen zijn op elkaar afgestemd,
zodat je overal vlot kan verder studeren.
 SWITCH: werken én studeren
Wil je een bacheloropleiding combineren met werk
of een gezin? Volg dan een SWITCH-traject. Het aantal
lesdagen op de campus is beperkt en een deel van
de vakken volg je via afstandsonderwijs. We plannen
stages en praktijkopdrachten zo flexibel mogelijk.
 Studeren van thuis uit
Je kan niet vaak naar de campus komen en je wil
liever thuis studeren, wanneer het jou uitkomt?
Behaal dan je diploma via begeleid afstandsonderwijs. Dat kan voor de bacheloropleidingen
Officemanagement, Communicatiemanagement,
Journalistiek en Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs en voor het graduaat Accounting
Administration.

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
studiekiezer.ugent.be
www.onderwijskiezer.be
www.arteveldehogeschool.be/switch
www.arteveldehogeschool.be/afstandsonderwijs
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Waarom kiezen voor
Arteveldehogeschool?
DENKEN EN DOEN

KLAAR VOOR MORGEN

Je stapt buiten als een startklare
professional. Onze opleidingen geven je
een stevige theoretische basis, maar zijn
doorspekt met praktijk: cases, stages en
bedrijfsbezoeken, werkplekleren …
De lesgevers hebben tonnen praktijk
ervaring; meestal staan ze zelfs met één
been in het werkveld. Stroop je mouwen
maar op!

Met een diploma van Arteveldehogeschool
neem je voorsprong. Je kan vlot overweg
met de nieuwste methodieken, en de
kans is groot dat jij die straks zal aanleren
aan je collega’s. We vernieuwen ook
constant onze onderwijsvormen. Zo kan je
op de beste manier online en offline leren.

MAAK JE OPLEIDING

Kick je op nieuwe ideeën? Weet je van
aanpakken? Heb je een neus voor kansen?
We prikkelen je ondernemingszin. Heb je
een straf idee? Onze Idea Factory helpt
je om het uit te werken en om je eigen
bedrijf op te starten.

Wat boeit jou? Welke talenten wil je
verder ontwikkelen? Geef zelf vorm aan
je opleiding en leg eigen accenten via een
keuzetraject, een masterclass, een buitenlandse ervaring, een afstudeerproject
of een stage.
OP JOUW MAAT
Heb je een duwtje in de rug nodig?
Ben je op zoek naar de beste studie
methode? We coachen en begeleiden je.
Je combineert studeren met werken,
topsport, een bedrijf of een gezin?
We bieden een traject op maat.
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ONDERNEMEN BOVEN

INTERNATIONAAL
We hebben partners van Londen tot Berlijn,
van Zweden tot Equador. Verleg letterlijk
je grenzen en trek naar het buitenland
voor een deel van je opleiding of een
internationale stage.

Begeleiding op maat:
een duwtje in de rug
ADVIES
Een duwtje in de rug op het juiste
moment maakt het verschil. We geven
je graag a
 dvies rond:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studiekeuze en heroriënteren
Studiefinanciering
Sociaal-juridisch statuut
Psychosociale begeleiding
Studiemethode
Faalangst, uitstelgedrag …
Studietraject op maat, vrijstellingen
en verkorte trajecten
Studievoortgang
Taal, academische taalvaardigheid
en taalworkshops
Bemiddeling rond het onderwijsen examenreglement
Verder studeren en solliciteren

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat

BIJZONDER STATUUT EN
REDELIJKE AANPASSINGEN
Is studeren voor jou niet vanzelfsprekend
door een functiebeperking (bv. ADHD,
dyslexie, autismespectrumstoornis …)
of de combinatie met een gezin, topsport,
een job of ondernemerschap? Kreeg je in
het secundair specifieke begeleiding?
Dan kan je een bijzonder statuut en
de nodige faciliteiten aanvragen bij
de diversiteitscoach van je opleiding.
We brengen samen met jou je noden
in kaart en zorgen voor redelijke
aanpassingen zodat studeren voor
jou wel een haalbare kaart wordt.
Heb je omwille van een functiebeperking
ook nood aan extra ondersteuning,
dan kan je via de diversiteitscoach een
aanvraag doen voor integrale begeleiding.
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Van studiegeld tot studiepunt:
studeren in 9 vragen
Hoe ziet een academiejaar eruit?

Hoe en wanneer inschrijven?

Het academiejaar start op maandag 14
september 2020. Er zijn twee semesters
(september-januari en februari-juni).
De meeste opleidingen hebben examens
in januari en juni. De herexamens (officieel
'derde examenperiode') vallen in augustusseptember. Sommige opleidingen werken
met modules van 4, 6 of 8 weken, telkens
gevolgd door een evaluatie.

Online registreren kan vanaf 1 maart 2020.
Dat verbindt je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief inschrijft. Dat kan
vanaf 26 juni.

Hoeveel kost een opleiding?
Een voltijdse inschrijving kost 938,80 euro
of 110,80 euro voor beursstudenten (deze
bedragen zijn onder voorbehoud). Daar
komen nog kosten bij voor je studiemateriaal en eventuele buitenlandse studie
reizen, stages of Erasmusprogramma’s.
Een laptop kan je via de hogeschool tegen
een voordelige prijs aankopen.

Wat is een studiepunt?
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Het aantal studiepunten weerspiegelt de
studielast. 1 studiepunt staat gelijk aan
ongeveer 25 tot 30 uur ‘werk’: lessen
bijwonen, taken maken, studeren …
Een academiejaar bestaat uit 60 studiepunten. Een standaard bachelor omvat
180 studiepunten (3 jaar), een standaard
graduaat 120 studiepunten (2 jaar of meer).
Uitzonderingen zijn Bachelor Verpleegkunde
(240 studiepunten — 4 jaar) en Educatief
Graduaat Secundair Onderwijs (90 studiepunten — duur varieert).

Kan je in februari starten?
Een aantal opleidingen kan je starten én
beëindigen in februari. Andere opleidingen
kan je wel starten in februari, maar duren
in dat geval een semester langer.

Je wil studeren, maar je kan niet
naar de les komen?
Combineer je je studie met een job of met
een gezin? Met een S
 WITCH-traject organiseren we je opleiding zo flexibel mogelijk
en hoef je niet elke dag op de campus te
zijn. Sommige diploma’s kan je ook halen
via begeleid afstandsonderwijs. Dan studeer
je grotendeels van thuis uit.

Hoe kan je je het best
voorbereiden?
Wil je je voorkennis opfrissen? Volg een
instapcursus in de week voor de start van
het academiejaar. In de eerste week van
het academiejaar organiseert elke opleiding
onthaal- en informatieactiviteiten, waarbij
je kennismaakt met je opleiding en je
medestudenten.

Zal je de opleiding aankunnen?
Dat hangt niet alleen af van wat je kent en
kan, maar ook van je motivatie en inzet.
Zit je met vragen over je studiemethode?
Kom tijdens de infodagen langs bij de
leercoach van de opleiding.

Waar krijg je les?
Dat hangt af van de opleiding die je kiest.
Op welke campus een opleiding plaatsvindt, ontdek je in het overzicht van onze
opleidingen vanaf p. 6. Een overzicht van
onze campussen in Gent vind je op p. 74.
Buiten Gent hebben we ook nog een
campus in Oudenaarde (enkel voor
het graduaat Accounting Administration
via afstandsonderwijs). Het graduaat
Verpleegkunde wordt niet georganiseerd
op een campus van Arteveldehogeschool,
maar bij onze partners IVV Sint-Vincentius
(Gent Molenaarsstraat, Gent Guislain,
Eeklo, Oudenaarde en Zottegem,
of op locatie: Oostakker en Ronse) en
ZoWe verpleegkunde (Brugge en Oostende,
of op locatie: Knokke, Oostduinkerke
en Veurne).

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
www.arteveldehogeschool.be/starten-in-februari
www.arteveldehogeschool.be/instapcursussen
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arteveldehogeschool

@ArteveldehsGent

Arteveldehogeschool

Onze campussen:
waar studeer jij volgend jaar?
GENT
01 Campus Mariakerke
Industrieweg 232
9030 Gent-Mariakerke

08 Campus Brusselsepoortstraat
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent

02 Campus Tinelstraat
Edgard Tinelstraat 92
9040 Sint-Amandsberg

09 Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

03 Campus Sint-Amandsberg
J. Gérardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg

10 Campus Leeuwstraat
Leeuwstraat 1
9000 Gent

04 Campus Goudstraat
Goudstraat 37
9000 Gent

11 Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 Gent

05 Campus Hoogpoort
Hoogpoort 15
9000 Gent

12 Campus Stropkaai
Stropkaai 14
9000 Gent

06 Campus Sint-Annaplein
Sint-Annaplein 31
9000 Gent

OUDENAARDE

07 Campus Watersportbaan
Watersportlaan 4
9000 Gent

13 Campus Oudenaarde
Hoogstraat 22
9700 Oudenaarde

Vlot bereikbaar
Onze campussen zijn vlot bereikbaar met trein, tram
en bus, of met de fiets. Wil je meer info over jouw
campus? Check www.arteveldehogeschool.be/
campussen.

In hartje Gent
Gent is gewoonweg de wijste stad ter wereld!
Met meer dan 70.000 studenten is Gent ook de
grootste studentenstad van Vlaanderen. Cultuur,
uitgaan, sport? Er is altijd iets te doen.

Inschrijven? Dat doe je zo:
1 Start je inschrijving online
Registreer je vanaf 1 maart 2020.
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

2 Schrijf je in
Schrijf je effectief in vanaf 26 juni 2020.
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

3 Na je inschrijving
Hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!
Je toekomst kan beginnen.

www.arteveldehogeschool.be

