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IETS VOOR JOU?
IETS VOOR JOU?

	PARTNERS VAN
ARTEVELDE
HOGESCHOOL?

Een graduaatsopleiding (HBO5) is een
praktijkgericht onderwijsniveau tussen het
secundair onderwijs en een bacheloropleiding.
Arteveldehogeschool biedt graduaatsopleidingen
aan in samenwerking met vier opleidingscentra.

–– VSPW Gent (CVO Vormingsleergang voor
Sociaal en Pedagogisch Werk Gent)
–– IVV Sint-Vincentius
(Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius vzw
Gent-Eeklo-Oudenaarde-Zottegem)
–– ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende
–– Volwassenenonderwijs Kisp - Oudenaarde
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	WAAROM EEN
GRADUAAT
(HBO5)?

Een graduaatsopleiding (HBO5) is erg geschikt als je een
praktijkgerichte studie wil volgen:
–– om je beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt na het
secundair onderwijs;
–– als je al een aantal jaar werkt en opnieuw wil studeren om
je jobkansen te verbeteren of je te heroriënteren naar
een andere sector;
–– als je nadien verder wil studeren, want na een graduaat kan
je via een vervolgtraject een bachelordiploma behalen
in een verwant studiegebied;
–– ook als je je bacheloropleiding niet afmaakte, is een
graduaatsopleiding een goede optie: je kan mogelijk
bepaalde behaalde studiepunten inzetten bij je overstap.
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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE

Als gegradueerde in de Verpleegkunde kan en mag je
verpleegkundige zorg verlenen in verschillende sectoren
(algemene ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke
gezondheidszorg, zorg voor mensen met beperkingen,
thuiszorg ...). Je diploma is Europees erkend. Je kan ook
doorstromen naar een Bachelor in de verpleegkunde.

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd volgens
een flexibel, modulair systeem.
Elke module is een afgerond geheel
en geeft recht op een deelcertificaat.
Een module omvat lesperiodes
en stages.

Je opleiding is als volgt opgebouwd:

CONTACT

–– Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
(20 weken)

IVV Sint-Vincentius
Gent-Eeklo-Oudenaarde-Zottegem
Molenaarsstraat 30, 9000 Gent
09 235 82 40
ivv@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be/studieaanbod/hboverpleegkunde
ZoWe verpleegkunde
Brugge-Oostende
Barrièrestraat 2d, 8200 Brugge
050 97 75 55
info@zowe.be
www.zowe.be

–– Module 1: Initiatie verpleegkunde (20 weken)
–– Module 2: Verpleegkundige basiszorg (20 weken)
Na deze module kan je het statuut van zorgkundige
aanvragen.

–– Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke
gezondheidszorg (20 weken)
–– Module 5: Toegepaste verpleegkunde (40 weken)
Tijdens deze module kies je een toepassingsgebied:
Bij IVV Sint-Vincentius kies je uit:
- Algemene gezondheidszorg
- Geestelijke gezondheidszorg
- Ouderenzorg
Aan ZoWe verpleegkunde heb je de keuze uit:
- Ziekenhuiszorg
- Geestelijke gezondheidszorg
- Ouderenzorg
- Zorg voor mensen met beperkingen
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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE

INFODAGEN
Kom kennismaken met de
opleiding tijdens de infodagen.
IVV Sint-Vincentius
–– dinsdag 5 december 2017
(18-20 u.)
–– zaterdag 20 januari 2018
(10-13 u.)
–– zaterdag 21 april 2018
(13-17 u.)
–– zaterdag 23 juni 2018
(13-16 u.)
–– woensdag 22 augustus 2018
(14-19 u.)
ZoWe verpleegkunde
–– woensdag 13 december 2017
(16-19 u.)
–– zaterdag 13 januari 2018
(14-17 u.)
–– zaterdag 21 april 2018
(14-17 u.)
–– woensdag 20 juni 2018
(16-19 u.)
–– zaterdag 25 augustus 2018
(14-17 u.)
OPENLESDAGEN
Je kan ook les meevolgen tijdens
de openlesdagen. Meer info op de
websites van IVV Sint-Vincentius
en ZoWe verpleegkunde.
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Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.
Ze nemen minimaal de helft van de studietijd in. Het is
de bedoeling dat je tijdens je stages onder begeleiding
kennismaakt met de verschillende domeinen van de
verpleegkunde.
Tijdens de vijfde module verdiep je je in één specifieke
sector. Daardoor ben je meer gericht opgeleid om
in dat domein te werken, maar je blijft zeker breed
inzetbaar als verpleegkundige in alle settings van de
gezondheidszorg.
Nadat je alle modules hebt afgerond, ontvang je het
Europees erkende diploma van gegradueerde in de
Verpleegkunde.
Opleidingslocaties
Je kan deze opleiding volgen op verschillende
campussen in Oost- en West-Vlaanderen:
–– IVV Sint-Vincentius: Gent (Molenaarsstraat en
Guislain), Eeklo, Oudenaarde of Zottegem
–– ZoWe verpleegkunde: Brugge en Oostende
Studieduur
–– 4 modules van 20 weken (telkens een half jaar)
–– 1 module van 40 weken (een volledig jaar)
Volg je alle modules na elkaar, dan neemt de opleiding
drie jaar in beslag. Je kan de studie na elke module
onderbreken of spreiden over meerdere jaren.

Lesmomenten
Je kan kiezen uit verschillende leerwegen:
–– voltijds dagonderwijs: lessen en stages wisselen
elkaar af
–– anders georganiseerde opleiding verpleegkunde:
laat je toe om werken en studeren te combineren
omdat je slechts enkele dagen per week les hebt
–– zorgportaal: je studeert 3,5 jaar lang met extra
begeleiding, om je slaagkansen te verhogen (bedoeld
voor studenten uit kansengroepen)
–– start2nurse: start je opleiding op de werkvloer in
wzc Vincenthof (bij IVV Sint-Vincentius)
–– werkplekleren: combineer studeren met werken op
je eigen werkplek (bij ZoWe verpleegkunde BruggeOostende)
–– verkort traject: als je al een bachelordiploma hebt
uit een menswetenschappelijke richting (bij ZoWe
verpleegkunde Brugge)
–– TALIZ: ideaal voor studenten regio Oostkust, want
de theoretische lessen gaan door in AZ Zeno Knokke
en de stageplaatsen bevinden zich in de omgeving
(bij ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende)
Startdatum
Je kan starten op 1 september of 1 februari.

Kostprijs
Voor de graduaatsopleiding Verpleegkunde wordt geen
inschrijvingsgeld gevraagd. Je betaalt enkel voor
cursussen en andere benodigdheden. Als je werknemer
bent, kan je meestal een deel van de kosten vergoeden
met opleidingscheques. Ben je werkzoekend, dan kan je
in bepaalde gevallen steun krijgen van de VDAB.
Vrijstellingen
Vrijstellingen worden toegekend via de
toelatingsklassenraad op basis van eerder behaalde
kwalificaties (bv. als je eerder slaagde voor bepaalde
vakken van een bacheloropleiding).

Doorstroming: Bachelor in de verpleegkunde
Via een vervolgtraject van 150 studiepunten kan je
een bachelordiploma Verpleegkunde behalen aan
Arteveldehogeschool.
Een bacheloropleiding biedt een doorgedreven
wetenschappelijke basis zodat je in staat bent om
flexibel in te spelen op nieuwe zorgontwikkelingen.
In principe hebben gegradueerden in de
Verpleegkunde en bachelors in de Verpleegkunde
dezelfde handelingsbekwaamheid. In de praktijk
nemen bachelors doorgaans een coachende rol
op in het zorgteam en groeien ze vaker door naar
specialisaties en leidinggevende functies.
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GRADUAAT
ORTHOPEDAGOGIE

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een modulair systeem.
Elk semester volg je 2 praktijkmodules en 4 theoriemodules.
Je kan ook kiezen voor een
individueel traject waarbij
je modules uit verschillende
semesters combineert, je
opleiding spreidt of onderbreekt. Omdat de opleiding
steunt op de wisselwerking
tussen praktijk en theorie,
combineer je ze met een
job of stage als opvoeder of
begeleider in de sector.
Met je diploma kan je verloond
worden als begeleider klasse
1 of niveau B (bij steden en
gemeenten), de hoogste
barema’s voor de functie.
CONTACT
CVO VSPW - Gent
Edgard Tinelstraat 92
9040 Gent
09 218 89 37
ortho@vspw.be - www.vspw.be
INFOMOMENT
Woe. 17 januari 2018 (9 u.)
OPEN DAG
Zo. 22 april 2018 (10-16 u.)
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Als gegradueerde in de Orthopedagogie kan je aan de slag als
opvoeder of begeleider bij een brede waaier aan doelgroepen
(personen met een beperking, kinderen en jongeren, gezinnen,
ouderen …), sectoren en voorzieningen (van residentieel tot
ambulant). Het beroep van opvoeder is een knelpuntberoep.

Volgende opleidingsonderdelen komen aan bod:
–– Observeren en rapporteren
–– Communicatieve vaardigheden
–– Ethisch en deontologisch handelen
–– Systemisch denken en handelen
–– Recht voor welzijnswerkers
–– Mens en maatschappij
–– Doelgroepen
–– Orthopedagogie
–– Orthopedagogische thema’s
–– Psychologische thema’s
–– Levenslooppsychologie
–– Biologische basis van gedrag
–– Psychopathologie
–– Visie op begeleiden
–– Werken in en met groepen
–– Werken in team en organisatie
–– Werken met netwerken
–– Omgaan met diversiteit
–– Omgaan met informatie
Praktijk en supervisie lopen als een rode draad doorheen
de opleiding en komen elk semester terug.
Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Gent.

Studieduur
Het modeltraject duurt 6 semesters (3 jaar). Je volgt
ongeveer anderhalve dag per week les en combineert
dat met werken in de sector, wat een engagement
vraagt van in totaal 4 à 5 dagen per week.
Lesmomenten
Dagonderwijs:
–– De lessen beginnen om 8.40 u. en eindigen om
16.50 u.
–– Vaste lesdagen per semester.
Startdatum
Je kan starten op 1 september of op 1 februari.

Vrijstellingen
Als je eerder slaagde voor één of meerdere vakken
van een gerelateerde bacheloropleiding, kan je in
aanmerking komen voor vrijstellingen en zo je traject
verkorten.

Doorstroming verwante opleidingen
Na je graduaatsopleiding Orthopedagogie kan je
doorstromen naar een verwante bacheloropleiding
aan Arteveldehogeschool, bijvoorbeeld Pedagogie
van het jonge kind. In samenspraak met de
trajectbeheerder van de opleiding bekijk je op welke
vrijstellingen je recht hebt.

Kostprijs
Je schrijft je in en je betaalt per semester, gemiddeld
350 euro per keer.
De prijs wordt opgesplitst in:
–– een gedeelte inschrijvingsgeld, bepaald door het
Vlaams ministerie van Onderwijs.
–– een gedeelte schoolgeld, dat varieert per module.
Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk
voor bepaalde categorieën.
Informeer hiervoor bij de school.
–– Als jij of je ouders werkzoekend zijn, heb je mogelijk
recht op vermindering van het inschrijvingsgeld.
–– Ben je werkzoekend, dan is een VDABberoepsopleidingscontract mogelijk.
–– Heb je betaald werk, dan kan je recht hebben op
opleidingscheques en educatief verlof.
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GRADUAAT
MAATSCHAPPELIJK WERK

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een flexibel, modulair
systeem. Je kan elk semester
inschrijven voor 4 modules en
praktijkbegeleiding. Je hebt heel
wat mogelijkheden om zelf je
traject samen te stellen.
Praktijkervaring loopt als
een rode draad doorheen
de opleiding. Daarom moet
je gemiddeld 250 uur per
semester werken of stage lopen
op een relevante werkplek.
Je werkt ook een eindproject uit.
CONTACT
CVO VSPW - Gent
Edgard Tinelstraat 92
9040 Gent
09 218 89 32
mw@vspw.be
www.vspw.be
INFOMOMENT
Di. 5 december 2017 (18 u.)
OPEN DAG
Zo. 22 april 2018 (10-16 u.)
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Als gegradueerde in het Maatschappelijk werk kan je aan de slag
met nagenoeg alle doelgroepen die moeilijkheden ondervinden
in hun maatschappelijk functioneren: in sociale diensten van
instellingen, begeleidingstehuizen, opvangcentra, diensten voor
thuiszorg, bemiddelingsdiensten … Na deze opleiding kan je ook
doorstromen naar de bacheloropleiding Sociaal werk.

Een greep uit de opleidingsonderdelen:
–– Inleiding filosofie en ethiek
–– Inleiding psychologie
–– Inleiding sociaal wetenschappelijk onderzoek
–– Inleiding sociologie
–– Ethische en deontologische vraagstukken
–– Sociaal-economische vraagstukken
–– Psychologische vraagstukken
–– Samenwerkingsvaardigheden
–– Sociaal-agogische vaardigheden
–– Communicatieve vaardigheden
–– Sociaal-juridische hulpverlening
–– Psychosociale hulpverlening
–– Opvoeding en opvoedingsbijstand
–– Organisatieleer
–– Oriëntatie op democratie en rechtstaat
–– Structuurgericht werken
–– Systeemgericht werken
–– Persoonsgecentreerd werken
–– Sociaal recht
–– Omgaan met diversiteit
–– Schriftelijke communicatie
–– Werkveldverkenning
Praktijk en supervisie komen elk semester terug.
Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Gent.

Studieduur
Het modeltraject loopt over 6 semesters (3 jaar).
In het eerste semester volg je 2 dagen per week les.
Vanaf het tweede semester combineer je anderhalve
dag les met stage/werken in de sector. Voorzie voor de
combinatie van werken en studeren 3 à 4 dagen per
week.
Lesmomenten
Dagonderwijs:
–– De lessen beginnen om 8.40 u. en eindigen
om 16.50 u.
–– Vaste lesdagen per semester.
Startdatum
Je kan starten op 1 september of op 1 februari.

Vrijstellingen
Als je eerder slaagde voor één of meerdere vakken
van een gerelateerde bacheloropleiding, kan je in
aanmerking komen voor vrijstellingen en zo je traject
verkorten.

Doorstroming: Bachelor in het sociaal werk
Na je graduaatsopleiding Maatschappelijk werk
kan je via een vervolgtraject met vrijstellingen
het bachelordiploma Sociaal werk behalen aan
Arteveldehogeschool.Dat duurt minstens 3
semesters. Je bekijkt samen met de trajectbeheerder
van de opleiding op welke vrijstellingen je recht
hebt.

Kostprijs
Je schrijft je in en je betaalt per semester, gemiddeld
380 euro per keer.
De kostprijs wordt opgesplitst in:
–– een gedeelte inschrijvingsgeld, bepaald door het
Vlaams ministerie van Onderwijs.
–– een gedeelte schoolgeld, dat varieert per module.
Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk
voor bepaalde categorieën.
Informeer hiervoor bij de school.
–– Als jij of je ouders werkzoekend zijn, heb je mogelijk
recht op vermindering van het inschrijvingsgeld.
–– Ben je werkzoekend, dan is een VDABberoepsopleidingscontract mogelijk.
–– Heb je betaald werk, dan kan je recht hebben op
opleidingscheques en educatief verlof.
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GRADUAAT
SOCIAAL-CULTUREEL
WERK

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een flexibel, modulair
systeem. Elk semester kan je
inschrijven voor 4 modules en
de praktijkmodule. Je hebt heel
wat mogelijkheden om zelf je
traject samen te stellen.
Praktijkervaring loopt als
een rode draad doorheen
de opleiding. Daarom is een
relevante praktijkplaats een
absolute voorwaarde om aan de
opleiding te kunnen deelnemen.
Je werkt ook een eindproject uit.
CONTACT
CVO VSPW - Gent
Edgard Tinelstraat 92
9040 Gent
09 218 89 32
scw@vspw.be
www.vspw.be

Als gegradueerde in het Sociaal-cultureel werk kan je aan de
slag in een zeer brede waaier aan socialprofitorganisaties zoals
vormingsinstellingen, verenigingen, cultuurcentra, jeugdhuizen,
centra voor basiseducatie ... Je bent er actief op het vlak van
vorming, begeleiding en hulpverlening. Na deze opleiding kan je
ook doorstromen naar de bacheloropleiding Sociaal werk.

Een greep uit de opleidingsonderdelen:
–– Inleiding filosofie en ethiek
–– Inleiding psychologie
–– Inleiding sociologie
–– Identiteit van het sociaal en cultureel werk
–– Overzicht en historiek van het sociaal en cultureel werk
–– Cultuurbeleid
–– Cultureel werk
–– Educatief werk
–– Aspecten van het leidinggeven
–– Communicatieve vaardigheden
–– Creatieve processen opzetten
–– Gemeenschapsvorming
–– Maatschappelijke activering
–– Maatschappijkritiek
–– Sociaal-economische vraagstukken
–– Financieel beheer
–– Organisatieleer
–– Organisatierecht
–– Oriëntatie op democratie en rechtstaat
–– Omgaan met diversiteit
–– Samenwerkingsvaardigheden
–– Groepswerk
–– Schriftelijke communicatie
Praktijk en supervisie komen elk semester terug.

INFOMOMENT
Di. 5 december 2017 (18 u.)
OPEN DAG
Zo. 22 april 2018 (10-16 u.)
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Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Gent.

Studieduur
Het modeltraject loopt over 6 semesters (3 jaar).
Je volgt anderhalve dag les per week en combineert
dat met werk of stage in de sector. Voorzie voor de
combinatie van werken en studeren in totaal 3 à 4
dagen per week.
Lesmomenten
Dagonderwijs:
–– De lessen beginnen om 8.40 u. en eindigen om
16.50 u. maar kunnen ook ‘s avonds vallen
(tot 20.55 u.).
–– Vaste lesdagen per semester.
Startdatum
Je kan starten op 1 september of op 1 februari.

Vrijstellingen
Als je eerder slaagde voor één of meerdere vakken
van een gerelateerde bacheloropleiding, kan je in
aanmerking komen voor vrijstellingen en zo je traject
verkorten.

Doorstroming verwante opleidingen
Na je graduaatsopleiding Sociaal-cultureel werk
kan je via een vervolgtraject met vrijstellingen
het bachelordiploma Sociaal werk behalen aan
Arteveldehogeschool. Dat duurt minstens drie
semesters. Je bekijkt samen met de trajectbeheerder
van de opleiding op welke vrijstellingen je recht
hebt.

Kostprijs
Je schrijft je in en je betaalt per semester, gemiddeld
390 euro per keer.
De kostprijs wordt opgesplitst in:
–– een gedeelte inschrijvingsgeld, bepaald door het
Vlaams ministerie van Onderwijs.
–– een gedeelte schoolgeld, dat varieert per module.
Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk
voor bepaalde categorieën.
Informeer hiervoor bij de school.
–– Als jij of je ouders werkzoekend zijn, heb je mogelijk
recht op vermindering van het inschrijvingsgeld.
–– Ben je werkzoekend, dan is een VDABberoepsopleidingscontract mogelijk.
–– Heb je betaald werk, dan kan je recht hebben op
opleidingscheques en educatief verlof.
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GRADUAAT
BIBLIOTHEEK- EN
INFORMATIEKUNDE

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een flexibel, modulair
systeem.
Werken in een bibliotheek
vergt een dienstverlenende
ingesteldheid. Daarom besteedt
de opleiding veel aandacht aan
sociaal-agogische competenties
en informatiebemiddeling voor
diverse doelgroepen. Daarnaast
word je ook geschoold in de
vaktechnische aspecten van
backofficewerk.
Praktijkervaring vormt de
ruggengraat van deze opleiding.
In totaal loop je 360 uur stage,
verdeeld over vier periodes. Je
sluit af met een projectwerk.
CONTACT
CVO VSPW - Gent
Edgard Tinelstraat 92
9040 Gent
09 218 89 33
bibschool@vspw.be
www.vspw.be
INFOMOMENT
Za. 13 januari 2018 (10 u.)
OPEN DAG
Zo. 22 april 2018 (10-16 u.)
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Het diploma van gegradueerde in de Bibliotheek- en
informatiekunde is wettelijk erkend en biedt je ruime
beroepsmogelijkhedenals bibliothecaris of documentalist
in openbare bibliotheken, school- of bedrijfsbibliotheken,
documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen en
boekhandels …

Een greep uit de opleidingsonderdelen:
–– Oriëntatie in informatie- en bibliotheekwerk
–– Openbare bibliotheken
–– Wetenschappelijke en speciale bibliotheken
–– Cultureel erfgoed
–– Informatieproductie en -distributie
–– Juridische aspecten van informatie
–– Formele documentbeschrijving
–– Inhoudelijke documentbeschrijving
–– Kennis en bevraging van informatiebronnen
–– Informatieaanbod voor openbare bibliotheken
–– Inlichtingenwerk
–– Bibliotheekautomatisering
–– ICT-techniek
–– Communicatievaardigheden
–– Introductie, instructie en specifieke dienstverlening
–– Bibliotheekorganisatie
–– Pr en marketing
–– Onderzoeksanalyse
–– Supervisie
–– Beroepspraktijk
–– Projectwerk

Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Gent.

Studieduur
De opleiding loopt over 6 semesters (3 jaar). Je volgt
ongeveer anderhalve dag les per week en doet in
totaal 360 uur aan werkplekleren.
Lesmomenten
Deeltijds dagonderwijs: lessen op een volle (9 u.
tot 17 u.) en een halve (9 u. tot 12.30 u.) lesdag.
Startdatum
De opleiding start elk jaar begin september.
Kostprijs
Je schrijft je in en je betaalt per semester, gemiddeld
350 euro per keer.

Vrijstellingen
Afhankelijk van eerder behaalde kwalificaties, zijn
vrijstellingen mogelijk. Dat wordt individueel bekeken.

Doorstroming verwante opleidingen
Heb je jouw graduaatsdiploma Bibliotheek- en
informatiekunde behaald? Dan kan je doorstromen
naar een verwante bacheloropleiding aan
Arteveldehogeschool, bijvoorbeeld Sociaal Werk.
In samenspraak met de trajectbeheerder van de
opleiding bekijk je op welke vrijstellingen je recht
hebt.

De kostprijs wordt opgesplitst in:
–– een gedeelte inschrijvingsgeld, bepaald door het
Vlaams ministerie van Onderwijs.
–– een gedeelte schoolgeld, dat varieert per module.
Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk
voor bepaalde categorieën.
Informeer hiervoor bij de school.
–– Als jij of je ouders werkzoekend zijn, heb je mogelijk
recht op vermindering van het inschrijvingsgeld.
–– Ben je werkzoekend, dan is een VDABberoepsopleidingscontract mogelijk.
–– Heb je betaald werk, dan kan je recht hebben op
opleidingscheques en educatief verlof.
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GRADUAAT
TOLK VLAAMSE
GEBARENTAAL

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een modulair systeem.
Je leert uiteraard in de
eerste plaats Gebarentaal
en tolktechnieken aan,
maar je krijgt ook nuttige
achtergrondinformatie
via vakken zoals
dovengemeenschap,
deontologie en beroepsaspecten van het tolken …
CONTACT
CVO VSPW - Gent
Edgard Tinelstraat 92
9040 Gent
09 218 89 35
vgt@vspw.be
www.vspw.be
OPEN DAG
Zo. 22 april 2018 (10-16 u.)

Met deze opleiding behaal je het wettelijk erkende
graduaatsdiploma Tolk Vlaamse Gebarentaal.
Daarna kan je je registratienummer aanvragen en
professioneel aan de slag gaan als (meestal zelfstandige) tolk.

Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Gent.
Studieduur
De opleiding loopt over 6 semesters (3 jaar).
Je kan ze ook spreiden over een langere periode.
Lesmomenten
Deeltijds dagonderwijs:
–– Lessen op maandag van 9 u. tot 16.45 u.
–– En tweewekelijks op zaterdag van 9 u. tot 16.45 u.
Startdatum
De lessen starten in de eerste week van september.
Kostprijs
Je schrijft je in en betaalt per semester, gemiddeld 300 euro
per keer. Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk
voor bepaalde categorieën. Informeer hiervoor bij de school.
Vrijstellingen
Op basis van eerder verworven kwalificaties zijn vrijstellingen
mogelijk. Dat wordt individueel bekeken.
Doorstroming: Bachelor in de logopedie en
audiologie
Na je graduaatTolk Vlaamse Gebarentaal kan
je via een vervolgtraject met vrijstellingen
het bachelordiploma Logopedie en audiologie
(afstudeerrichting Audiologie) behalen aan
Arteveldehogeschool.Welke vrijstellingen je krijgt,
bespreek je met de trajectbeheerder.
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GRADUAAT
BOEKHOUDEN

JE OPLEIDING
De opleiding is georganiseerd
volgens een modulair
systeem, met modules
rond boekhoudkundige
basistechnieken,
vennootschappen, wetgeving
en personenbelasting,
financiën, controle en
management en organisatie.
Je maakt ook een projectwerk
en loopt stage.
CONTACT
Volwassenenonderwijs
Kisp - Oudenaarde
Hoogstraat 22
9700 Oudenaarde
055 30 11 11
oudenaarde@kisp.be
www.kisp.be/go/hbo
INFOSESSIE
zie www.kisp.be/infosessies

Na een graduaat Boekhouden kan je aan de slag als boekhouder
bij een bedrijf, een bank, een boekhoud- of accountantskantoor.
Bovendien vormt de opleiding een belangrijk onderdeel van
het traject dat je moet afleggen om zelfstandig boekhouder te
worden. Je kan ook via een aangepast traject een bachelordiploma
Bedrijfsmanagement behalen (afstudeerrichting Accountancyfiscaliteit).

Opleidingslocatie
Je kan deze opleiding volgen in Oudenaarde.
Studieduur
De opleiding loopt over 6 semesters (3 jaar).
Lesmomenten
Avond- en zaterdagonderwijs
Startdatum
Je kan starten begin september of instappen in een module
in de loop van het jaar.
Kostprijs
Je schrijft je in en betaalt per module. De prijs hangt af
van het aantal lesuren. Je betaalt maximaal 300 euro per keer,
kosten voor studiemateriaal niet inbegrepen.
Vrijstellingen
Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder
verworven competenties.

Doorstroming: Bachelor in het
bedrijfsmanagement
Via een vervolgtraject met vrijstellingen kan je
het diploma Bachelor in het bedrijfsmanagement
(afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit) behalen
aan Arteveldehogeschool. Je bekijkt samen met
de trajectbeheerder van de opleiding op welke
vrijstellingen je recht hebt.
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PRAKTISCH
WAAR?
De opleidingen vinden grotendeels plaats op
de campussen van de opleidingscentra,
dus je hoeft je meestal niet ver te verplaatsen.
Een beperkt aantal vakken wordt in de
toekomst wellicht op de campussen van
Arteveldehogeschool aangeboden.

HOE?
De meeste opleidingen zijn flexibel opgebouwd
en bestaan uit modules. Je kiest zelf voor
hoeveel modules je inschrijft, zodat je op eigen
tempo kan studeren. Vaak maakt stage ook
deel uit van de opleiding. Slaag je voor een
module, dan krijg je een deelcertificaat.

INSTAPVOORWAARDEN
Je moet een diploma secundair onderwijs
of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift
hebben. Wie geen diploma secundair onderwijs
heeft, moet slagen in een toelatingsproef. In dat
geval kan je je graduaatsopleiding combineren
met aanvullende algemene vorming. Zo behaal
je alsnog je diploma secundair onderwijs.
Raadpleeg de websites van de partners of neem
contact op voor gedetailleerde informatie.

DIPLOMA
Wanneer je afstudeert ontvang je een
graduaatsdiploma (HBO5), ondertekend door
het opleidingscentrum en Arteveldehogeschool.
Dat diploma is erkend op de arbeidsmarkt
en vormt je toegangsticket tot het hoger
onderwijs.

WANNEER?
Wanneer de lessen plaatsvinden en hoeveel uur
je les krijgt, verschilt per opleidingscentrum. Het
kan gaan om een voltijdse of een deeltijdse
opleiding, overdag of ’s avonds, of een
combinatie van beide. Soms is het mogelijk
om de opleiding te combineren met een job.
Een aantal opleidingen kan je niet enkel in
september, maar ook in februari starten. Meer
info vind je op de websites van de partners.
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“EEN GRADUAAT IS IDEAAL OM JE
BETER TE KWALIFICEREN VOOR DE
ARBEIDSMARKT, OF OM NADIEN
VERDER TE STUDEREN EN VIA
EEN AANGEPAST TRAJECT JE
BACHELORDIPLOMA TE BEHALEN”
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Arteveldehogeschool.
V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw,
Hoogpoort 15, 9000 Gent

