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LOGOPEDIE
EN AUDIOLOGIE
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Je bent sociaal, communicatief en geduldig. Werken
met taal of geluid spreekt je aan. Bovendien
kan je zowel zelfstandig als in team uitstekend
functioneren.

Je verdiept je in communicatiestoornissen
of gehoorproblemen en verwerft een
wetenschappelijke kennis in diverse domeinen
zoals anatomie en psychologie. Vervolgens leer je
een diagnose te stellen en de cliënt te behandelen
tijdens praktijkstages in binnen- of buitenland.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

	WAARVOOR KIES JE?
BLZ. 14

Logopedist of audioloog? Zelfstandig of in
dienstverband? In een revalidatiecentrum, ziekenhuis,
school of bedrijf? Het kan allemaal!
Ook verder studeren is mogelijk.

PROFILEER JEZELF
Bij de start van het eerste jaar kies je meteen voor
logopedie of audiologie. Dat is uniek in Vlaanderen.

COMPETENTIEGERICHT
De theorie is rechtstreeks afgestemd op de
vaardigheden die je nodig hebt in je beroep. Het
werkveld weet en waardeert dat.

ENGAGEMENT
Je kan als student meewerken aan projecten zoals
preventiecampagnes op festivals, screenings van
studenten Journalistiek, Special Olympics …
Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019
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BACHELOR
LOGOPEDIE
EN AUDIOLOGIE

590
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

83
DOCENTEN

3
JAAR

180
STUDIEPUNTEN

17%

44%

99%

100 %

LOOPT STAGE IN
HET BUITENLAND OF
STUDEERT ER*

STUDEERT VERDER
NA HET
BACHELORDIPLOMA

IS ÉÉN JAAR
NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK*

TREKT OP
BUITENLANDSE
STUDIEREIS

*minstens 2 maanden
4

*van de afgestudeerden
die een job zochten

denk.

doe.

word.

Tijdens de opleiding zoom
je in op alle facetten van de
gezonde mens en vergaar
je een brede kennis van
mogelijke communicatieen gehoorstoornissen.
Daarnaast werk je aan je
mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid.

Theorie vormt uiteraard
de basis, maar het is
dankzij de vele practica
en stages dat je helemaal
voor het werkveld
wordt klaargestoomd.
In het laatste jaar is
je wetenschappelijke
bachelorproef de kers op
de taart.

Je kiest van in het begin
voor een toekomst als
logopedist of audioloog, maar
beide afstudeerrichtingen
kennen heel uiteenlopende
specialisaties. Aan jou
om tijdens je opleiding te
ontdekken wat jouw
roeping is binnen het
vakgebied.

“VAAK DENKEN MENSEN
DAT LOGOPEDISTEN
ENKEL KINDEREN
BEHANDELEN MAAR
OOK VOLWASSENEN
EN OUDEREN VORMEN
EEN BELANGRIJKE
DOELGROEP”
Ilona, derdejaars Logopedie

Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019

5

1

E
JAAR

LOGOPEDIE

AUDIOLOGIE

SEMESTER 1

SP*

SP*

3

Anatomie en fysiologie van gehoor- en
evenwichtsorganen

3

Anatomie, fysiologie en pathologie van
gehoor en evenwicht
–– Anatomie en fysiologie
–– Pathologie

Algemene anatomie, neuroanatomie en genetica

3

Inleiding op het preventief, diagnostisch en
therapeutisch handelen

5

Psychologie en ontwikkelingspsychologie

3

Algemene anatomie, neuroanatomie en genetica

3

Taal en spraak(ontwikkeling):
oriëntering en denkkaders

3

Specifieke doelgroepen

3

Akoestiek

3

Psychologie en ontwikkelingsleer
–– Psychologie
–– Ontwikkelingsleer

(4)
2
2

Werkveld en hulpverlening

4

Ontwikkeling van spraak, taal, leren en gehoor

5

SEMESTER 2

SP*

Inleiding op het diagnostisch handelen

3

Assessment van gehoor

3

Assessment van spraak, mondgedrag en
spreekvloeiendheid

5

Assessment van stem en resonantie

3

Assessment van taal en neurogene
communicatiestoornissen
–– Assessment van taal
–– Assessment van neurogene
communicatiestoornissen

(9)
4
5

Assessment van lezen, spellen en rekenen

5

SEMESTER 1+2

SP*

Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing
–– Mondelinge taalbeheersing: articulatietraining
–– Schriftelijke taalbeheersing
Communicatieve vaardigheden
Professionele ontwikkeling: oriëntatie
–– Persoonlijke ontwikkeling
–– Inleiding op het evidencebased handelen

HOEVEEL LESUREN HEB JE?
21 uur per week. Daarnaast
besteed je nog zo’n 15 uur aan
taken en (zelf)studie.
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SEMESTER 1

Anatomie en fysiologie van stem- en
spraakorganen

(4)
2
2
3
(3)
2
1

SEMESTER 2
Inleiding op de hoortoestelaanpassing
–– Audiologische basiswetenschappen
–– Audiologische technologie
–– Hoortoestelaanpassing – basis

(6)
2
4

SP*
(7)
2
3
2

Gehoor: preventief, diagnostisch en
therapeutisch handelen

4

Inleiding op de klinische audiologie

4

Inleiding op de gehoorrevalidatie

4

Psychoakoestiek

3

SEMESTER 1+2
Audiologische praktijk: communicatie
Mondelinge en schriftelijke taal
–– Schriftelijke taal
–– Vlaamse gebarentaal
Methodisch en evidencebased werken

SP*
5
(4)
2
2
3

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN?
Algemene hoorcolleges vinden plaats in groepen van 100 tot 180
studenten, de colleges specifiek voor je afstudeerrichting volg je met
ongeveer 100 (Logopedie) of 60 (Audiologie) studenten. Bij practica
en specifieke vakken werk je in groepen van zo’n 30 studenten.
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E
JAAR

LOGOPEDIE

SEMESTER 1

AUDIOLOGIE
SP*

Therapie en begeleiding bij personen met
leerstoornissen

7

Therapie en begeleiding bij personen met
spraakstoornissen en foutieve mondgedragingen

6

Therapie en begeleiding bij personen met
spreekvloeiendheidsstoornissen

5
7

SEMESTER 2

SP*

Therapie en begeleiding bij personen met
neurogene communicatiestoornissen

7

Therapie en begeleiding bij personen met
taalontwikkelingsstoornissen

6

Therapie en begeleiding bij personen met stemen resonantiestoornissen

4

Therapie en begeleiding bij personen met
gehoorverlies

6

Verdiepend keuzeopleidingsonderdeel

3

SP*

Mondelinge taalbeheersing: articulatie- en
stemtraining

3

Professionele ontwikkeling: verdieping

3

Bachelorproef voorbereiding
–– Statistiek en methodologie
–– Bachelorproef oriëntatie

SP*

Klinische audiologie bij volwassenen

5

Hoortoestelaanpassing bij volwassenen

5

Sonometrie

5

Vestibulologie

Klinische praktijk

SEMESTER 1+2

SEMESTER 1

(3)
2
1

4

Revalidatie van gehoor en evenwicht
–– Revalidatie van gehoor
–– Revalidatie van evenwicht

(4)
3
1

Religie, zingeving en levensbeschouwing:
ethisch verantwoord handelen

3

SEMESTER 2

SP*

Audiologische praktijk: basisstage

6

Geluidsbeheer

5

Hoorinplants

4

Klinische audiologie bij kinderen

3

Hoortoestelaanpassing bij kinderen

3

Tinnitus

3

Auditieve verwerkingsstoornissen

3

SEMESTER 1+2

SP*

Mondelinge en schriftelijke taal
–– Toegepaste schrijfvaardigheden
–– Vlaamse gebarentaal

(4)
2
2

Evidencebased handelen en wetenschappelijk
onderzoek
–– Wetenschappelijk onderzoek
–– Evidencebased handelen

(3)
2
1

* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/logopedie-en-audiologie

Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019
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E
JAAR

LOGOPEDIE

SEMESTER 1

AUDIOLOGIE
SP*

SEMESTER 1

Interdisciplinair samenwerken in de
gezondheidszorg

3

Complexe zorgvragen bij specifieke doelgroepen

9

Complexe zorgvragen binnen het hoofd- en
halsgebied

6

De logopedist als ondernemer

3

SEMESTER 2

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Verbredend keuzeopleidingsonderdeel

3

De audioloog als wereldburger
–– Internationalisering
–– Digitalisering

SEMESTER 2

SP*

Klinische praktijk 2

9

Klinische praktijk 3

12

SEMESTER 1+2

SP*

De logopedist als coach, trainer en adviseur

3

Professionele ontwikkeling: profilering

3

Bachelorproef realisatie

6

Interdisciplinair samenwerken in de
gezondheidszorg
Audiologisch management
–– Bedrijfsbeheer
–– Beroepswetgeving en –administratie
–– Recht

SEMESTER 1+2

SP*
3
(4)
2
1
1

SP*
(4)
2
2

SP*

Bachelorproef

8

Audiologische praktijk: klinische audiologie

8

Audiologische praktijk: hoortoestelaanpassing
Casuïstiek
–– Casuïstiek klinische audiologie
–– Casuïstiek hoortoestelaanpassing

8
(8)
4
4

Complexe en multiculturele zorgvragen:
preventief, diagnostisch en therapeutisch
handelen

5

Coachen, trainen, adviseren en profilering van
het beroep

3

Audiologische praktijk: preventieve audiologie

3

Verbredende minor

3

Verdiepende minor

3

BACHELORPROEF
De voorbereiding van je bachelorproef start in het tweede jaar. Het onderwerp dat je dan kiest, werk
je in het derde jaar uit. Alleen, of in een kleine groep. Je bachelorproef is een wetenschappelijk werk,
vakken zoals statistiek en evidencebased handelen helpen je om het werkstuk tot een goed einde te
brengen.
8

PRAKTIJK
& STAGE

VERKEN
DE WERELD

LOGOPEDIE
In het eerste jaar krijg je tal van practica om
diagnostische vaardigheden aan te leren.
Die mag je in het tweede jaar toepassen tijdens
een eerste stage van 150 uur.
In het derde jaar duik je nog dieper het werkveld in,
met twee intensieve stageperiodes van in totaal
450 uur.

AUDIOLOGIE
Je leert al in het eerste jaar medestudenten en
familie te screenen, je oefent vaardigheden
in practica en je loopt een aantal dagen
observatiestage.
In het tweede en derde jaar scherp je jouw
praktische kennis verder aan tijdens 600 uur
stage, verspreid over verschillende periodes en
meerdere interventiedomeinen.

“IK LIEP STAGE OP DE LUCHTHAVEN
VAN ZAVENTEM. IK DEED ER
GELUIDSMETINGEN, OM EROP TOE TE
ZIEN DAT GEEN ENKELE WERKNEMER
IN EEN TE LUIDE OMGEVING AAN HET
WERK WAS”
Bram, derdejaars Audiologie

STUDEREN IN HET BUITENLAND
Zin om een deel van je studies in
het buitenland te doen? Het kan!
Arteveldehogeschool beschikt over
een breed netwerk van buitenlandse
partneruniversiteiten en -hogescholen.
STAGE IN HET BUITENLAND
In het derde jaar kan je afreizen naar
o.a. Suriname, Frankrijk, Zuid-Afrika,
Zweden, Nederland of Spanje om daar
stage te lopen. Een unieke ervaring, die
je laat kennismaken met andere talen en
culturen.
INTERNATIONALISATION@HOME
Liever een internationaal bad dicht bij
huis? Kies dan voor een anderstalig project
op je eigen campus.

“WE HIELPEN DOVE KINDEREN
EN NA DE UREN TROKKEN WE
DE JUNGLE IN”
Floor en Alice, oud-studenten Audiologie,
liepen stage in Suriname
Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je diploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Takenpakket
logopedist
–– diagnose en
behandeling van
spraak-, taal-, stemen leerstoornissen
–– begeleiding
van kinderen,
volwassenen of
ouderen

Werkveld
logopedist
–– revalidatiecentra
–– psychosociale
instellingen
–– ziekenhuizen
–– onderwijs
–– medische bedrijven
–– communicatiesector:
adviseur,
presentator ...

GOEDE KANSEN
OP WERK

99%
van de afgestudeerden die een job zochten,
is na 1 jaar aan het werk*.

*bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2017
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Takenpakket
audioloog
–– gehoor- en
evenwichtsonderzoek
–– aanpassen
hoortoestellen en
-hulpmiddelen
–– revalidatie en
begeleiding bij
gehoorstoornissen
–– preventie en
geluidsbeheer

Werkveld
audioloog
–– neus-, keel- en
oorpraktijken
–– ziekenhuizen
–– revalidatiecentra
–– hoorcentra
–– onderwijs
–– arbeidsgeneeskunde
–– industrie
–– ...

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

VERDER STUDEREN
44% van onze studenten kiest
ervoor om verder te studeren.
Tweede
bachelordiploma
Binnen Arteveldehogeschool
kan je via een verkort traject
een tweede professioneel
bachelordiploma behalen,
bijvoorbeeld Audiologie na
Logopedie of andersom.

Bachelor-na-bachelor,
postgraduaat, bijscholing
Verdiep je kennis in
een specifiek domein,
bijvoorbeeld met het
postgraduaat Neurologische
taal- en spraakstoornissen of
European Fluency Specialist.

Master
Via een schakelprogramma
kan je doorstromen naar
een masteropleiding, zoals
Master in de logopedische
en audiologische
wetenschappen of Master
management en beleid van
de gezondheidszorg.

VLOT SCHAKELEN
BINNEN DE
ASSOCIATIE UGENT
Arteveldehogeschool
behoort tot de Associatie
Universiteit Gent.
De studieprogramma’s van
de partnerinstellingen zijn
op elkaar afgestemd, zodat
je overal vlot kan verder
studeren.
Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019 11

BINNEN OF BUITEN

DE LIJNEN
Al tijdens mijn tweede jaar Logopedie ben ik begonnen
met nieuwslezen op de radio, de leukste studentenjob
ooit! Dat heb ik uiteindelijk acht jaar gedaan bij Qmusic
en Joe FM. Vandaag ben ik huislogopedist bij Medialaan,
het moederbedrijf van die radiozenders en van onder
andere VTM. Ik geef stemcoaching aan tv-gezichten en
radiostemmen.

Kristien Wollants I 30 jaar I
extra diploma’s: postgraduaat
Stem en specialisatie stotteren I
zelfstandig logopedist, stemcoach
Medialaan, ex-nieuwslezer Qmusic
en Joe FM

“TIJDENS DE
STAGES ONTDEK
JE WELKE
RICHTINGEN JE NA
JE OPLEIDING UIT
KAN EN WAT JE HET
MEESTE LIGT”

DOELEN BEREIKEN
Daarnaast heb ik een zelfstandige praktijk. Ik werk
er met kinderen en volwassenen die stotteren of
stemstoornissen hebben. En ook met mensen die hun
uitspraak willen vervolmaken, bijvoorbeeld studenten
Journalistiek die een radiocarrière ambiëren. Het is super
om mensen te helpen een doel in hun leven te bereiken.
STEM EN MEDIA
Aan Arteveldehogeschool heb ik een heel brede basis
gekregen, met veel praktijk. Door stage te lopen op
uiteenlopende plekken, ontdek je welke richtingen je
na je opleiding uit kan en wat je het meeste ligt. Bij mij
was het snel duidelijk dat ik mijn liefde voor de stem en
de media wilde combineren. Arteveldehogeschool heeft
me daar gelukkig altijd in gestimuleerd.
Kristien Wollants
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Wat wil je doen na je diploma?
Maak je een logische keuze of kleur je
liever buiten de lijntjes?

Ik werk deeltijds voor Special Olympics Belgium. Via
het Healthy Hearing Program testen we het gehoor
van atleten met een verstandelijke beperking. Dat
is een doelgroep die zelden uit zichzelf aangeeft
gehoorproblemen te hebben. We betrekken studenten
van binnen en buiten Arteveldehogeschool bij de
screenings. Voor hen is dat een unieke ervaring die een
boost geeft aan hun zelfvertrouwen in de omgang met
mensen met een beperking.
MEER PRAKTIJK, MEER INTERACTIE
Ik had al een masterdiploma Logopedie op zak
voor ik via een verkort programma aan de bachelor
Audiologie begon. En dus kan ik vergelijken: aan
Arteveldehogeschool is er meer praktijk, meer interactie
ook. Studenten en docenten staan dichter bij elkaar.
GELUIDSMETING
Ik ben daarnaast verbonden aan SONahs, een spin-off
van Arteveldehogeschool die geluidsmetingen doet
in bedrijven. Als stagementor begeleid ik studenten
die hieraan meewerken. Heel fijn! Mensen concreet
helpen, dat is waar ik als audioloog sowieso het meeste
voldoening uithaal.

Anke Bruggeman I 25 jaar I
extra diploma’s: master Logopedie I
audioloog en stagementor

“UNIEKE
ERVARINGEN
GEVEN EEN
BOOST AAN HET
ZELFVERTROUWEN
VAN DE
STUDENTEN”

Anke Bruggeman

Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

ONDERNEMEN BOVEN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf
vorm aan je opleiding en
leg je eigen accenten via
een keuzetraject, een
buitenlandse ervaring,
een afstudeerproject en
een stage.

Heb je een duwtje in de
rug nodig? Op zoek naar de
beste studiemethode? We
coachen en begeleiden je.
Combineer je studeren
met werken, topsport, een
bedrijf of een gezin? Ga dan
voor een traject op maat.

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.
Iedereen krijgt trouwens een
creativiteitstraining, want
dat komt overal van pas.

BIJZONDERE
TRAJECTEN

KLAAR VOOR MORGEN

DENKEN EN DOEN

Met een diploma van
Arteveldehogeschool neem
je al voorsprong. Je kan vlot
overweg met de nieuwste
technieken 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.

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

Vrijstellingen
Heb je al een bachelordiploma
of studiebewijzen uit verwante
opleidingen behaald? Dan zijn
vrijstellingen of een verkort
programma mogelijk.
Starten in februari
Je kan deze opleiding ook
aanvangen in februari, bij de start
van het tweede semester.
Voor meer informatie maak je een
afspraak bij de trajectbeheerder
(www.arteveldehogeschool.be/
contact/trajectbeheerders).

Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019 15

STUDEREN
IN 6 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Een voltijdse inschrijving kost
906,10 euro. Beursstudenten
betalen 106,90 euro (bedragen
onder voorbehoud).
Voor het studiemateriaal
betaal je gemiddeld 350
euro per jaar. Kosten
voor buitenlandse
studiereizen, stages of
Erasmusprogramma’s hangen
af van jouw keuzes.

WAT IS
EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Een studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’: lessen
bijwonen, taken maken,
studeren … Een standaard
academiejaar bestaat uit
60 studiepunten; een
bacheloropleiding uit
180 studiepunten.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
10 maart 2018. Dat verbindt
je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief komt
inschrijven. Dat kan vanaf
29 juni 2018. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven

04
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.
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BEGELEIDING

OP MAAT
05
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 17 september
2018. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) en 3 examenperiodes
(januari, juni en augustusseptember). Tussen de 2
semesters zit een week
vakantie (4 t.e.m. 8 februari
2019).

06
HOE KAN JE JE HET BEST
VOORBEREIDEN?
Wil je je voorkennis opfrissen?
Volg dan een instapcursus
in de week voor de start van
het academiejaar.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
www.arteveldehogeschool.be/
trainingen

Een duwtje in de rug op het juiste moment maakt
het verschil. Je kan bij ons terecht voor advies rond:

– Studiekeuze en
heroriënteren
– Studiefinanciering
– Sociaal-juridisch statuut
– Psychosociale
begeleiding
– Studiemethode
– Faalangst, uitstelgedrag ...
– Studietraject op maat,
vrijstellingen en
verkorte trajecten
– Studievoortgang

–T
 aal, academische
taalvaardigheid en
taalworkshops
–B
 emiddeling rond
het onderwijs- en
examenreglement
–V
 erder studeren en
solliciteren
MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
begeleiding-op-maat

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Werkstudent of student met een gezin?
Heb je een functiebeperking? Vraag je
bijzonder statuut aan en we maken de
combinatie haalbaar.

ALLES VOOR DE STUDENT
Zoek je een kot, een fiets, sport, cultuur, een
dokter …? Wil je lekker en low budget eten?
Check de dienst studentenvoorzieningen
(Stuvo) via www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen.
Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019 17
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OP CAMPUS KANTIENBERG VIND JE …
•
•
•
•
•
•

R40

R40

88 leslokalen
5 aula’s
een up-to-date mediatheek
een studentenresto
een overdekte fietsenstalling
een wintertuin

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1800 m
Overpoort: 200 m
bioscoop Kinepolis: 250 m
de Vooruit: 900 m
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 1100 m
Citadelpark: 1000 m

N444

CAMPUS LEEUWSTRAAT
Je krijg ook les op campus Leeuwstraat,
vlak bij campus Kantienberg.

IN HARTJE GENT
	Vlot bereikbaar met trein,
tram en bus, of met de fiets.
	Cultuur, uitgaan, sport?
Er is altijd iets te doen.
	Gewoonweg de wijste stad
van de wereld!

OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL

- Bachelor

Bachelor-na-bachelor

–– Bedrijfsmanagement
–– International Business
Management
–– Officemanagement
–– International Office
Management
–– Communicatie
management
–– Journalistiek
–– Grafische en digitale
media
–– Sociaal werk
–– Pedagogie van het
jonge kind
–– Kleuteronderwijs
–– Lager onderwijs
–– Secundair onderwijs
–– Ergotherapie
–– Logopedie en
audiologie
–– Podologie
–– Verpleegkunde
–– Vroedkunde
–– Mondzorg
-

–– Creatieve therapie
–– Buitengewoon
onderwijs
–– Oncologie
–– Schoolontwikkeling
–– Zorgverbreding
en remediërend leren

- Postgraduaten
en bijscholingen

- Graduaat (HBO5)
–– Verpleegkunde
–– Orthopedagogie
–– Maatschappelijk werk
–– Sociaal-cultureel werk
–– Bibliotheek- en
informatiekunde
–– Tolk Vlaamse
Gebarentaal
–– Boekhouden

Bachelor in de logopedie en audiologie,
Arteveldehogeschool, academiejaar 2018-2019.
V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
Bachelor in de logopedie
en audiologie 2018-2019 19

INFODAGEN
2018
Kom langs op campus
Kantienberg, stel al je
vragen aan docenten en
studenten en blader door
cursussen.

Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent

ZATERDAG

20-22 u.

10
MAART
10-17 u.

ZATERDAG

21
APRIL
10-17 u.

ZATERDAG

30
JUNI

10-17 u.

WOENSDAG

05
SEPTEMBER
15-20 u.

Arteveldehogeschool
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
09 234 71 50
info.logopedie@arteveldehs.be
info.audiologie@arteveldehs.be

INFOSESSIE

VOOR OUDERS

DONDERDAG

25
JANUARI 2018

PROEF
STUDEREN
Kom een les meevolgen en
snuif de sfeer op.
FEBRUARI TOT MEI 2018
– tijdens de krokusvakantie
– op woensdagnamiddag
Campus Kantienberg
MEER INFO & INSCHRIJVEN?
www.arteveldehogeschool.be/
infomomenten

SCHRIJF JE IN
VOOR 2018-2019!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 10 maart 2018.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 29 juni 2018.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/logopedie-en-audiologie

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

