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COMMUNICATIEMANAGEMENT
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Heb jij een uitgesproken belangstelling voor de
communicatie van bedrijven, overheden of
andere organisaties? Ben je benieuwd hoe je moet
scoren via web en social media? Kan je over veel
onderwerpen meepraten? Welkom bij de opleiding
Communicatiemanagement!

Je wordt meteen ondergedompeld in de
communicatiewereld en leert de aangereikte
theorie toe te passen in de praktijk.
Je verdiept je in verschillende talen en digitale
toepassingen, en je ontwikkelt een hands-on
mentaliteit. Zo leer je zowel alleen als in team de
beste resultaten te boeken.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

	WAARVOOR KIES JE?
BLZ. 14

Als communicatieprofessional kan je aan de slag bij
een reclame- of pr-bureau, in de evenementensector,
op de communicatiedienst van bedrijven,
overheidsinstellingen of non-profitorganisaties ...
De mogelijkheden zijn eindeloos.

TOPKWALITEIT
Arteveldehogeschool kreeg het beste rapport van alle
opleidingen Communicatiemanagement in Vlaanderen.Nu werken we aan een nog boeiender curriculum.

MAAK ZELF JE OPLEIDING
In het keuzeopleidingsonderdeel ‘Choices’ kies je zelf
in welke onderwerpen jij je wil specialiseren. Zo
ontdek en benut je optimaal je talenten.

FOCUS OP PRAKTIJK
Je werkt aan reële opdrachten op de campus, je loopt
stage en ook je bachelorproject is praktijkgericht.
Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020

3

BACHELOR
COMMUNICATIEMANAGEMENT

853
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

60
DOCENTEN

3
JAAR

180
STUDIEPUNTEN

34%

60%

93%

30%

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.

Je krijgt een brede basis:
van talen, actualiteit en
digitale tools tot pr, marketing
en visuele communicatie.
Doorheen de opleiding kan
je zelf accenten leggen
en je verdiepen in wat
jou het meeste boeit:
reclame, merken en media,
evenementen ...

Je bouwt vanaf het eerste
jaar een individueel
portfolio op, waarin je
de leerstof omzet in de
praktijk. Daarbij word je
begeleid door een coach.
Hoe meer ervaring je
opdoet, hoe zelfstandiger
je wordt.

Je studeert af als efficiënte,
doelgerichte professional,
die de communicatieve
uitdagingen van de 21ste
eeuw kent en naar zijn hand
weet te zetten. Je diploma is
je visitekaartje, je inzet en
profiel bepalen welke deuren
je ermee opent.

“BIJ OEFENINGEN GAAN
WE UIT VAN REËLE
SITUATIES WAAR
BEDRIJVEN DAGELIJKS
MEE TE MAKEN KRIJGEN.
ZO ZIJN WE PRIMA
VOORBEREID OP DE
ARBEIDSMARKT”
Lore, tweedejaars
Communicatiemanagement

Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020
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HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 23 uur per week.
Maar ook buiten de campus
werk je aan opdrachten, oefeningen, lesvoorbereidingen ...
In totaal investeer je wekelijks
ongeveer 40 uur in je opleiding.
HOE GROOT ZIJN DE
GROEPEN?
Voor vakken waarbij je zelf
aan de slag gaat, werk je in
kleinere lesgroepen van 25 à
40 studenten. Voor algemene
vakken krijg je met een grote
groep les in een aula.

SEMESTER 1

SP*

Fundamentals 1

4

Integrated Communication Project 1: create

4

Communication Context

4

Production Skills 1

3

My Space 1

3

Nederlands 1

3

Language Skills 1
- Français 1
- English 1

(4)
2
2

Maatschappelijke ontwikkelingen 1
- Consumentenpsychologie
- Sociologie

(5)
3
2

SEMESTER 2
Fundamentals 2
Integrated Communication Project 2:
–– Research
–– Concept

4
(6)
3
3

Production Skills 2

3

My Space 2

3

Nederlands 2

3

Language Skills 2
- Français 2
- English 2

(4)
2
2

Maatschappelijke ontwikkelingen 2
- Economie & actualiteit
- Historische inzichten

(4)
2
2

Choices: Skills
Keuze uit: Webdesign I Fotografie I
Interviewtechnieken I Innovatie I Interculturele
communicatie

3

* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je altijd
op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/communicatiemanagement
6
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FOCUS
De focus ligt altijd op de
verschillende rollen van de
communicatieprofessional,
met het accent op:
–– Digitaal is normaal
–– Multidisciplinaire
opleidingsonderdelen
–– Conceptueel denken
–– Taal is troef (bv. Duits als
keuzevak vanaf semester 2)
–– Zelfsturing, met coaching op
maat
–– Je eigen talenten ontdekken

SEMESTER 1

SP*

Fundamentals 3: onderzoek & audit

5

Integrated Communication Project 3:
onderzoeksproject

5

Organisation Context
- Bedrijfsmanagement en interne communicatie
- Overheidscommunicatie

(6)
4
2

My Space 3: storytelling

3

Nederlands 3

3

Language Skills
- Français 3
- English 3

(4)
2
2

Maatschappelijke ontwikkelingen 3
- Politiek en actualiteit
- Recht en ethiek

(4)
2
2

SEMESTER 2
Fundamentals 4: strategische communicatieplanning

5

Integrated Communication Project 4:
strategie en advies

5

Production Management

3

My Space 4: professionalisering en netwerking

7

Language Skills 4
- Français 4
- English 4

(4)
2
2

Maatschappelijke ontwikkelingen 4:
religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Choices: Languages
Keuze uit: Nederlands - copywriting I English - with a
bang I Français - contextes professionnels I Deutsch Kontakte

3

Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020
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”JE KRIJGT LES VAN
MENSEN DIE IN
HET WERKVELD
STAAN EN VOELING
HEBBEN MET DE
COMMUNICATIEWERELD.
GEZIEN DE CONSTANTE
VERANDERINGEN IN
DE SECTOR IS DAT EEN
ECHTE TROEF”
Eva, studeerde
Communicatiemanagement

De wereld verandert continu. Daarom vernieuwen
wij voortdurend onze opleiding. Het programma
voor het derde jaar van het nieuwe curriculum
Communicatiemanagement wordt momenteel
volop ontwikkeld. Het zal geschoeid zijn op
de leest van het eerste en tweede jaar. Voor
de meest recente stand van zaken, raadpleeg
www.arteveldehogeschool.be/bachelor/
communicatiemanagement.
WAT MAG JE VERWACHTEN?
Je leert in verschillende boeiende vakken o.a.
een communicatieplan uitdenken en praktisch
uitwerken. Je onderzoekt de impact van je
campagnes en analyseert je acties. Daarvoor maak
je altijd gebruik van de meest recente tools.
Je ontdekt hoe bedrijven communiceren en hoe
je een merk op een originele manier in de kijker
zet. Je gaat de creatieve toer op met taal en
multimedia. En dat is nog maar het begin!
VIND JE EIGEN WEG
In het begin van de opleiding word je uitvoerig
gecoacht; naarmate je meer kennis en ervaring
opdoet, leer je meer zelfsturend te werken. Je bent
klaar voor een vliegende professionele start.

8

PRAKTIJK
& STAGE

VERKEN
DE WERELD

EERSTE JAAR
Van bij de start ga je de theorie meteen toepassen
in de praktijk: met wat je leert in de lessen
Fundamentals ga je meteen aan de slag tijdens de
ICP’s (Integrated Communication Project). Ook in
My Space kan je zelf onderzoeken en ondervinden
welke specifieke aspecten van het werkveld op jou
het meeste aantrekkingskracht uitoefenen.
TWEEDE JAAR
Echte opdrachtgevers die op jouw kennis en
vaardigheden een beroep doen, duiken in het
tweede jaar al op. Tijdens de ICP’s, maar zeker ook
tijdens het PractiCOM. Dat is een onderdeel van My
Space 4 waarin jij voor en rond een zelfgekozen
bedrijf gaat werken.

STUDEREN IN HET BUITENLAND
Arteveldehogeschool beschikt over
een breed netwerk van internationale
partnerinstellingen waar je in het tweede
of derde jaar een semester kan studeren:
van Nederland over Spanje tot Canada en
China, kies maar uit!

DERDE JAAR
Je laatste jaar stoomt je helemaal klaar voor de
arbeidsmarkt. Daarvoor zorgen onder andere drie
maanden stage én een uitgebreide case voor een
reële klant. Tel daar nog tal van praktisch ingevulde
opleidingsonderdelen en een bachelorproef bij, en
je springt zo het werkveld in.

STAGE IN HET BUITENLAND
Voor je stage zijn de mogelijkheden
letterlijk grenzeloos. Frankrijk? Australië?
De Verenigde Staten? Overal waar
mensen communiceren, kan jij een unieke
ervaring opdoen.

”IK LIEP STAGE BIJ MEDIALAAN. DAAR
MOCHT IK DE PERSVOORSTELLING VAN
HET NIEUWE TELEVISIESEIZOEN VAN
VTM MEE VOORBEREIDEN. BOEIEND ÉN
PLEZANT!”
Jeroen, derdejaars Communicatiemanagement

INTERNATIONALISATION@HOME
Je kan ook kiezen voor een internationaal
bad in Gent. Zo heb je de mogelijkheid
om verschillende opleidingsonderdelen
in het Engels te volgen, samen met
Erasmusstudenten. In het derde jaar krijg
je zelfs de mogelijkheid om voor een
volledig Engelstalig academiejaar te
kiezen en zo een internationaal diploma
te halen.
Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je diploma op zak? Dan kan je allerlei richtingen uit.
Wat denk je van ...
een reclame-, marketing- of
communicatiebureau?
Ook de pr- en evenementensector
zijn interessante opties.

Of liever ...
minder commercieel?
Dan is werken op de afdeling
communicatie van een bedrijf,
overheidsinstelling of nonprofitorganisatie vast meer
jouw ding.

GOEDE KANSEN
OP WERK

93%
van de afgestudeerden die een job zochten,
is na 1 jaar aan het werk*.

*bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2018
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Tal van functies
In welke branche je ook zit, je
kan altijd verschillende rollen
opnemen:
- copywriter
- communicatiemedewerker
- eventmanager
- merkenstrateeg
- conversation manager
- woordvoerder
- ...

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

VERDER STUDEREN
Ongeveer 60% van onze studenten studeert verder.
Tweede
bachelordiploma
Binnen Arteveldehogeschool kan je via
een verkort traject een
tweede professioneel
bachelordiploma behalen. De opleidingen
Journalistiek, Bedrijfsmanagement of Grafische en digitale media
zijn een logisch vervolg.

Verkorte educatieve bachelor
voor secundair
onderwijs
Wil je na je bacheloropleiding graag
lesgeven in jouw
vakgebied? Kies
voor de Verkorte
educatieve bachelor
voor secundair
onderwijs.

Banaba, postgraduaat, bijscholing
Een bachelor-nabacheloropleiding
geeft je de kans om
je kennis te verdiepen. Daarnaast zijn
er heel wat postgraduaten en bijscholingen, waaronder
Digital Marketing
Communication en
Digital Content and
Journalism.

Master
Via een schakelprogramma stroom je
door naar een masteropleiding aan Universiteit Gent, zoals Master
in de communicatiewetenschappen. Voor
meer info surf je naar
www.ugent.be/
studiekiezer.

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 het
communicatiemanagement 2019-2020 11

BINNEN OF BUITEN

DE LIJNEN
Ik ben aan de slag bij een organisatie die coaching
aanbiedt aan startende zelfstandigen. Maar in de eerste
plaats run ik mijn eigen communicatiebureau. Wij helpen
bedrijven groeien via online communicatiestrategieën.
Elke dag is anders, elke dag is boeiend.

Kasper Vancoppenolle I 23 jaar I
ondernemer en growth marketeer

“NEEM OOK ZELF
INITIATIEF OM
THEORIE OM
TE ZETTEN IN
PRAKTIJK”

STUDEREN EN ONDERNEMEN
Het laatste jaar van mijn opleiding combineerde ik al
met mijn eigen zaak. Geen gemakkelijke opdracht: ik
moest tegelijk een communicatiebureau staande houden
én stage lopen. Bovendien wilde ik die stage graag in
het buitenland doen. Twee docenten hebben mij toen
onder hun vleugels genomen, omdat ze wisten hoe
gepassioneerd en ambitieus ik ben. Dat zal ik nooit
vergeten. Met hun hulp veroverde ik een stageplaats in
Berlijn en slaagde ik erin om alle bordjes in de lucht te
houden.
BLOGGEN
Ik zou toekomstige studenten Communicatiemanagement vooral aanraden om proactief te zijn. Neem
naast de verplichte opdrachten ook zelf initiatief om
theorie om te zetten in praktijk. Hou bijvoorbeeld een
blog bij, dat maakt je opleiding nog interessanter.
Kasper Vancoppenolle
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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 als productmanager voor een start-up die een app
heeft ontwikkeld. Een toffe job, want als productmanager
heb je veel invloed. Je bepaalt mee hoe het product
eruit ziet en welke functies er allemaal beschikbaar
moeten zijn. Daarnaast communiceer ik vaak met onze
medewerkers over wat ze moeten doen en waarom.
LESSEN UIT JE STAGE
Tijdens je stage ontdek je in welk soort bedrijf je past. Ik
heb stage gelopen in een groot reclamebureau, maar ik
besefte daar dat ik beter functioneer in een kleine firma.
Daar kan je meer verschillende taken op jou nemen en
dichter bij je collega’s staan. Daarom vind ik het zo fijn
om nu in een start-up te werken. Ook van de casestudies
in het tweede en derde jaar heb ik veel opgestoken: de
kennis die ik daar heb vergaard pas ik nog altijd toe.
ONVERGETELIJK
Ik kan iedereen aanraden om tijdens de opleiding op
Erasmus te gaan. Je hoeft niet per se ver weg te trekken
om een onvergetelijke ervaring te beleven. Zelf heb ik
een lesprogramma gevolgd in Brussel. Ik werd er met
open armen ontvangen en mijn Frans is er spectaculair
op vooruitgegaan. Een echte plus voor een taalliefhebber
als ik.

Judith Straetemans I 29 jaar I
productmanager

“TIJDENS JE STAGE
ONTDEK JE WELK
SOORT BEDRIJF BIJ
JE PAST”

Judith Straetemans

Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020 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 of
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!

f

Studeren en werken
combineren?
Dan is begeleid afstandsonderwijs
iets voor jou! Contacteer
de trajectbeheerder van de
opleiding voor meer info (www.
arteveldehogeschool.be/contact/
trajectbeheerders).
Starten in februari?
Je kan deze opleiding ook starten
in februari, bij de start van het
tweede semester. Je studie duurt
dan wel 3,5 jaar (7 semesters).
Vrijstellingen
Heb je al een bachelordiploma
of behaalde studiebewijzen uit
verwante opleidingen? Dan zijn
vrijstellingen of een verkort
traject mogelijk.

Bachelor in het
communicatiemanagement 2019-2020 15

STUDEREN
IN 7 VRAGEN
01

02

04

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Een voltijdse inschrijving kost
€ 922,30. Beursstudenten
betalen € 108,80 (bedragen
onder voorbehoud). De prijs
voor het studiemateriaal
bedraagt ongeveer € 470 in
het eerste jaar, € 380 in het
tweede en € 160 in het derde
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. 1 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
23 februari 2019. Dat verbindt
je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief komt
inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.

HOE ZIET JE LESSENROOSTER ER MOGELIJK UIT*?
ma

di

wo

do

vr

09.00 u.
09.30 u.

Nederlands 1

Français 1

Sociologie

10.30 u.

My Space 1

11.00 u.
11.30 u.

English 1

12.00 u.
12.30 u.
13.00 u.
13.30 u.

Communication
context

Integrated
Communication Project 1:
create

14.00 u.
14.30 u.

Consumentenpsychologie

15.00 u.

Integrated
Communication Project 1:
create

15.30 u.
16.00 u.

Fundamentals
1

Production
Skills 1

16.30 u.

*Dit is een voorbeeld van het eerste semester. In de volgende semesters komen andere
vakken aan bod. Het lessenroosterverschilt per klasgroep en per opleidingsjaar.
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www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven

05

03

10.00 u.

MEER INFO OP

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.

BEGELEIDING

OP MAAT
06
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september 2019.
Er zijn twee semesters
(september-januari en februarijuni) en drie examenperiodes
(januari, juni en augustusseptember). Tussen de twee
semesters zit een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020).

07
HOE BEREID JE JE HET
BEST VOOR?
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/
instapcursussen

Heb je nog vragen?
Scan deze QR-code en stel je vraag aan
Artie, onze alleswetende chatbot!
Je vindt hem ook op www.
arteveldehogeschool.be/
bachelor/communicatiemanagement

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 het
communicatiemanagement 2019-2020 17
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OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL
OP CAMPUS LEEUWSTRAAT VIND JE …

R40

•
•
•
•
R40

32 leslokalen
1 grote aula
een mooie binnentuin
een uniek gebouw met
authentieke elementen

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1900 m
Overpoort: 500 m
bioscoop Kinepolis: 350 m
de Vooruit: 1100 m
N444

‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 800 m
Citadelpark: 1200 m

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!

- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het jonge
kind
- Educatieve bachelor voor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor voor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor voor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor voor secundair 		
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg

- Postgraduaten en
- bijscholingen
Bachelor na bachelor
- Creatieve therapie
- Buitengewoon onderwijs
- Oncologie
- Schoolontwikkeling
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Graduaat (HBO5)
- Educatieve graduaatsopleiding voor 		
secundair onderwijs
- Accounting
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

Bachelor in het communicatiemanagement,
Arteveldehogeschool, academiejaar 2019-2020.
V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op campus
Kantienberg, stel al je
vragen aan docenten en
studenten en blader door
cursussen.
ZATERDAG

23
FEBRUARI
10-17 u.

ZATERDAG

27
APRIL
10-17 u.

ZATERDAG

29
JUNI

10-17 u.

WOENSDAG

04
SEPTEMBER
15-20 u.

INFOSESSIE

VOOR OUDERS

Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent
DONDERDAG

22
NOVEMBER 2018
19.30-21.30 u.

WOENSDAG

23
JANUARI 2019
19.30-21.30 u.

OPENLESDAGEN
Kom een les meevolgen en
snuif de sfeer op.
KROKUSVAKANTIE 2019
en op woensdagnamiddagen
MEER INFO
www.arteveldehogeschool.be/
openlesdagen

MEER INFO & INSCHRIJVEN? www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

Arteveldehogeschool
Campus Leeuwstraat
Leeuwstraat 1, 9000 Gent
09 234 71 30
info.communicatiemanagement@arteveldehs.be

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 28 juni 2019.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/communicatiemanagement

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

