BACHELOR
GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA

Crossmedia-ontwerp
Grafimediabeleid
New Media Development (Multimediaproductie)
Audiovisual Design (Multimediaproductie)

denk.
Deze opleiding is je toegangsticket tot de gra
fische en digitale wereld. Na een gemeen
schappelijk eerste semester stroom je door
naar één van onze drie afstudeerrichtingen.
Jouw keuze bepaalt waar je als mediapro
fessional van morgen voluit mee aan de slag
gaat: UI/UX design, conceptual design, order
management, motion graphics, internet of
things ...

doe.
Wat je precies gaat doen, hangt sterk af van je
gekozen specialisatie: Photo Design, Graphic
Design, New Media Development, Audiovisual
Design, Crossmedia of Printmedia. Wat je
ook beslist, je gaat regelmatig met concrete
opdrachten aan de slag, in je eentje of samen
met collega's.

word.
Na drie jaar ben je perfect gewapend om als
breed inzetbare junior professional de grafi
sche en digitale markt te bestormen. En de
wereld te verbazen met je parate kennis van
de allernieuwste trends en je haarfijne inzicht
in de innovaties van morgen.

Student op de cover: Sydney Vanden Bussche

Grafische en Digitale Media,
iets voor jou?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE WORDEN?

Wil je vooral optimale digitale gebruikers
belevingen creëren? Of voel je meer voor
visuele storytelling, puur grafisch design
of de allermodernste printtechnologie?
Onze afstudeerrichtingen Crossmediaontwerp, Multimediaproductie en Grafi
mediabeleid leveren drie sterk verschil
lende profielen af. Maar je bent sowieso
creatief en ondernemend. En je wil graag
de brug slaan met technologische innovatie.

Webdeveloper, audiovisual creative, UI/
UX designer, motion graphic artist, graphic
designer, prepress consultant, webdesigner,
support engineer, project manager, digital
marketeer, creative director, interactive
designer ... Geen idee waar die functietitels
precies voor staan? Geen nood, wij maken
je met plezier wegwijs in de vele toekomst
kansen die de opleiding Bachelor Grafische
en Digitale Media voor jou opent.

WAT WIL JE LEREN?

WAARVOOR KIES JE?

Wil je jouw verpakkingen en displays in de
supermarkt zien staan? Of drijft jouw passie
voor code jou naar de laatste nieuwe
programmeerframeworks en automatisatietools? Spreekt de mix van audio, video,
motion graphics en live streaming jou
aan? Of word je liever een kei in de techni
sche finesses van 21ste eeuwse print
productie? We laten je proeven van zowel
grafische als digitale media. Daarmee
onderscheiden we ons sterk van andere
opleidingen.

100% praktijkgericht
Je werkt in toenemende mate aan reële
opdrachten, gaat regelmatig op bedrijfs
bezoek en kiest zelf je stageplek. Misschien
weet je daar zelfs een job te bemachtigen?
Up-to-date infrastructuur
Wordt onze moderne campus, met zijn
multimedialabs, fotostudio, multicam &
streaming studio's en digital printing lab
binnenkort jouw speelterrein?

916		studenten
17 % 		 studeert verder na het bachelordiploma
94 % 		 is één jaar na afstuderen al aan het werk*
*van alle afgestudeerden die een job zochten
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Je opleiding steunt op
vier programmalijnen
TECHNOLOGY
IN THE CREATIVE INDUSTRY

PERSONAL
& PROFESSIONAL DEVELOPMENT

De creatieve industrie is uiterst divers. In
onze drie afstudeerrichtingen voeren dan
ook telkens andere technologieën de
boventoon. Zo focus je in Multimediapro
ductie afhankelijk van je gekozen speciali
satie op audiovisuele technologie of de
laatste technologieën in web en mobiele
applicaties. In de afstudeerrichting Crossmedia-ontwerp en Grafimediabeleid komt
een mix van technologieën uit de grafische
én digitale media aan bod. Ook hier kies jij
waar je de klemtoon legt. Hoe dan ook, je
wordt een expert in technologie om beel
den te verwerken.

In de grafische en digitale wereld werk je
vaak in opdracht van een klant. Daarom
zijn sterke sociale en communicatieve
vaardigheden cruciaal in deze sector. In
deze programmalijn leer je onder andere
samenwerken in team en overtuigende
presentaties geven. Ook leer je in het Engels
en Frans je mannetje te staan op de werk
vloer.

MANAGEMENT
& COMMERCIAL SKILLS
Welke specialisatie je ook kiest, je wordt
een ondernemer in media. Je krijgt een
stevige dosis commerciële en manage
ment skills mee. Zij lopen dan ook als een
rode draad doorheen de opleiding, onder
de brede mantel van ‘Innovation and Busi
ness Development’. Wil je vooral inzetten
op die commerciële en managementvaar
digheden? Dan is de afstudeerrichting
Grafimediabeleid helemaal jouw ding.

GRAPHIC DESIGN
& CONCEPTUAL THINKING
Video, audio, web, print of een mediamix?
Voordat je je eindproduct uitwerkt, ont
wikkel je eerst een concept – welk medium
je ook gebruikt. In deze programmalijn
word je een expert in conceptueel denken.
Je zet een boodschap of probleem om in
een visuele oplossing waarmee je je klant
omver blaast. Vooral in Crossmedia-ont
werp en Multimediaproductie ligt de focus
op het ontwikkelen van deze vaardigheid.

AFSTUDEERRICHTING

CROSSMEDIA-ONTWERP

EERSTE JAAR

GRAPHIC DESIGN / PHOTO DESIGN

Ontwerp naar hartenlust huisstijlen,
logo’s, magazines, flyers, webpagina’s
en apps! Wij triggeren jouw creativiteit
en brengen je de nodige technische
vaardigheden bij.

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Fundamentals of graphic & digital media
― Besturingssystemen
― Mediatechnologie

(5)
2
3

Fundamentals of graphic design
― Introductie vormgeving
― Visuele communicatie

(5)
3
2

Web technology

6

Lay-out en digitale opmaak I

4

Image Processing 1
― Colour Science
― Illustrator
Personal & professional development I
SEMESTER 2

(6)
4
2
3
STUDIEPUNTEN

Personal & professional development II

3

UI / UX Design

4

Image Processing II
― Digitale reproductietechnieken
― Photoshop

(5)
2
3

Fundamentals of print production

3

Graphic design I
― Schetsen I
― Vormgeving I

(10)
5
5

Lay-out en typografie
― Typografische esthetica
― Lay-out en digitale opmaak II

(6)
2
4

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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AFSTUDEERRICHTING

CROSSMEDIA-ONTWERP

TWEEDE JAAR

GRAPHIC DESIGN / PHOTO DESIGN

SEMESTER 1
Innovation and Business Development I
― Marketing
― Economie voor de creatieve industrie

(4)
2
2

Graphic Design II
― Vormgeven II
― Schetsen II
― Photoshop II

(10)
6
2
2

Material science

4

Print Production I

6

Image Processing III

6

UI / UX Design II

3

SEMESTER 2

6

Specialisatie
Photo Design

STUDIEPUNTEN

Personal & professional development III
― Engels
― Frans
― Projectcommunicatie

(5)
2
2
1

Innovation and Business Development II
― Media- en handelsrecht
― Reclame

(4)
2
2

UI / UX Design III
― New media design III
― Projectmanagement

(5)
4
1

Workflow

Specialisatie
Graphic Design

STUDIEPUNTEN

6

Graphic design III
― Technologie
― Practicum

(10)
2
8

Photo Design I
― Technologie
― Practicum

(10)
2
8

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

DERDE JAAR

SEMESTER 1
Personal & professional development IV
― Religie, zingeving en levensbeschouwing
― Professionele communicatie
Innovation and Business Development III
Print production II
― Offset & digitaal drukken
― Veredelen

STUDIEPUNTEN

(5)
3
2
4
(4)
2
2

Order management

4

Crossmediaal project

6

Graphic design IV

9

Photo design II

9

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Crossmediaal project

6

Bachelorproef

9

Future Pro 2.0
― Trends & innovatie
― Minor

(4)
2
2

Stage

15

Crossmediaal project

6

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

Specialisatie
Graphic Design
Specialisatie
Photo Design
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AFSTUDEERRICHTING

GRAFIMEDIA-BELEID

EERSTE JAAR

CROSSMEDIA / PRINTMEDIA

Als creatieve duizendpoot begeleid
je de klant van idee tot technisch
perfect product.

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Fundamentals of graphical & digital media
― Besturingssystemen
― Mediatechnologie

(5)
2
3

Fundamentals of graphic design
― Introductie vormgeving
― Visuele communicatie

(5)
3
2

Web technology
Image processing 1
― Colour science
― Illustrator

6
(6)
4
2

Personal & professional development 1

3

Lay-out en digitale opmaak 1

4

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Personal & professional development 2

3

User experience

6

Image processing 2
― Digitale reproductietechnieken
― Photoshop

(5)
2
3

Fundamentals of print production

3

Cross-media technology

4

Business modeling voor de creatieve industrie

5

Premedia-automatisatie

5

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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9

AFSTUDEERRICHTING

GRAFIMEDIA-BELEID

TWEEDE JAAR

CROSSMEDIA / PRINTMEDIA

SEMESTER 1
Innovation and Business Development 1
― Marketing
― Economie voor de creatieve industrie
Image Processing 3
Material science
― Material science technology
― Labo

10

Specialisatie
Printmedia

(4)
2
2
4
(7)
4
3

New media technology 1

7

Account management

3

Cost and management information

4

SEMESTER 2

Specialisatie
Crossmedia

STUDIEPUNTEN

STUDIEPUNTEN

Innovation and Business Development 2
― Media- en handelsrecht
― Reclame

(4)
2
2

Personal & professional development 3
― Engels
― Frans
― Projectcommunicatie

(5)
2
2
1

Print production 1

6

Workflow

6

Project digital publishing
― Digital publishing
― Projectmanagement

(6)
4
2

New media technology 2

4

Kwaliteitscontrole 1

4

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Personal & professional development 4
― Religie, zingeving en levensbeschouwing
― Professionele communicatie

(5)
3
2

Print production 2
― Offset & digitaal drukken
― Veredelen

(5)
3
2

Print & sign
SEMESTER 2

3
STUDIEPUNTEN

Future Pro 2.0
― Trends & innovatie
― Minor

(4)
2
2

Stage

15

Bachelorproef

9

Innovation and Business Development 2
― Business planning
― Ondernemingsrecht

(6)
4
2

Conceptual design

7

Crossmediaal project

6

Innovation and Business Development 3

4

Kwaliteitscontrole 2

4

Order management

5

Project printmedia

6

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

Specialisatie
Crossmedia
Specialisatie
Printmedia
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AFSTUDEERRICHTING

MULTIMEDIA-PRODUCTIE

EERSTE JAAR

NEW MEDIA DEVELOPMENT / AUDIOVISUAL DESIGN

SEMESTER 1

(5)
2
3

Fundamentals of graphic design
― Introductie vormgeving
― Visuele communicatie

(5)
3
2

Image processing 1
― Colour science
― Illustrator

6
(6)
4
2

Personal & professional development 1

3

Lay-out en digitale opmaak 1

4

SEMESTER 2

Specialisatie
Audiovisual Design

STUDIEPUNTEN

Fundamentals of graphical & digital media
― Besturingssystemen
― Mediatechnologie

Web technology

Specialisatie
New Media Development

Combineer design met spitstechnologie in de wereld van
apps, 3D, internetvideo en
Augmented Reality!

STUDIEPUNTEN

Personal & professional development 2

3

User experience

6

Image processing 2
― Digitale reproductietechnieken
― Photoshop

(5)
2
3

Audiovisual arts & production 1
― Audiovisual media technology
― Lay-out for motion
― Introduction to audiovisual design

(10)
4
2
4

Scripting

7

Front-end development

7

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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AFSTUDEERRICHTING

MULTIMEDIA-PRODUCTIE

TWEEDE JAAR

NEW MEDIA DEVELOPMENT / AUDIOVISUAL DESIGN

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Personal & professional development 3
― Engels
― Frans
― Projectcommunicatie

(5)
2
2
1

Innovation and Business Development 1
― Marketing
― Economie voor de creatieve industrie

(4)
2
2

Computer science & software engineering 1

6

Web development 1

6

Mobile development 1

6

Internet of things

4

Content management systems

6

Motion graphics 2D 1

7

Multicam & streaming technology 1

4

Motion graphics 3D 1

6

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

Specialisatie
New Media Development

14

Specialisatie
Audiovisual design

SEMESTER 2
Innovation and Business Development 2
― Media- en handelsrecht
― Reclame
Image processing 3
Computer science & software engineering 2
― Computer Science & Software Engineering II
― Project Management

STUDIEPUNTEN

(4)
2
2
4
(5)
4
1

Web development 2

6

Mobile development 2

6

UX prototyping

5

Multicam & streaming technology 2
― Multicam & Streaming Technology 2
― Project Management

(5)
4
1

Photoshop 2

3

Audiovisual arts & production 2

6

Audiovisual arts & production 3

7

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

Specialisatie
New Media Development
Specialisatie
Audiovisual design
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AFSTUDEERRICHTING

MULTIMEDIA-PRODUCTIE

DERDE JAAR

NEW MEDIA DEVELOPMENT / AUDIOVISUAL DESIGN

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Future Pro 2.0
― Trends en innovatie
― Minor

(4)
2
2

Personal & professional development 4
― Religie, zingeving en levensbeschouwing
― Professionele communicatie

(4)
3
2

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Stage

15

Bachelorproef

8

Innovation and Business Development 3

4

Crossmediaal project

6

Web of things

6

Content management system development

6

Mixed reality

6

Audiovisual arts & production 4

9

Motion graphics 2D 2

4

Motion graphics 3D 2

5

Meer informatie over studiepunten op pagina 26. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.

Specialisatie
New Media Development
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Specialisatie
Audiovisual design

Praktijk en stage
AL DOENDE LEREN
Je werkt vanaf de eerste dag aan praktijk
opdrachten, zowel individueel als in team.
Je opdrachten worden geleidelijk aan com
plexer en in het derde jaar krijg je zowaar
je eerste echte klanten. Benieuwd naar wat
onze studenten zoal uit hun mouw schud
den? Surf dan zeker eens naar gdm.gent.
LAATSTE HALTE NAAR WERK
In het derde jaar loop je 10 weken stage:
de perfecte kans om alles wat je geleerd
hebt in de praktijk te brengen! Je beslist

zelf of je in België blijft of naar een ander
land verkast. Goed om te weten: liefst de
helft van onze studenten sleept via hun
stageplaats een job in de wacht!
BOOTCAMPS EN MINOREN
In het tweede en het derde jaar bieden
deze intensieve weken je een unieke kans
om in kleine groepen en samen met pro
fessionals je palet van vaardigheden te ver
diepen of te verbreden. Wat had je bijvoor
beeld gedacht van packaging design, 2Danimatie, 3D-printen of digital marketing?

Trek de wereld in
EEN SEMESTER IN EEN ANDER LAND

AT HOME IN GHENT

Kriebelt het om een deel van je opleiding
in het buitenland te volgen? Trek je graag
naar Slovenië, Canada of Nederland? Ons
academische netwerk omvat 24 partner
universiteiten en -hogescholen, verspreid
over de hele wereld.

Sowieso krijg je tijdens je opleiding ruim
schoots de gelegenheid om buitenlandse
ervaringen op te doen. Internationale boot
camps, hackathons en studiereizen: ons
aanbod ziet er elk jaar een beetje anders uit.

BUITENLANDSE STAGE
Voor je stage in het derde jaar vallen letter
lijk en figuurlijk alle grenzen weg. Wil je
naar Praag of Madrid? Of mag het ook
Rusland of Canada zijn? Keuze te over!

EEN INTERNATIONALE OPLEIDING?
De afstudeerrichting Grafimediabeleid heeft
sinds dit jaar ook een internationaal zusje,
met focus op talenkennis en interculturele
vaardigheden. Check voor alle details de
(Engelstalige) brochure van Bachelor Inter
national Graphic and Digital Media.
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BRAM DE BACKER (23)
OUD-STUDENT BACHELOR GRAFISCHE EN DIGITALE
MEDIA EN ZELFSTANDIGE

Voor creatievelingen
die een sterke basis
willen in design,
digital of web

“ Toen ik in 2017 afstudeerde, kon ik meteen aan de slag
bij mijn stagebedrijf Dropsolid. Als growth hacker
moest ik voor de nodige groei zorgen, met onder meer
video- en onlinemarketing, (web)design en fotografie.
Intussen werkte ik ook al als zelfstandige in bijberoep.
Nu mijn klantenportfolio voldoende groot is, heb ik beslist
om volledig op eigen benen te gaan staan. Ik help
organisaties met hun digitale strategie en webprojecten.
Daarnaast reik ik hen de tools aan om hun digitale
marketing in handen te nemen.
		

ZOEK JE EIGEN WEG

Ik was altijd al geïnteresseerd in digital, video en web,
zonder dat ik goed wist wat ik ermee wou doen.
De opleiding heeft me echt gemotiveerd om zelf
op onderzoek te gaan en zo mijn eigen weg uit
te stippelen. Het boeiendste vond ik de grote variëteit
aan vakken. Van lay-out en vormgeving voor print tot
webdesign en -development, video, 3D en fotografie.
Perfect voor mij, want ik kan wel wat afwisseling
gebruiken. Kortom, ben je een creatieve duizendpoot
en wil je een sterke basis in design, digital of web,
dan zal je hier zeker aan je trekken komen.”
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NICK ROBAEYS (32)
OUD-STUDENT BACHELOR GRAFISCHE EN
DIGITALE MEDIA, CO-OWNER EN PROJECTMANAGER
BIJ STUDIO ENGARDE

Na deze opleiding
ben je gegarandeerd
klaar voor het echte werk

“ Toen ik voor deze opleiding koos, had ik al een bachelor
Marketing en 12 jaar kunstacademie achter de rug.
Grafisch werk sprak me dus altijd al aan. Ik wou vooral
nog mijn marketingskills kunnen aanvullen met visuele
vaardigheden. Mijn verwachtingen werden vast en zeker
ingelost! Ik was bovendien direct inzetbaar in het
werkveld. Ik kon meteen starten op mijn stageplaats,
als grafisch vormgever in het reclamebureau Duval
Guillaume. Toen was dat echt de job die ik wou. Door de
jaren heen groeide mijn ambitie evenwel mee met mijn
kwaliteiten. Nu kan ik als zaakvoerder van een grafisch
bureau mijn twee diploma's mooi combineren.
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GA RECHT OP JE DOEL AF

De opdrachten die ik voorgeschoteld kreeg, leken
op het eerste gezicht soms moeilijk te realiseren.
Mede dankzij de steun van docenten en medestudenten
kwam het toch altijd weer goed. Eén goede raad nog:
ga zeker op Erasmus! Je krijgt een andere kijk op
je opleiding en creëert de ideale omstandigheden
om jezelf verder te ontplooien. En bewandel voor je stage
niet de gemakkelijkste weg maar ga na wat het best
aansluit bij wat je wil bereiken.”
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DE ARBEIDSMARKT SCHREEUWT OM JOU

BLIJF JE LIEVER NOG EVEN STUDENT?

Onze oud-studenten komen in de meest
diverse jobs terecht. Eigenlijk te veel om
op te noemen, maar we wagen toch een
bescheiden poging.

Want het is natuurlijk best mogelijk dat je
nu echt wel de smaak te pakken hebt.

94 % is één jaar na afstuderen
al aan het werk*
Crossmedia-ontwerp
Grote kans dat je grafisch vormgever of
vormgever-fotograaf wordt.
Grafimediabeleid
Crossmedia leidt onder andere account
managers en digital marketeers op. Na
Printmedia word je mogelijk orderbegelei
der of support engineer in een hard- of
softwarebedrijf.
Multimediaproductie
Na Audiovisual Design vind je bijvoor
beeld een job als interactive designer of
creative director. Na New Media Develop
ment ga je onder andere apps of multime
dia ontwerpen en uitwerken.
Liever je eigen baas?
Onze alumni starten ook vaak hun eigen
bureau of worden creative consultant.

22

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

17 % volgt een bijkomende
opleiding
Tweede bachelordiploma
Je kan via een verkort traject nog een
afstudeerrichting kiezen. Of versneld een
tweede bachelordiploma halen, zoals
Communicatiemanagement.
De snelste weg naar het onderwijs
Schuilt in jou een bevlogen leerkracht?
Volg dan de Verkorte Educatieve Bachelor
Secundair Onderwijs.
Banaba, postgraduaat of bijscholing
Het postgraduaat Digital Content & Jour
nalism is sowieso een voortreffelijke keuze.
Maar er zijn uiteraard nog tal van interes
sante vervolgopleidingen.
Schakel naar master
Een schakelprogramma zet je op weg naar
een masteropleiding aan de UGent, zoals
Communicatiewetenschappen.

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.

*bron: Schoolverlatersrapport 2019 van VDAB

Na je diploma: aan het werk
of verder studeren?
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Waarom Grafische en Digitale Media
studeren aan Arteveldehogeschool?
BREDE BASIS VOOR EEN JUISTE KEUZE

KLAAR VOOR MORGEN

Onze opleiding start met een algemene
verkenning van de wondere wereld van de
grafische en digitale media. Pas als je die
brede basis verworven hebt – aan het begin
van het tweede semester – is het tijd om je
afstudeerrichting te bepalen. Een twee
daags event vol speeddates met oudere
studenten en afgestudeerden zet je daarbij
mee op weg.

Kiezen voor Bachelor Grafische en Digitale
Media is kiezen voor een razend interes
sante en prikkelende toekomst in een
vooruitstrevend vakgebied. Je koppelt niet
voor niets een creatieve, innovatieve en
ondernemende geest aan een helder
inzicht in de nieuwste technologieën en
een uitstekende productkennis.

SPECIALISEREN EN EXCELLEREN
In Multimediaproductie kies je je keuze
traject al in het tweede semester van het
eerste jaar. Maar in de twee andere afstu
deerrichtingen stroom je pas in het tweede
jaar door naar een van de twee specialisa
ties. Vanaf dan gaat een almaar groter deel
van je tijd naar praktijkmomenten. In je
laatste jaar werk je aan verschillende uit
dagende projecten. Zo slijpen en polijsten
we je langzaam maar zeker van een ruwe
diamant tot een multi-inzetbare allround
digitale of grafische professional.
JE MAAKT ZELF JE OPLEIDING
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Geen twee studenten hebben exact de
zelfde talenten en interesses. Bachelor
Grafische en Digitale Media biedt je dan
ook maximaal de kans om je eigen koers
te varen. Slim gekozen stages, keuzevakken
en minoren leveren je een pak extra vaardig
heden en een uniek profiel op.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Ook al leiden we jaarlijks honderden grafi
sche en digitale professionals op – meer
dan wie ook in Vlaanderen – elke individuele
student krijgt bij ons de nodige aandacht
om zich voluit te kunnen ontplooien. Ons
systeem van permanente evaluaties maakt
het bovendien mogelijk om je traject nog
op elk moment bij te sturen.

Een opleiding op jouw maat

BIJZONDERE TRAJECTEN

WE ZIJN ER VOOR JOU

Starten in februari — Kan je door omstandig
heden pas in februari instappen? Dat kan!
Dan duurt je traject 3,5 jaar.

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

Verkorte trajecten / vrijstellingen — Heb je
al een master- of bachelordiploma? Dan kan
je voor de afstudeerrichting Crossmediaontwerp of de specialisatie Audiovisual
Design een verkort traject van twee jaar
volgen. Creditbewijzen van andere oplei
dingen kunnen je dan weer vrijstellingen
opleveren. Onze trajectbeheerders zetten
je met plezier mee op weg.

•
•
•
•
•
•
•

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Heb je een gezin? Of een functiebeperking?
Vraag een bijzonder statuut aan en onze
diversiteitscoach werkt voor jou een haal
bare combinatie uit.

•
•
•
•

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

ALLES VOOR DE STUDENT
Op zoek naar een kot of een fiets, de juiste
sportclub, een streepje cultuur of medische
hulp? Geen idee waar je lekker én goed
koop kan eten? Eén adres voor al je vragen
over het betere studentenleven in Gent:
Stuvo, onze dienst studentenvoorzieningen!

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

25

Bachelor Grafische en Digitale Media
studeren in 9 vragen
HOEVEEL KOST DE OPLEIDING?

ZAL JE DE OPLEIDING AANKUNNEN?

Een voltijdse inschrijving kost € 947,20.
Beursstudenten betalen € 111,90 (onder
voorbehoud). Voor het studiemateriaal
reken je het best op ongeveer € 300 voor
het eerste jaar. De volgende twee jaar is
dat telkens zo'n € 100, aangevuld met
printkosten. Verder heb je sowieso een
geschikte laptop nodig (€ 1.200). Afhanke
lijk van je keuzetraject kunnen daar nog
kosten bijkomen, bijvoorbeeld voor een
camera (specialisaties Photo Design en
Audiovisual Design). Kies je voor een
buitenlandse studiereis of stage of volg je
een Erasmusprogramma, dan hangt daar
uiteraard ook een prijskaartje aan vast.

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 leer
coach van de opleiding.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Een studiepunt weerspiegelt het relatieve
gewicht van een vak binnen een opleiding.
Per studiepunt mag je rekenen op 25 à 30
uur ‘werk’: lessen bijwonen, taken maken,
studeren … Een standaard academiejaar
bestaat uit 60 studiepunten; een bachelor
opleiding uit 180 studiepunten.

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.
HOE ZIET HET ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op maandag 14
september 2020. Er zijn twee semesters
(september – januari en februari – juni) en
drie examenperiodes (januari, juni en
augustus – september). Tussen de twee
semesters zit een week vakantie (1 t.e.m.
5 februari 2021).

HOE EN WANNEER INSCHRIJVEN?
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.
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Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
www.arteveldehogeschool.be/instapcursussen

HOEVEEL LESUREN HEB JE?

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN?

Gemiddeld 23 uur per week. Daarnaast
kruipt er ook nog behoorlijk wat tijd in
voorbereidingen, taken en studeren. Alles
samen investeer je wekelijks ongeveer
40 uur in je bacheloropleiding Grafische
en Digitale Media.

Hoorcolleges volg je met ongeveer 70
medestudenten, maar voor praktijkvakken
zit je in kleinere groepen van 18 tot 35
personen. Zo kunnen we de onderlinge
samenwerking optimaal stimuleren.

HOE ZIET JE LESSENROOSTER ERUIT?
DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 u. - 09.30 u. Colour Science

MAANDAG

Besturingssystemen

DINSDAG

WOENSDAG

Web
Technology I

9.45 u. - 10.15 u. Colour Science

Mediatechnologie

Web
Technology I

Personal &
Professional
Development
Personal &
Professional
Development

* Dit is maar een
voorbeeld. Het lessenrooster verschilt per
klasgroep, periode en
opleidingsjaar.

10.45 u.
11.00 u. - 11.45 u. Colour Science

Mediatechnologie

Illustrator

Web
Technology I

12.00 u. - 12.45 u.

Middagpauze

Mediatechnologie

Illustrator

Middagpauze

13.00 u. - 13.45 u.

Introductie
vormgeving

Middagpauze

Lay-out &
digitale opmaak

14.00 u. - 14.45 u.

Introductie
vormgeving

Visuele
communicatie

Lay-out &
digitale opmaak

15.00 - 15.45 u.

Introductie
vormgeving

Visuele
communicatie

Lay-out &
digitale opmaak

ARTEVELDEHOGESCHOOL ACADEMIEJAAR 2020 — 2021
V.U. TOMAS LEGRAND, ALGEMEEN DIRECTEUR ARTEVELDEHOGESCHOOL VZW
HOOGPOORT 15 — 9000 GENT

Arteveldehogeschool

@ArteveldehsGent

Arteveldehogeschool
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Bachelors en
graduaten aan
Arteveldehogeschool

De 31 opleidingen hebben allemaal
hun eigen brochure, met alle
inhoudelijke en praktische details
en met het concrete programma.
Bestel of download jouw exemplaar
via 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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Waar ga je studeren?

Campus
Mariakerke
Campus Mariakerke is de thuisbasis van al wie zich op Artevelde
hogeschool wenst te verdiepen in de geheimen van de grafische en
digitale media.
OP DE CAMPUS VIND JE …

VAN DE CAMPUS TOT …

· multimedialabs
· een print & sign lab
· studio’s voor multicam
en streaming
· een schetsterras
· een fotostudio
· een geluidsstudio

· Station Gent-Sint-Pieters: 15 min.
(snelbus)
· De Zuid (W. Wilsonplein): 19 min.
(snelbus)
· kruispunt R4 (ring)
en N9 Gent-Eeklo: vlakbij

Vlot bereikbaar
Campus Mariakerke heeft een overdekte fietsen
stalling en een parking voor studenten die met
de wagen komen.

Vlakbij Gent
Met meer dan 70.000 studenten is Gent de
grootste én de wijste studentenstad van Vlaanderen.

Kom naar een infomoment
www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

INFODAGEN 2020 — 2021

INFOSESSIES VOOR OUDERS

Kom langs op Campus Mariakerke,
Industrieweg 232, 9000 Gent. Verken de
campus van je opleiding en ontmoet
je toekomstige docenten.

Ontdek als ouder waar je zoon of dochter
terecht komt. Stel jouw vragen en leer
meer over het verschil tussen secundair
en hoger onderwijs, graduaten, bachelors,
het leerkrediet, op kot gaan …

(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.

Toekomstige student? Vergezel je ouders
gerust naar Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent.

voor februaristarters (enkel bij specifieke opleidingen)

(do) 17 december 2020
(do) 29 januari 2021

18.00 tot 20.00 u.
18.00 tot 20.00 u.

(ma) 4 november 2019
(di) 4 februari 2020

19.30 tot 21.30 u.
19.30 tot 21.30 u.

OPENLESDAGEN

INSCHRIJVEN DOE JE ZO

Hoe verloopt een les aan Arteveldehogeschool? 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.

1 Start je inschrijving online
Registreer je vanaf 1 maart 2020.

www.arteveldehogeschool.be/openlesdagen

(ma) 24 februari — (vr) 28 februari 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.

ARTEVELDEHOGESCHOOL CAMPUS MARIAKERKE INDUSTRIEWEG 232 — 9030 MARIAKERKE 09 234 86 00 www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/grafische-en-digitale-media

