BACHELOR

grafische en
digitale media
AFSTUDEERRICHTINGEN:
-- crossmedia-ontwerp
-- grafimediabeleid
-- multimediaproductie

Welkom!
Onze troeven
Iets voor jou?
Feiten en cijfers
Je opleiding
Praktijk, stage en bachelorproef
Opleidingsprogramma 2016 - 2017
Afstudeerrichtingen
Internationale ervaringen
Je job
Verder studeren na je bachelordiploma
Trajecten op maat
Hoeveel kost studeren?
Begeleiding op maat en studentenvoorzieningen
De Arteveldehogeschool
Studeren in Gent
Campus Mariakerke
Meer weten en inschrijven

3
3
4
4
5
6
7
8
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19

Infodagen 2017
zaterdag
11 maart

zaterdag
29 april
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10 tot 17 u.

10 tot 17 u.

10 tot 17 u.

15 tot 21 u.

op campus Mariakerke.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen
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Wil jij graag ‘the next big’ app ontwikkelen voor jouw digital
device en leef jij met je hoofd in ‘the cloud’? Staan jouw
Pinterestborden vol mooie typografie en creatieve ontwerpen?
Of spreken vooral de commerciële aspecten en technologische
innovaties jou aan? Is de ondernemer in jou aangewakkerd?
De opleiding Grafische en digitale media effent samen met jou
het pad.
Welke invalshoek je ook kiest, de opleiding Bachelor in de grafische
en digitale media barst van unieke projecten en contacten met de
bedrijfswereld.
Je krijgt een brede opleiding bij de start, die je toelaat om gerichte keuzes
en verdere verdieping te maken. Precies dat samenspel van algemene
en specifieke competenties maakt onze afgestudeerden zo gewild in
het bedrijfsleven. Zo’n 90 % van hen vindt binnen de zes maanden werk.
Een sterk resultaat dankzij de combinatie van technologie, creativiteit en
innovatie.
In deze folder informeren we jou zo duidelijk en volledig mogelijk over deze
opleiding, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken. Kom zeker ook
langs op onze infodagen. Heb je nog vragen? Twijfel niet en mail ons op
info.grafische.digitalemedia@arteveldehs.be of bel 09 234 86 00.
Succes met je studiekeuze, en alvast welkom op onze campus!
Luk Bouters
Opleidingsdirecteur

ONZE TROEVEN
- De Arteveldehogeschool is in Vlaanderen
marktleider in het opleiden van grafische
professionals.
- Dankzij afstudeerrichtingen en
keuzetrajecten kan je vanaf het tweede
semester je talenten ontdekken en ontplooien.
- We bieden je een mooie afwisseling tussen
theorie en praktijk aan. De helft van onze
studenten vindt een job via de stageplaats.
- Dankzij compacte uurroosters hou je tijd over
voor zelfstudie en ontspanning.
- De opleiding beschikt over een moderne en
up-to-date infrastructuur. Multimedialabs,
een fotostudio, een geluidsstudio, een
print-&- signatelier met professionele
kleurenprinters, parkeergelegenheid …: het is er
allemaal.
- We hechten veel belang aan ondernemingszin
en willen de ondernemer in de creatieve
industrie van morgen opleiden.
3

Iets voor jou?
-- Je hoeft geen kunstenaar of computernerd te zijn, maar je bent
gepassioneerd door creativiteit en de communicatie- en
informatietechnologie.
-- Je hebt wiskundig inzicht en een goede basiskennis Engels en
Frans. Je kan bovendien goed overweg met het Windows- en/of
Mac OS-besturingssysteem.
-- Meer specifieke startcompetenties vind je op
www.arteveldehogeschool.be/bachelor-in-de-grafische-endigitale-media/startcompetenties.
-- Een aantal belangrijke algemene competenties voor een
bacheloropleiding zijn deze: gemotiveerd en leergierig zijn, een
onderzoekende houding aannemen en kunnen samenwerken in
een multidisciplinair team.
-- Om goed voorbereid aan de start te verschijnen, kan je ook een
aantal instapcursussen volgen. Alle info vind je op
www.arteveldehogeschool.be/trainingen.

Ontdek meer
-- Kom langs op een van de infodagen (zie keerzijde van deze
folder) of kom proefstuderen (zie p. 19).
-- Vraag een vrijblijvend en individueel studiekeuzegesprek aan
via studieadvies@arteveldehs.be.
-- Maak de online studiekeuzetest op
www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat.
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#feitenencijfers

30

%

studeert verder na de opleiding

Gemiddelde studieduur:

45

docenten

3

jaar en
6 maanden

13.224

studenten aan de Arteveldehogeschool

812

studenten in deze opleiding

13,5 %

nog werkzoekend 1 jaar na afstuderen

Je opleiding
Hoe ziet het eerste jaar eruit?
WELKE VAKKEN?
In het eerste semester krijgen alle studenten dezelfde vakken. De competenties die je in onder meer mediatechnologie,
creatieve beeldvorming, toegepaste informatica en
visuele communicatie verwerft, zijn voor alle mediaprofessionals essentieel. Bovendien kom je zo te weten of je voorkeur
eerder uitgaat naar het creatieve, technische of commerciële
aspect van het beroepsprofiel.
In het tweede semester krijg je, naast een gemeenschappelijk
pakket, ook specifieke vakken in functie van je afstudeerrichting (zie p. 8 en p. 9). Je duikt in een hightechomgeving die
inspeelt op de modernste communicatiebehoeften.
HOE ZIET EEN LESWEEK ERUIT?
In een normale lesweek heb je ongeveer 25 uur les. De lessen
vinden plaats tussen 8.45 en 15.45 u. Daarnaast mag je rekenen
op 15 uur per week voor voorbereidingen, taken en
studietijd. In totaal zal je zo’n 40 uur per week aan je opleiding
besteden.
HOE GROOT IS MIJN KLASGROEP?
Hoorcolleges volg je meestal in groepen van 70 studenten. Voor
practica wordt de groep in tweeën opgesplitst. Daarnaast volg je
soms les in een leergroep van 18 studenten.

STA IK ER ALLEEN VOOR?
Eerlijk is eerlijk; jij bent degene die het waar zal moeten maken.
Maar via ons ruime aanbod aan begeleiding op maat helpen
we je graag op weg (zie ook p. 15). Bovendien is er een gedreven
docententeam dat dicht bij jou staat.

Jaar 2
In het tweede jaar verdiep je je verder in de door jou gekozen
afstudeerrichting. Wie Crossmedia-ontwerp (CMO) kiest,
raakt vertrouwd met het design van online- en offlinemedia.
Studenten Multimediaproductie (MMP) volgen onder meer 2D
Motion Graphics, Web Design & Development en New Media
Design & Development. Als je gaat voor Grafimediabeleid
(GMB), staan Account Management, Crossmedia Publishing en
Cost and Management Information op het programma. Daarnaast
krijgt iedereen Image Processing, Mediacommunicatie, Frans,
Engels ... en bovendien heel wat practica.

Jaar 3
In het derde jaar zet je de kers op de taart met onder andere je
stage en bachelorproef. Je werkt in een multidisciplinair team
aan projecten voor echte klanten. Je krijgt ook nog enkele algemene vakken als ondernemen en trends en innovatie.
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Praktijk, stage en
bachelorproef
BACHELORPROEF
De bachelorproef is een belangrijke mijlpaal in de afronding van je
opleiding. Het eindresultaat is een praktische toepassing (CMO en
MMP) of een eerder theoretisch onderzoek over een zelfgekozen
en persoonlijk geformuleerde probleemstelling (GMB). Je leert op
een zelfstandige manier informatie vinden, verwerken en kritisch
oordelen. Je bachelorproef is ook een belangrijke introductie bij
het solliciteren.
STAGE
In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf dat je zelf kiest, in
binnen- of buitenland. Afhankelijk van je keuze voor een deeltraject of voor een Erasmus-uitwisselingsprogramma duurt de stage
8 à 10 weken. Je stage laat je niet alleen toe de opgedane kennis
en vaardigheden toe te passen in een reële werksituatie: je zet
ook de eerste stappen richting het beroep waarvoor je gekozen
hebt.
PRAKTIJK
Het spreekt voor zich dat deze opleiding erg praktijkgericht is.
Dat uit zich in projecten waarbij je zowel individueel als in teamverband aan de slag gaat. Naarmate je vordert in je opleiding,
worden de projecten complexer. In de derde schijf krijg je zelfs
bestaande bedrijven als klant.
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“Welke afstudeerrichting je ook
kiest, je krijgt zowel grafisch
ontwerp als multimedia. Je
krijgt veel gevarieerde en
uitdagende taken, want net
door iets te doen, leer je meer
dan door erover te praten.”

opleidingsprogramma 2017 - 2018
bachelor in de grafische en digitale media
Afstudeerrichting Crossmedia-ontwerp (CMO)
SEMESTER 1 (gemeenschappelijk)

SP

SEMESTER 3

SP

SEMESTER 5

SP

Mediatechnologie
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica

3
4
4

Image processing II

6

Religie, zingeving en
levensbeschouwing
Professionele communicatie IV
Bachelorproef
Printproduction II

3

––
––

Rekenbladen
Besturingssystemen

2
2

Web Design I
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie I
Lay-out en digitale opmaak I
Visuele communicatie

4
4
3
4
3

SEMESTER 2

Web Design II
Professionele communicatie II
Lay-out & digitale opmaak II
Image Processing I
––
––

Practicum
Technologie

Printtechnologie
Grafische vormgeving I
––
––
––

Typografische esthetica
Schetsen
Vormgeving

––
––

Practicum
Technologie

Ondernemen I
––
––

4
2

4

Marketing
Economie voor de
creatieve industrie

2
2

Grondstoffen
Printproduction I
Grafische vormgeving II
Web Design III

4
6
8
3

SP

SEMESTER 4

SP

4
3
4
5

Professionele
communicatie III

5

Workflow
Mediacommunicatie

6
4

3
2

3
12
2
5
5

––
––
––

Engels
Frans
Projectcommunicatie

–– Media- en
handelsrecht
–– Reclame

Web Design IV
Keuzetraject Graphic
Design
Graphic Design I
––
––

Technologie
Practicum

Keuzetraject Photo
Design
Photo Design I
––
––

Technologie
Practicum

4

2
2
1

2
2

10

2
8

10

2
8

––
––

Offset
Veredelen

3
2
4
2
2

Ondernemen II
Ordermanagement
Project
Keuzetraject Graphic
Design
Graphic Design II
Keuzetraject Photo
Design
Photo Design II

4
4
3

SEMESTER 6

SP

Trends en innovatie
Bachelorproef
Stage
Print & sign
Project
Keuzetraject Graphic
Design
Graphic Design II
Keuzetraject Photo
Design
Photo Design II

3
6
10
3
3

8
8

4
4

Studiepunten (SP)
Studiepunten weerspiegelen het
belang van een opleidingsonderdeel
(= ‘vak’) binnen een bepaalde
opleiding. Eén studiepunt staat
voor 25 tot 30 uur inzet (naar
de les gaan, studeren, taken
maken, groepsopdrachten). Zo kan
je makkelijk uitrekenen hoeveel
uur je ongeveer moet werken,
per opleidingsonderdeel en per
academiejaar.
Als je minstens 10 op 20 scoort voor
een opleidingsonderdeel, zet je deze
studiepunten om in
credits of creditbewijzen.
Daarmee toon je aan dat je dat
opleidingsonderdeel beheerst.
Een bacheloropleiding bestaat uit
180 studiepunten, standaard
verdeeld over een traject van drie jaar.
Jaarlijks verzamel je dus gemiddeld 60
studiepunten.
Semestersysteem
Een academiejaar bestaat uit twee
semesters. Er zijn drie periodes
waarin examens worden afgelegd:
1. in januari, na het eerste semester
2. in juni, na het tweede semester
3. in augustus en september, tijdens
de derde examenperiode
Een aantal opleidingsonderdelen
loopt over het volledige academiejaar.
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Afstudeerrichtingen
In het tweede semester (eerste jaar) kies je een van deze
drie afstudeerrichtingen:

Crossmedia-ontwerp (CMO)

Grafimediabeleid (GMB)

Logo’s ontwerpen, ideeën uittekenen en flyers, magazines,
webpagina’s en apps vormgeven. Is dat jouw perfecte plaatje
voor de toekomst? Wij triggeren jouw creatief denken en leren
je hoe je ontwerpen technisch uitvoert. Je kan je via keuzetrajecten specialiseren in Graphic Design en Photo Design, en
zo een carrière als grafisch vormgever of vormgever-fotograaf
uitbouwen.

Ben je gepassioneerd door de impact van print- en multimedia?
Wil je de werking en de mogelijkheden van crossmediale
producten zoals apps, verpakkingen, websites en drukwerk
kennen en klanten daarover informeren? In GMB verwerf je het
nodige technische inzicht, gecombineerd met communicatieve
en commerciële skills. Luisteren naar de noden van klanten
en hen adviseren hoe ze mediatoepassingen optimaal kunnen
benutten in commerciële campagnes, dat wordt jouw expertise.

Multimediaproductie (MMP)
Zijn the internet of things, big data, virtual reality, videostreaming en smart assistants voor jou nu al passé? Werk mee
aan de hype van morgen en ontwikkel bij ons de skills voor de
toekomst. Kies voor het keuzetraject proDEV als je de nadruk
wil leggen op appontwikkeling en voor proDUCE als je audio,
video, 3D en motion graphics wil realiseren.
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Afstudeerrichting Multimediaproductie (MMP)
SEMESTER 1 (gemeenschappelijk)

SP

SEMESTER 3

SP

SEMESTER 5

SP

Mediatechnologie
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica

3
4
4

Crossmedia publishing I
Image processing II

4
5

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie IV
Bachelorproef
Ondernemen II
Crossmedia publishing III
Keuzetraject proDEV
Web Design & development IV
New media design & development III
proLAB ProDEV
Keuzetraject proDUCE
Audiovisual Arts & Production III
3D Animation II
proLAB ProDUCE

3
3
2
4
4

––
––

Rekenbladen
Besturingssystemen

Webdesign I
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie I
Lay-out en digitale opmaak I
Visuele communicatie

SEMESTER 2

Web Design II
Professionele communicatie II
Lay-out & digitale opmaak II
Image Processing I
––
––

Practicum
Technologie

Multimediatechnologie
2D Motion graphics I
Web design & development I

9

2
2

––
––

Ondernemen I
––
––

4
4
3
4
3

Practicum
Technologie

3
2

4

Marketing
Economie voor de creatieve industrie

New media design & development I
Audiovisual arts & production I
Keuzetraject proDEV
Web Design & development II
Keuzetraject proDUCE
2D Motion Graphics II

2
2

6
4
6
6

7
7
3
9
5
3

SP

SEMESTER 4

SP

SEMESTER 6

SP

4
3
4
5

Crossmedia publishing II
Image processing III
Professionele communicatie III

4
3
5

Trends en innovatie
Bachelorproef
Stage
Keuzetraject proDEV
proLAB proDEV
Keuzetraject proDUCE
proLAB proDUCE

3
6
10

3
2

4
4
7

––
––
––

Engels
Frans
Projectcommunicatie

Mediacommunicatie
––
––

Media- en handelsrecht
Reclame

Projectmanagement
Keuzetraject proDEV
Web Design & development III
New media design & development II
Keuzetraject proDUCE
3D Animation I
Audiovisual Arts & Production II

2
2
1

4
2
2

8
8

3
6
6
6
6
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Afstudeerrichting Grafimediabeleid (GMB)
SEMESTER 1 (gemeenschappelijk)

Mediatechnologie
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica
––
––

SP

SEMESTER 3

SP

3
4
4

Crossmedia publishing
Image Processing II

6
7

Rekenbladen
Besturingssystemen

Web Design I
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie I
Lay-out & digitale opmaak I
Visuele communicatie

2
2

––
––

Ondernemen I
––
––

4
4
3
4
3

Practicum
Technologie

4

Marketing
Economie voor de
creatieve industrie

Grondstoffen I
––
––

4
3
2
2
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Grondstoffen I Technologie
Kwaliteitscontrole

4
4

Cost & Management
Information

4

SEMESTER 5

SP

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie IV
Bachelorproef
Print & Sign
Keuzetraject Crossmedia
Printproduction II

3
3
2
4

––
––

Ondernemen II
––
––

Business Planning
Ondernemingsrecht

Conceptual Design
Crossmediaal businessproject
Keuzetraject Printmedia
Printproduction II
––
––

Offset
Veredelen

Grondstoffen II
SEMESTER 2

SP

SEMESTER 4

SP

Web Design II
Professionele communicatie II
Lay-out & digitale opmaak II
Image processing I

4
3
4
5

Professionele
communicatie III

5

––
––

Practicum
Technologie

Printtechnologie
Crossmediatechnologie
Business modeling voor de
creatieve industrie
Premedia-automatisatie

3
2

3
4
4
4

––
––
––

Workflow
Printproduction I
Mediacommunicatie
––
––

2
2
1

6
6
4

Media- en handelsrecht
Reclame

Account management
Project
––
––
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Engels
Frans
Projectcommunicatie

Digital Publishing
Projectmanagement

2
2

4
6
4
2

––
––

5

Offset
Veredelen

Technologie
Kwaliteitscontrole

Ondernemen II
Ordermanagement

3
2

6
4
2

7
2
8
6
2

5
3
2

4
3

SEMESTER 6

SP

Trends en innovatie
Bachelorproef
Stage
Keuzetraject Crossmedia
Conceptual Design
Crossmediaal Business Project
Keuzetraject Printmedia
Printproduction III
Ordermanagement
Project Printmedia

3
6
10
5
6
4
2
3

Internationale ervaringen

In een internationale setting
leerden we bijzonder veel bij.

Studeren in het buitenland
Zin om een deel van je studies in het buitenland te doen? Het
kan! Verspreid over 19 landen tellen we 24 partneruniversiteiten en –hogescholen waar je (een deel van) het vijfde of
zesde semester kan studeren. Onze buurlanden, Scandinavië, het
Verenigd Koninkrijk, Zuid- of Oost-Europa? Alles is mogelijk! Wil
je nog verder? Dan lonken Rusland of Canada.

Stage in het buitenland
Voor stages (tijdens het derde jaar) zijn de mogelijkheden
letterlijk onbegrensd. Praag, Madrid, Amsterdam, Berlijn,
Canada …: onze studenten zijn overal graag geziene collega’s.
Een buitenlandse stage duurt acht, veertien of twintig weken.

Internationalisation@home
Ook zonder Gent te verlaten, kan je een internationale ervaring
opdoen. Zo kan je gedurende een semester een aantal vakken
in het Engels volgen. Je krijgt dan les samen met Erasmusstudenten. Een uitgelezen kans om je Engels bij te spijkeren,
een internationale ervaring op je curriculum te plaatsen en je
netwerk uit te bouwen.

In het derde jaar trokken we met ons drietjes naar de
Spaanse hoofdstad Madrid. We hebben er ontzettend veel
geleerd. En daarnaast genoten we er natuurlijk van de
zon, het contact met internationale studenten en de vele
bezienswaardigheden.
In de tekenles Dibujo II, die volledig in het Spaans werd
gegeven, kregen we de opdracht planten te tekenen, eerst
op A3-formaat en daarna op bladen van een vierkante
meter. We brachten zelf een paar bloemen mee naar de
les en gingen aan de slag. In de lessen reclamefotografie,
Fotografia Publicitaria, leerden we in een fotostudio alles
over een juiste opstelling. Hoe stellen we de sluitertijd en
het diafragma in, wanneer gebruiken we de flitser ...? We
stelden een portfolio van vijftig foto’s samen rond een
zelfgekozen thema. Heel leuk was dat onze medestudenten
afkomstig waren van Mexico, Canada, Noorwegen en
Engeland: een bont allegaartje dus.
Als kers op de taart volgden we een Engelstalig seminarie
over sociale media in China, maakten we een uitstap naar
Portugal en kregen we heel wat vrienden op bezoek. Dit
avontuur blijft ons de rest van ons leven bij!
Haike Van den Bulcke, Lisa Van der Stockt
en Annelies Heyrman
Studenten Grafische en digitale media
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Je job
Welke jobs?
Je toekomstige job hangt grotendeels af van de afstudeerrichting die je kiest. Wat wel zeker is: na de opleiding ben jij
een startklare professional. Een kleine greep uit de lange
lijst: illustrator, art director, grafisch vormgever, webdesigner,
multimedia-ontwerper, orderbegeleider, productontwikkelaar,
back-end developer, medewerker bij grafische toeleverings
bedrijven …
Als zelfstandige kan je natuurlijk ook een eigen grafisch
bureau uit de grond stampen of creatief consultant worden.

Vind ik werk met dit diploma?
Wie een job vindt in de beroepssector, doet daar gemiddeld
drie maanden over. Wie een job vindt buiten de sector, doet
dat in een maand. Een jaar na het afstuderen is 13,5 % van de
afgestudeerden met dit diploma werkzoekend (Bron: VDABSchoolverlatersrapport 2015).

Dankzij de diepgaande en toch
brede opleiding heb ik vandaag mijn
droomjob te pakken: samen met mijn
team ben ik grafisch creatief actief
voor mijn klanten.
Eenvoudig was het zeker niet om na mijn middelbare
opleiding te kiezen voor een grafische opleiding, maar mijn
passie dreef me vooruit. Dat maakte me achteraf alleen
sterker in het werkveld. Mijn stage bevestigde dat: het werd
een boeiende periode en ik kreeg een vaste jobaanbieding.
Ik leerde er dat creatief zijn niet voldoende is: je idee
moet ook kunnen omgezet worden in een betaalbaar
en uitvoerbaar concept in lijn met de mogelijkheden en
wensen van de klant.
Met die ervaring trok ik mijn stoute schoenen aan en startte
ik mijn eigen zaak. Grafica-buro is vandaag uitgegroeid tot
een professioneel grafisch bureau met vier vrouwen die
samen een sterk team vormen. De sterke begeleiding van
de praktijkleerkrachten, de breed georiënteerde vakken
en de keuze van goede stagebedrijven zijn mij het meeste
bijgebleven. Aan iedereen die de grafische kriebel voelt,
raad ik de opleiding absoluut aan!
Leen Cristofoli,
Zaakvoerder Grafica-buro,
Oud-student Grafische en digitale media
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Verder studeren
na je bachelordiploma
Je bacheloropleiding maakt van jou een startklare professional.
Heel wat studenten (meer dan 30 %) studeren echter nog verder. Er zijn heel wat mogelijkheden:

Tweede bachelordiploma
Binnen de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen,
bijvoorbeeld Bachelor in het communicatiemanagement of
Bachelor in het bedrijfsmanagement.

Banaba/postgraduaat/bijscholing
Lid van de Associatie
Universiteit Gent
De Arteveldehogeschool behoort tot de
AssociatieUniversiteitGent. Dankzij dit
samenwerkingsverband tussende vier partners UGent, Arteveldehogeschool, HoGent
en Howest zijn onze studieprogramma’s op
elkaar afgestemd. Zo kan je vlot doorstromen
naar een aansluitende opleiding (bijvoorbeeld
van een professionele bachelor naar een masteropleiding aan de universiteit).

Een bachelor-na-bacheloropleiding geeft je de kans om je
kennis te verdiepen. Daarnaast zijn er heel wat postgraduaten
en bijscholingen, bijvoorbeeld het postgraduaat Innovatief
verandermanagement.

Masteropleiding
Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je nog tal van
andere bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma
doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld Master in de
communicatiewetenschappen of Master in de grafische vormgeving. Alle info vind je op www.ugent.be/studiekiezer.
Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.
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Trajecten op maat
-- Je kan deze opleiding ook starten in februari.
-- Vrijstellingen of een verkort traject zijn mogelijk op
basis van een eerder behaald bachelordiploma of behaalde
studiebewijzen vanuit verwante opleidingen.
-- Doe je aan topsport, heb je een job of een gezin of heb je om
een bepaalde reden nood aan faciliteiten om je studies te
volgen? Bij de trajectbeheerder of diversiteitscoach kan je een
bijzonder statuut aanvragen.

“Je krijgt aan de
Arteveldehogeschool net
dat tikkeltje meer begeleiding
om je creatieve ideeën
om te zetten in concreet
bruikbare en technisch
hoogstaande projecten.”

Hoeveel kost studeren?
-- Voor een voltijdse inschrijving betaal je 890 euro per jaar
(105 euro voor beursstudenten) (Bedragen onder voorbehoud).
-- Reken op ongeveer 200 euro voor boeken, cursussen en
algemene kosten. Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting kunnen er extra kosten bijkomen: bijvoorbeeld de
bachelorproef in de derde schijf of de aankoop van een camera
als je kiest voor Photo Design in de tweede schijf.
-- Kosten voor buitenlandse studiereizen, stages of
Erasmusprogramma’s hangen af van jouw keuzes. Voor de
meeste Erasmusprogramma’s zijn beurzen beschikbaar;
ondersteuning is afhankelijk van je inkomenssituatie.
-- Elke student heeft ook een eigen laptop nodig. Meer
informatie over de systeemvereisten kun je vinden op
www.arteveldehogeschool.be/bachelor-de-grafische-endigitale-media/welke-laptop.
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Begeleiding op maat
Want elk talent verdient coaching!

Studiekeuze en heroriënteren
Je weet niet wat je wil studeren? Je wil overstappen naar een
opleiding die beter bij je past? We zoeken het samen uit.

Studievoortgang
Je trajectcoach volgt je studieresultaten op en adviseert je.

Taal
We screenen je academische taalvaardigheid en je taalcoach
ondersteunt je waar nodig.

Trainingen

We informeren je over centen voor studenten en hoe je je
studieskan betalen.

Train je talent via instapcursussen, taalworkshops, sollicitatie
trainingen of trainingen rond faalangst, uitstelgedrag,
assertiviteit,mindfulness …

Sociaal-juridische begeleiding

Bemiddeling

Studiefinanciering

We geven juridisch advies over jouw sociaal statuut.

Psychosociale begeleiding
We bieden discreet een luisterend oor, ondersteuning ...

Studiemethode
De leercoach van de opleiding helpt je zoeken naar een efficiënte
studiemethode.

De ombudsmedewerker is er voor al jouw mogelijke vragen over
het onderwijs- en examenreglement.

Verder studeren/solliciteren
Diploma op zak? We helpen je zoeken naar het juiste vervolg.
Op zoek naar een van onze begeleidingsvormen? Check

www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat

Bijzonder statuut
Je diversiteitscoach vertelt je meer over studeren als ondernemer, als topsporter, met een functiebeperking, als werkstudent of als student met een gezin.

Studietraject op maat
Stippel samen met de trajectbeheerder van je opleiding jouw
ideale studietraject uit.

Studentenvoorzieningen
Zoek je een kot, een fiets, sport, cultuur …? Of wil je lekker
en low budget eten? Je kan er allemaal voor terecht bij de
dienst studentenvoorzieningen, kortweg Stuvo. Check
www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.
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Opleidingen aan de Arteveldehogeschool
Bachelor
bedrijfsmanagement, International Business Management,
officemanagement, International Office Management,
communicatiemanagement, 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.
Bachelor na bachelor
creatieve therapie, buitengewoon onderwijs, oncologie,
schoolontwikkeling, zorgverbreding en remediërend leren
Postgraduaten en bijscholingen
Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Via het Arteveldeleernetwerk: www.arteveldeleernetwerk.be
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Studeren in Gent
Volgens de statistieken is Gent de grootste
studentenstad van Vlaanderen, maar volgens ons is
Gent gewoon de wijste stad van de wereld!
Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op
kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de
trein, tram en bus. Het is bovendien een heuse fietsstad.
Het leuke aan Gent is dat het veel meer is dan een
studentenstad. De Arteveldestad bruist het hele jaar door.
Zo zijn er niet alleen de legendarische Gentse Feesten,
maar kunnen nachtbrakers ook elke donderdagavond
terecht in de Overpoortstraat. En dan hebben we het nog
niet gehad over de vele musea, restaurants, stadsparken,
cafeetjes, steegjes en pleinen ...

Op kot of niet?
Verspreid over de hele stad vind je verschillende
studentenkamers,van groot tot klein en van betaalbaar
tot ietsje duurder. Op kot ervaar je het studentenleven pas
echt, maar natuurlijk kan je ook gewoon onder de vleugels
van mama en papa blijven.
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De mediacampus van
de Arteveldehogeschool ligt in
Mariakerke, een deelgemeente aan
de rand van Gent. Ruim achthonderd studenten van de opleiding
Grafische en digitale media volgen er les. De campus is recent
uitgebreid met een moderne nieuwbouw, waar je naast pc-, les- en
schetslokalen ook een up-to-date mediatheek en pauzeruimtes
voor studenten vindt. Je studeert in een hightechomgeving met de
modernste communicatiemiddelen en infrastructuur, waaronder drie
opleidingscentra gespecialiseerd in mediaproductie en –technologie.
De sfeer is warm en de drempel tussen studenten en lesgevers laag.
De campus is goed bereikbaar met de fiets, de auto en het openbaar
vervoer. De R4 (de ring rond Gent) en de N9, die Gent met Eeklo
verbindt, liggen vlakbij. Er is een snelle, rechtstreekse busverbinding
naar het Sint-Pietersstation en het Zuid.
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Meer weten

Inschrijven

Infodagen

Vanaf de eerste infodag (11 maart 2017) kan je je online
registreren.Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd uit
bij je inschrijving.

Zaterdag 11 maart 2017, zaterdag 29 april 2017,
zaterdag 24 juni 2017,telkens van 10 tot 17 uur op
campus Mariakerke, Industrieweg 232, 9030 Mariakerke.
Woensdag 6 september 2017 van 15 tot 21 uur op
campus Mariakerke.

Infosessie voor ouders en begeleiders
Zaterdag 22 oktober 2016 van 10 tot 12 uur en
dinsdag 31 januari 2017 van 20 tot 22 uur
op campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.

Proefstuderen
Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool echt is: kom
proefstuderen samen met de huidige studenten. Data en inschrijven via www.arteveldehogeschool.be/proefstuderen.

Individueel studiekeuzeadvies
Twijfel je over welke opleiding bij je past? Je kan terecht bij de
dienst studieadvies voor een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek. Maak een afspraak op studieadvies@arteveldehs.be, bel
09 234 90 30 of kom langs tijdens de infodagen.

Vanaf vrijdag 23 juni 2017 kan je je definitief inschrijven door je
persoonlijk aan te melden en het inschrijvingsgeld te betalen. Het
inschrijvingsgeld voor een voltijdse inschrijving bedraagt ca.
890 euro (onder voorbehoud van wijziging). Beursstudenten
betalen105 euro. Alle data, de inschrijvingslocatie, de openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij je inschrijving
nodig hebt, vind je op www.arteveldehogeschool.be/inschrijven.

Start academiejaar
Nadat je je ingeschreven hebt, krijg je een login voor MijnDinar, de
digitale leeromgeving van de Arteveldehogeschool. Zo vind je vlot
alle praktische info, bijvoorbeeld waar je studiematerialen koopt
en wanneer de eerste lesdag plaatsvindt.
Start academiejaar 2017-2018: 18 september 2017.

Word lid van onze Facebookgroep voor kandidaat-studenten
www.facebook.com/groups/straksstuderenaandearteveldehogeschool
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Infodagen 2017
zaterdag
11 maart

zaterdag
29 april

zaterdag
24 juni

woensdag
6 september

10 tot 17 u.

10 tot 17 u.

10 tot 17 u.

15 tot 21 u.

op campus Mariakerke.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

Bachelor in de grafische en digitale media
Arteveldehogeschool
Industrieweg 232 9030 Gent-Mariakerke 09 234 86 00
info.grafische.digitalemedia@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be
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v.u. Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

