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Wil jij logopedist of audioloog worden? Je verdiepen in
communicatiestoornissen of gehoorproblemen? Of droom je
van een communicatiegericht beroep? Ga voor Bachelor in de
logopedie en de audiologie!
Van bij de start kies je voor een toekomst als logopedist of audioloog. Zo
gaat alle aandacht onmiddellijk naar wat je werkelijk boeit en verwerf je
van in het begin beroepsspecifieke vaardigheden. Ook het werkveld weet
en waardeert dat. Twijfel je nog? Voor de afstudeerrichting logopedie kan
je, onder andere tijdens de infodagen, je taalvaardigheid laten screenen.
Logopedie richt zich op het herstellen of optimaliseren van gestoorde
communicatie bij kinderen, volwassenen of ouderen. Als logopedist onderzoek en behandel je de menselijke communicatie en de daaraan gerelateerde stoornissen. Audiologen detecteren en verhelpen alle vormen van
gehoorstoornissen bij uiteenlopende doelgroepen. Ze voeren onderzoek
naar gehoor en evenwicht uit en zorgen voor gepaste behandelingen met
hoorapparaten, implantaten, revalidatieprogramma’s … Ook geluidsmetingen en campagnes ter preventie van gehoorverlies behoren tot de taken
van een audioloog.
In deze folder informeren we jou zo duidelijk en volledig mogelijk over
onze 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.logopedie@arteveldehs.be of
info.audiologie@arteveldehs.be of bel 09 234 71 50.
Succes met je studiekeuze, en alvast welkom op onze campus!

ONZE TROEVEN
- Bij de start van het eerste jaar kies je meteen
voor logopedie of audiologie. Dat is uniek in
Vlaanderen.
- Het opleidingsprogramma is actueel en
competentiegericht. Je krijgt niet zomaar theorie:
wat je leert, is specifiek gericht op wat je nodig
hebt.
- We geven je ruimte om na te denken over
fundamentele vragen. Zo kan je groeien tot
een professionele zorgverstrekker. We zetten
ook stevig in op individuele traject- en
leercoaching.
- We betrekken onze studenten actief bij projecten
als de Special Olympics, preventiecampagnes op
festivals, screenings van studenten Journalistiek,
begeleiding van ouders van stotterende kinderen …
- Onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert,
vindt vlot de weg naar de arbeidsmarkt. Je kan
in vast dienstverband treden, maar ook de sprong
wagen als zelfstandige.

Jeroen Martens
Opleidingsdirecteur
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Iets voor jou?
LOGOPEDIE
-- Je bent sociaal en communicatief ingesteld, en je kan
zorgzaam en geduldig zijn.
-- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Voor
een goede diagnostiek werk je immers samen met heel wat
andere zorgverstrekkers.
-- Je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn goed. Je
bent ook geïnteresseerd in werken met taal.
-- Het is niet nodig dat je in het secundair onderwijs een wetenschappelijke richting volgde. De wetenschappelijke kennis (anatomie, biologie …) krijg je aangereikt.
AUDIOLOGIE
-- De wereld van het geluid interesseert je (muziek, concerten,
festivals …), net als techniek.
-- Je gaat graag om met ouderen. Die vormen een groot deel van je
cliënteel, naast baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen.
-- Je bent handig. Een hoorapparaat bestaat uit kleine
componenten die door jou worden bijgeregeld bij defecten.

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
Gemiddelde studieduur:

3

jaar en 2
maanden

35 %

studeert verder na
deze opleiding

13.224

studenten aan de Arteveldehogeschool

487
148

studenten logopedie en
studenten audiologie
in deze opleiding
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68

docenten

%
slechts
nog werkzoekend 1 jaar na afstuderen

Je opleiding
Hoe ziet het eerste jaar eruit?
WELKE VAKKEN?
In het eerste jaar zoom je in op alle facetten van de gezonde
mens en verken je het werkveld, zowel bij Logopedie als Audiologie. Je krijgt onder meer psychologie, anatomie en fysiologie
en leert diagnostisch handelen, maar dan specifiek toegespitst
op jouw vakgebied.
Logopedie gaat daarnaast in op de rol van de logopedist
als diagnosticus. Zo verdiep je je in het gehoor, de spraak en
spreekvloeiendheid en in neurogene communicatiestoornissen.
Ten slotte krijg je een stevige dosis mondelinge en schriftelijke
taalbeheersing en communicatieve vaardigheden.
Audiologie belicht in het eerste jaar ook basistopics uit de
audiologische wereld, waaronder akoestiek en psychoakoestiek
en de screening van het gehoor. Je leert ook communiceren met
slechthorenden en mensen met gehoorverlies begeleiden.
HOEVEEL LESUREN?
Het aantal lesuren is beperkt tot 21 uur per week. Daarnaast
besteed je nog zo’n 15 uur aan taken en (zelf)studie.
KRIJG IK LES IN GROTE GROEPEN?
Algemene hoorcolleges krijg je in grote groepen van 100 tot
180 studenten. Hoorcolleges specifiek voor je afstudeerrichting
krijg je in groepen van ongeveer 60 (Audiologie) of 100 (Logopedie) studenten. Bij practica en specifieke vakken werk je in
groepen van ongeveer 30 studenten.

STA IK ER ALLEEN VOOR?
Eerlijk is eerlijk; jij bent degene die het waar zal moeten maken.
Maar met 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 ligt de nadruk bij Logopedie op therapie
en begeleiding van mensen met een geïsoleerde logopedische
stoornis. Denk aan gehoorverlies, foutieve mondgedragingen,
stem- en leerstoornissen ... Je krijgt ook articulatie- en stemtraining, kiest een keuzevak om je in te verdiepen (de ‘minor’)
en begint aan de voorbereiding van je bachelorproef.
Audiologie diept in het tweede jaar de vier interventiedomeinen van de audioloog uit: klinisch onderzoek, hoortoestellen
en hulpmiddelen, revalidatie van gehoorgestoorde personen en
industriële audiologie. Voor de voorbereiding van je bachelorproef krijg je de basis van statistiek.

Jaar 3
In het derde jaar gaat elke afstudeerrichting in op complexe
problemen en de verschillende beroepsrollen binnen het eigen
vakgebied, zoals manager, coach en adviseur. De focus ligt op je
bachelorproef en de afstudeerstage.
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Praktijk, stage
en bachelorproef
Logopedie
Vanaf het tweede jaar ga je op stage. Tijdens de practica in
het eerste jaar leerde je de nodige diagnostische vaardigheden
zodat je op stage al mee aan de slag kan. Het laatste jaar
omvat twee intensieve stageperiodes die je volledig klaarstomen voor het werkveld. Je kan stage lopen in eigen land,
maar er zijn ook stageplaatsen in onder meer Suriname, Frankrijk, Zuid-Afrika, Nederland en Spanje.

Audiologie
In het eerste jaar loop je een aantal dagen observatiestage.
Ook op de campus duik je al volop in de audiologische praktijk:
je screent en onderzoekt medestudenten of familie en oefent
je vaardigheden in practica. In het tweede en derde jaar loop je
in totaal 600 uur stage, verspreid over verschillende periodes. Je gaat aan de slag in alle interventiedomeinen, in binnenof buitenland.

Bachelorproef
De voorbereiding van je bachelorproef start al in het tweede
jaar. Dan kies je een onderwerp dat je alleen of in kleine
groepen uitwerkt tijdens het derde jaar. Je bachelorproef
is een wetenschappelijk werk. Dankzij vakken als statistiek
en evidence-based handelen ben je goed voorbereid op de
uitwerking.
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opleidingsprogramma 2017 - 2018
bachelor in de logopedie en de audiologie
LOGOPEDIE: eerste jaar
module

opleidingsonderdeel

SP

1. Werken als
logopedist

-- Werkveld en hulpverlening

4

2. Handelen
als logopedist:
architectuur van
de normale
ontwikkeling
en het normale
communicatiegedrag

-- Psychologie en ontwikkelingsleer
-- Algemene anatomie, neuroanatomie
en genetica
-- Anatomie en fysiologie van stemen spraakorganen
-- Anatomie en fysiologie van gehooren evenwichtsorganen
-- Ontwikkeling van spraak, taal, leren
en gehoor

4 (2+2)
3

3. Handelen
als logopedist:
assessment bij
personen met
geïsoleerde
logopediegerelateerde
problemen

-- Inleiding op het diagnostische
handelen
-- Assessment van gehoor
-- Assessment van spraak, mondgedrag
en spreekvloeiendheid
-- Assessment van stem en resonantie
-- Assessment van taal en neurogene
communicatiestoornissen
-- Assessment van lezen, spellen en
rekenen

3

4.
Professionaliseren

3
3
5

3
5
3
9 (4+5)
5

-- Mondelinge en schriftelijke
4 (2+2)
taalbeheersing
-- Communicatieve vaardigheden
3
-- Professionele ontwikkeling: oriëntatie 3
- Persoonlijke ontwikkeling
- Inleiding op het evidence-based
handelen

AUDIOLOGIE: eerste jaar
module

opleidingsonderdeel

SP

1. Handelen
als audioloog:
methodologie

-----

4
3
4
5

Werkveld en hulpverlening
Communicatieve vaardigheden
Psychologie en ontwikkelingsleer
Ontwikkeling van spraak, taal,
leren en gehoor

2. Handelen als
-- Algemene anatomie, neuroanatomie
audioloog: gehoor
en genetica
en communicatie -- Anatomie en fysiologie van gehooren evenwichtsorganen
-- Pathologie van gehoor en evenwicht
-- Communicatie met slechthorenden
en voorlichting

3

3. Handelen
als audioloog:
wetenschap en
technologie

-- Audiologische technologie
-- Basistechnologie
-- Specifieke technologie
-- Akoestiek en psychoakoestiek
-- Akoestiek
-- Psychoakoestiek
-- Professionele ontwikkeling: oriëntatie
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-- Inleiding op het diagnostische
handelen
-- Assessment van gehoor
-- Therapie en begeleiding bij personen
met een gehoorverlies
-- Screening van het gehoor

3

4. Handelen
als audioloog:
gehooronderzoek
en revalidatie

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.

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.
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Semestersysteem
Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Er zijn drie periodes
waarin examens worden afgelegd:

4
4

2
4
6
3
3

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.

3

3
6
3
7

LOGOPEDIE: tweede jaar
module
5. Handelen
als logopedist:
therapie en
begeleiding bij
personen
met geïsoleerde
logopediegerelateerde
stoornissen

opleidingsonderdeel
Therapie en begeleiding
bij personen met:
-- gehoorverlies
-- spraakstoornissen en foutieve
mondgedragingen
-- spreekvloeiendheidsstoornissen
-- stem- en resonantiestoornissen
-- taalontwikkelingsstoornissen
-- neurogene communicatie
stoornissen
-- leerstoornissen

SP

6. Handelen als
logopedist bij
personen met
geïsoleerde
logopediegerelateerde
stoornissen

Klinische praktijk 1

7

7. Minor

Verdiepend
keuzeopleidingsonderdeel
-- Mondelinge taalbeheersing:
articulatie- en stemtraining
-- Professionele ontwikkeling:
verdieping
-- Bachelorproef: voorbereiding
-- Statistiek en methodologie
-- Bachelorproef: oriëntatie

8. Professionaliseren

8

8

AUDIOLOGIE: tweede jaar
module
5A. Werken als audioloog:
klinisch onderzoek

opleidingsonderdelen
-- Klinische audiometrie bij volwassenen
-- Vestibulologie (evenwichtsleer)
-- Religie, zingeving en levensbeschouwing
-- Professionele ontwikkeling: verdieping

SP
5
4
3
3

6A. Werken als audioloog:
hoortoestellen, inplants en
andere hulpmiddelen

-- Hoortoestelaanpassing bij volwassenen

7

7A. Werken als audioloog:
revalidatie

-- Revalidatie van gehoor en evenwicht

4

8A. Werken als audioloog:
geluidsbeheer en preventie

-- Sonometrie (geluidsmeting)
-- Bachelorproef: voorbereiding
-- Statistiek en methodologie
-- Bachelorproef: oriëntatie

5
3

5B. Werken als audioloog:
klinisch onderzoek

-- Klinische audiometrie bij kinderen

3

6B. Werken als audioloog:
hoortoestellen, inplants en
andere hulpmiddelen

-- Hoortoestelaanpassing bij kinderen
-- Hoorinplants

3
3

7B. Werken als audioloog:
revalidatie

-- Tinnitus en hyperacousis
-- Auditieve verwerkingsstoornissen
-- Audiologische praktijk: basisstage

3
3
6

8B. Werken als audioloog:
geluidsbeheer en preventie

-- Geluidsbeheer

5

6
6
5
4
6
7
7

3
3
3
3
2
1

2
1

AUDIOLOGIE: derde jaar

LOGOPEDIE: derde jaar
module

opleidingsonderdeel

SP

module

9. Handelen als logopedist:
therapie en begeleiding bij
personen met complexe
logopediegerelateerde
zorgvragen

-- Complexe zorgvragen binnen
het hoofd- en halsgebied
-- Complexe zorgvragen bij
specifieke doelgroepen
-- Interdisciplinair
(samen)werken in de
gezondheidszorg

6

9. Integraal handelen -- Casuïstiek
als audioloog
-- Audiologie bij complexe zorgvragen
-- Verbredend
keuzeopleidingsonderdeel

8
4

10. De audioloog als
manager

-- Bedrijfsbeheer en beroepswetgeving
-- Interdisciplinair (samen)werken in de
gezondheidzorg

6
3

-- Verbredend of verdiepend
keuzeopleidingsonderdeel

3
11.
Professionaliseren

3

-- Religie, zingeving en
levensbeschouwing
-- Professionele ontwikkeling:
profilering
-- De logopedist als manager
-- De logopedist als coach,
trainer en adviseur
-- Bachelorproef: realisatie

3

-- Professionele ontwikkeling:
profilering
-- Bachelorproef: realisatie
-- Bachelorproef: verdieping
-- Audiologie vanuit internationaal
perspectief

8

-- Klinische praktijk 2
-- Klinische praktijk 3

9
12

-- Audiologische praktijk:
hoortoestelaanpassing
-- Audiologische praktijk:
preventieve audiologie
-- Audiologische praktijk:
klinische audiometrie

10. Minor

11. Professionaliseren

12. Als logopedist
geïntegreerd handelen

9
3
(2+1)

3
3
3
6

12. Geïntegreerd
handelen als
audioloog

opleidingsonderdeel

SP

3

6
3
3

3
10

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
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Internationale ervaringen
Studeren in het buitenland
Zin om een deel van je studies in het buitenland te doen?
Het kan! De Arteveldehogeschool heeft een breed netwerk van
buitenlandse partneruniversiteiten en –hogescholen.

Stage in het buitenland
Voor stages (tijdens het derde jaar) zijn de mogelijkheden
letterlijk onbegrensd. Van Zweden tot Turkije en van
Suriname tot Zuid-Afrika: we moedigen je aan om je horizon
te verruimen en je te verdiepen in andere talen en culturen.

Internationalisation@home
Wie zijn horizon wil verbreden maar Gent niet wil verlaten, kan
kiezen voor een anderstalig traject op de eigen campus. Daarbij volg je, samen met studenten uit heel Europa, een aantal
opleidingsonderdelen in het Engels. Je krijgt les van onze eigen
docenten én internationale gastdocenten. Een uitgelezen
kans om je Engels bij te spijkeren, je opleidingsprogramma te
pimpen en een internationaal netwerk uit te bouwen.

De manier van werken is
helemaal anders dan in België
In het derde jaar trokken we op stage naar Paramaribo, de
hoofdstad van Suriname. Alice trok naar de SBH-kliniek
(Service Better Hearing), een zelfstandige praktijk waar de
slechthorende Kevin instaat voor de herstellingen en het
onderhoud van hoortoestellen en oorstukken. Floor liep
stage op de neus-keel-oordienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis, waar ze de consultaties van de dokter volgde. In
het begin was het even wennen, want de manier van werken en het tempo zijn helemaal anders dan in België. Haast
kennen ze hier bijvoorbeeld niet. Natuurlijk mochten we
ook zelf aan de slag. In Nickerie, aan de grens met Guyana,
boden we drie dagen audiologische hulp in een ziekenhuis.
De werkmannen van de sociale werkplaats Unu Pikin in Paramaribo kwamen naar het hoorcentrum voor gehoortesten,
die wij mochten uitvoeren. Ook kregen we dove kinderen
op bezoek, en slechthorende mensen die een hoorapparaat
nodig hebben. Zo’n hoorcentrum is in onze ogen de perfecte aanvulling op een ziekenhuis. Aan de universiteit van
Suriname mocht Floor op een dag zelfs lesgeven aan enkele
tweedejaarsstudenten logopedie. Bij wijze van ontspanning
trokken we de jungle in, ontmoetten we de lokale bevolking
en genoten we van de prachtige natuur. We hadden het
geweldig naar onze zin!
Floor Verhaeghe en Alice Vermote,
Studenten Audiologie
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“Audiologen
staan ook in voor
geluidsmetingen
en campagnes om
gehoorverlies te
voorkomen.”
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Je job
Welke jobs?
-- Als logopedist kan je terecht in het ruime werkveld van de
gezondheidszorg, zowel zelfstandig als in dienstverband.
Werken met kinderen, volwassenen of ouderen: de keuze is
aan jou. De deuren van revalidatiecentra, psychosociale
instellingen en ziekenhuizen staan voor je open. Ook
in het onderwijs is er nood aan logopedisten, onder
meer als zorgcoördinator. Daarnaast kan je aan de slag
als medisch afgevaardigde of in andere sectoren als
communicatieadviseur, salesmanager, presentator …
-- Ook voor de audioloog ontplooit zich een breed werkterrein,
zowel als zelfstandige als in dienstverband. Audiologen
voeren gehoor- en evenwichtsonderzoeken uit, passen
hoortoestellen en andere hulpmiddelen aan, begeleiden
slechthorende en dove personen bij hun revalidatie en meten
geluid in functie van preventie en overlast. Concreet kan je aan
de slag in neus-, keel- en oorpraktijken, ziekenhuizen,
revalidatie- en hoorcentra, medisch-pedagogische
instituten, de arbeidsgeneeskunde en de industrie.

Vind ik werk met dit diploma?
Gemiddeld verlopen twee maanden tussen het afstuderen en
het vindenvan de eerste job in de beroepssector. Wie een job
vond buiten de sector, had daarvoor gemiddeld vier maanden
nodig. Een jaar na het afstuderen is slechts 2,7 % werkzoekend.
12

Mijn motto voor beginnende
lezertjes is: ‘lezen is lekker!’
In 2014 maakte ik de beslissing van mijn leven: ik werd
fulltime jeugdauteur! Toch startte ik mijn carrière als
logopediste. Vele jaren ondersteunde ik kinderen met
taalstoornissen of problemen met lezen en schrijven.
De ervaring met eerste en moeilijke lezertjes speelt een
grote rol wanneer ik voor die doelgroep schrijf of speels
logopedisch materiaal ontwikkel.
Logopedie is een boeiende opleiding waarbij mensen en
communicatie centraal staan. Met die brede basis kan je
daarna zelf aan de slag, en je kan de ervaring zelfs gebruiken
bij je eigen kinderen. Ik herinner me nog mijn inspirerende
docenten en de vele interessante stages. Vergeet vooral
ook de aanvullende opleidingen niet. Ik volgde nog
neurolinguïstiek, een bachelor-na-bacheloropleiding en
talloze studiedagen. Keuze genoeg!
Riet Wille,
Jeugdauteur,
Oud-student Logopedie

Verder studeren
na je bachelordiploma
Je bacheloropleiding maakt van jou een startklare professional.
Toch studeren heel wat van onze studenten (zo’n 35 %) verder.
Er zijn tal van mogelijkheden.

Tweede bachelordiploma
Binnen de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject
een tweede professioneel bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld Audiologie na Logopedie of andersom.

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, zoals de postgraduaten Neurologische taalen spraakstoornissen en European Fluency Specialist.

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
logopedische en audiologische wetenschappen of Master in de
psychologie. Alle info vind je op www.ugent.be/studiekiezer.
Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.
13

Trajecten op maat
-- Je kan de opleiding Audiologie ook starten in februari. Je
studie duurt dan wel 3,5 jaar (7 semesters).
-- 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 gezin of is er om een
bepaalde reden nood aan faciliteiten om je studies te volgen?
Bij de trajectbeheerder of diversiteitscoach kan je een
bijzonder statuut aanvragen.

“Na je studies kan
je terecht in een
ruim werkveld,
zowel als
zelfstandige als
in dienstverband.”

Hoeveel kost studeren?
-- Voor een voltijdse inschrijving betaal je 890 euro per jaar
(105 euro voor beursstudenten) (bedragen onder voorbehoud).
-- De geraamde kosten voor studiemateriaal voor deze opleiding
(boeken, cursussen …) bedragen ongeveer 250 euro per jaar.
-- 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.

14
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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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Muin

Kies je voor Bachelor in de logopedie
en de audiologie, dan wordt campus
Kantienberg je thuisbasis. Naast aula’s
en (praktijk)lokalen vind je op de grootste
campus van de Arteveldehogeschool
onder meer een up-to-date mediatheek en een studentenresto met
een gevarieerd menu. Een deel van de lessen vindt plaats op een
nabijgelegen campus.
Citadellaan

De campus ligt pal in de Gentse studentenbuurt. Van het station GentSint-Pieters sta je te voet in een kwartiertje aan Kantienberg, met
de fiets doe je er maar half zo lang over. Je fiets kan je kwijt in een
overdekte fietsenstalling. Kom je met de wagen, dan parkeer je die
best in de parking onder het Sint-Pietersplein.
Opgelet: in april 2017 treedt het nieuwe Gentse mobiliteitsplan in
werking. De meest recente info over de mobiliteit rond de campus vind
je op www.arteveldehogeschool.be/campus-kantienberg.
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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 Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.
Woensdag 6 september 2017 van 15 tot 21 uur op
campus Kantienberg.

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 Kantienberg.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

Bachelor in de logopedie en audiologie
Arteveldehogeschool
Voetweg 66 9000 Gent 09 234 71 50
info.logopedie@arteveldehs.be
info.audiologie@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be
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v.u. Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

