BACHELOR
OFFICEMANAGEMENT

Business & Languages
Event & Project Management
Human Resources Management

denk.
Je verwerft een stevige dosis talen, digitale
vaardigheden en inzichten in nieuwe media,
marketing en projectmanagement, welke specialisatie je ook kiest. Het resultaat is een allround professional die ze overal maar wat
graag zien komen.

doe.
De wereld is aan de doeners en jij steekt daar
met kop en schouders bovenuit. Een opleiding
vol reallife cases, buitenlandse ervaringen,
inspirerende gastsprekers en stages is op jouw
lijf geschreven. Topbedrijven als Ernst & Young,
Film Fest Gent en Flanders Classics kijken er al
naar uit om jou te ontmoeten.

word.
Met je bachelordiploma Officemanagement
op zak ben je meer dan klaar om een vliegende
start te maken in het werkveld. Want zeg nu
zelf: welke organisatie heeft geen nood aan
een gedreven en betrouwbare kracht die alles
gesmeerd doet lopen?

Officemanagement,
iets voor jou?
WIE BEN JIJ?

WAARVOOR KIES JE?

Je bent een kei in plannen en organiseren.
Problemen zijn voor jou vooral een mooie
kans om te tonen hoe oplossingsgericht je
bent. Je hebt een goed gevoel voor talen
en een grote interesse in nieuwe media.

Drie sterk verschillende profielen
Denk op voorhand goed na welke toekomst
je voor jezelf ziet, want onze drie trajecten
leggen totaal andere accenten. Vanaf het
eerste jaar al heb je de keuze tussen Business & Languages (specialisatie Languages
of Human Resources Management) en Event
& Project Management.

WAT WIL JE LEREN?
De opleiding Officemanagement dompelt
je onder in een verfrissend bad van communicatie, talen, marketing, management
en digitale toepassingen. Elk van de drie
trajecten opent de deur naar een breed
palet aan praktische vaardigheden waar
de arbeidsmarkt om schreeuwt.
WAT WIL JE WORDEN?
Je kan absoluut vele richtingen uit. Maar
je wordt iemand op wie organisaties kunnen
bouwen. Een multi-inzetbare kracht die
ook in crisissituaties het hoofd boven water
houdt, prioriteiten stelt en verantwoordelijkheid opneemt.

Vul zelf je lessenrooster in
Als je voor 1 september inschrijft, kan je
zelf je lessenrooster invullen en zelfs bepalen in welke klasgroep je terechtkomt.
Voel je meer voor begeleid afstandsonderwijs? Geen probleem in de afstudeerrichting Business & Languages. Meer info vind
je op onze website.
Ontdek de wereld
Waarom zou je een deel van je derde jaar
niet in Aruba of Zuid-Korea doorbrengen?
Ook voor je afstudeerstage kennen we letterlijk geen grenzen.

3 		 specialisatietrajecten
16 		 keuzevakken
54		docenten
96 % 		 is één jaar na het afstuderen al aan het werk*
*van alle afgestudeerden die een job zochten
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AFSTUDEERRICHTING

BUSINESS & LANGUAGES
KEUZETRAJECT DUITS OF SPAANS

“Languages gaat veel verder dan
talen of interculturele communicatie.
Je kiest voor een job die elke dag
anders is.”

EERSTE JAAR

Met jouw talenknobbel sta je te springen om internationale contacten te leggen in de
bedrijfswereld. Daarnaast pak je problemen snel en efficiënt aan en zoek je steeds de
beste oplossing. Als interculturele communicatiespecialist bouw je een goede relatie op
met alle stakeholders (klanten, leveranciers, partners, ...), concretiseer en verbeter je de
werking van je organisatie en switch je vlot tussen verschillende talen.

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Taal naar keuze 3A

5

Business basics

5

Marketingcommunicatie

5

ICT toolkit

3

Graphic media management*

3

Français des Affaires 1

5

Business English 1

5

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Taal naar keuze 3B

5

Bedrijfseconomie 1

3

Recht

4

Excel essentials

3

Français des affaires 2

5

Business English 2*

5

SEMESTER 1+2
Talent lab 1: my talent development

STUDIEPUNTEN

4

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be
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Engelstalig vak

5

AFSTUDEERRICHTING

BUSINESS & LANGUAGES

TWEEDE JAAR

KEUZETRAJECT DUITS OF SPAANS

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Taal naar keuze 3C*

5

Intercultural communication

6

Bedrijfseconomie 2

4

Français des affaires 3*

4

Business English 3*

4

Community management

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Taal naar keuze 3D*

5

Bachelorproef: concept & plan

4

Process & lean management

5

Excel advanced

4

Français des affaires 4*

4

Business English 4*

4

SEMESTER 1+2

STUDIEPUNTEN

Talent lab 2: my personal branding

3

1 keuzemodule in semester 1 of 2

5

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be

Engelstalig vak
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Internationale
mobiliteit mogelijk

DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Keuzemodule 1

5

Keuzemodule 2

5

Taal naar keuze 3E*

5

Global citizenship

5

Enterprise resource planning

3

Ethisch ondernemen (RZL)

3

Change management

3

Copywriting & storytelling

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Afstudeerstage

17

Bachelorproef: act & check

8

Talent lab 3: my professional story

3

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be

KEUZEMODULES
Customer experience, Digital masters academy (i.s.m. Google en Bloovi Me),
Engelstalig vak
Internationale
mobiliteit mogelijk

Arteveldemobiliteit, Introduction project management, Spaans*, Duits*,
Chinees*, Organiseer je eigen studiereis, Participatiestage, Inleiding
event management
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TINE VERDEGEM (23)
OUD-STUDENT BUSINESS & LANGUAGES
EN KLANTENBEHEERDER PAYROLL
GROTE ONDERNEMINGEN BIJ ATTENTIA

Grijp elke kans om
relevante werkervaring
op te doen

“ Dat ik zo snel na afstuderen een job vond, is vooral
dankzij de Talent Fair for Business: een netwerkevent
op de campus. We mochten er letterlijk onze talenten
tentoonstellen. Ik had enkele ondernemingen waar ik
een studentenjob had gedaan, gevraagd om mij te
omschrijven met één rake zin. Die originele presentatie
trok onder meer de aandacht van een recruiter van
hr-dienstverlener Attentia. Zo had ik een streepje voor
toen ik daar ging solliciteren. En de rest is geschiedenis!”
		

TOON ONDERNEMINGSZIN

Als ik één goede raad mag geven: doe zo veel mogelijk
relevante ervaring op. Ik heb pas tijdens mijn stages
ontdekt waar mijn echte interesses lagen. De opleiding
laat je van alles en nog wat proeven, maar uiteindelijk
bepaal je zelf wat je ermee doet. Dus daag jezelf uit,
toon ondernemingszin, wees leergierig en vooral:
ga er vol voor!”
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AFSTUDEERRICHTING

HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT

“Anderen naar een hoger niveau tillen,
de juiste medewerker op de juiste plaats
zetten, meer welzijn creëren op het werk ...
Dagelijks bezig zijn met mensen:
daar gaat het écht om.”

EERSTE JAAR

Je ambieert een echte sleutelrol in het strategisch personeelsmanagement van een
organisatie. Van aanwervingen en selecties, tot loonadministratie en talentontwikkeling:
als hr-specialist ben je elke dag bezig met de mensen van een bedrijf.

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Inleiding hrm

5

Business basics

5

Marketingcommunicatie

5

ICT toolkit

3

Graphic media management

3

Français des affaires 1

5

Business English 1*

5

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Strategic hrm

5

Bedrijfseconomie 1

3

Recht

4

Excel essentials

3

Français des affaires 2*

5

Business English 2*

5

SEMESTER 1+2
Talent Lab 1: my talent development

STUDIEPUNTEN

4

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be
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Engelstalig vak
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AFSTUDEERRICHTING

TWEEDE JAAR

HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT
SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

E-rekrutering & selectie

3

Sociaal recht

5

Bedrijfseconomie 2

4

Enterprise resource planning

3

Français des affaires 3*

4

Business English 3*

4

Community management

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Personeelsadministratie & e-hrm

5

Bachelorproef: concept & plan

4

Process & lean management

5

Excel advanced

4

Français des affaires 4*

4

Business English 4*

4

SEMESTER 1+2

STUDIEPUNTEN

Talent lab 2: my personal branding

3

1 keuzemodule in semester 1 of 2

5

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste informatie vind je op www.arteveldehogeschool.be

Engelstalig vak
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Internationale
mobiliteit mogelijk

DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Keuzemodule 1

5

Keuzemodule 2

5

Sustainable hrm

5

Talent & people management

5

Consultancy project hrm

3

Ethisch ondernemen (RZL)

3

Change management

3

Copywriting & storytelling

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Afstudeerstage

17

Bachelorproef: act & check

8

Talent lab 3: my professional story

3

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste informatie vind je op www.arteveldehogeschool.be

KEUZEMODULES
Customer experience, Digital masters academy (i.s.m. Google en Bloovi Me),
Engelstalig vak
Internationale
mobiliteit mogelijk

Arteveldemobiliteit, Introduction project management, Spaans*, Duits*,
Chinees*, Organiseer je eigen studiereis, Participatiestage, Inleiding event
management, Global citizenship, Coaching in hrm-context
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AFSTUDEERRICHTING

EVENT & PROJECT
MANAGEMENT

“Je wordt een Project Manager
met een grondige kennis van nieuwe
media, grafische softwareprogramma's,
marketing en Lean- en Process
Management die aan de slag kan
in vele sectoren.”

EERSTE JAAR

Als student Event & Project Management leer je de organisatie van evenementen naar
een hoger niveau te tillen. In de vele praktijkprojecten geef je blijk van een stevige
dosis creativiteit en ondernemingszin. Je weet wat er leeft in de eventsector en bent op
de hoogte van de laatste trends. Je raakt vertrouwd met begrippen als storytelling,
marketing, grafische softwareprogramma's en nieuwe media.

SEMESTER 1
Introduction project management

5

Business basics

5

Marketingcommunicatie

5

ICT toolkit

3

Français des affaires 1*

5

Business English 1*

5

SEMESTER 2

5

Bedrijfseconomie 1

3

Recht

4

Excel essentials

3

Graphic media management

3

Français des affaires 2*

5

Business English 2*

5

Talent lab 1: my talent development &
participatie eventprojecten

Engelstalig vak

STUDIEPUNTEN

Inleiding event management

SEMESTER 1+2

14

STUDIEPUNTEN

STUDIEPUNTEN

4

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste informatie vind je op www.arteveldehogeschool.be
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AFSTUDEERRICHTING

TWEEDE JAAR

EVENT & PROJECT
MANAGEMENT
SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Strategische eventorganisatie

5

Event communication & sponsoring

4

Excel advanced

4

Français des affaires 3*

4

Business English 3*

4

Community management

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Event project: concept & plan

3

Expert labs: innovatie in events

5

Project management advanced

5

Entrepreneurship: business plan

3

Bachelorproef: concept & plan

4

Français des affaires 4*

4

Business English 4*

4

SEMESTER 1+2

STUDIEPUNTEN

Talent lab 2: my personal branding

3

1 keuzemodule in semester 1 of 2

5

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste informatie vind je op www.arteveldehogeschool.be

Engelstalig vak

16

Internationale
mobiliteit mogelijk

DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Keuzemodule 1

5

Keuzemodule 2

5

Event project: act & check

5

Online event marketing

5

Juridische toepassingen: events

3

Ethisch ondernemen (RZL)

3

Change management

3

Copywriting & storytelling

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Afstudeerstage

17

Bachelorproef: act & check

8

Talent lab 3: my professional story

3

* Bij talen geldt de volgtijdelijkheidsregeling
Meer uitleg over studiepunten op pagina 22. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste informatie vind je op www.arteveldehogeschool.be

KEUZEMODULES
Customer experience, Digital masters academy (i.s.m. Google en Bloovi Me),
Engelstalig vak
Internationale
mobiliteit mogelijk

Arteveldemobiliteit, Introduction project management, Spaans*, Duits*,
Chinees*, Organiseer je eigen studiereis, Participatiestage, Inleiding event
management, Global citizenship
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Praktijk en stage
GA JE EIGEN WEG

TONEN WAT JE KAN

Vanaf het tweede jaar stippel je eigenhandig
je toekomst uit. Je krijgt meer praktijk
gerichte modules die je zelf invult. Zoals
Customer experience, een extra taal of
zelfs een vak uit een andere bachelor- of
masteropleiding. The sky is the limit!

Wil je ervaren hoe het voelt om in een echt
bedrijf te werken? In het eerste jaar loop je
30 uren kijkstage (Event & Project Management) of neem je deel aan een aantal
workshops (Business & Languages). En je
afstudeerstage duurt maar liefst 12 weken.

OEFENING BAART KUNST

LEER NETWERKEN ALS DE BESTE

We linken zoveel mogelijk naar het échte
leven. Onze uitstekende contacten met
topbedrijven als Hudson, Studio 100,
Randstad, Tomorrowland en Deloitte zijn
een onuitputtelijke bron van reallife cases
en authentieke praktijksituaties.

Natuurlijk moet je ook de aandacht van
de juiste personen leren trekken. Onze
exclusieve Community Cafés en Talent
Fairs zijn prima gelegenheden om poten
tiële werkgevers te overtuigen van je kwaliteiten.

Trek de wereld in
ORGANISEER JE EIGEN STUDIEREIS

EEN PERFECT MONDJE FRANS

Zin om in het tweede jaar nieuwe horizonten
te verkennen? Boks dan bij wijze van keuzemodule zelf je ideale studietrip ineen.
Klaar? Dan moet je alleen nog een expertenjury zien te overtuigen van je reisplannen. En je valiezen pakken natuurlijk.

Je kan voor je derde jaar Business & Languages ook gewoon versassen naar onze
partnerinstelling in Brussel of Luik. Dan
leer je niet alleen vloeiend Frans, je rijft in
één klap een diploma binnen dat door de
Vlaamse én de Franstalige Gemeenschap
wordt erkend.

IEMAND ZIN IN EEN IWOT?
Vrij nieuw, maar nu al een topper is de
International Week On Tour. Studenten en
docenten trekken samen naar een Europese
stad. Ze volgen én geven er les en krijgen
uitgebreid de kans om in een interculturele
context bij te leren.

AT HOME IN GHENT
Je hoeft niet naar het buitenland te gaan
om je opleiding een internationale dimensie
te geven. Tijdens onze International Days
ontmoet je inspirerende gastsprekers vanuit de hele wereld. We brengen Frankrijk,
Duitsland en Spanje een stukje dichterbij
tijdens de taaldagen. En je kan een aantal
vakken in het Engels volgen.

FRANCESCA LAMBRECHT (24)
OUD-STUDENT EVENT & PROJECT MANAGEMENT
EN PRODUCTIEMEDEWERKER BIJ LEVI PARTY RENTAL

De perfecte opleiding
voor creatievelingen
die graag de handen
uit de mouwen steken

“In mijn tweede en derde jaar liep ik stage bij Levi Party
Rental, een specialist in feestverhuur. Na een eerste
ervaring op de administratie mocht ik grote projecten
mee opvolgen. En toen ik afstudeerde, mocht ik er meteen
aan de slag. Sindsdien zet ik grote evenementen als
Tomorrowland Winter en de Ronde van Vlaanderen mee
op poten. Ik ben het aanspreekpunt voor klanten
en het doorgeefluik voor mijn technische en logistieke
collega’s. Een heel fijne job, waar ik mijn creativiteit
volledig in kwijt kan.
		

MET ÉÉN VOET IN DE PRAKTIJK

Oplossingsgericht denken en vlot communiceren:
twee belangrijke zaken die ik tijdens de opleiding opstak.
Veel docenten zijn echte specialisten die met hun twee
voeten in het werkveld staan: beter kan niet! Je krijgt
volop de kans om zelf de handen uit de mouwen te
steken. Theoretische kennis is zeker nodig, maar je leert
meteen hoe je iets naar de praktijk vertaalt.”

20
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DE ARBEIDSMARKT SCHREEUWT
OM JOUW TALENT
Met je diploma Officemanagement op zak
heb je de jobs voor het kiezen.

96 % 		 is één jaar na het
		 afstuderen al aan het werk*
Business & Languages
Je meertaligheid is je ticket naar een
mooie carrière. Als je afgestudeerd bent,
vind je vlot je weg naar jobs als management
assistant, officemanager, procesbegeleider
of klantendienstmedewerker.
Human Resources Management
Hr-professionals zijn in elke organisatie
van onschatbare waarde. Ze spelen een
sleutelrol bij aanwervingen en selecties,
maar ook op de loonadministratie en bij
talent- en competentieontwikkeling.
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OF BLIJF JE LIEVER NOG EVEN STUDENT?
Want misschien heb je de smaak echt wel
te pakken?
Geen één zonder twee?
Binnen Officemanagement kan je via een
verkort traject een extra specialisatie kiezen.
Of je haalt een tweede professionele bachelor, zoals Bedrijfsmanagement.
De snelste weg naar het onderwijs
Schuilt in jou een bevlogen leerkracht?
Wil je graag anderen inwijden in jouw vakgebied? Volg dan de opleiding Verkorte
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.
Banaba, postgraduaat of bijscholing?
Het postgraduaat Human Resources Management is altijd een uitstekende keuze. Maar
er zijn uiteraard nog tal van interessante
vervolgopleidingen.

Event & Project Management
Creatieve en ondernemende geesten die
erop kicken om zelfs de meest uitdagende
events of projecten in goede banen te leiden:
die wil iedereen graag aan boord.

Schakel naar master
Een schakelprogramma zet je op weg naar
een masteropleiding, zoals Taal- en Letterkunde.

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

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 Officemanagement
studeren aan Arteveldehogeschool?
DE BESTE VERSIE VAN JEZELF

OPTIMAAL VOORBEREID AAN DE START

Alles in deze opleiding staat in functie van
persoonlijke groei. In ‘Talent Lab’ zetten
we extra hard in op jouw talenten. Maar je
verdiept je ook in teamwork, personal
branding, veerkracht, netwerkskills, wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en
een aantal onmisbare sociale vaardigheden
voor een toekomstig officemanager. Aan
het einde van je studietraject delen we een
aantal ‘AAA-wards’ uit aan studenten die
uitblinken op het vlak van Attitude, Ambitie
of Authenticiteit. Wie wil dat nu niet graag
op zijn cv?

Sta je te popelen om aan deze opleiding te
beginnen? In het voorjaar van 2020 organiseren we een reeks proeflessen. Via het
Enter Officemanagement-programma kan
je op een aantal woensdagmiddagen zelfs
een volledig vak volgen. Slaag je op het
einde van de rit voor het examen, dan heb
je meteen een vrijstelling op zak. Wil je
weten hoe het er in het echt aan toegaat?
Via het Incompany project ga je een dag
met een laatstejaarsstudent mee op stage.
De ideale manier om jou te laten proeven
van je mogelijke toekomstige job.

INTENSIEVE COACHING

LIEVER HELEMAAL IN HET ENGELS?

Elke beginnende student belandt onder
de vleugels van een trajectcoach die hem
of haar drie jaar lang inspireert en begeleidt. Welke keuzevakken of stageplekken
bereiden mij het best voor op de job waar
ik van droom? Met welke initiatieven breid
ik mijn portfolio uit? Moeilijke knopen om
door te hakken, maar met het juiste advies
geraak je er aan uit.

Ben je er stilaan van overtuigd dat Officemanagement echt helemaal je ding is?
Overweeg dan zeker ook onze volledig
Engelstalige zusteropleiding International
Office Management. Die laat je niet alleen
toe om je te specialiseren in Business &
Languages, maar stoomt je daarbovenop
klaar voor een internationale carrière.

ONS CO-LAB IS DE MAX
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De bacheloropleiding Officemanagement
staat met meer dan één been in het ware
leven. Ons CO-LAB is een uniek samenwerkingsverband tussen studenten, alumni,
onderwijsexperten en de bedrijfswereld.
Zo stimuleren we co-creatie en realiseren
we een win-win voor alle partijen.

Een opleiding op jouw maat

BIJZONDERE TRAJECTEN

BEGELEIDING

Afstandsleren — Wanneer je de opleiding
wil combineren met een job en/of gezin
kan je via begeleid afstandsonderwijs
Business & Languages volgen met een
combinatie van vakken uit beide trajecten.

Een duwtje in de rug op het juiste moment
kan wonderen doen. Je kan bij onze trajectbeheerders terecht voor advies rond:

Starten in februari — Kan je door omstandigheden pas in februari inpikken? Geen
probleem, ook dan duurt je opleiding drie
jaar of zes semesters.
Verkorte trajecten / vrijstellingen — Haalde
je al een bachelordiploma of heb je studiebewijzen uit een verwante opleiding, zoals
Graduaat Accounting Administration of
Marketing- en Communicatiesupport? Dan
kom je in aanmerking voor een verkort
traject of heb je wellicht recht op vrijstellingen.
BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Heb je een gezin? Of een functiebeperking?
Vraag je bijzonder statuut aan en we werken voor jou een haalbare 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 goedkoop 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
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Bachelor Officemanagement
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 tel
je in het eerste jaar gemiddeld € 460 neer.
Daarna hangen de kosten af van je afstudeerrichting. Voor het tweede en derde
jaar samen bedragen die gemiddeld € 375.
Ook de prijs van je studiereis kan variëren,
maar gemiddeld gaat het om € 530.

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 onze opleiding.

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

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 16
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 (3 t.e.m.
7 februari 2021).

HOEVEEL LESUREN HEB JE?

HOE GROOT ZIJN DE KLASGROEPEN?

Gemiddeld 21 uur per week. Buiten de lessen maak je ook nog oefeningen, voer je
opdrachten uit, bereid je lessen voor ...
Alles samen ben je wekelijks zo'n 38 uur
voor je opleiding Officemanagement in
de weer.

Dat hangt af van het vak en het soort les.
Meestal bestaat je groep uit een 40-tal
studenten. Bij hoorcolleges is dat ongeveer
het dubbele.

HOE ZIET JE LESSENROOSTER ERUIT?
MAANDAG
08.30 u.
09.00 u.
09.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
11.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
12.30 u.
13.00 u.
13.30 u.
14.00 u.
14.30 u.
15.00 u.
15.30 u.
16.00 u.
16.30 u.
17.00 u.

DINSDAG

Recht

E-Officemanagement 2

WOENSDAG
Project
management

DONDERDAG

VRIJDAG

Marketingcommunicatie

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

E-Officemanagement 2
Business
economics 1
Français des
affaires 1

Business
English 1

Graphic media
management

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 je 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 Kantienberg
Kantienberg (1) is tegelijk onze modernste én onze grootste
campus. Elf bacheloropleidingen, goed voor ruim 6.000 studenten,
hebben er hun thuis. Middenin een bruisende buurt vol hippe
horecazaken, toonaangevende cultuurhuizen en grote parken.
Kortom, er valt altijd wel iets te beleven!
OP DE CAMPUS VIND JE …

VAN DE CAMPUS TOT …

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

50 leslokalen
50 praktijklokalen
5 aula’s
een up-to-date mediatheek
een studentenresto
een overdekte fietsenstalling

Station Gent-Sint-Pieters: 1.800 m
Bioscoop Kinepolis: 250 m
Kunstencentrum Vooruit: 900 m
De Zuid (W. Wilsonplein): 1.100 m
Citadelpark: 1.000 m

Even verderop ligt campus Kattenberg (2). Met ongeveer 2.000
studenten bruist het er van de creativiteit en bedrijvigheid. Je vindt
er onder meer 49 leslokalen, een aula, een mediatheek en een
cafetaria.

Overal dichtbij
Beide campussen zijn vlot bereikbaar met de trein,
tram, bus en fiets.

In hartje Arteveldestad
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 Kantienberg,
Voetweg 66, 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

(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 KANTIENBERG VOETWEG 66 — 9000 GENT 09 234 75 54 www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/officemanagement

