BACHELOR
KLEUTERONDERWIJS

denk.
Je begint een heel diverse opleiding. Drama,
beweging, muziek, poppenspel, maar ook
visie op het onderwijs en communicatie met
ouders ... Na een opleiding van drie jaar ben je
helemaal klaar om die kleine ukjes een mooie
start te geven!

doe.
Dit is absoluut een opleiding voor doeners. Niet
alleen zijn de lessen heel praktijkgericht, je krijgt
ook volop de kans om al doende te groeien in
kleuterscholen. In het begin van het eerste jaar
loop je een dag per week stage. En later worden die enkele dagen aaneensluitende weken!
In je derde jaar neem je zelfstandig een groep
kleuters onder je vleugels voor het volledige
laatste semester.

word.
Sterke leraar, krachtig kind: aan het einde van
de rit ben je als persoon gegroeid én heb je
alles in huis om kleuters te geven wat ze nodig
hebben.

Student op de cover: Manon Zels

Kleuteronderwijs,
iets voor jou?
WIE BEN JE?

WAARVOOR KIES JE?

Je werkt graag met kinderen. Samen spelen
vind je super, maar je wil ze ook iets bijbrengen. Je bent dus speels en expressief.
Tegelijk durf je initiatief te nemen en leiding te geven aan een groep.

Met twee voeten in de praktijk
Je stapt al van in het eerste jaar de kleuterschool binnen. Dankzij je stages groei je
als leerkracht. Ook de lessen zijn heel
praktijkgericht. De focus ligt op actie:
oefenen, trainen en aan de slag gaan met
je stage-ervaringen.

WAT LEER JE?
Alles wat een kleuteronderwijzer moet
kennen en kunnen. Je ontdekt hoe je kleuters in een warme sfeer kan begeleiden in
hun ontwikkeling. Je leert samenwerken
met ouders en collega’s. Je ondervindt
hoe je continu kan blijven groeien, als
leerkracht én als persoon. En je leert hoe
goed kleuteronderwijs alle kinderen in
onze samenleving een vliegende start kan
geven in het leven.
WAT WIL JE WORDEN?
Een sterke leraar die het beste van zichzelf
geeft aan de kleuters, vanuit een sterke
visie op onderwijs. Kinderen voelen zich
thuis bij jou. Je brengt ze heel wat vaardigheden bij én je hebt ook aandacht voor
hun ouders. Want ook voor hen kan je heel
wat betekenen.

Gewaardeerd diploma
De opleiding Kleuteronderwijs van Arteveldehogeschool staat hoog aangeschreven
bij de Vlaamse kleuterscholen. Dat geeft je
een voorsprong op de arbeidsmarkt!
Voor alle onderwijsnetten
Bij Arteveldehogeschool hebben we ook
aandacht voor je levensbeschouwing.
Of je nu kiest voor rooms-katholieke godsdienst of levensbeschouwelijke grondhouding, je kan terecht in alle onderwijsnetten. Dat vergroot je kansen op de
arbeidsmarkt.

385 		 studenten
95% 		 is één jaar na afstuderen al aan het werk*
*van alle afgestudeerden die werk zochten
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EDUCATIEVE BACHELOR

EERSTE JAAR

KLEUTERONDERWIJS

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Gezinnen ontmoeten en waarderen

5

Procesgericht werken: spel en exploratie

5

Procesgericht werken: beweging

5

Procesgericht werken: wereldoriëntatie
en wiskundige initiatie

6

Procesgericht werken: muzisch beleven
(beeld, muziek, drama en dans)

4

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

School en team

5

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Procesgericht werken: welbevinden & betrokkenheid

5

Procesgericht werken: Nederlands

4

Procesgericht werken: muzische vaardigheden
(beeld, muziek, drama en dans)

4

SEMESTER 1 + 2
Stage 1
Leer-kracht: ik en leraarschap
— Ik en leraarschap*
— Taal-kracht

STUDIEPUNTEN

8
(6)
4
2

* met keuzemogelijkheden
Meer informatie over studiepunten op pagina 18. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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EDUCATIEVE BACHELOR

TWEEDE JAAR

KLEUTERONDERWIJS

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Verbindend communiceren

5

Krachtige leeromgeving

5

Krachtige leeromgeving:
levensbeschouwelijke vorming 1*
— Rooms-katholieke godsdienst
— Levensbeschouwelijke grondhouding

3

Krachtige leeromgeving: meer-talig

4

Krachtige leeromgeving: inclusief leefklimaat

4

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Global Awareness/mondiaal bewustzijn

5

Krachtige leeromgeving: wereldverkenners

5

Krachtige leeromgeving:
levensbeschouwelijke vorming 2*
— Rooms-katholieke godsdienst
— Levensbeschouwelijke grondhouding

3

Krachtige leeromgeving: muzisch inspireren
(beeld, muziek, drama en dans)

6

SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

Stage 2

14

Leer-kracht: reflectieve praktijk

6

* met keuzemogelijkheden
Meer informatie over studiepunten op pagina 18. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Wereldburgerschap*

3

Handelingsgericht werken

5

Onderzoekend leren*

5

Muzisch meesterschap*
(beeld, muziek, drama en dans)

5

Ik en de identiteit van mijn school*

3

SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

Engagement opnemen in de samenleving*

5

Stage 3*

20

Leer-kracht: onderzoekende school*

8

Leer-kracht: krachtige starter*

6

* met keuzemogelijkheden
Meer informatie over studiepunten op pagina 18. Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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EMMA LIEN VAN VYNCKT (24)
WERKT HALFTIJDS IN HET KLEUTEREN HALFTIJDS IN HET LAGER ONDERWIJS

Je speelt een centrale rol
in de ontwikkeling van
kleuters. En dat is meer
dan ze enkel verzorgen

“ Waarom ik voor kleuteronderwijs heb gekozen?
Het komt erop neer dat ik liever in de klas sta dan
vóór de klas. In het begin had ik wat vooroordelen
over het kleuteronderwijs, maar die bleken totaal niet
te kloppen. Je moet veel meer doen dan verzorgende
taken. Ervaringsgericht leren is erg belangrijk.
Het is niet zomaar wat tekenen en schilderen.
		

DE BLIK VAN EEN KLEUTER

Je leert echt met de blik van een kleuter kijken, wat heel
nuttig is als je eenmaal in de klas staat. En ik denk nu
vaker na over waar ik als juf voor sta. Daardoor kom je
op sollicitatiegesprekken veel beter voor de dag.”
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LIZE VAN DE VIJVER (19)
STUDENT TWEEDE JAAR KLEUTERONDERWIJS

Vooral de stages zijn
een schot in de roos

“ De opleiding is sinds vorig jaar een stuk veranderd,
en ten goede vind ik. Nu hebben we een vaste dag in
de week stage. Je leert je klasje van bij het begin goed
kennen en je krijgt echt een band met de kleuters.
Het is heel fijn om ze te zien opgroeien.
		

GOEDE SFEER

De sfeer in de opleiding zit ook heel goed. We hebben
een groepje van 30 studenten die elkaar best goed leren
kennen. En de lessen zijn niet zomaar theorielessen,
maar echt praktijklessen. Als we bewegingsleer doen,
is het echt wel de bedoeling dat we turnen en niet
op de bank zitten.”
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Praktijk en stage
Aan praktijkervaringen geen gebrek: een
groot deel van je opleiding bestaat uit
stages.
Eén vaste stageplek (lintstage)
Eén dag per week heb je geen les maar ga
je samen met enkele medestudenten naar
dezelfde stageplek. Daar krijg je opdrachten
die gelinkt zijn aan wat je die week hebt
geleerd. Het voordeel van zo’n ‘lintstage’:
je leert je stageplek grondig kennen en
wordt echt deel van het team. En je ziet de
kleuters voor je ogen opgroeien.
Geleidelijk opbouwen
Elk jaar heb je ook langere stages. In het
eerste jaar beginnen we met twee blokken

van twee weken, in het derde jaar gaan
we all the way met 15 weken stage in een
keer. Daarna ben je volledig klaar om als
kleuteronderwijzer aan de slag te gaan!
Be SMART
Stages zijn de motor voor je groeiproces
als leerkracht. Om er het maximum uit te
halen, hebben we de SMART-stage uitgewerkt. Het concept? Onze docenten
komen een halve dag per week naar je
stage
school. Dat verbetert de kwaliteit
van je stage aanzienlijk: je kan meteen
vragen stellen als je ergens mee zit, je
stages sluiten aan op wat je die week in de
lessen hebt gezien én je docent kan nog
beter afstemmen met je stagebegeleider.

Trek de wereld in
In de voetsporen van Erasmus
Hongerig om nieuwe horizonten te verkennen? In je laatste jaar krijg je de kans
om een semester in het buitenland te studeren. Van Malta tot Zweden: de wereld is
je werkveld!
Stage in Europa of daarbuiten
Echt geen zittend gat? Dan kan je ook
voor je stage of vrijwilligerswerk buiten de
grenzen. Dompel je onder in de Afrikaanse
of Aziatische cultuur en ontdek hun manier
van lesgeven.

Korter kan ook
Een internationale ervaring kan ook kort
zijn. Ga een week op stage in bijvoorbeeld
Spanje, Griekenland of Frankrijk.
At home in Ghent
Maar ook in Gent krijg je ruimschoots de
kans om onderwijs aan jonge kinderen te
leren kennen én om actief je talen te oefenen. Elk jaar in november komen docenten
uit heel Europa naar hier voor workshops
en gastcolleges. Vanaf het tweede jaar kan
je les volgen samen met internationale
studenten.

EINDELOOS VEEL JOBMOGELIJKHEDEN

BLIJF JE LIEVER NOG EVEN STUDENT?

Onze afgestudeerden vinden vlot een job
in hun vakgebied.

Misschien heb je de smaak echt wel te
pakken?

95% 		 is één jaar na afstuderen
		 al aan het werk*

Geen één zonder twee?
Binnen Arteveldehogeschool kan je versneld een tweede bachelordiploma halen,
zoals Pedagogie van het Jonge Kind of
Leraar Lager of Secundair Onderwijs.

Uiteenlopende jobs
Een baan als leerkracht ligt voor de hand:
je hebt er tenslotte voor gestudeerd! Maar
je kan ook aan de slag als zorgleerkracht
of begeleider van bewegingsactiviteiten
voor kleuters. Ook de weg naar een job als
educatief medewerker ligt wijd open, bijvoorbeeld in een museum.
Verschillende omgevingen
Klassieke kleuterscholen, methodescholen
of het buitengewoon onderwijs zijn je
werkgebied. En ook hier zijn de keuzemogelijkheden vaak breder dan je denkt. Ook
voor- en buitenschoolse kinderopvang,
een kinderbibliotheek of een kinderboerderij behoren tot de mogelijkheden.

Banaba, postgraduaat of bijscholing?
Een bijkomende opleiding helpt je om je
kennis te verdiepen. Denk maar aan
Bachelor na Bachelor Zorgverbreding en
Remediërend Leren of Buitengewoon
Onderwijs.
Schakel naar master
Een schakelprogramma zet je op weg naar
een masteropleiding zoals Pedagogische
Wetenschappen.

Voor alle levensbeschouwingen
Met je diploma ben je welkom in de verschillende onderwijsnetten van het Vlaamse
onderwijslandschap.
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Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

 lot schakelen binnen de Associatie
V
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 Kleuteronderwijs studeren
aan Arteveldehogeschool?
KIES WAARVOOR JE WIL GAAN

STERKER IN TEAM

Deze opleiding geeft je de kans om je eigen
accenten te leggen. Je hebt binnen verschillende vakken een aantal keuzemogelijkheden. Aan het einde van je opleiding
kan je ook selecteren welk vrijwilligerswerk je opneemt. Zelfs een buitenlandse
ervaring behoort tot de mogelijkheden.

In groep bespreek je samen met je medestudenten welke leerkracht je wil worden.
Je denkt na over hoe je met kleuters en
hun gezin omgaat en verdiept je in drama,
beweging, muziek, poppenspel, communicatie met ouders ... Dat is niet alleen
heel leerrijk, je oefent hoe je als team kan
werken. De tijd dat een leerkracht er
alleen voor stond, is voorbij: teamteaching
is in opmars en schoolteams werken nauw
samen.

INTENSIEVE COACHING
Vanaf de eerste dag kan je een beroep
doen op een trajectcoach of een andere
vorm van ondersteuning. En ook onze
docenten staan altijd voor je klaar.
VINGER AAN DE POLS
Stilstaan is achteruitgaan. Daarom doe je
tijdens je opleiding onderzoek naar innovatieve leermethodes en originele manieren
om je kleuters te boeien. Onderzoek dat
perfect toepasbaar is in de praktijk: alleen
al daarvoor zien je stagescholen je graag
komen!
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NIEUWE, LEVENDE CAMPUS
Onze gloednieuwe campus is werkelijk
uniek. Veel werkplekken voor studenten,
een creatief onderwijslandschap, een wereldoriëntatielokaal … De open mediatheek (inclusief spelotheek) heeft naast
vakliteratuur een rijke verzameling kinderboeken, tijdschriften, muziek en spelletjes
in huis. Heel bijzonder is de uitgebreide
collectie kinderpoëzie.
Kortom: een gezellige campus waar je ook
tussen de lessen door graag blijft hangen,
en waar iedereen iedereen kent. Met tal
van zithoekjes om samen te werken en
een gezellige binnentuin.

Een opleiding op jouw maat

BIJZONDERE TRAJECTEN

WE ZIJN ER VOOR JOU

Al een diploma? — Heb je al een diploma
hoger onderwijs? Dan kan je op twee jaar
het bachelordiploma Kleuteronderwijs
behalen. Creditbewijzen van andere opleidingen kunnen je dan weer vrijstellingen
opleveren.

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

Starten in februari — Kan je door omstandigheden pas in februari inpikken? Geen
enkel probleem, maar dan duurt je opleiding 3,5 jaar of 7 semesters.
Studeren en werken combineren — Dankzij
het SWITCH-traject kan je je studie combineren met een halftijdse job. Afhankelijk
van je situatie spreid je de vakken over
twee of drie jaar. Werkzoekenden kunnen
in bepaalde gevallen rekenen op steun van
de VDAB.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Meer info op www.arteveldehogeschool.be/switch.

ALLES VOOR DE STUDENT

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN

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.

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.

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/contact/trajectbeheerders
www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen
www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat
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Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
studeren in 10 vragen
HOEVEEL KOST DE OPLEIDING?

ZAL JE DE OPLEIDING AANKUNNEN?

Een voltijdse inschrijving kost € 947,20.
Beursstudenten betalen € 111,90 (onder
voorbehoud). Het studiemateriaal kost in
het eerste jaar gemiddeld € 200, in het
tweede jaar € 300 en in het derde jaar
€ 100. Kosten voor buitenlandse studie
reizen, stages of Erasmus-programma’s
hangen af van jouw persoonlijke keuzes.

Dat hangt niet alleen af van wat je kent en
kan, maar ook van je motivatie en inzet.
Zit je met vragen over je studiemethode?
Kom tijdens de infodagen langs bij de leercoach van de opleiding.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?

Wil je je voorkennis opfrissen? Volg dan
een instapcursus in de week voor de start
van het academiejaar.

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; 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?

WAT IS DE INSTAPTOETS?
Wie een lerarenopleiding wil volgen, legt
vooraf een instaptoets af. Het resultaat
bepaalt niet of je de opleiding mag volgen,
maar je moet wel deelnemen om je te
kunnen inschrijven.
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).

HOEVEEL LESUREN HEB JE?

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN?

Je hebt 17 lesuren per week. Daarbij komen
nog de praktijkopdrachten en taken. En
uiteraard moet je de verworven kennis
ook instuderen. Alles samen reken je maar
best op een 40-tal uur per week.

De groepen tellen 30 tot 35 studenten.
Soms krijgen enkele groepen samen les in
de aula, voor andere vakken wordt de
groep in twee gesplitst.

HOE ZIET JE LESSENROOSTER ERUIT?
MAANDAG
8.30 u.

DINSDAG

Wereldoriëntatie en wiskundige initiatie

9.30 u.
10.30 u.
11.30 u.

WOENSDAG

Voorbereidingsen
verwerkingstijd

Procesgericht
werken: spel
en exploratie

DONDERDAG

VRIJDAG

Leer-kracht:
ik en leraarschap

Leer-kracht:
taal-kracht

Procesgericht
werken:
beweging

Gezinnen
ontmoeten en
waarderen

Lintstagedag

12.30 u.

Wereldoriëntatie en
wiskundige
initiatie

13.30 u.
14.30 u.
15.30 u.

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

Voorbereidingsen
verwerkingstijd

16.30 u.

Muzisch beleven Voorbereidingsen
(beeld, muziek, verwerkingstijd
Voorbereidingsdrama en dans
en
verwerkingstijd

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
Sint-Amandsberg
De campus ligt in het hart van Sint-Amandsberg, op enkele minuten
van centrum Gent. Ongeveer 1.000 studenten hebben hier hun
thuisbasis.
NIEUWE CAMPUS MET …

VAN DE CAMPUS TOT …

· comfortabele leslokalen
· creatief landschap voor lessen
muziek, beeldend werken,
bewegingsexpressie ...
· een mediatheek
· een grote ontmoetingsruimte
· een cafetaria en binnentuin

· Station Gent-Dampoort: 1.000 m
· Station Gent-Sint-Pieters: 3.780 m
· De Zuid (W. Wilsonplein): 2.600 m

Overal dichtbij
Campus Sint-Amandsberg is vlot bereikbaar
met de trein, bus en fiets.

In de 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 Sint-Amandsberg,
J. Gérardstraat 18, 9040 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 SINT-AMANDSBERG J.GÉRARDSTRAAT 18— 9040 GENT 09 234 88 00 www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/kleuteronderwijs

