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Infomomenten 2017
Tijdens de infodagen op zaterdag 29 april, zaterdag 24 juni
(telkens van 10 tot 17 u) en woensdag 6 september 2017
(15 tot 21 uur) kan je langskomen voor alle informatie over
bacheloropleidingen en banaba’s.
Deze infodagen vinden plaats op de campussen van de opleidingen. Check op www.arteveldehogeschool.be op welke campus
de opleiding van je keuze wordt georganiseerd.
Op dinsdag 25 april (van 18.30 tot 21.00 uur) wordt een
speciale infoavond georganiseerd met het hele aanbod
#blijvenleren:postgraduaten, bijscholingen … maar ook voor
info over banaba’s of de mogelijkheden voor een (tweede)
bachelordiploma, afstandsleren… kan je hier terecht.
De infoavond #blijvenleren vindt plaats op
campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.
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#blijvenleren
Je bachelordiploma (bijna) behaald? Felicitaties!
Dan is blijven leren de boodschap.
Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool
studeert verder, al dan niet in combinatie met hun job.
In deze brochure ontdek je de mogelijkheden: een bijkomend
diploma behalen, je specialiseren, je kennis verbreden of
updaten. Terwijl je werkt, of net niet. Thuis vanachter je laptop,
op de campus of iets daartussenin. Gedurende drie jaar, drie
maanden, één dag ...
Het aanbod is ruim en flexibel.
Ga op zoek naar de opleiding en het traject dat bij jou past.

www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
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BACHELOR NA BACHELOR (BANABA)
Hogeschool
Omvang: min. 60 en max. 120 studiepunten

DOCTORAAT (PhD)
Universiteit

TWEEDE PROFESSIONELE BACHELOR
Hogeschool
Omvang: via verkort traject

MASTER NA MASTER (MANAMA)
Universiteit
Omvang: min. 60 en max. 120 studiepunten

MASTER (MA)
Universiteit
Omvang: min. 60 en max. 120 studiepunten

SCHAKELPROGRAMMA
Universiteit
Omvang: min. 45 en max. 90 studiepunten

PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR (PBA)
Hogeschool
Omvang: min. 180 studiepunten

BIJSCHOLINGEN EN STUDIEDAGEN
Omvang: max. 20 studiepunten
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POSTGRADUAAT
Hogeschool / Universiteit
Omvang: min. 20 en max. 60 studiepunten

Tweede bachelordiploma
Een tweede bachelordiploma kan je jobmogelijkheden een flinke
boost geven. In bijna alle gevallen kan je je tweede diploma
dankzij vrijstellingen behalen via een verkort traject, al dan
niet op maat. Vaak kan je studeren en werken combineren, al
dan niet via afstandsonderwijs.
Je hebt meerdere opties voor je studietraject.

Starten in februari
Studeer jij in januari af? De meeste opleidingen kan je starten in
februari, zonder tijdverlies.
De bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement en Audiologie
bieden een specifiek februaritraject aan. Bij andere opleidingen
kan je terecht voor een traject op maat.

Studeren en werken combineren (SWITCH)
De SWITCH-trajecten van de Arteveldehogeschool zijn specifiek
uitgewerkt om jou de mogelijkheid te bieden om werk of gezin
te combineren met een bacheloropleiding. Het aantal lesdagen
op de campus is beperkt (of nagenoeg tot nul gereduceerd bij
afstandsonderwijs) en je hebt meestal les in een aparte groep
met werkstudenten. Vaak volg je een deel van de vakken via
afstandsonderwijs en zelfstudie. Stages en praktijkopdrachten
worden zo flexibel mogelijk ingericht.

De mogelijkheden voor een tweede bachelordiploma met
vrijstellingen:

Business, communicatie en media
-----

Officemanagement (ook afstandsonderwijs)
Bedrijfsmanagement
International Business Management
Communicatiemanagement (studeren+werken=SWITCH,
deels afstandsonderwijs)
-- Journalistiek (studeren+werken=SWITCH)
-- Grafische en digitale media

Gezondheidszorg
-------

Ergotherapie
Logopedie en Audiologie (studeren+werken=SWITCH)
Podologie
Verpleegkunde
Vroedkunde
Mondzorg

Onderwijs
-- Leraar kleuteronderwijs (studeren+werken=SWITCH)
-- Leraar lager onderwijs (studeren+werken=SWITCH)
-- Leraar secundair onderwijs (afstandsonderwijs)

Sociaal-agogisch werk
-- Sociaal werk
-- Pedagogie van het jonge kind
(studeren+werken=SWITCH)
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Deze opleidingen kan je volgen via een SWITCH-traject
(studeren + werken):
-- Bachelor in het officemanagement
(afstandsonderwijs)
-- Bachelor in het communicatiemanagement
-- Bachelor in de journalistiek
-- Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
-- Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
-- Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
(afstandsonderwijs)
-- Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
- Bachelor in de mondzorg
- Bachelor in de verpleegkunde
(niet in 2017-2018)
Maar ook de andere opleidingen aan de Arteveldehogeschool bieden faciliteiten op maat aan, waardoor je
studeren, werken en een gezin beter kan combineren.
www.arteveldehogeschool.be/switch

Afstandsleren
Momenteel kan je aan de Arteveldehogeschool deze
opleidingen volgen via afstandsleren:
Bachelor in het officemanagement:
-- Management assistant
(keuzetraject: Meertalige communicatie)
-- Medical management assistant
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
-- De volledige lerarenopleiding of (een) bijkomend(e)
onderwijsvak(ken)
Je studeert via blended learning, de doordachte combinatie
van online én fysieke leeractiviteiten.
De contactmomenten bouwen verder op je (online) zelfstudie
en zijn gericht op het vergroten van het inzicht of op concrete
toepassing van de leerstof. Je kan bij je docenten ook terecht
voor inhoudelijke feedback via Skype of e-mail.
www.arteveldehogeschool.be/afstandsleren
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Bijkomende
afstudeerrichting,
onderwijsvak of
opleidingsonderdelen
Wil je je jobperspectieven verruimen op korte tijd?

Extra afstudeerrichting
Vaak kan je op één jaar tijd een extra afstudeerrichting
toevoegen aan je diploma. Bijvoorbeeld: voeg de
afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen toe
aan je diploma Accountancy-fiscaliteit (Bachelor in het
bedrijfsmanagement), volg Multimediaproductie na je opleiding
Crossmedia-ontwerp (Bachelor in de grafische en digitale
media), voeg Event- en projectmanagement toe aan je opleiding
Management assistant (Bachelor in het officemanagement) …

Studeren à la carte: kies zelf je opleidingsonderdelen
Zin om nog enkele extra accenten toe te voegen of je kennis op
specifieke punten te verdiepen of uit te breiden? Via een creditcontract kan jij je eigen menu samenstellen, met opleidingsonderdelen uit verschillende opleidingen.
Je moet wel rekening houden met de volgtijdelijkheid (d.w.z. de
volgorde waarin je de opleidingsonderdelen moet volgen). Zo kan
je bijvoorbeeld na je bachelor Communicatiemanagement nog
Chinees volgen als apart opleidingsonderdeel uit de bachelor
International Business Management, of boekhouden uit de
bachelor Bedrijfsmanagement als je eraan denkt een eigen zaak
te starten.
Informeer bij de trajectbeheerders naar de mogelijkheden:
www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat/
trajectbeheerders

Extra onderwijsvak
(leraar secundair onderwijs)
Een extra onderwijsvak toevoegen aan je lerarendiploma
secundair onderwijs vergroot je kansen op een vlotte
loopbaanstart. Frans, wiskunde, Nederlands, technologische
opvoeding … het extra onderwijsvak volg je via een verkort
traject. Meestal is afstandsleren mogelijk, zodat je studeren en
werken kan combineren.
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Masteropleiding
Je bacheloropleiding vormt een prima opstap om via een schakelprogramma een masterdiploma te behalen.
Soms kan je tijdens je laatste jaar al een aantal opleidingsonderdelen volgen aan de Universiteit Gent.
Je start met het schakelprogramma, dat minimaal 45 en
maximaal 90 studiepunten bedraagt. Soms kan je dit op één jaar
afwerken, soms heb je 1,5 of 2 jaar nodig.
Vervolgens werk je de masteropleiding af. Die omvat minstens
60 (minimaal één jaar) en maximum 120 studiepunten (minimaal
twee jaar).
Je totale traject (schakelprogramma + master) neemt dus minstens twee jaar in beslag.
Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je tal van masteropleidingen die aansluiten bij jouw professionele bachelor. Op
www.ugent.be/studiekiezer vind je een overzicht van alle
mogelijkheden.
Check ook www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden
in heel Vlaanderen.
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Bachelor-na-bachelor
Een bachelor-na-bacheloropleiding (banaba) is een vervolgopleiding van 60 tot 120 studiepunten, waarmee je je verder kan
specialiseren in jouw vakgebied.
Bijvoorbeeld: de banaba Creatieve therapie na de bachelor Ergotherapie, of de banaba Buitengewoon onderwijs na Logopedie.
De lessen vinden vaak ‘s avonds plaats, of worden gebundeld op
één of meerdere vaste weekdagen, gespreid over meerdere jaren.
Zo kan je (maar moet je niet) in bijna alle gevallen de opleiding
combineren met een job.
Sommige banaba’s zijn enkel toegankelijk voor mensen met
beroepservaring; vraag zeker naar de toelatingsvoorwaarden.
De Arteveldehogeschool biedt je vijf boeiende mogelijkheden:
-- Bachelor na bachelor in de creatieve therapie
-- Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon
onderwijs
-- Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling
-- Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en
remediërend leren
-- Bachelor na bachelor in de oncologie
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Postgraduaat
Een postgraduaat is een specialisatieopleiding van (minstens) 20 studiepunten en maximaal 60 studiepunten die kan
gecombineerdworden met een job. Door het volgen van een postgraduaat blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
in een vakgebied en verdiep je kennis. De lessen worden doorgaans geconcentreerd op één namiddag en/of avond, en worden
vaak gespreid over meerdere jaren.
De Arteveldehogeschool biedt een bijzonder ruim aanbod aan postgraduaten.
--------------

Autisme (i.s.m. Autisme centraal)
Business Event Management
Contextuele therapie
De ergotherapeut komt thuis
Diabeteseducator
Digital Content & Journalism
Dysfagie
Hippotherapie
Human Resources Management
Innovatief verandermanagement
Inspirerend coachen
Intercultureel werken en coachen
Kennis- en informatiemanagement

-------------

Lactactiekunde
Lean Six Sigma Black Belt
Leerstoornissen (i.s.m. Hogent, Thomas More en Vives)
Neurogene communicatiestoornissen (i.s.m. AZ Maria Middelares)
Onlinehulp voor welzijn en gezondheid
Orthoptie
Pediatrie en neonatologie (i.s.m. Hogent)
Rouw- en verliesconsulent
Stomatherapie en wondzorg (i.s.m. AUGent)
Supported employment coach
Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk
Vroedvrouw in de eerste lijn

www.arteveldehogeschool.be/studeren/opleidingen/postgraduaat
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Bijscholingen en
studiedagen
Ook (en zeker) als je aan het werk bent, is blijven leren de boodschap. De kennis in je vakgebied evolueert razendsnel, bijblijven
kan via het uitgebreide aanbod aan bijscholingen, studiedagen ...
aan de Arteveldehogeschool. Heel wat opleidingen kunnen ook
op maat ingericht worden, incompany voor jouw organisatie.
Hou de website in de gaten voor het aanbod op deze domeinen:
------

Business
Communicatie en media
Gezondheidszorg
Onderwijs
Sociaal-agogisch werk

Info en advies
Advies bij je keuzes
Zie je het bos niet helemaal door de bomen? Wil je graag advies
over de beste opties voor jou?
Contacteer de dienst studieadvies op 09 234 90 30 of mail
naar studieadvies@arteveldehs.be.

Juridisch-financiële informatie
Info nodig over de impact van je opleiding op kinderbijslag,
ziekteverzekering en studiefinanciering?
De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen helpen
je graag verder.

www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen

www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
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Infomomenten 2017
INFODAGEN
- zaterdag 29 april en zaterdag 24 juni (telkens van 10 tot 17 u)
- woensdag 6 september 2017 (15 tot 21 uur)
Deze infodagen vinden plaats op de campussen van de opleidingen.
Check op www.arteveldehogeschool.be op welke campus de opleiding
van je keuze wordt georganiseerd.
INFOAVOND #BLIJVENLEREN
Dinsdag 25 april 2017 (van 18.30 tot 21.00 uur)
De infoavond #blijvenleren vindt plaats op campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent.

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018
Arteveldehogeschool Gent
tel. 09 234 90 00 info@arteveldehs.be

VOLG ONS OP

www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
v.u.Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

