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vroedkunde

BACHELOR

VROEDKUNDE
IETS VOOR JOU?

WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05

2

Je bent sociaal en je wil zwangerschappen,
geboortes en pril ouderschap begeleiden. Je bent
geïnteresseerd in medische wetenschappen. Je wil
verantwoordelijkheid opnemen en flexibel werken.

Je leert alles wat een vroedvrouw moet kennen en
kunnen. Verloskundige technieken koppelen we
aan wetenschappelijke achtergronden. Daarvoor is
een basiskennis Engels noodzakelijk. Je loopt al in
het eerste jaar stage op een kraamafdeling en een
verlosafdeling.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

	WAARVOOR KIES JE?
BLZ. 14

Vroedvrouw natuurlijk! Je kan aan de slag in een
ziekenhuis. Daarnaast begeleiden steeds meer
vroedvrouwen jonge gezinnen thuis: voor, tijdens en
na de bevalling.

Vooruitstrevend competentiegericht onderwijs,
daarvoor staan we bekend. We werden er zelfs
voor bekroond door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) met een ‘bijzonder
kwaliteitskenmerk’.
Blikvanger in onze opleiding is het digitaal portfolio
waarmee je vanaf dag één je leerproces mee vorm kan
geven en eigen accenten kan leggen.
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BACHELOR

VROEDKUNDE

261
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

38
DOCENTEN

3
JAAR

180
STUDIEPUNTEN

59%

33%

99%

LOOPT STAGE IN
HET BUITENLAND
OF STUDEERT ER*

STUDEERT VERDER
NA HET
BACHELORDIPLOMA

IS ÉÉN JAAR
NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK*

*van de derdejaarsstudenten
4

*van de afgestudeerden
die een job zochten

denk.

doe.

word.

De kinderwens, de
zwangerschap, de bevalling ...
In thematische modules
leer je er alles over. We
beginnen met de ‘normale
voortplanting’, daarna
focussen we op problemen en
uitzonderlijke situaties.

Praktijk en stage zijn
samen goed voor de helft
van je opleiding. Al in het
eerste jaar loop je stage
op een kraamafdeling
en een verlosafdeling. In
totaal doe je 44 weken
stage gespreid over drie
jaar.

Je studeert af als startklare
professional. Door al wat je
geleerd hebt en de ervaring
die je al tijdens je opleiding
hebt opgedaan, kan je perfect
voorbereid als vroedvrouw
aan de slag.

“VROEDKUNDE DRAAIT
OM VEEL MEER DAN
ENKEL DE BEVALLING:
EEN KOPPEL DAT
ZWANGER WIL WORDEN,
MOEILIJKE ZWANGERSCHAPPEN, DE IMPACT
VAN EEN BABY OP
EEN GEZIN ... HET ZIT
ALLEMAAL IN ONS
TAKENPAKKET”
Karen, student Vroedkunde

Bachelor in de vroedkunde 2019-2020

5

1

E
JAAR

HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 22 uur per week.
Maar je moet ook opdrachten
en oefeningen maken, lessen
voorbereiden … Alles samen
ben je zo’n 40 uur per week
bezig. Hoeveel je per vak moet
werken, hangt af van het aantal
studiepunten. Eén studiepunt
staat voor 25 tot 30 uur inzet
(naar de les gaan, taken maken,
studeren).

HOE GROOT ZIJN DE
GROEPEN?
De groepsgrootte hangt af van
de onderwijsmethode (practica,
groepswerk, hoorcollege …).
Soms zijn er 25 studenten,
soms 100. Stagebegeleiding
gebeurt individueel.

MODULE

SP*

Gezondheid en gezondheidszorg
–– Anatomie en fysiologie gezonde mens
–– Psychosociale context, ethiek en wetgeving
–– Vroedvrouw als professionele begeleider 1

(15)
7
4
4

Zorg en begeleiding
–– Fysiologie, zorg en begeleiding
–– Zorg en begeleiding: skills
Zwangerschap, baring en kraambed
–– Vroedvrouw als professionele begeleider 2
–– Verloskundige methodiek
–– Genetica, voortplanting en embryologie
–– Zorg en begeleiding verloskunde: skills
Gezond kind
–– Zorg en ontwikkeling kind
–– Zorg en begeleiding kind: skills
Stage 1
–– Stage normaal kraambed: 4 weken
–– Stage normale baring: 4 weken

(9)
6
3
(15)
3
6
3
3
(9)
5
4
(12)
6
6

MODULAIR
Het eerste jaar bestaat uit 5
modules van 5 tot 9 weken. Na
elke module volgt een evaluatie.
De modulaire opbouw van de
opleiding zorgt voor een goede
spreiding van de werklast.
* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je
altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/vroedkunde.
6
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E
JAAR

MODULAIR
Het tweede jaar bestaat uit 6
modules van 3 tot 6 weken. Na
elke module volgt een evaluatie
(examen, taak, praktijkopdracht ...).
De modulaire opbouw van de
opleiding zorgt voor een goede
spreiding van de werklast.

MODULE

SP*

Pathologie en gynaecologie
–– Algemene pathologie, teratologie,
reproductietoxicologie en gynaecologie
–– Pathologie, zorg en begeleiding: skills

(7)
4

Pathologische zwangerschap, baring en kraambed
–– Pathologische zwangerschap, baring en kraambed
–– Pathologische verloskunde: skills

3
(13)
7
6

Ziek kind
–– Pathologie kind
–– Zorg en begeleiding ziek kind: skills

(6)
3
3

Professionele identiteit van de vroedvrouw
–– Religie, zingeving en levensbeschouwing;
Verdiepende psychosociale context; Ethiek en
wetgeving voor de vroedvrouw
–– Vroedvrouw als professionele begeleider 3:
Gezondheidspromotie; Samenwerking en
communicatie; Coaching; Professionalisering;
Evidencebased zorg; Kwaliteitsvolle zorg

(9)
5

Perinatale zorg, begeleiding en risicoselectie
–– Perinatale zorg, begeleiding en risicoselectie
–– Gespecialiseerde en toegepaste farmacologie:
voorschrijven medicatie

(7)
4
3

Stage 2
–– Stage normale en pathologische baring 8 weken
–– Keuzepakket stage 2 (1 x 4 weken)
• Stage neonatologie
• Stage eerstelijn
• Keuzestage 1**
• Keuzestage 2**

4

(18)
12
6

** Voorbeelden keuzestage: afdeling gynaecologie,
afdeling sub- en infertiliteit, operatiezaal, raadpleging, borstkliniek
Bachelor in de vroedkunde 2019-2020
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E
JAAR

1 X EXAMENS
Het derde jaar bestaat voor
een groot deel uit stage en
permanente evaluatie.
Er zijn enkel examens op het
einde van het jaar.

“EEN ONLINE
PORTFOLIO GEEFT JE
EEN OVERZICHT VAN JE
LEERRESULTATEN EN
VAN JE EVOLUTIE. VIA
EEN CHECKLIST KAN JE
EENVOUDIG ZIEN WAT
JE AL BEREIKT HEBT EN
WAARAAN JE NOG MOET
WERKEN”
Helen, oud-student Vroedkunde

MODULE

SP*

Vroedvrouw in extramurale zorg

6

Vroedvrouw in gespecialiseerde zorg

9

Stage 3
–– Stage normale en pathologische baring 3: 8 weken
–– Stage normaal en pathologisch kraambed: 4 weken
–– Keuzepakket stage (3 x 4 weken)
• Stage neonatologie
• Stage eerstelijn
• Keuzestage 1**
• Keuzestage 2**

(36)
12
6
18

Bachelorproef

6

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Voor een jury presenteer je de groei van je competenties
doorheen de opleiding.

3

* SP: studiepunten
** Voorbeelden keuzestage: afdeling gynaecologie,
afdeling sub- en infertiliteit, operatiezaal, raadpleging, borstkliniek
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/vroedkunde.
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PRAKTIJK
& STAGE

VERKEN
DE WERELD

Ervaring opdoen is essentieel voor wie vroedvrouw
wil worden. En dus ben je in totaal zowat de helft
van je opleiding bezig met praktijkvakken en
stages.
SIMULATIEPOP BETTY
Je start je praktijk in een veilige omgeving: met
simulatiepop Betty. Je kan bij haar o.a. de
bloeddruk meten, infusen prikken én haar helpen
bevallen. Betty kan verschillende situaties
levensecht nabootsen. Zo bouw je doorheen de
hele opleiding zelfvertrouwen en vaardigheden op
om correct te reageren in diverse omstandigheden.
EERSTE JAAR
In het eerste jaar loop je al vier weken stage op de
kraamafdeling en vier weken op de verlosafdeling.
Vooraf ga je op beide afdelingen twee dagen op
observatie.
TWEEDE JAAR
In het tweede jaar trek je opnieuw naar de
verlosafdeling, dit keer voor acht weken.
Bovendien heb je nog vier weken stage die je
deels zelf invult. Je gaat sowieso aan de slag op
neonatologie en in de eerstelijnszorg. Daarnaast
doe je nog twee stages naar keuze: gynaecologie,
infertiliteit, operaties, kansarmoedebestrijding,
raadpleging borstkliniek ...

STAGE IN HET BUITENLAND
Als je wil kan je in het derde jaar - na een
selectieprocedure - een buitenlandse
stage doen: van Finland over Portugal tot
Oeganda.
INTERNATIONALISATION@HOME
Wil je liever vanuit België je horizon
verbreden? Kies voor een internationaal
traject aan onze hogeschool. Je krijgt
les van onze eigen docenten én
internationale gastdocenten.

“OP ERASMUS IN ZWEDEN
HEB IK KLEINE ‘LAPJES’ OP
DE WERELD GEZET. WAT EEN
ONGELOOFLIJKE ERVARING”
Febe Dupon, op Erasmus in Zweden

DERDE JAAR
Het derde jaar is goed voor 24 weken stage: acht
weken op de verlosafdeling, vier weken op de
kraamafdeling en drie keer vier weken naar keuze.

Bachelor in de vroedkunde 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je diploma op zak? Dan kan je allerlei richtingen uit.
Specialist
Als vroedvrouw ben je
specialist in de normale
verloskunde. Je bent
wettelijk bevoegd om het
vak zelfstandig en onder
eigen bevoegdheid uit te
oefenen.

Ziekenhuis
In ziekenhuizen kan je
- onder supervisie van
een arts - aan het werk
in de verloskamer, op
de kraamafdeling, de
dienst neonatologie of
de dienst gynaecologie.
Maar je kan bijvoorbeeld
ook prenatale lessen
geven, aan de slag gaan in
vruchtbaarheidscentra ...

OUD-STUDENTEN
AAN HET WERK

99%
van de afgestudeerden die een job zochten,
is na 1 jaar aan het werk*.

*bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2018
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Thuiszorg
Steeds meer vroedvrouwen
werken als zelfstandige in
de thuiszorg. Ze maken de
zwangerschap, de bevalling
en de dagen nadien mee
vanop de eerste rij. Wie in
het ziekenhuis bevalt, gaat
steeds sneller naar huis. Ook
daardoor stijgt de nood aan
vroedvrouwen ‘aan huis’.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

VERDER STUDEREN
Zo’n 33% van onze studenten studeert verder.
Tweede
bachelordiploma
Binnen Arteveldehogeschool kan je via
een verkort traject
een tweede professioneel bachelordiploma
behalen, bijvoorbeeld
Verpleegkunde of Pedagogie van het jonge
kind.

Verkorte educatieve bachelor
secundair
onderwijs
Wil je na je bacheloropleiding graag
lesgeven in jouw
vakgebied? Kies
voor de Verkorte
educatieve bachelor
secundair onderwijs.

Banaba, postgraduaat, bijscholing
Verdiep je kennis in
een specifiek domein, bijvoorbeeld
via het Postgraduaat lacatiekunde en
de 5-daagse module
‘Prenatale consultvoering door de
vroedvrouw’.

Master
Via een schakelprogramma kan je doorstromen naar een
masteropleiding, bijvoorbeeld Master in de
gezondheidsvoorlichting en –bevordering of
Master in de verpleegkunde en de vroedkunde.

VLOT SCHAKELEN
BINNEN DE
ASSOCIATIE UGENT
Arteveldehogeschool
behoort tot de Associatie
Universiteit Gent.
De studieprogramma’s van
de partnerinstellingen zijn
op elkaar afgestemd, zodat
je overal vlot kan verder
studeren.

Bachelor in de vroedkunde 2019-2020 11

BINNEN OF BUITEN

DE LIJNEN
Na mijn opleiding Vroedkunde ben ik begonnen
als zelfstandige vroedvrouw. Eerst in bijberoep, later in
hoofdberoep. Als vroedvrouw ben je meer
dan enkel een hulp bij de bevalling. Je begeleidt
aanstaande ouders vanaf hun zwangerschapswens,
bij een eventueel miskraam, tijdens en na de bevalling,
tot zelfs één jaar na de geboorte … De intense band
die je opbouwt met een zwangere vrouw door haar
maandenlang op te volgen, is uniek.
Severine Merckx I 25 jaar I
zelfstandige vroedvrouw

“DE INTENSE BAND
DIE JE OPBOUWT
DOOR EEN
ZWANGERE VROUW
MAANDENLANG TE
VOLGEN, IS UNIEK”

EERSTE BEVALLING
Mijn allereerste bevalling maakte ik al mee tijdens het
eerste uur van mijn eerste stage. De gynaecoloog gaf
me onmiddellijk veel vrijheid om de bevalling tot
een goed einde te brengen. Een ongelooflijk positieve
ervaring.
STAGE IN RWANDA
Een tip voor al wie als zelfstandige vroedvrouw aan de
slag wil: volg een deel van je opleiding in het buitenland.
Ik liep negen weken stage in Rwanda. Vrouwen die op
het punt stonden te bevallen, mocht ik volledig autonoom
begeleiden. Enorm verrijkend, zowel voor mij als
vroedvrouw als qua mensenkennis op persoonlijk vlak.
Severine Merckx
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Wat wil je doen na je diploma?
Maak je een logische keuze of kleur je
liever buiten de lijntjes?

Veel afwisselender dan de job van een vroedvrouw
bestaat niet. Enerzijds maak je de mooiste momenten
uit iemands leven vanop de eerste rij mee en nemen
mensen je in vertrouwen. Anderzijds moet je hen ook
begeleiden als er iets misgaat. Die hoogtes en laagtes
horen er ook voor mij bij. Ik werk in de eerstelijnszorg
in het Universitair Verloskundig Centrum in Utrecht.
Daarnaast hou ik ook een keer per week spreekuur voor
zwangerschapscontrole.
GASTVRIJHEID
Eerlijk, ik kende weinig van Vlaanderen voor ik besloot
er te studeren. Nadat ik die knoop had doorgehakt, heb
ik tijdens infodagen verschillende hogescholen bezocht.
Arteveldehogeschool sprong er onder andere uit qua
gastvrijheid. Ik werd er echt verwelkomd. Ook in Gent
voelde ik me meteen goed.
WAKE-UPCALL
Die drie jaren van mijn opleiding zijn voorbijgevlogen. Niet
dat het altijd eenvoudig was. Bij de start wees een docent
er ons op dat we zelfstandig en leergierig moesten zijn,
en dat we verantwoordelijkheid moesten durven nemen.
Later als vroedvrouw, maar ook al als student. Dat was
meteen een wake-upcall om mij 100% in te zetten om
mijn droom waar te maken.

Jolein Vernooij (NL) I 24 jaar I
extra diploma: bachelor
Verpleegkunde I
verloskundige eerstelijnszorg

“ARTEVELDEHOGESCHOOL
SPRONG ERUIT
QUA GASTVRIJHEID.
IK WERD ECHT
VERWELKOMD”

Jolein Vernooij

Bachelor in de vroedkunde 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

ONDERNEMEN BOVEN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf
vorm aan je opleiding, hou
je digitaal portfolio bij
en leg je eigen accenten
via een keuzestage, je
bachelorproef of een
buitenlandse ervaring.

De hele opleiding bestaat
uit modules. Na elke
module volgt een evaluatie.
Onderweg een duwtje in de
rug nodig? We coachen en
begeleiden je.
Combineer je studeren
met werken, topsport, een
bedrijf of een gezin? Ga
voor een traject op maat.

Kick je op nieuwe ideeën?
Weet je van aanpakken?
Heb je een neus voor
kansen? We prikkelen je
ondernemingszin. Heb
je een straf idee? Onze
Idea Factory helpt je om
het uit te werken en om je
eigen bedrijf op te starten.
Iedereen krijgt trouwens een
creativiteitstraining, want
dat komt overal van pas.

SPECIFIEKE
TRAJECTEN

KLAAR VOOR MORGEN

DENKEN EN DOEN

Met een diploma van
Arteveldehogeschool neem
je al voorsprong. Je kan vlot
overweg met de nieuwste
methodes, en de kans is
groot dat jij die straks zal
aanleren aan je collega’s. We
vernieuwen ook constant
onze onderwijsvormen. Zo
kan je op de beste manier
online en offline leren.

Je stapt buiten als een
startklare professional.
Onze opleidingen geven je
een stevige theoretische
basis, maar zijn doorspekt
met praktijk: observaties,
ofeningen, stages, je
bachelorproef … De
docenten hebben tonnen
praktijkervaring; meestal
staan ze zelfs met één been
in het werkveld. Stroop je
mouwen maar op!

Heb je al een bachelordiploma
of studiebewijzen uit verwante
opleidingen behaald? Dan zijn
vrijstellingen of een verkort
traject mogelijk.

“TWEE JAAR GELEDEN
BESLISTE IK OM
PROFESSIONEEL HET
ROER OM TE GOOIEN.
IK WERK NU PARTTIME
EN VOLG DE OPLEIDING
VROEDKUNDE. DAT IS
SOMS ZWOEGEN, MAAR
IK MAAK EINDELIJK MIJN
DROOM WAAR”
Katia, volgt een traject op maat

Bachelor in de vroedkunde 2019-2020 15

STUDEREN
IN 6 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Een voltijdse inschrijving kost
€ 922,30. Beursstudenten
betalen € 108,80 (onder
voorbehoud).
Het studiemateriaal kost
ongeveer € 300 voor het
eerste jaar, € 600 voor het
tweede en € 400 voor het
derde jaar. Kosten voor
buitenlandse stages of
Erasmusprogramma’s hangen
af van jouw keuzes.

WAT IS
EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. 1 studiepunt
staat gelijk aan 25 tot 30
uur ‘werk’: 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
23 februari 2019. Dat verbindt
je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief komt
inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld. Let
wel: inschrijven kan pas na
het instroomgesprek (zie
hieronder).
MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven

04
WAT IS HET
INSTROOMGESPREK?
Voor je je inschrijft, nodigen we
je uit voor een persoonlijk en
verplicht instroomgesprek.
Dat is niet bedoeld om je al
dan niet te selecteren, wel
om samen te bepalen of
Vroedkunde echt iets voor jou
is. Twijfel je nog welke opleiding
je wil volgen? Kom langs voor
een studiekeuzegesprek
met een studieadviseur
(www.arteveldehogeschool.be/
afspraken).
16

BEGELEIDING

OP MAAT
05
HOE ZIET HET
ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september 2019.
De opleiding Vroedkunde
is opgebouwd uit modules.
Na elke module volgt een
evaluatie: een examen, een
taak …

06
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.

Een duwtje in de rug op het juiste moment maakt
het verschil. Je kan bij ons terecht voor advies rond:

– Studiekeuze en
heroriënteren
– Studiefinanciering
– Sociaal-juridisch statuut
– Psychosociale
begeleiding
– Studiemethode
– Faalangst, uitstelgedrag ...
– Studietraject op maat,
vrijstellingen en
verkorte trajecten
– Studievoortgang

–T
 aal, academische
taalvaardigheid en
taalworkshops
–B
 emiddeling rond
het onderwijs- en
examenreglement
–V
 erder studeren en
solliciteren
MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
begeleiding-op-maat

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
www.arteveldehogeschool.be/
instapcursussen

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Werkstudent of student met een gezin?
Heb je een functiebeperking? Vraag je
bijzonder statuut aan en we maken de
combinatie haalbaar.

ALLES VOOR DE STUDENT
Zoek je een kot, een fiets, sport, cultuur, een
dokter …? Wil je lekker en low budget eten?
Check de dienst studentenvoorzieningen
(Stuvo) via www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen.
Bachelor in de vroedkunde 2019-2020 17
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OP CAMPUS KANTIENBERG VIND JE …
•
•
•
•
•
•

R40

R40

88 leslokalen
5 aula’s
een up-to-date mediatheek
een studentenresto
een overdekte fietsenstalling
een wintertuin

- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het
jonge kind
- Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor voor secundair 		
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1800 m
Overpoort: 200 m
bioscoop Kinepolis: 250 m
de Vooruit: 900 m
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 1100 m

N444

Citadelpark: 1000 m

CAMPUS LEEUWSTRAAT
Je krijg ook les op campus Leeuwstraat,
vlak bij campus Kantienberg.

IN HARTJE GENT
	Vlot bereikbaar met trein,
tram en bus, of met de fiets.
	Cultuur, uitgaan, sport?
Er is altijd iets te doen.
	Gewoonweg de wijste stad
van de wereld!

- Postgraduaten en
- bijscholingen
Bachelor na bachelor
- Creatieve therapie
- Buitengewoon onderwijs
- Oncologie
- Schoolontwikkeling
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Graduaat (HBO5)
- Educatief graduaat 		
secundair onderwijs
- Accounting
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

Bachelor in de vroedkunde, Arteveldehogeschool,
academiejaar 2019-2020. V.U. Tomas Legrand,
v.11/18

algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw,
Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op campus
Kantienberg, stel al je
vragen aan docenten en
studenten en blader door
cursussen.
ZATERDAG

23
FEBRUARI
10-17 u.

ZATERDAG

27
APRIL
10-17 u.

ZATERDAG

29
JUNI

10-17 u.

WOENSDAG

04
SEPTEMBER
15-20 u.

INFOSESSIE

VOOR OUDERS

Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent
DONDERDAG

22
NOVEMBER 2018
19.30-21.30 u.

WOENSDAG

23
JANUARI 2019
19.30-21.30 u.

OPENLESDAGEN
Kom een les meevolgen en
snuif de sfeer op.
KROKUSVAKANTIE 2019
en op woensdagnamiddagen
MEER INFO
www.arteveldehogeschool.be/
openlesdagen

MEER INFO & INSCHRIJVEN? www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

Arteveldehogeschool
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
09 234 71 40
info.vroedkunde@arteveldehs.be

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 28 juni 2019.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/vroedkunde

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

