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denk.
Spreken of horen? Logopedist of audioloog?
Je kiest van dag één meteen welke richting je
uitgaat. Wil je mensen spraak-, taal- of stemtherapie geven? Of duik jij in de wereld van
het gehoor? Welke keuze je ook maakt: interessant wordt het zeker.

doe.
Van bij de start ga je actief aan de slag. Je
proeft op verschillende stageplekken van de
praktijk en zoekt al doende uit wat het best
bij je past. En je leert samenwerken met
artsen en andere zorgverleners. Want ook in
je latere job zal je vaak in team werken.

word.
De wereld van logopedie en audiologie is aan
de vakspecialisten. Word je stem- of slik
therapeut? Verdiep je je als audioloog in hoorapparaten? Of ga je voor geluidsmetingen in
luchthavens en operagebouwen? Jij beslist.

2Student op de cover: Yilte Ledegen

Logopedie of Audiologie,
iets voor jou?
WIE BEN JE?

WAARVOOR KIES JE?

Als logopedist is taal echt jouw ding. Die
taalvaardigheid aan anderen doorgeven is je passie. Audiologen zijn dan
weer zorgverleners met een sterke interesse in technologie en communicatie,
denk aan allerlei geluidsapparatuur en
artificiële intelligentie. Je bent mee met
de laatste technologische innovaties.
Welke richting je ook kiest, jouw mensenkennis en inlevingsvermogen komen
goed van pas.

Bij de start van je eerste jaar kies jij
meteen welke kant je op wil: logopedist of
audioloog. Bij ons volg je geen gemeenschappelijk eerste jaar. Dat is uniek in
Vlaanderen. Zo wordt de theorie die je
krijgt onmiddellijk afgestemd op de vaardigheden die je nodig hebt in je beroep.

WAT WIL JE LEREN?
In zowel logopedie als audiologie spits je je
toe op communicatie. Je verdiept je in
alle mogelijke uitingsvormen: horen,
spreken, lezen, schrijven ... Je helpt kinderen, volwassen en ouderen bij wie de
communi
catie spaak loopt, om welke
reden dan ook.
WAT WIL JE WORDEN?
Dat spreekt voor zich: logopedist of audioloog. En dat vaak in nauwe samenwerking
met andere zorgverleners.

484
15%
24%
98%

Logopedie
Je maakt kleuters taalvaardig, begeleidt
kinderen met leerproblemen en helpt
jongeren met spraakproblemen. Of je
helpt personen met een hersenletsel
beter communiceren. Geef je liever stemcoaching aan tv-journalisten? Of begeleid
je mensen met slikproblemen?
Audiologie
Je zorgt voor precies het juiste hoorapparaat voor die ene klant. Of je behandelt
mensen met gehoor- en evenwichtsstoornissen of tinnitus. Voer je liever geluidsmetingen uit bij festivals en in luchthavens? Of werk je aan campagnes om
gehoorverlies door lawaai te voorkomen?
De mogelijkheden zijn eindeloos.

studenten
loopt stage of studeert in het buitenland
studeert verder na het bachelordiploma
is één jaar na afstuderen al aan het werk*
*van alle afgestudeerden die werk zochten
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AFSTUDEERRICHTING

EERSTE JAAR

LOGOPEDIE
SEMESTER 1
Psychologie

3

Biomedische wetenschappen

3

Normale spraak- en taalontwikkeling

3

Wetenschappelijk denken en evidencebased
handelen 1

3

Specifieke doelgroepen

3

Toegepaste anatomie en fysiologie

5

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Methodisch werken in logopedie en audiologie

5

Gehoor: assessment

4

Spraak en taal bij het jonge kind

4

Spraak en taal bij het oudere kind

8

Stem: assessment en therapie

3

Lezen en spellen

6

SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 1

4

Professionele identiteit en werkplekleren 1

6

Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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STUDIEPUNTEN
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AFSTUDEERRICHTING

TWEEDE JAAR

LOGOPEDIE
SEMESTER 1
Stem: assessment en therapie

5

Vloeiendheid: assessment

4

Complexe spraak en taal

5

Rekenen en complexe leerproblemen

6

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Neuro: assessment en therapie 1

5

Vloeiendheid: therapie

4

Gehoor: therapie

5

Eten en drinken bij kinderen

3

SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 2

4

Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based
handelen

3

Professionele identiteit en werkplekleren 2

13

Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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STUDIEPUNTEN

DERDE JAAR

SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Samenwerken in zorg

3

Verdiepend keuzevak

3

Neuro: assessment en therapie 2

6

Slikken bij volwassenen

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Verbredend keuzevak

3

Digitaal en internationaal handelen

3

Ondernemen en innoveren

3

SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

Bachelorproef

8

Trainen en adviseren

3

Complexe zorg

5

Professionele identiteit en werkplekleren 3

20

Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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GRIET (25)
LOGOPEDIST/SLIKTHERAPEUT
VOLGDE AAN ARTEVELDEHOGESCHOOL
OOK HET POSTGRADUAAT DYSFAGIE

Ik vertrek elke dag
met plezier naar
mijn werk. Mijn job is
mijn passie geworden

“Ik werk als logopedist in de ziekenhuizen AZ Maria
Middelares en Sint-Vincentius. Ik vertrek elke dag met plezier
naar het werk. Mijn job is mijn passie geworden.
BETERE LEVENSKWALITEIT

Mijn werk bestaat vooral uit de revalidatie van personen
met slikproblemen en communicatiestoornissen als gevolg
van een hersen- of zenuwletsel. Samen met
het team geef ik mensen die iets ingrijpends hebben
meegemaakt een betere levenskwaliteit. We krijgen
daar veel dankbaarheid voor terug.
KLAARGESTOOMD OM TE WERKEN

Wat ik zo goed vind aan de opleiding? Dat ze erg praktisch is.
Je wordt echt klaargestoomd om te gaan werken en voelt
dat je er ook helemaal klaar voor bent. Dat geeft
vertrouwen!”
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Praktijk en stage
LOGOPEDIE

AUDIOLOGIE

In het eerste jaar maak je kennis met de
verschillende aspecten van logopedie. Je
loopt al eens mee in het werkveld en krijgt
heel wat praktijklessen voorgeschoteld.
Zo scherp je je professionele vaardigheden aan in afwachting van het echte werk.

We dompelen je direct onder in de praktijk van audiologie. Bovenop de praktijklessen neem je een kijkje achter de
schermen bij een ervaren audioloog en je
screent al mensen op gehoorproblemen.

In het tweede en derde jaar schakel je een
versnelling hoger. Je loopt stage in
verschillende omgevingen en interventie
domeinen, met kinderen én volwassenen.
In het tweede jaar kijken je begeleiders
nog nauwlettend toe, maar het derde jaar
werk je zo goed als helemaal zelfstandig.

In het tweede en derde jaar bouw je je
vaardigheden verder op. Je loopt stage in
verschillende omgevingen met kinderen
én volwassenen. Ook hier kan je altijd
rekenen op ondersteuning van je begeleiders. Aan het eind van je opleiding heb je
600 uur stage achter de rug en ben jij helemaal klaar voor het echte werk.

Trek de wijde wereld in
WERELDBURGER VAN BIJ DE START

STAGE IN SPANJE OF SURINAME?

We nemen je internationale carrière heel
serieus. Vanaf het eerste jaar kan je al
enkele dagen les volgen in Nederland.
Tijdens je opleiding neem je ook deel aan
een internationale week in Gent.

In het derde jaar kan je stage lopen bij
onze partners in onder meer Suriname,
Frankrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Nederland
of Spanje.

IN DE VOETSPOREN VAN ERASMUS
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Kriebelt het om nieuwe horizonten te verkennen? In je derde jaar kan je voor een
deel van je opleiding in heel wat landen
terecht. Ga op Erasmus in Europa of naar
een van onze partners daarbuiten. Of proef
gewoon een weekje van het buitenland
tijdens een mini-uitwisseling die we organiseren met onze partners.

GENT, EEN VENSTER OP DE WERELD
Ook in Gent zelf krijg je ruimschoots de
kans om actief je talen te oefenen. Je kan
bijvoorbeeld kiezen voor een gedeeltelijk
anderstalig project op je eigen campus,
samen met internationale studenten.

AFSTUDEERRICHTING

EERSTE JAAR

AUDIOLOGIE
SEMESTER 1

STUDIEPUNTEN

Psychologie

3

Biomedische wetenschappen

3

Normale spraak- en taalontwikkeling

3

Wetenschappelijk denken en evidencebased
handelen

3

Specifieke doelgroepen

3

Anatomie, fysiologie en pathologie van
gehoor en evenwicht

6

Akoestiek

3

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Gehoor: assessment

4

Methodisch werken in logopedie en audiologie

5

Inleiding op de hoortoestelaanpassing
— Basistechnologie
— Hoortoesteltechnologie

(7)
3
4

Psycho-akoestiek

3

Inleiding op de klinische audiologie

4

Inleiding op de gehoorrevalidatie

4

SEMESTER 1 + 2
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 1
— Schriftelijke vaardigheden 1
— Vlaamse Gebarentaal 1
Audiologische praktijk: communicatie

STUDIEPUNTEN

(4)
2
2
5

Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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AFSTUDEERRICHTING

TWEEDE JAAR

AUDIOLOGIE
SEMESTER 1
Klinische audiologie bij volwassenen

5

Vestibulologie
— Assessment van evenwicht
— Revalidatie van evenwicht

5
4
1

Hoortoestelaanpassing bij volwassenen

7

Sonometrie

5

Hoorinplants

4

SEMESTER 2

STUDIEPUNTEN

Audiologische praktijk: basisstage

6

Klinische audiologie bij kinderen

3

Hoortoestelaanpassing bij kinderen

3

Preventieve audiologie
— Gezondheidsbevordering
— Geluidsbeheer

6
1
5

Tinnitus

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Revalidatie van gehoor

3

SEMESTER 1 + 2
Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based
handelen
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 2
— Mondelinge vaardigheden 2 (L)
— Schriftelijke vaardigheden 2 (LOA)
— Vlaamse gebarentaal 2 (A)
Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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STUDIEPUNTEN

STUDIEPUNTEN

3
(4)
2
2
2

DERDE JAAR

SEMESTER 1
Samenwerken in zorg
Innoveren en ondernemen
— Bedrijfsbeheer
— Beroepswetgeving en –administratie
— Recht
SEMESTER 2
Wereldburger
— Internationalisering
— Digitalisering
SEMESTER 1 + 2

STUDIEPUNTEN

3
(4)
2
1
1
STUDIEPUNTEN

(5)
3
2
STUDIEPUNTEN

Bachelorproef

8

Trainen en adviseren

3

Complexe zorg

5

Audiologische praktijk: klinische audiologie

8

Audiologische praktijk: hoortoestelaanpassing

8

Audiologische praktijk: preventieve audiologie

3

Casuïstiek
— Casuïstiek: klinische audiologie
— Casuïstiek: hoortoestelaanpassing

(10)
5
5

Verbredend keuzeopleidingsonderdeel

3

Meer informatie over studiepunten op pagina 22.
Alle vakken onder voorbehoud van wijzigingen.
De recentste versie vind je op www.arteveldehogeschool.be.
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OUD-STUDENT KARO DETRÉ (25)
KLINISCH AUDIOLOOG

Het is heel uitdagend
en superboeiend werk

“Ik werk nu twee jaar als klinisch audioloog bij de Oorgroep.
Dit is een neus-, keel- en oorpraktijk gespecialiseerd in
elektronische hoorapparaten voor dove of ernstig
slechthorende mensen. Het is heel uitdagend en boeiend
werk, ook omdat we patiënten krijgen uit heel België en
zelfs daarbuiten.
WETENSCHAPPELIJKE KANT

Ik onderzoek slechthorende patiënten die al een
hoorapparaat dragen of daarvoor in aanmerking komen.
Ik ben vooral gebeten door de wetenschappelijke kant van
audiologie, de akoestiek en de fysica erachter.
SPECIALISEREN

Wat ik bijzonder goed vind aan Arteveldehogeschool is dat
je meteen voor de afstudeerrichting Audiologie kan kiezen
en zo sneller kan specialiseren. De aangeboden theorie en
praktijkervaringen zorgen voor een mooie startbasis in het
beroepsleven.”
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EINDELOOS VEEL JOBMOGELIJKHEDEN

OF BLIJF JE LIEVER NOG EVEN STUDENT?

Je diploma op zak? Dan ben je helemaal
klaar om het te maken als logopedist of
audioloog.

Want misschien heb je echt wel de smaak
te pakken?

98%	is één jaar na afstuderen al
aan het werk*
Logopedie
Je diagnosticeert en behandelt spraak-,
taal-, stem- en leerstoornissen bij kinderen, volwassenen of ouderen. Als zelfstandige, of als werknemer, in revalidatiecentra,
psychosociale
instellingen,
ziekenhuizen ... Je kan je weg vinden in
het onderwijs of als medisch afgevaardigde. En met je heldere articulatie staat
de poort naar een job als adviseur of presentator wagenwijd open.
Audiologie
Je voert gehoor- en evenwichtsonder
zoeken uit en past hoortoestellen aan.
Je begeleidt de revalidatie van personen
met gehoorstoornissen. Je werkt in een
neus-, keel- en oorpraktijk, een ziekenhuis,
revalidatiecentrum of hoorcentrum. Of je
gaat voor geluidsmetingen en lawaaipreventie in de industrie. Ook het buitengewoon onderwijs is een mogelijkheid!
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Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

24%	van onze studenten
studeert verder
Geen één zonder twee?
Binnen Arteveldehogeschool kan je versneld een tweede bachelordiploma halen.
Zo volgen heel wat logopedisten erna
Audiologie, of omgekeerd. Sowieso een
voortreffelijke keuze.
De snelste weg naar het onderwijs
Schuilt in jou een bevlogen leerkracht?
Volg dan de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.
Banaba, postgraduaat of bijscholing?
Verdiep met een postgraduaat je kennis in
een specifiek domein, zoals Autisme,
Leerstoornissen, Dysfagie ...
Schakel naar master
Een schakelprogramma zet je op weg
naar een masteropleiding aan de UGent,
zoals een Master Management en Beleid
in de Gezondheidszorg.

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 verder kan studeren.

*bron: Schoolverlatersrapport 2019 van VDAB

Na je diploma: aan het werk
of verder studeren?
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Logopedie of Audiologie
studeren aan Arteveldehogeschool?
DIRECT DE JUISTE RICHTING

MAAK ZELF JE OPLEIDING

Wat maakt de Bachelor Logopedie en
Audiologie bij Arteveldehogeschool zo
uitzonderlijk? Bij ons volg je geen gemeenschappelijk eerste jaar. Al van in het begin
kies je tussen logopedie en audiologie.
Dat is uniek in Vlaanderen.

Elke student is uniek, dat weten we goed.
De opleiding geeft je maximaal de kans
om je eigen accenten te leggen via een
waaier aan keuzevakken. Ook tijdens je
stages tast je uitgebreid af welke doelgroep jou het beste ligt. En ook je
bachelorproef kan je carrière richting
geven.

MET OOG OP DE PRAKTIJK
Onze docenten zijn elk in een ander
domein gespecialiseerd en vaak staan ze
nog met één been in de beroepswereld.
VINGER AAN DE POLS
Stilstaan is achteruitgaan. De opleidingen
Logopedie en Audiologie aan Arteveldehogeschool blijven hun programma dan
ook onophoudelijk vernieuwen. Kwestie
van de studenten van vandaag nog beter
klaar te stomen voor de professionele uitdagingen van morgen.
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Vanaf de eerste dag staat jouw trajectcoach voor je klaar. Heb je vragen over je
studiemethode? Of wil je je traject op je
eigen tempo afwerken? Je trajectcoach
zoekt samen met jou welke ondersteuning je kan gebruiken en waar je die vindt.
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MEER DOEN
Heb je het hart op de juiste plaats? Tijdens je opleiding kan je meewerken aan
preventiecampagnes op festivals, screenings van studenten of zelfs atleten van
de Special Olympics of huiswerkbegeleiding bij kinderen uit kansarme gezinnen.
Leerrijk én verrijkend. En het staat nog
goed op je cv ook!

Een opleiding op jouw maat

TRAJECTEN OP MAAT

WE ZIJN ER VOOR JOU

Verkorte trajecten/vrijstellingen — Heb je
al een bachelordiploma of creditbewijzen
uit een eerdere, verwante opleiding? Dan
zijn vrijstellingen of een verkort programma mogelijk.

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

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Heb je een gezin? Of een functiebeperking? Vraag je bijzonder statuut aan en we
werken samen een voor jou haalbare
combinatie uit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studiefinanciering
Studietrajecten op maat
Bijzondere statuten
Studiemethode
Faalangst, uitstelgedrag ...
Psychosociale begeleiding
Integrale begeleiding
Sociaal-juridisch advies
Studievoortgang
Academische taalvaardigheid en
taalondersteuning
• Studiekeuze en heroriëntatie
• Bemiddeling rond het onderwijs- en
examenreglement
• Verder studeren en solliciteren
STUDENT IN GENT
Op zoek naar een kot of een fiets, een
streepje cultuur, sportmogelijkheden 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/begeleiding-op-maat
www.arteveldehogeschool.be/stuvo
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Bachelor Logopedie of Audiologie
studeren in 9 vragen
HOEVEEL KOST DE OPLEIDING?

ZAL JE DE OPLEIDING AANKUNNEN?

Een voltijdse inschrijving kost € 947,20.
Beursstudenten betalen € 111,90. Voor
het studiemateriaal betaal je gemiddeld
€ 450 per jaar. Kosten voor buitenlandse
studiereizen, stages en uitwisselingsprogramma’s hangen af van jouw keuzes. Alle
bedragen zijn onder voorbehoud.

Dat hangt niet alleen af van wat je kent en
kan, maar ook van je motivatie en inzet.
Kom in elk geval langs op een van de infodagen of openlesdagen, bekijk cursusmateriaal en stel al je vragen aan docenten
en studenten. Zo kan je snel inschatten of
de opleiding jouw ding is.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?

HOE KAN JE JE HET BEST
VOORBEREIDEN?

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 6 maart
2021. Dat verbindt je tot niets, maar je
wint zo wel tijd als je je daarna effectief
inschrijft. Dat kan vanaf 25 juni.
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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 13 september
2021. 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 tot 5 februari 2022).

Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
www.arteveldehogeschool.be/instapcursussen

HOEVEEL LESUREN HEB JE?

HOE GROOT ZIJN DE KLASGROEPEN?

Gemiddeld heb je 21 uur les per week.
Daarboven komen praktijkopdrachten en
taken. En uiteraard moet je de verworven
kennis ook instuderen. Alles samen reken
je best op een 40-tal uur per week.

Gemeenschappelijke hoorcolleges krijg je
in groepen van 100 tot 180 studenten. De
colleges specifiek voor je afstudeerrichting
volg je met ongeveer 100 (Logopedie) of
60 (Audiologie) studenten. Bij praktijklessen werk je in groepen van 30 studenten.

HOE ZIET JE LESSENROOSTER ERUIT?
MAANDAG
8.30 u.
9.30 u.
10.30 u.
11.30 u.

DINSDAG

WOENSDAG

Revalidatie van
gehoor en
evenwicht
(AUDIO)

Mondelinge en
schriftelijke taal
(LOGO & AUDIO)

Rekenen en
complexe
leerproblemen
(LOGO)

DONDERDAG

Hoortoestelaanpassing bij
volwassenen
(AUDIO)

Klinische audiologie bij kinderen
(AUDIO)

Neuro:
assessment en
therapie (LOGO

Sonometrie
(AUDIO)

Wetenschappelijk
en drinken
onderzoek en eviden- Eten
bij kinderen
ce-based handelen
(LOGO)
(LOGO & AUDIO)

Revalidatie van
gehoor en evenwicht (AUDIO)

Complexe spraak
en taal
(LOGO)

VRIJDAG
Professionele
identiteit en
werkplekleren
(LOGO & AUDIO)

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

12.30 u.
13.30 u.
14.30 u.
15.30 u.
16.30 u.

Complexe spraak
en taal
(LOGO)

Spreekvloeiendheid:
assessment
(LOGO)

ARTEVELDEHOGESCHOOL ACADEMIEJAAR 2021 — 2022
V.U. TOMAS LEGRAND, ALGEMEEN DIRECTEUR ARTEVELDEHOGESCHOOL VZW
HOOGPOORT 15 — 9000 GENT

Arteveldehogeschool

@ArteveldehsGent

Arteveldehogeschool
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Bachelors en Graduaten
aan Arteveldehogeschool
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

•
•
•
•
•

Orthopedagogische Begeleiding
Tolk Vlaamse Gebarentaal
Maatschappelijk Werk
Sociaal-Cultureel Werk
Informatiebeheer: Bibliotheek
en Archief

De 31 opleidingen hebben elk hun eigen brochure, met alle inhoudelijke en
praktische details en met het concrete programma. Vraag je brochure aan per
post of via e-mail. Ga naar www.arteveldehogeschool.be.

25

2
1

26

Waar ga je studeren?

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

VAN DE CAMPUS TOT …

·
·
·
·
·

· 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

50 leslokalen
50 praktijklokalen
een up-to-date mediatheek
studentenresto de Kantiene
een overdekte fietsen
stalling

Je hebt ook les op campus Leeuwstraat (2). Die ligt vlak bij campus
Kantienberg en is de thuisbasis van ongeveer 1.100 studenten.

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

1

jouw campus(sen)

In hartje Arteveldestad
Met meer dan 70.000 studenten is
Gent de grootste én de wijste studentenstad van Vlaanderen.

andere campussen van
Arteveldehogeschool
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Kom naar een infomoment
www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

INFODAGEN 2021 — 2022

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 l eerkrediet, op kot gaan …

(za) 6 maart 2021
10.00 tot 17.00 u.
(za) 24 april 2021
10.00 tot 17.00 u.
(za) 26 juni 2021
10.00 tot 17.00 u.
(woe) 8 september 2021 15.00 tot 20.00 u.
(do) 16 december 2021
(do) 27 januari 2022

18.00 tot 20.00 u.
18.00 tot 20.00 u.

Toekomstige student? Kom gerust mee
met je ouders naar Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent.
(di) 17 november 2020
(di) 2 februari 2021

19.30 tot 21.30 u.
19.30 tot 21.30 u.

voor februaristarters (enkel bij specifieke opleidingen)

OPENLESDAGEN

INSCHRIJVEN DOE JE ZO

Hoe verloopt een les aan Artevelde
hogeschool? 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.

1 Start je inschrijving online
Registreer je vanaf 6 maart 2021.

www.arteveldehogeschool.be/openlesdagen

Tijdens krokusvakantie en nadien tot en met
mei op woensdagnamiddagen.

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

2 Schrijf je in
Schrijf je effectief in vanaf 25 juni 2021.
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 71 50 www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/logopedie-en-audiologie

