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FA C T S & F I G U R E S

FA C T S & F I G U R E S

10
VA A R D I G H E I D S - E N
P R A K T I J K LO K A L E N

27
L E S LO K A L E N

950
ST U D E N T E N

2857
STA P P E N

van het station

chillruimte voor

100
PERSONEN

18000
M A A LT I J D E N
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ST U D E N T E N KAMERS

100
DOCENTEN
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150
Z I T P L A ATS E N

40
Z I T P L A ATS E N

in het restaurant

op het terras
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10
LABO’S

ROESELARE
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HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S R O E S E L A R E
Roeselare is een gezellige West-Vlaamse provinciestad en meteen ook de
thuishaven van ons studiegebied biotechniek. Hier is het echt thuiskomen.
Je kan er studeren, ontspannen en natuurlijk ook lekker eten.
Wie eenmaal in campus Roeselare zit, wil er niet meer weg.

1

Let’s eat!

Mogelijkheden genoeg om je buikje te
vullen op campus Roeselare en daar
heb je vooral het prima studentenrestaurant voor te danken. Je kan er
elke dag terecht voor een dagschotel.
Geen zin? Dan vind je ongetwijfeld je
goesting tussen de belegde broodjes, koude schotels, vegetarische
maaltijden en pastaschotels die je
er ook kan verorberen. Zelf koken als
kotstudent? We zorgen voor EHBK,
eerste hulp bij koken: op de campus
worden regelmatig leerrijke kook
demo’s georganiseerd.
2

3

Let’s go!

Het is zo goed als onmogelijk om
VIVES in Roeselare niét vlot te bereiken. De campus ligt in het centrum
van de stad, heeft een parking met
110 parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving en is de beste
vriend van het openbaar vervoer:
dagelijks zijn er treinverbindingen
vanuit B
 rugge, Kortrijk en Gent en
stadsbussen 5 en 6 houden vlak bij de
campus halt. Ook vanuit de verschillende steden in de buurt vertrekken er
regelmatig bussen richting Roeselare.

4

Let’s do it!

04

Studeren aan VIVES is studeren in de
beste omstandigheden. Mooi bewijs
daarvan: campus Roeselare, met zijn
studielandschap, vaardigheids- en
praktijklokalen, een praktijkcentrum
land- en tuinbouw, een dierenartsenpraktijk, specifieke labs en uiteraard
aula’s met de modernste leermiddelen. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar hier studeer je echt wel
in de beste omstandigheden.
05

06

WIST JE DAT …

Let’s relax!

Even weg van je stoel? Te lang stilgezeten in de aula? Niets beter dan een
potje outdoor pingpong, toch? En laat
dat nu toch wel mogelijk zijn op deze
campus zeker? Aan het onthaal toon
je even je studentenkaart en hop, je
leent gratis balletjes en palletjes voor
een korte pingpongsessie met een
vriend(in) of – waarom niet – een heus
tornooitje. We hebben zelfs een ontspanningsruimte met kickertafel. Wist
je dat je ook zelf sportieve activiteiten
op of rond de campus kan organiseren, en dat Stuvo dat zelfs graag mee
ondersteunt?

… je op campus Roeselare
ook verpleegkunde kan
studeren? Lees er alles
over in onze brochure van
gezondheidszorg of op
www.vives.be/gez.

01

03

07

01. gezelligheid troef in de familiale campus van Roeselare - 02. in het studentenrestaurant is het aangenaam
vertoeven om je buikje lekker rond te eten - 03. in de moderne labo’s leer je de theorie aan de praktijk toetsen
- 04. in het zelfbedieningsrestaurant wordt alles vers klaargemaakt - 05. akoestische werkplekken bieden je
uitstekende mogelijkheden om even te babbelen of samen aan projecten te werken - 06. in de chillruimte kan je
je medestudenten leren kennen of rustig werken in groep - 07. in deze grote aula krijg je hoorcolleges

02
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TIMELINE

TIMELINE

H O E Z I E T E E N ACA D E M I E JA A R E R U I T ?
Dit is de vraag die veel toekomstige studenten van het hoger onderwijs zich
stellen. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van opleiding tot opleiding. We zetten
alvast een aantal hoogtepunten van het huidige academiejaar op een rij.

LEGENDE
graduaat
bachelor
studentenclub

les
vakantie
examen

SEP

FEB

start academiejaar

graduaat
bachelor

graduaat
bachelor

KROKUSVAKANTIE
ontmoetingsdagen

academische
opening

kennismakingsbowling

MAA

OKT

graduaat
bachelor

graduaat
bachelor

projectweek

Halloween party

3de kwartaal
examen

1ste kwartaal
examen

NOV
graduaat
bachelor

buitenlandse
studiereizen voor alle
afstudeerrichtingen

graduaat
bachelor

PAASVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE
mystery event

APR

projectweek

spaghettiavond

foute
party

MEI

DEC
graduaat
bachelor

graduaat
bachelor

KERSTVAKANTIE
Sinterklaascantus

Animals
on Ice

Students’ &
Teachers’ Disco

studiereis
voedingstechnologie,
groenmanagement
en biotechnologie

graduaat
bachelor

blok

examens

4de kwartaal
examen

2de kwartaal
examen

JAN

internationale
groenweek
groenmanagement

JUN
graduaat
bachelor

LESVRIJE WEEK
proclamatie

examens
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DIALOOG

DIALOOG

WELKOM

bij ag ro- en biotechnolog ie
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DIALOOG

DIALOOG

Studenten agro- en biotechnologie over

D E STA P N A A R
H E T H O G E R O N D E R W I J S

-

“Als hogeschoolstudent wordt van je
verwacht dat je initiatief neemt,
en daarbij word je op alle mogelijke
manieren geholpen.”
Hoe hebben jullie destijds de stap van
middelbaar naar hoger verteerd?
Donovan: “Het is een sprong in het
duister en een hele aanpassing, daar
moeten we niet flauw over doen. Zeker
niet in mijn geval: ik kwam uit een richting met nauwelijks examens naar een
hogeschool met heel veel examens. Dat
was dus wel even slikken.”
Joachim: “Klopt: je krijgt in vergelijking
met het middelbaar heel wat theorie
te verwerken. Plus je maakt meteen
de keuze voor een opleiding van drie
jaar, dus er hangt ook toekomstgewijs
wel wat van af. Maar ik vind wel: als je
jezelf op voorhand goed informeert,
weet je veel beter waar je aan toe bent
en kan je goed voorbereid en meer
gerustgesteld aan de start komen.”
Pieter: “In dat opzicht vond ik het heel
belangrijk om naar de SID-beurzen te
gaan, waar je alle mogelijke informatie
krijgt en met mensen kunt praten.
Maar als je zo’n SID-beurs echt goed
wil doen, ga dan bij voorkeur ook eens
met je ouders. Je gaat misschien al
met de klas maar als je met je ouders
gaat, dan is de kans veel groter dat je
meer de tijd ervoor neemt, grondiger te
werk zal gaan én niet beïnvloed wordt
door de keuze van je klasgenoten.”
Joachim: “Het is overigens de SID-beurs
die mij naar groenmanagement geleid
heeft. Dat was voor mij een eyeopener.
Onder meer omdat ik er sprak met
mensen die ook die richting hadden gevolgd. OK, er waren ook een paar vakken
bij die me niet lagen, maar dat is in elke
opleiding zo, laat je daar dus zéker niet
door afschrikken. En kijk ook verder dan
het eerste jaar, want vanaf het tweede
jaar komen er bijvoorbeeld stages bij.”

Een goed beeld krijgen van het reilen en zeilen in agro- en
biotechnologie aan VIVES (campus Roeselare)? Dat gebeurt niet
met cijfers of plattegronden, maar uiteraard door de studenten zelf
aan het woord te laten. Dus bij deze een portie ‘Het leven zoals het
is bij agro- en biotechnologie’.
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Hadden jullie geen schrik dat er geen
tijd meer zou zijn voor hobby’s?
Liesl: “Nee, integendeel: ik heb speciaal
voor deze opleiding aan de hogeschool
gekozen, en niet voor de universiteit
omdat ik wist dat er veel praktijk was,

en dat de theorie heel snel aan de
praktijk wordt getoetst: dan is er tijd
genoeg voor hobby’s. Je moet hier hard
werken, maar het is niet het hele jaar
door blokken, blokken, blokken.”
Donovan: “Je kan trouwens aan VIVES
zelf hobby’s uitoefenen: jaarlijks wordt
hier een ski-avond georganiseerd, met
studenten van de andere VIVES-campussen. En dat voor amper 13 euro.”
Donovan, jij kwam als Hallenaar
naar een West-Vlaamse campus.
Geen taalbarrière ervaren?
Donovan: “Goh, net als de Antwerpenaren en Limburgers die hier komen, denk
je in het begin wel eens ‘wat zeggen die
hier toch allemaal?’. Maar dat went heel
snel. Meer nog, je leert op die manier
nieuwe dingen bij. Maar West-Vlaams
spreken, dat weiger ik resoluut.”
Jullie werden hier als beginnende studenten niet aan je lot overgelaten?
Donovan: “Zeker niet. Bij ons in het
eerste jaar begonnen de lessen op een
maandag, maar kregen wij de vrijdag
ervoor al een infodag, vol praktische
uitleg over lokalen, praktijkgroepen
waar we deel van gingen uitmaken …
Een van de studenten uit een hoger
jaar leidde ons vervolgens in de namiddag rond op de school, en vertelde
ons onder meer wat de beste cafés
waren – niet onbelangrijk (lacht). Maar
het was dus niet zo dat ik daar de
maandag aankwam en moest zeggen:
“Shit, ik heb om 8.30u. plantkunde als
eerste vak en ik weet niet waar en bij
wie ik moet zijn. Voor een nieuweling is
dat wel een hele opluchting.”
Jarne: “Ook Stuvo helpt je ‘acclimatiseren’, onder meer met een tweedaagse,
waar je op een speelse manier heel
wat nieuwe mensen kan leren kennen.
Pas op: geheel vrijblijvend, niemand is
verplicht om eraan mee te doen.”
Donovan: “Bij ons was er onder meer
een hindernissenparcours en moch-
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ten we met quads rijden. ’s Avonds
was er bovendien een spelletjesavond. Ik heb daar direct heel wat
vrienden gemaakt, omdat alles op zo’n
speelse manier gebeurde.”
Marjan: “En daarnaast zijn er ook de
studentenraad en – hier in Roeselare
– twee studentenverenigingen die het
hele jaar door activiteiten organiseren
en waar iedereen elkaar kent. Zoals
karaoke- en discoavonden, of een
fuif net voor de examens, om daarna
met volle moed aan de blok te kunnen
beginnen.”
Het feit dat de campus niet zo groot
is, hielp dat?
Liesl: “Zeker, je bent minder geremd
om een docent aan te spreken, of je
hoofd in een onbekend lokaal binnen
te steken als je niet weet waar je moet
zijn, zodat je het daar kan vragen.
Kortom, je voelt je hier geen nummer.
Zeker omdat je ook wel mensen van
vroeger kent die in een andere richting
of hoger jaar zitten, en zo vermengt alles zich met iedereen (lacht). Leeftijd
speelt hierbij dus geen rol.”
Pieter: “Bijna elke klasgroep heeft een
eigen Facebook-pagina, waarin heel
wat dingen georganiseerd en aangekondigd worden. Iedereen mag er ook
voorstellen doen. Als student aan de
hogeschool wordt van je verwacht dat
je initiatief neemt, maar hier voel je
ook de vrijheid om dat te mogen doen
en word je op alle mogelijke manieren
oprecht geholpen. Je léért hier met
andere woorden initiatief nemen. Nu,
toch één ding: het ‘nadeel’ van die
kleine groepen is dat je altijd in de les
moet zitten, want het valt te veel op
als je er niet bent omwille van je kater
(lacht).”
Donovan: “Anderzijds kan je hier zelfs
al eens gek doen tegen een docent.
Dat is dan weer een pluspunt.”
Marjan: “Je bent echt een persoon in
hun ogen, en dat motiveert enorm.”

VERSUS

VERSUS

B AC H E LO R O F G R A D UA AT ?
Laat ons meteen duidelijk zijn: een graduaatsopleiding is geen verkorte
bachelor. Bij een professionele bachelor koppel je theorie aan praktijk terwijl je
bij een g
 raduaatsopleiding leert al doende.
2 jaar

zorgen ervoor dat je
een jobopdracht perfect
kan uitvoeren met
kennis van zaken

vaktechnische
kennis en
vaardigheden

kleiner

GRADUAAT
Bij zowel een graduaatsals bacheloropleiding
staat VIVES garant voor ...

groter

DUUR

vakspecifieke
en algemene
competenties

2 of 3 x per
semester

3 jaar

flexibel
instappen

GROEPEN

INHOUD

vormen het geheel van
kennis, vaardigheden en
attitudes en zorgen
ervoor dat je kritisch
kan meedenken en
evolueren in je job

toegankelijke
docenten

jobzekerheid

OPLEIDING
EVALUATIE

BACHELOR

MASTER

1 x per
semester

GRADUAATSOPLEIDING
PROFESSIONEEL
GERICHTE BACHELOR

schakelprogramma

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

JOB
MASTERNA-MASTER
MASTER

met een bachelordiploma
ben je breed inzetbaar

opstap
naar
master

JOB
opstap
naar
bachelor

DOCTOR
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praktijkgerichte
opleiding en
werkplekleren

met een masterdiploma ben je
professional in een vakgebied

Wat als je na je opleiding wil verder studeren?
BACHELORNA-BACHELOR

praktijkgericht
studeren en
uitgebreide stage
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met een graduaatsdiploma
kan je starten met
een specifiek beroep

overzicht

BACHELOR
OPLEIDINGEN
-
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bachelor in de agro- en biotechnologie
afstudeerrichtingen:
· agro-industrie
· biotechnologie
· dierenzorg
· groenmanagement
· landbouw
specialisaties
· algemene landbouw
· landbouwmechanisatie
· voedingstechnologie
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

AGRO- EN
BIOTECHNOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma
Bij de meeste vakken van het eerste
jaar hoort een practicum zodat je de
theorie onmiddellijk kan toetsen aan
de praktijk. Zo leer je heel wat vaardigheden aan in functie van je stages
in het tweede jaar.
Om de verschillende sectoren van de
agrarische wereld nog beter te leren
kennen ga je drie jaar lang geregeld
op bedrijfsbezoek. Er komen ook
vaak gastsprekers getuigen over hun
ervaringen en kennis.
Aan het einde van de opleiding is een
buitenlandse eindejaarsreis gepland.
In het project ondernemingszin
scherp je je ondernemersvaardigheden aan.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring, kan je in deze opleiding alle
kanten op door het groot aanbod
buitenlandse stages.

afstudeerrichting

AGRO-INDUSTRIE
dagonderwijs - campus Roeselare

-

De dienstensector in de land- en tuinbouw, de agro-
verwerkende industrie en de toeleverende industrie is in
volle ontwikkeling. Als professionele bachelor ben je bezig
met het voorbereiden, uitvoeren en leiden en begeleiden
van productieprocessen. Zo ben je een belangrijke schakel
tussen de manager en de arbeider.

stage
Je loopt in het tweede jaar twee
stages in de sector van de agro-
industrie.
In het derde jaar is er een uitgebreide
stage waaraan ook je bachelorproef is
gekoppeld. Je kiest zelf de domeinen
waarin je meer ervaring wil opdoen.

... twee studenten vorig jaar
stage liepen in Nieuw-Zeeland?
Geregeld kiezen studenten voor
buitenlandse stages.

verder studeren
De grote troef van deze opleiding is dat
je nagenoeg 100 % werkzekerheid hebt.
Anderzijds studeren meer en meer
studenten verder. Mogelijkheden zijn:
·master in de biowetenschappen
·lerarenopleiding

vakken
·veeteelt, landbouw
toepassingen, veevoeding
·vlees- en visverwerking,
gistingsprocessen
·procestechnologie,
zuivelverwerking, groenteen fruitverwerking
·plantaardige productie
·plantenbescherming
·milieuwetenschappen,
agrarische milieu
wetgeving
·bodemkunde,

 emestingsleer en
b
toepassingen
·agromarketing
·bedrijfsmanagement
·economie, wetgeving,
landbouwbeleid en
voedselveiligheid
·kostprijsanalyse en
risicomanagement
·wetgeving,
pachtwetgeving,
boekhouden
·agrarische bouwkunde

·elektriciteit, mechanica,
motoren en transmissies
·mengvoedertechnologie
·werkveldverkenning
binnen- en buitenland
·genetica, dierkunde
·organische (bio)chemie
·stage
·bachelorproef

jobkansen

Liesl Van Coppenolle
over de afstudeerrichting
agro-industrie

“Mijn ouders hebben een
landbouwbedrijf dus is
mijn keuze voor agro-industrie ergens logisch. Het
is een brede, algemene
opleiding die boeiende
aspecten uit landbouw en
industrie combineert en
waar je alle kanten mee
uit kan. Of ik hierna al dan
niet in het bedrijf van mijn
ouders ga werken weet ik

nog niet. Dagelijks pendel
ik van Damme met de trein
naar Roeselare en terug.
Nu goed, als het Roeselare
niet was, zou ik nog veel
verder moeten rijden, dus
ik klaag zéker niet. Ik zit
niet op kot, maar dat vind ik
niet erg, want ik ben zowat
elke avond na school én in
het weekend actief bezig
met paarden. Ik rijd niet
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alleen veel paard, ik geef
ook paardrijlessen. Ik heb
even getwijfeld om hierna
verder te gaan in industriële biowetenschappen, maar
dat ga ik toch maar niet
doen, anders moet ik mijn
sport en hobby opgeven, en
dat wil ik niet. Trouwens,
een bachelor agro-industrie is sowieso een mooi
diploma.”

·technisch-commercieel medewerker
in verwerkende bedrijven en toe
leveringsbedrijven (voedingsindustrie,
milieusector)
·verantwoordelijke kwaliteit, productie,
verpakking, verzending en/of
waterzuivering
·milieudeskundige (mestbank,
ruilverkaveling, gemeente)
·zaakvoerder/medewerker in een
agrarisch dienstverlenend bedrijf, een
land- of tuinbouwbedrijf
·onderzoeker/voorlichter in 		
land- en tuinbouw
·labomedewerker
·ambtenaar agrarische overheidsdienst
·(praktijk)leraar in agrarisch onderwijs

contact
meer info

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingcoördinator:
Lies Kestelyn
lies.kestelyn@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

AGRO- EN
BIOTECHNOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma
Bij de meeste vakken van het eerste
jaar hoort een practicum in goed
uitgeruste labo’s zodat je de theorie
onmiddellijk kan toetsen aan de
praktijk. Zo leer je heel wat vaardigheden aan in functie van je stage in het
tweede jaar.
Al vanaf het eerste jaar worden
bedrijfsbezoeken georganiseerd en
verkennen we het werkveld.Er staat
ook een buitenlandse eindejaarsreis
gepland.
In het project ondernemingszin start
je in de school een eigen onderzoek
op samen met een groepje medestudenten. Je werkt er samen en scherpt
zo je onderzoeksvaardigheden aan ter
voorbereiding van je bachelorproef.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring kan je in deze opleiding alle
kanten op door het groot aanbod
buitenlandse stages.

afstudeerrichting

BIOTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Roeselare

-

Biotechnologie is de toekomst. Als je later aan de slag wil
als laboratoriumtechnoloog (laborant), milieudeskundige
of voedingsproductiespecialist, is deze opleiding geknipt
voor jou. Al ooit gehoord van groene, rode, witte en
blauwe biotechnologie? Je werkdomein strekt zicht uit van
de wereld van planten en genetica, medische toepassingen
en milieuvriendelijke processen tot mariene organismen.

stage
Je loopt tijdens het eerste semester
van het tweede jaar twee dagen per
week stage. Je kiest zelf het domein
van je stage. Dit kan zowel binnen
de blauwe, groene, rode als witte
biotechnologie zijn.
In het derde jaar is er een uitgebreide
stage waaraan ook je bachelorproef is
gekoppeld.

Pieter Ganseman
over de afstudeerrichting 
biotechnologie

“Ik heb eerst deze opleiding in Gent geprobeerd,
maar dat bleek niet zo’n
goede keuze: ten eerste
had ik er te veel het gevoel
een nummer te zijn en ten
tweede heb ik er iets te
veel genoten van het studentenleven. Bij VIVES had
ik meteen het gevoel op
mijn plaats te zitten want
hier kennen de studenten

en docenten elkaar. Het is
een praktijk- en labogerichte opleiding met focus
op werkveldverkenning en
bedrijfsbezoeken en met
de nodige specifieke vakken. Het laatste jaar heb ik
een Erasmusjaar in Engeland gevolgd – daar heb ik
dan het kotleven kunnen
ontdekken. Studeren in het
buitenland wordt hier sterk
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aangemoedigd, net als
samenwerkingsprojecten
over de richtingen heen.
Waarom biotechnologie? Ik
ben altijd geïnteresseerd
geweest in wetenschap en
in het menselijk lichaam.
Deze opleiding sloot
bovendien mooi aan bij
de richting biotechnische
wetenschappen die ik in
het middelbaar volgde.”

... gentherapie en immunotherapie
een revolutie veroorzaken binnen
de geneeskunde? In de opleiding
biotechnologie leer je hoe deze
technieken mensen met kanker of
een spierziekte kunnen genezen.

verder studeren
Eenmaal afgestudeerd kan je verder
studeren om een masterdiploma
of een tweede bachelordiploma te
behalen. Het voordeel is dat je praktisch veel beter geschoold bent dan
de klassieke masterstudent. Enkele
voorbeelden:
·bachelor medische laboratorium
technologie
·lerarenopleiding
·master biochemie en biotechnologie
·master industriële wetenschappen

vakken
·cyto- en histologie en
practicum
·eiwittechnologie en
practicum
·gentechnologie
·immunologie en
practicum
·moleculaire biologie en
practicum
·optica
·parasitologie en virologie

·toegepaste DNA-
technologie
·plantenvermeerdering
·in vitro technieken
·milieutechnologie
·analytische chemie
·anorganische chemie
·biochemie en practicum
·integrale kwaliteitszorg
·organische chemie
·procestechnologie

·voedingsanalyse
·bio-informatica
·dierkunde, genetica en
genetische selectie
·microbiologie en
practicum
·werkveldverkenning
binnen- en buitenland
·stage
·bachelorproef

jobkansen
·laboratoriumbiotechnoloog in:
·researchcentra in rode, groene, witte,
blauwe biotechnologie
·voedingsverwerkende bedrijven
·microbiële fermentatie-industrieën
·laboratoria medische diagnostiek
·geaccrediteerde laboratoria
·plantenveredelingsbedrijven, in vitro
laboratoria en gewasbeschermingsbedrijven
·chemische bedrijven
·farmaceutische bedrijven
·milieubedrijven (analyse van lucht,
water, bodem, bio-economie en biogebaseerde producten)
·Clinical Research Associate (als tester
van geneesmiddelen)

contact
meer info

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingcoördinator:
Annick Keirsebilck
annick.keirsebilck@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

AGRO- EN
B IOTECHNOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma
In het eerste jaar wisselen theorievakken en praktijklessen elkaar af.
Voor de praktijklessen kom je terecht
in goed uitgeruste labo’s en praktijklokalen. Je leert van bij het begin
correct omgaan met dieren en gaat
ook al op werkbezoek zodat je de belangrijkste tewerkstellingsdomeinen
leert kennen.
Verder in de opleiding heb je de keuze
uit vier specialisatietrajecten: dierenartsassistentie, dierengedrag, wildlife
en dierenverzorging.
In het project ondernemingszin start
je in de school een eigen project op en
scherp je je sociale en communicatieve vaardigheden aan.
Je kan in het derde jaar deelnemen
aan een studiereis naar Zuid-Afrika
om het wildlife management zelf te
ondervinden.

afstudeerrichting

DIERENZORG
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Roeselare

-

Wil je later graag aan de slag binnen de dierenzorgsector?
Helpen om het dierenwelzijn te verbeteren? In de opleiding dierenzorg krijg je een brede wetenschappelijke basis
waarbij het welzijn, de gezondheid, het management en
het gedrag van dieren centraal staan.

stage
Je hebt in het tweede jaar één stage
van 25 dagen in een domein dat je
zelf kiest.
In het derde jaar staan er twee stages
van 25 dagen op het programma
waarbij de laatste gekoppeld is aan
jouw bachelorproef.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring kan je alle kanten op door het
groot aanbod buitenlandse stages.

Donovan Mattheus
over de afstudeerrichting 
dierenzorg

“VIVES in Roeselare heb ik in
elk geval niet gekozen voor
de nabijheid, als je weet dat
ik uit de streek van Halle
kom. Nee, er is een heel
bewuste opzoekingsfase
aan voorafgegaan: elke
hogeschool die de richting
dierenzorg aanbood, heb
ik onder de loep genomen.
Dierenzorg binnen agro- en
biotechnologie aan VIVES

kwam daar als de beste uit:
veel praktijk en natuuruitstappen, maar ook de nodige theorie die vervolgens in
de praktijk wordt uitgetest.
Ik wilde vooral een opleiding
volgen die het dichtst aanleunde bij wat ik zelf later
wilde bereiken. Die vond ik
hier nadat ik dierenzorg in
het middelbaar heb gevolgd.
Maar met een dergelijk
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diploma krijg je minder
kansen op de arbeidsmarkt.
Met een bachelor krijg je die
kansen wel. Later wil ik leerkracht dierenzorg worden,
of in een dierentuin aan de
slag gaan. Of wie weet een
opvangcentrum voor vogels
en wilde dieren starten. Ik
heb in zo’n centrum mijn
stage gedaan, en dat is me
erg goed bevallen.”

... je tijdens je opleiding drie
weken naar Zuid-Afrika kan gaan?
Je maakt kennis met de Zuid-
Afrikaanse cultuur en natuur,
waarbij de relatie tussen mens,
dier en natuur centraal staat. Een
buitenkans.

verder studeren
·postgraduaat Equicoaching© level 1
·postgraduaat toegepast diergedrag
·postgraduaat dieren in de hulpverlening
·postgraduaat Animal Rehab Assistant
and Sports Coaching (equine of canine)
·master in de biowetenschappen 		
(Animal Life)
·master in de biologie
·master in de industriële wetenschappen
milieukunde
·specifieke lerarenopleiding

vakken
algemene vakken
·ethologie
·omgang met dieren
·anatomie
·fysiologie
·voortplanting
·proefdierkunde
·wondzorg
·dierverpleegkundige
basistechnieken
·huisvesting

·basiskennis en
huisvesting bijzondere
huisdieren
·voeding en gezondheid

te ethologie, training en
gedragsmodificatie ...
·wildlife: dierentuinmanagement, wildlife
monitoring ...
vakken keuzetrajecten
·dierenverzorging:
·dierenartsassistentie:
asielmanagement,
veterinair management, dieren in de zorg …
toegepaste dierenarts ·stage
assistentietechnieken … ·bachelorproef
·dierengedrag: toegepas-

jobkansen
·coördinerende, educatieve of
ondersteunde functie in:
·dierenklinieken, dierenartspraktijken, proefdiercentra, kinderboerderijen, dierenparken, dierenpensions,
dierenasielen, natuurorganisaties,
fokkerijen, opvangcentra, veevoederbedrijven, dierenspeciaalzaken …
·ondersteuner bij de training van
gezelschaps-, sport- en dierentuindieren
·ambtenaar bij verschillende
overheidsdiensten
·leerkracht middelbaar onderwijs

contact
meer info

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingcoördinator:
Mieke Calus
mieke.calus@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

AGRO- EN
BIOTECHNOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma
In deze praktijkgerichte afstudeerrichting staan plantenkennis en
‘buitengroen’ centraal.
Via projectwerking op de niveaus tuin,
park en landschap en een project
natuur (biotoopstudie) ontwikkel je je
competenties onder de begeleiding
van vakdocenten. Zo krijg je naast een
specifieke focus, ook een algemeen
beeld op het management van groen.
In het eerste jaar krijg je vooral toegepaste theorie en praktijk op school.
Op die manier verwerf je een stevige
groenbasis en -techniek.
In het tweede jaar heb je lessen en
projecten op school en loop je ook al
stage in de groensector.
Ook in het derde jaar werk je naast de
lessen aan verschillende projecten.
Daarnaast wordt ook een belangrijke
focus gelegd op werkveldverkenning
en stages.

afstudeerrichting

GROENMANAGEMENT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Roeselare

-

De opleiding groenmanagement leidt je op tot expert in
plantenkennis, aanleg en beheer van tuinen, parken, bossen, natuurgebieden en landschappen. De basis van de
opleiding steunt op vier pijlers: bodem, plant, aanleg en
beheer. Doorheen de drie jaar zoomen we sterk in op het
technische aspect van deze pijlers, steeds met aandacht
voor de complexiteit en innovaties in het werkveld.

stage
In het tweede jaar werk je een eerste
stage af die gespreid wordt over een
aantal weken. In het derde jaar heb
je eerst een gespreide stage en later
in het academiejaar een uitgebreide
blokstage.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring kan je alle kanten op door het
groot aanbod aan stagebedrijven.

Joachim Debusschere
over de afstudeerrichting 
groenmanagement

“Ik heb bewust voor
VIVES gekozen want ik
kon groenmanagement
even goed in Gent volgen.
Alleen leken mij de vakken
hier interessanter. En er
is ook nog de goede naam
van VIVES: West-Vlaams,
kleinschalig en bekend om
zijn goede begeleiding van
studenten. De opleiding die
ik volgde is heel breed: het

gaat van kleinschalig (tuinen
en parken) tot grootschalig,
zoals landschaps-, natuuren bosbeheer. Na mijn
studies wil ik vooral iets rond
park- en landschapsbeheer
doen omdat het doorgaans
om groepsprojecten gaat:
aan een landschap kan
je nu eenmaal niet in je
eentje werken, maar zit je
samen met deskundigen uit
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verschillende disciplines. Dat
teamwork spreekt me wel
aan. Nu ik ben afgestudeerd
kan ik met recht en reden
zeggen dat ik tevreden ben
over deze school. Al ga ik me
nu nog een jaartje verder
specialiseren in landschaps
ontwikkeling in Gent. Maar
alleen omdat VIVES deze opleiding niet aanbiedt. Anders
had ik het wel geweten.”

... de studenten van het tweede
jaar op eindejaarsstudiereis mogen
met de studenten van het laatste
jaar? Zo krijg je twee keer de
kans om een mooie internationale
groenreis te maken.

verder studeren
Een troef van deze opleiding is het feit
dat studenten heel snel werk vinden.
De opleiding ondersteunt dit via een
goede tewerkstellingsdienst.
Anderzijds studeren meer en meer
studenten verder. Mogelijkheden zijn:
·bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling
·master in de biowetenschappen
·boomspecifieke opleidingen
·lerarenopleiding

vakken
·plant en habitat:
natuurgroen en cultuurgroen
·opmetings- en
visualisatietechnieken
·ecologie, milieu en
duurzaamheid
·bodemkunde
·materialen
·plantenbescherming

·plantkwaliteit en -praktijk
·groenmechanisatie in
aanleg en beheer
·beplantingsleer
·aanlegtechnieken en
vormgeving
·natuur-, bos- en
groenbeheer
·geografisch informatiesysteem (GIS)

·groenbeleid en -wetgeving
·boomverzorging en
kettingzagen
·projecten: biotoopstudie,
natuurbeheerplannen,
bomenplan, park
·werkveldverkenning
·stage
·bachelorproef

jobkansen
·tuinaannemer
·middenkaderlid in de natuur- en
milieusector of in de tuin-, park- en
landschapssector
·verantwoordelijke openbare
groendienst
·ploegverantwoordelijke landschapszorg
·administratief of commercieel
medewerker in plantengroothandels,
plantenkwekerijen, zaadbedrijven, meststofbedrijven, planten
bescherming
·medewerker Agentschap Natuur en
Bos (ANB), Regionale Landschappen
(RL), Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) of Bosgroepen
·boomverzorger
·zaakvoerder tuincentrum of een
agrarisch dienstverlenend bedrijf

contact
meer info

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingcoördinator:
Johan Carette
johan.carette@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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programma
In deze afstudeerrichting kan je kiezen
voor algemene landbouw of landbouwmechanisatie.
In het keuzetraject algemene landbouw
komt zowel de dierlijke als de plantaardige sector aan bod. Je maakt er
kennis met alle facetten van de sector,
de nieuwste trends en wetenschappelijke, technologische en economische
innovaties. Kies je voor het keuzetraject
landbouwmechanisatie dan kan je je
mechanisatievaardigheden ontplooien in de practica op school en in het
werkveld. Vanaf het eerste jaar ga je op
werkveldverkenning. Daarnaast verwerf
je de competenties om als zelfstandig
landbouwer aan de slag te gaan. Door
de keuze van je stages, je keuzevakken,
je bachelorproef en de thema’s van
opdrachten en projecten leg je je eigen
accenten in functie van de droomjob die
je in gedachten hebt.
In het project ondernemingszin start je
in de school een eigen onderneming op
en scherp je je ondernemingsvaardigheden aan. Als kers op de taart is er de
buitenlandse studiereis.

afstudeerrichting

LANDBOUW
s pecialisaties

• ALGEMENE L ANDBOUW
• L ANDBOUWMECHANISATIE
dagonderwijs - campus Roeselare

-

Als je gedreven bent door veehouderij en landbouwteelten biedt de opleiding landbouw je de perfecte voorbereiding om met kennis van zaken in de landbouwsector
aan de slag te gaan. Daarnaast kan je ook kiezen voor de
specialisatie landbouwmechanisatie. Deze opleiding biedt
je de kans om je te specialiseren in tractoren en andere
machines, landbouwtechnologie en automatisatie.

... we jaarlijks nieuwe horizonten
opzoeken tijdens de eindejaarsreis? We gaan bijvoorbeeld
naar Canada, Denemarken,
Australië … een onvergetelijke
ervaring voor iedereen.

verder studeren
De grote troef van deze opleiding
is het feit dat onze afgestudeerden
heel snel werk vinden. De opleiding
ondersteunt dit ook via een goede
tewerkstellingsdienst. Anderzijds
studeren meer en meer studenten
verder. Een mogelijkheid is master in
de biowetenschappen.

vakken
·bodem en bemesting
·landbouwteelten
·agrarische bouwkunde
en milieuwetenschappen
·agro-ecologie
·bemestingsleer en
toepassingen
·biologische landbouw
·plantaardige productie
·plantenbescherming

·pluimveeteelt
·varkensteelt
·melkveeteelt
·bedrijfsmanagement
·kostprijsanalyse en
risicomanagement
·landbouwadministratie
·landbouwbeleid en
voedselveiligheid
·risicomanagement

·elektriciteit en
mechanica
·hydraulica
·landbouwmachines en
automatisatie
·melktechniek
·motoren en transmissies
·werkveldverkenning
binnen- en buitenland

stage
In het tweede jaar heb je twee dagen
stage per week in twee verschillende
bedrijven. In het derde jaar ga je opnieuw op stage naar een ander bedrijf
waaraan je bachelorproef is gekoppeld.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring kan je alle kanten op door het
groot aanbod buitenlandse stages.

Jarne Vanderhaeghe
over de afstudeerrichting 
landbouw

“Ik volg binnen agro- en
biotechnologie aan VIVES
de bachelor landbouw. De
reden hiervoor is eigenlijk
heel eenvoudig: ten eerste
hebben mijn ouders een
landbouwbedrijf en ten
tweede heeft mijn broer,
die twee jaar ouder is, deze
richting ook gevolgd. Een
derde, maar meer bijkomstige reden is dat Staden

maar tien minuten rijden
van Roeselare is – de enige
andere optie die ik had was
Geel, dus dan is de keuze
snel gemaakt. Met deze bachelor wil ik later in het bedrijf van mijn ouders gaan
meewerken. Het meest interessante aan de opleiding
zijn de bedrijfsbezoeken
en werkveldverkenningen:
je ziet met eigen ogen hoe
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ze het elders aanpakken
en je kan daar veel van
opsteken. Bovendien zijn
er drie stages, waardoor je
tot driemaal toe écht kan
meedraaien in een ander
bedrijf en er de werking
door en door leert kennen.
Dat is allemaal expertise
die ik kan meenemen in het
landbouwbedrijf van mijn
ouders.”

jobkansen
specialisatie algemene landbouw:
·bedrijfsleider op een landbouwbedrijf
·middenkaderlid in veevoeder-,
meststof- en zaadbedrijven, broeierijen, plantenkwekerijen, in vitrolabs
·teeltbegeleider agro-industriële
bedrijven
·onderzoeker in land- en tuinbouw
·milieuambtenaar

contact
meer info

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be

specialisatie landbouwmechanisatie:
·bedrijfsleider landbouwbedrijf
·technisch, commercieel of
onderzoeksmedewerker
·middenkaderlid in land- en tuinbouw,
machine-, constructie-, klimatisatieen automatisatiebedrijven
·medewerker overheidsdiensten
·onderzoeker in land- en tuinbouw

afstudeerrichtingcoördinator:
Isabelle Degezelle
isabelle.degezelle@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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programma
Bij de meeste theoretische vakken
hoort een practicum zodat je de
theorie onmiddellijk kan toetsen aan
de praktijk. Je leert er alles over de
ontwikkeling van voedingsmiddelen:
van houdbaarheid en kwaliteit tot
gezondheid en marketing, van ontwikkeling tot productie en van concept tot
eindproduct. Daarnaast kan je oefenen op mini-industriële installaties.
Zo kom je heel kort bij het werkveld.
Je werkt ook mee aan het expertisecentrum Biolab dat werkt voor
voedingsbedrijven. Het contact met
het werkveld wordt nog intenser door
een dertigtal bedrijfsbezoeken.
Als kers op de taart is er de buitenlandse studiereis.
In het project ondernemingszin start
je binnen de school een eigen onderneming op en scherp je je ondernemingsvaardigheden aan.

afstudeerrichting

VOEDINGSTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Roeselare

-

-De opleiding voedingstechnologie biedt veel mogelijk-heden voor tewerkstelling. Je specialiseert je tijdens je
opleiding in productkennis en productontwikkeling zodat
je leert hoe je de smaak en de kwaliteit van voeding kan
verbeteren. Je krijgt natuurlijk ook een stevige portie
bedrijfsmanagement en ondernemerschap mee.

stage
Je loopt in het tweede en derde jaar
stage in een sector die je zelf kiest.
In het derde jaar maak je ook je bachelorproef op je stageplaats.
Als je zin hebt in een internationale
ervaring kan je alle kanten op door
een groot aantal buitenlandse stages,
zowel binnen als buiten Europa.

Marjan Jaques
over de afstudeerrichting
voedingstechnologie

“Ik volg de afstudeerrichting
voedingstechnologie. Het
is een nieuwe start voor mij
want daarvoor had ik twee
jaar voeding en dieet aan
Hogent gedaan. Tot ik besefte ik dat ik er niet op mijn
plaats zat, en moest heroriënteren. Gelukkig had ik veel
vrijstellingen. Waarom VIVES
in Roeselare? Ten eerste
omwille van de afstand. Ten

tweede bleek door de kleinschaligheid van de campus
de opvolging er veel beter. In
Gent kennen de docenten je
niet omdat er zoveel studenten zijn. Hier had ik meteen
het gevoel dat docenten op
een heel persoonlijk niveau
met mij konden werken en
veel ervaring in het werkveld
hadden. Dat heeft me veel
geholpen. Mijn droom is
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om kwaliteitscontroleur te
worden in grootkeukens en
restaurants. Deze bachelor
is daar ideaal voor want
dankzij de vele specifieke
stages en praktijk word je
sneller aangenomen. Ik heb
hier duidelijk mijn draai
gevonden: ik had vorig jaar
geen enkel herexamen,
normaal waren dat er altijd
acht of tien.”

... je een gezond en innovatief
voedingsproduct kan ontwikkelen tijdens je bacheloropleiding?
Wie weet vind je wel het gat in de
markt.

verder studeren
De grote troef van onze opleiding is
het feit dat onze afgestudeerden heel
snel werk vinden. Anderzijds studeren
meer en meer studenten verder zowel
in een professionele bacheloropleiding als in een masteropleiding.
Enkele voorbeelden:
·master in de biowetenschappen,
voedingsindustrie
·vervolmaking in een beroepsopleiding: patissier, bakker, beenhouwer
·lerarenopleiding

vakken
·voedingswetenschappen ontwikkeling:
en technologie:
project productontproductkennis, smaak,
wikkeling, foodpairing,
geur en kleur, bierbroureceptuurontwikkeling,
werij, zuivelverwerking,
innovatielabo …
vlees- en visverwerking, ·kwaliteit en gezondheid:
groente- en fruitverwervoedingsleer, allergenenking, bakkerijtechnologie management, integrale
en chocolade …
kwaliteitszorg …
·creatieve product
·ondernemingszin

project ondernemingszin, bedrijfsmanagement, people empowerment …
·milieutechnologie
·werkveldverkenning:
seminaries, bedrijfs
bezoeken …
·twee stages
·bachelorproef

jobkansen
In een voedingsbedrijf als:
· productontwikkelaar
· kwaliteitsverantwoordelijke
· laborant
· aankoper of verkoper
· productieverantwoordelijke

contact
meer info

In de diensten- en toeleverings
sector van de voedingsindustrie:
·inspecteur Federaal Agentschap voor
Voedselveiligheid
·laborant binnen onderzoekscentra of
kwaliteitslabo’s
·zelfstandig consultant
·aankoper of verkoper in de
distributiesector
·grondstoffenleverancier

opleidingshoofd:
Greta Rooms
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingcoördinator:
Ingrid De Man
ingrid.deman@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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overzicht

GRADUAATSOPLEIDING
-
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graduaat productiebeheer
keuzetraject
· land- en tuinbouw
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PRODUCTIEBEHEER

W I S T J E DAT . . .

programma

keuzetraject

Je opleiding duurt twee jaar en elk
jaar bestaat uit vier modules. In het
eerste jaar ga je op ontdekking in
de wereld van de land- en tuinbouw. Daarna bestudeer je de drie
domeinen van land- en tuinbouw:
plantaardige productie, dierlijke
productie en mechanisatie. Je leert
een bedrijfstak beheren en werken
met mensen.
Het laatste jaar verdiep je je in
kwaliteitszorg, beheer en administratie en specialisatie. Je krijgt les
in kleine groepen en je gaat letterlijk
de boer op met bedrijfsbezoeken en
werkplekleren. Tijdens de practica
kan je zelf aan de slag met tractor
en ploeg, klauwverzorgingsmate
riaal … Door de unieke wisselwerking
tussen theorie en praktijk tijdens het
werkplekleren ken je snel de knepen
van het vak.
Een afstudeerproject sluit je opleiding af.

LAND- EN TUINBOUW
dagonderwijs - campus Roeselare

-

Als je graag aan de slag wil met planten en dieren op een
land- of tuinbouwbedrijf, zonder dat je daarvoor zelf een
bedrijf moet overnemen, biedt de opleiding productie
beheer land- en tuinbouw je een mooie kans om je droom
waar te maken. Deze praktijkgerichte opleiding biedt
heel wat jobkansen, want er is veel vraag op de arbeidsmarkt naar opgeleide jongeren. Werk vinden is dus geen
probleem.

... je tijdens het werkplekevent via
een speeddate in contact komt
met verschillende bedrijfsleiders?
Ideaal om te ontdekken waar je
aan de slag wil en om je sollicitatievaardigheden te oefenen.

verder studeren
·schakeltraject naar bachelor
agro- en biotechnologie, afstudeerrichting landbouw

vakken
·plant ontdekking
·plant
·dier ontdekking
·dier
·mechanisatie
·machines en productie
·onderhoud

·aandrijftechniek
·heftrucks en veiligheid
·materiaalkennis
·administratief beheer
·bedrijfsspecifieke
software
·productieplanning

·voorraadbeheer
·social skills
·HR en team
·werkplekleren
·afstudeerproject

werkplekleren
In het eerste jaar besteed je vijftien
van de zestig studiepunten aan werkplekleren. In het tweede jaar worden
dat zelfs vierentwintig studiepunten.
Je kiest zelf in welke landbouwsector
je ervaring wil opdoen.

Jonas Coudeville
over het graduaat
productiebeheer
land- en tuinbouw

“Na mijn beroepsopleiding elektriciteit wilde ik
iets doen met landbouw
omdat mijn ouders een
landbouwbedrijf hebben.
Een bacheloropleiding
is te zwaar voor mij en
grote pakken leerstof
zijn niet aan mij besteed.
Toen ontdekte ik bij VIVES
de graduaatsopleiding

productiebeheer land- en
tuinbouw. Een haalbare
opleiding zo blijkt: twee
dagen werkplekleren
per week, veel leerrijke
bezoeken aan andere
landbouwbedrijven, praktijkgerichte vakken … Voor
mij is dat ideaal, want ik
heb altijd al willen verder
studeren in de landbouw.
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De uiteindelijke bedoeling
is om in het landbouwbedrijf van mijn ouders aan
de slag te gaan en daar te
kunnen helpen. Daar hielp
ik weliswaar al, maar voor
bepaalde taken – zoals
gewassen sproeien – heb
je speciale licenties nodig.
Dankzij deze opleiding kan
ik die verkrijgen.

jobkansen
·bedrijfsverzorger intensieve vee
houderij (varkens, pluimvee)
·teamverantwoordelijke tuinbouw
·onderhoudsverantwoordelijke
·polyvalente medewerker akkerbouw
·polyvalente medewerker melkvee
·productieplanner

contact
meer info

opleidingshoofd:
Joachim Kerckhove
joachim.kerckhove@vives.be
campus Roeselare:
051 23 23 30
www.vives.be/bio
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES
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meer dan

STUDEREN
-
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SPECIALS

SPECIALS

M E E R B I OT E C H N I E K
VOLG ONS…

VIVES heeft meer te bieden dan boeiende lessen, goede docenten en een
waardevol diploma. Je vindt hieronder enkele interessante projecten, specials
of events die de opleiding kleur geven.

DIEREN IN DE HULPVERLENING

PROJECT ONDERNEMINGSZIN

… op Facebook en
I nstagram en blijf op de
hoogte van alle events en
onderzoeken bij agroen biotechnologie.

DAG VAN DE WETENSCHAP

BEDRIJFSOVERNAME

UNIEK POSTGRADUAAT

ONDERNEMENDE STUDENT

SUCCESFORMULE

PROFESSIONEEL C OMMUNICEREN

De therapeutische effecten die dieren hebben op mensen
zijn bekend. Steeds meer dieren worden in zorg- en welzijnsorganisaties ingezet om het therapeutische aanbod
te verrijken. VIVES heeft een uniek postgraduaat opgericht
waar je je kan specialiseren in dieren in de hulpverlening,
want de vraag vanuit het werkveld naar professionalisering
is groot. De opleiding duurt twee jaar en omvat in totaal
veertig studiepunten. Zo kan je de opleiding goed combineren met een job of een andere activiteit. Je krijgt een traject
op maat afhankelijk van je vooropleiding. De opleiding richt
zich in de eerste plaats naar geïnteresseerden met een
bachelordiploma uit de gezondheidszorg of de dierenzorg.
De opleiding is theoretisch georiënteerd maar wordt aangevuld met praktijkonderdelen en toepassingen in je eigen
vakgebied. Je sluit je eerste jaar af met een vijfdaagse
buitenlandse werkveldervaring. In het tweede jaar kies je
uit vier keuzemogelijkheden twee therapiedierlijnen: hond,
paard, kat of bijzondere dieren (konijn, cavia en vogel). Zo
heb je een goede wetenschappelijke basis voor Animal
Assisted Interventions (AAI). De lessen vinden in het eerste
jaar plaats op dinsdag en in het tweede jaar op maandag.

Dit project laat je proeven van het leven als ondernemer.
Je gaat op zoek naar een toepassing of een oplossing voor
een uitdaging uit de wereld van de biotechniek. Denk maar
aan de productie van lactosevrije kroketten, een compostvat
voor op een appartement, workshops over de verzorging van
dieren of het uitwerken van een project in het labo. Bedrijven
kunnen ideeën leveren en nemen het meter- of peterschap
op om je te begeleiden. Hiervoor doe je samen met je medestudenten een marktonderzoek, stel je een businessplan
op en denk je een goede marketingstrategie uit over hoe je
je product of dienst op de markt kan brengen. Je verdiept je
ook in de verkoop, administratie en boekhouding.
Vlaamse jonge ondernemers (Vlajo) staat samen met de
docenten van VIVES in voor de begeleiding van je ondernemingsproject. Zo leer je ook de randvoorwaarden kennen
om succesvol te ondernemen en rekening houden met
ecologische, juridische en economische factoren. Daarbij
hoef je na je studies niet noodzakelijk een eigen onderneming te starten. We willen evenzeer ondernemende
werknemers afleveren want bedrijven hechten hier vaak
veel belang aan.

Sinds jaar en dag neemt VIVES deel aan De Dag van de
Wetenschap. Met succes, dat mogen we wel zeggen. Ook
veel van onze studenten werken mee aan deze hoogdag
van de techniek en de wetenschap. Zo helpen ze om
technologische innovaties en specials bij een breed
publiek bekend te maken. Op die manier laten ze zien dat
wetenschap spannend is en zeker niet altijd moeilijk hoeft
te zijn. Vorige editie stonden in onze campussen in Brugge
Station, Kortrijk, Oostende Station en Roeselare meer dan
tachtig wetenschappelijke projecten op de vele bezoekers
– 5000 om exact te zijn - te wachten. Wat er allemaal aan
bod komt? Een robot leren programmeren, een stroomkring en een elektromagneet maken, testen hoe een boom
een storm kan doorstaan, de hardheid van fruit testen, te
weten komen welke aardappelen geschikt zijn voor frieten,
een eigen lavalamp maken … Te veel om op te noemen en
dus zeker de moeite waard om in je agenda in te plannen.
En wie weet, misschien ben jij wel een van de helpende
handen bij de volgende editie?

De continuïteit van een bedrijf houdt veel ondernemers bezig. Elke ondernemer vindt het belangrijk dat de toekomst
van zijn bedrijf ook verzekerd is nadat hij het heeft overgelaten. Voor kandidaat-overnemers is de overname van
een bedrijf een ingrijpende beslissing die met zorg moet
worden voorbereid. Bij de overname van een bedrijf spelen
heel wat emotionele factoren mee waardoor overnemer en
overlater soms een aantal dingen rationeel minder goed
overwegen. Een professionele communicatie is een eerste
stap in een succesvol overnameproces. Het studiebied
biotechniek organiseert elk jaar een ‘bedrijfsovernamedag’.
Experten uit het werkveld vertellen er je hoe een bedrijfsovername best wordt voorbereid. Daarbij komen zowel
juridische, administratieve, fiscale als financiële aspecten
van een bedrijfsovername aan bod. Je volgt de sessies in
kleine groepjes zodat het gemakkelijker is om vragen te
stellen en in dialoog te gaan. De dag wordt afgesloten met
een boeiend panelgesprek en getuigenissen uit de praktijk.

36|VIVES|2021

37|VIVES|2021

I N T E R N AT I O N A A L

I N T E R N AT I O N A A L

G LO B A LLY
C O N N E CT E D

-

Hou jij van een internationale
uitdaging? Wij vinden het in elk
geval belangrijk om jou de kans te
geven internationale ervaringen
op te doen en zo je kijk op de
beroepspraktijk te verruimen. Wil
je een geëngageerde wereldburger
worden, dan is internationalisering
niet meer weg te denken uit jouw
programma.

Kaat Vanhegen
docent



Kristof Dewaele
studiegebiedcoördinator

België, Frankrijk,
Nederland,
Verenigd Koninkrijk

“We kunnen er niet onderuit
dat we in een geglobaliseerde samenleving leven.
Bijgevolg zetten we daar
binnen dit studiegebied
sterk op in. Bij studenten
stimuleert een buitenlandse ervaring de persoonlijke
groei en talenkennis, en het
laat hen toe met eigen ogen
te zien hoe het werkveld er
georganiseerd wordt. Om
van de culturele verrijking
en verwerving van bijkomende competenties nog
te zwijgen, en het feit dat ze
er hun plan leren trekken.
Zelf heb ik als student geen
internationale ervaring
opgedaan, maar als ik het
opnieuw kon doen: zeker!”

“Binnen Interreg werk
je meerdere jaren aan
een onderzoek, met als
belangrijkste voorwaarde
dat het in verschillende
regio’s – meestal landen
of landsdelen – moet
plaatsvinden. Er zijn
binnen Interreg meerdere
mogelijkheden, waaronder
Interreg 2 Zeeën. De samenwerkingen hierbinnen
zijn tussen het VK, Frankrijk, België en Nederland.
Maar doorgaans gaat het
om een deel van het land,
zoals West-Vlaanderen bij
ons of Kent in het Verenigd
Koninkrijk. Er bestaat ook
bijvoorbeeld een Interreg
Vlaanderen-Nederland, of
Wallonië-Frankrijk.”

Laurens Van den Bulcke
oud-student

IJsland
“Ik liep stage in IJsland
toen het coronavirus uitbrak. Op dat ogenblik was
ik aan de slag in het bedrijf
Matis. Ik werkte er mee aan
een project voor het gebruik
van alternatieve eiwitbronnen in voeding. Na overleg
met mijn stagebegeleider
werd overeen gekomen dat
ik mijn stage zou uitdoen
maar dat ik er mij moest op
voorbereiden dat ik mogelijks niet meteen na het einde van mijn stage naar huis
zou kunnen terugkeren.
Uiteindelijk duurde mijn
stage een maand langer
dan verwacht, maar ik vond
dat niet erg.”
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Kim Hiltrop
oud-student

Zuid-Afrika
“Ik deed mijn stage en bachelorproef in Zuid-Afrika.
Nadien keerde ik terug naar
België maar de lokroep
van Afrika was te sterk.
Op vandaag run ik er mijn
eigen Feracare Wildlife
Centre, een reservaat in de
Waterberg regio, Bela Bela
gericht op de bescherming
van cheetahs, een bedreigde diersoort. Het Feracare
Wildlife Centre werd in
2015 opgericht met de bedoeling om alle wilde dieren
op het domein een veilige
leefomgeving te bieden.”

Bertijn Ghijs
student

Dries Minnen
oud-student

Louis Vandermaes
oud-student

Kenia

Noorwegen

“Ik volg momenteel een
stage bij Africa Wood Grow,
een organisatie die bomen
aanplant in samenwerking
met lokale boeren. Samen
met mijn buddy hier zorg ik
ervoor dat de bomen tot bij
de boeren geraken, waarna
we hen leren hoe ze geplant
moeten worden. Daarnaast
volgen we de verschillende
percelen op. Ik heb gekozen
voor een buitenlandse
stage omdat ik heel graag
reis en omdat dit helemaal
niet als een stage aanvoelt:
je wordt echt in een andere
cultuur ondergedompeld
en je moet het allemaal zelf
doen. Het is een ervaring
voor het leven.”

“Ik heb een stage gedaan in
Noorwegen, omdat het land
mij aansprak. Bovendien
had VIVES een goede connectie met die stageplaats:
elk jaar gingen er wel
studenten naar toe. Op die
manier was ik gerustgesteld. De grootste verrijking
was dat ik mijzelf heb leren
kennen en mijn blik heb
verruimd. Daarnaast ben
ik heel wat zelfstandiger
geworden. Ook in mijn
vervolgopleiding zal ik voor
een buitenlandse stage
kiezen. Zeker omwille van
de omkadering door VIVES,
die mij van begin tot einde
heel goed heeft begeleid en
geïnformeerd.”

Noorwegen
Verenigd Koninkrijk
“Als student ben ik tweemaal op buitenlandse stage
geweest. Dat was een bewuste keuze. Een vreemde
taal, een vreemde cultuur,
een buitenlands avontuur
ver weg van je comfortzone,
het is een aanrader voor
iedereen. Connecteren
wereldwijd is echt wel een
verrijking. Het blijft me verbazen dat we ondanks de
vele verschillen, toch heel
wat raakvlakken hebben
met studenten uit andere
culturen. Door met hen in
contact te komen, leer je
dingen die je zelf doodnormaal vindt, plots op een
andere manier bekijken.”
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MEER WETEN?
•••
Vraag jouw exemplaar
van ons magazine
veryvives aan op
veryvives@vives.be.

GOED OM WETEN

GOED OM WETEN

ST U D E N T E N VO O R Z I E N I N G E N

E E R ST E H U L P B I J ST U D E R E N

Stuvo staat voor studentenvoorzieningen. Dat is, heel kort door de bocht,
ongeveer alles wat niet rechtstreeks met het studeren te maken heeft.
Voor de uitgebreide – en meer correcte – versie lees je gewoon verder.

Bij VIVES willen we dat je je goed voelt in de opleiding die je gekozen hebt
en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat geschreven is.
We maken daarom ernstig werk van onze studie- en trajectbegeleiding.

kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. Gelukkig
bestaan er ook financiële ‘ondersteuners’. Er is de studietoelage van
de Vlaamse overheid, als je studeert
behoud je je groeipakket tot je 25
wordt, je kan werken als jobstudent …
Al dit fraais is echter niet eenvoudig.
Daarom zitten er op de sociale dienst
van STUVO-VIVES medewerkers die
perfect op de hoogte zijn van alle
regels en voorwaarden.
Toch zelf al eens uitzoeken? Het kan
op www.centenvoorstudenten.be. Stuvo beschikt zelf ook over een budget
waarmee we je een duwtje in de rug
kunnen geven. Dat kan een voorschot
op je studietoelage zijn, een renteloze
studielening of zelfs een toelage die
je niet moet terugbetalen. Een vraag?
Kom langs, discretie gegarandeerd.

lief, faalangst, eenzaamheid, slecht
slapen of andere toestanden: we
helpen je graag vooruit. En als we dat
niet kunnen, zoeken we samen met
jou iemand die dat wel kan. Los van de
individuele begeleiding, kan je in de
loop van het academiejaar ook deelnemen aan allerhande workshops.
Omgaan met faalangst, solliciteren,
timemanagement, relaxatie, het
aanbod is groot. Hiervoor betaal je een
bescheiden bijdrage.

aan tafel
Op elke VIVES-campus is er een afwisselend aanbod qua spijs en drank.
Dagschotels, soep, snacks, broodjes,
pasta’s, slaatjes … Variatie troef voor
prijzen die een studentenbudget niet
te veel pijn doen. Voor wie zelf aan
het fornuis wil staan, organiseren we
kookcursussen.

op kot
Soms betekent studeren ook op kot
gaan. In de buurt van de VIVES-campus in Roeselare zijn er verschillende residenties die samen 124
kamers t ellen. Het aanbod van privé-
verhuurders maken we bekend via
www.kotwest.be. Bij ons kan je terecht
voor advies en, indien nodig, bemiddeling met je kotbaas. We hebben ook
een degelijk modelhuurcontract dat je
op eenvoudig verzoek gratis en met de
glimlach meekrijgt.

in de knoop
Uiteraard hopen we dat je je tijdens
je studententijd altijd super in
vorm zult voelen. Als dat niet zo is,
weet dan dat je terecht kunt bij de
psychologische dienst. Je wordt er
deskundig en gratis geholpen. En
vanzelfsprekend geldt ook hier dat dat
in alle vertrouwen gebeurt. Twijfels
over je studiekeuze, miserie met je

onderweg
Alle VIVES-campussen zijn vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer.
Zowel De Lijn als de NMBS hebben
verschillende studentvriendelijke
formules. Voor de prijs van een dame
blanche huur je voor een maand een
deftige tweewieler. Een regelmatig
onderhoud is, behalve de eventuele
wisselstukken, inbegrepen. Opnieuw
dragen wij een deel van de kosten, en
dat met veel plezier.
Meer info: www.dekringwinkel
midwest.be/eco-velo.

studentenleven
Studeren is een voltijdse job en daarom is het ook goed dat de boog nu en
dan wat minder gespannen staat. De
verschillende studentenverenigingen
organiseren geregeld allerlei leuks. Je
kan heel voordelig sporten, gezellig recreatief maar als je wil ook op niveau.
Voor topsporters zijn er trouwens faciliteiten die de combinatie studeren en
sport mogelijk maken.
Af en toe eens proeven van cultuur,
we kunnen het warm aanbevelen.
En ook daar houden we rekening
met je portefeuille. Ook wie zelf een
gaaf initiatief heeft, kan rekenen op
onze steun. Mits er voldaan wordt
aan enkele redelijke voorwaarden.

LEES MEER

•••
In ons magazine ‘veryvives’ lees je
meer over wat Stuvo voor jou kan
betekenen. Vraag jouw exemplaar
aan op veryvives@vives.be.
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contactinfo:
www.stuvoloods.be

studiebegeleiding
Studeren aan een hogeschool vraagt
een andere aanpak dan studeren in
het secundair onderwijs. Je staat er
niet alleen voor: van je studiebegeleider krijg je concreet advies en tips
over studiemethodes. Dat kan via
studievaardigheidssessies, individuele advies- of begeleidingsgesprekken
of (online) studievaardigheidstesten.
Worstel je met een probleem waarbij
je studiebegeleider jou niet kan
helpen? Hij of zij verwijst je graag
door naar de Dienst Studenten
voorzieningen.

een individueel studieprogramma
(ISP) samenstellen
VIVES biedt je een waaier aan mogelijkheden om jouw studietraject in
grote mate zelf samen te stellen in
functie van jouw persoonlijke wensen
en noden. Je trajectbegeleider helpt
je om de juiste keuzes en afwegingen
te maken, zodat je op het einde van de
rit wel degelijk een correct en volledig
studieparcours afgelegd hebt.

vrijstellingen aanvragen
Ben je iemand die al hoger onderwijs volgde en slaagde voor één of
meerdere opleidingsonderdelen of
behaalde je al een ander diploma in
het hoger onderwijs (= EVK: eerder
verworven kwaliﬁcatie)? Ben je
iemand die al een aantal competenties of vaardigheden verworven
heeft door ervaring (= EVC: eerder
verworven competentie)? Dan kom je
in aanmerking voor vrijstellingen.

studeren met onderwijsen examenfaciliteiten
Iedere student is anders en dat is
maar goed ook, maar misschien maak
je je wel zorgen dat jouw speciﬁeke
situatie je studie kan bemoeilijken?
Heb je een functiebeperking,
chronische ziekte of leerstoornis?
Doe je aan topsport of aan
professionele kunstbeoefening?
Ben je studentenvertegenwoordiger
of oefen je een politiek mandaat
uit? Zorgt jouw speciﬁeke context
(bijvoorbeeld zwangerschap,
ouderschap, mantelzorg, religieuze
feestdagen, Nederlands niet als
moedertaal) ervoor dat deelnemen
aan bepaalde onderwijsactiviteiten
erg moeilijk is? Kom langs bij je
studie- of trajectbegeleider. Zij
kunnen je faciliteiten toekennen
zodat je een succesvol parcours kan
afleggen aan VIVES.

info@stuvo.be
facebook: Stuvo VIVES
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VRAGEN?
Neem contact op met de studie- en
trajectbegeleider van jouw opleiding.
Op www.vives.be/stb vind je al de
gegevens.

ONDERZOEK

ONDERZOEK

BIOLAB
laboratoriumonderzoek
Roeselare
Het Biolab is een biotechnisch laboratorium
dat actief is op verschillende domeinen. Heel
wat bedrijven, organisaties, laboratoria of
onderzoeksgroepen doen een beroep op de
kennis van het Biolab.
Het Biolab is heel goed uitgerust voor het geven van
practica aan de studenten.
Op het terrein van de
biotechnologie is het Biolab
bezig met de ontwikkeling
van nieuwe plantenvariëteiten door gerichte veredeling. Dit gebeurt onder
andere voor bataat, de
zoete aardappel. Via fingerprinting technieken worden
de teelten genetisch
geïdentificeerd (groene
biotech). Daarnaast worden
in het moleculair labo ook
menselijke tumorcellen
gekweekt die gebruikt worden in ziekenhuislabo’s om
bepaalde testen op punt
te zetten. Ook de practica
op school (rode biotech)
maken er gebruik van.
In het domein van de voeding stelt het Biolab haar
kennis ter beschikking van
bedrijven en organisaties
op het vlak van productontwikkeling, verbetering
van recepten, industriële
microgolftechnologie ... De
klemtoon ligt vooral op gezonde voeding, voeding voor
specifieke doelgroepen en
het ontwikkelen van pro-

ducten met minder afval.
In het domein van de dieren
zijn het parasitologisch
onderzoek en de insectenkweek het meest gekend
bij het brede publiek.
Daarnaast is het Biolab
ook actief op het vlak van
dierenwelzijn.
De dienstverlening op het
vlak van groenmanagement
bestaat hoofdzakelijk uit
het opmaken van bomenplannen en onderzoek
naar bodemkwaliteit en
bodemstructuur. Bij het
groenbeheer worden ook
drones ingezet.
Voor de landbouw zijn we
bezig met het professionaliseren van de korte keten.
Ook zetten we sterk in op
insectenkweek. We doen
voedertesten, bepalen
voederbehoeftes en zoeken
naar optimale omstandigheden voor de kweek.
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meer info:
yves.debleecker@vives.be
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geef vor m aan

JE TOEKOMST
-
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INTERVIEW

INTERVIEW

Studiegebieddirecteur biotechniek
JA N VA N D E K E R C K H OV E

ST U D E N T E N L E R E N O M
OV E R M U U R TJ E S T E K I J K E N

-

Vroeger kwamen vooral zonen en
dochters van landbouwbedrijven
bij ons studeren. Doordat we naast
landbouw ook hebben gespecialiseerd in biotechnologie, dierenzorg,
groenmanagement, voedingstechnologie en agro-industrie, zijn we een
campus die studenten heeft van over
heel Vlaanderen. Velen kiezen bewust
voor de kleine, gezellige campus die
Roeselare is. Er zijn zelfs studenten
die in Leuven wonen en hier komen
studeren. We doen er bij VIVES alles
aan om de studenten vanaf week 1
gericht op te leiden en laten hen over
muurtjes kijken.
Hoe gebeurt dat concreet?
“We hebben ervoor gekozen om de
studenten uit onze zes afstudeerrichtingen dezelfde theoretische
basiskennis mee te geven. Dat valt
bij werkgevers bijzonder in de smaak.
Onze studenten verwerven daardoor
ook competenties die strikt gezien
buiten hun afstudeerrichting vallen.
Op die manier zullen ze later veel
sneller mensen kunnen aanspreken
om hen met een probleem te helpen.
In combinatie met onze inspanningen
op vlak van werkveldverkenning, helpt
het hen te achterhalen wat ze in hun
leven écht willen gaan doen.”

Het studiegebied biotechniek heeft zes duidelijke
bachelorafstudeerrichtingen en een graduaatsopleiding.
Naast een brede basiskennis van agro- en biotechnologie krijg
je in elke opleiding een sterke specialisatie in het domein van
je keuze. Zo ben je perfect voorbereid op je droomjob.
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Wat houdt die werkveldverkenning
eigenlijk in?
“Elke week sturen we studenten naar
bedrijven die aansluiting vinden bij
onze opleidingen. Studenten maken
van het bezoek telkens een verslag en
wat ze daar opsteken maakt deel uit
van de examenstof. Ze leren vragen
stellen, scherpen hun assertiviteit aan
en ze ervaren aan den lijve wat een
gezonde werkattitude is. Zonder dat
we met het belerend vingertje hoeven
te zwaaien. De oud-studenten die ze
daar ontmoeten kunnen hen uit de
eerste hand vertellen hoe relevant de

“Een gezin en een job
hebben hoeft geen
bezwaar te zijn als je
volledig op afstand
en computergestuurd
een volwaardige
bacheloropleiding
kan volgen.”

VIVES-opleiding was die zij hebben
gevolgd. Op die manier maken ze kennis met het werkveld en tekent zich
steeds duidelijker af hoe ze hun eigen
toekomst willen uitbouwen. Dat wordt
dan verder opgebouwd via praktijk
oefeningen.”
Hoe dicht zitten die praktijkoefeningen op de huid van de actualiteit?
“We helpen die sectoractualiteit
mee vorm geven. We hebben als
onderwijsinstelling van de overheid
ook de opdracht gekregen om aan
maatschappelijke dienstverlening en
onderzoek te doen. Bedrijven die voor
nieuwe uitdagingen staan, kunnen
onze expertise inroepen. En ze doen
dat ook veelvuldig. Onze docenten
maken van hun vraag een case waar
studenten zich tijdens de lessen of
in het labo over buigen. Dat mondt
gegarandeerd uit in nieuwe stages
en bacheloropdrachten. Ook in het
project ondernemingszin gaan we aan
de slag met de actualiteit. Bedoeling
is dat studenten uit verschillende
afstudeerrichtingen tijdens dit opleidingsonderdeel samen een product
ontwikkelen of een labo-experiment
opzetten. Om het product levensvatbaar te maken, moeten ze een beroep
doen op elkaars kennis en zien ze in
hoe verschillende disciplines op elkaar kunnen aansluiten. In de praktijk
gebeurt het niet anders. Ook al is dit
geen economische richting, toch is
nadenken over bijvoorbeeld kostprijs,
winst, distributie en marketing heel
belangrijk. We willen mensen prikkelen om de kennis en de competenties
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te verwerven, de juiste conclusies
te leren trekken en op een correctie manier te rapporteren, zodat ze
expert worden in wat ze graag en met
goesting doen. Om de vonk te laten
overslaan, is voeling krijgen met het
werkveld essentieel.
Dat onze studenten, drie maanden
na hun afstuderen in 95% van de
gevallen een job hebben, is een bewijs
dat we daar ook in slagen. De passie,
verwondering en de gedrevenheid
van ons korps blijkt uit de tevredenheid van onze studenten”, zegt Jan
Vandekerckhove. “De docenten zorgen
ervoor dat de uitdagingen van de
21ste eeuw het hart en de motor zijn
van onze opleidingen. Ik merk bij hen
een enorm vooruitgangsgeloof en de
overtuiging dat wetenschappelijke en
technische kennis de voorwaarden
zijn om te werken aan een verzoening
tussen economie en ecologie. Ze
zetten voortdurend hun voelsprieten
op om snel nieuwe maatschappelijke
gevoeligheden te capteren en in te
spelen op wat de maatschappij zal
nodig hebben als de eerstejaars van
nu afstuderen. Het maatschappelijk
belang van dierenwelzijn bijvoorbeeld
is de laatste jaren heel erg toegenomen. Met zo’n aspecten houden we
echt rekening. Voor de rest proberen
we de innovatiekracht en de verbeelding van jonge mensen maximaal te
stimuleren om met ons aanbod aan
de slag te gaan. De klimaatspijbelaars
kunnen bij ons beginnen werken aan
concrete oplossingen.”
Als enige school in Vlaanderen biedt
VIVES zes van de zeven bestaande
richtingen van het studiegebied biotechniek aan. Klopt het dat biotechnologie de snelst groeiende richting is?
”Dat is zo. De toekomstmogelijkheden
in de zorg, de biotechnologie, de landbouw, de waterhuishouding en de voe-

INTERVIEW

dingstechnologie zijn dan ook immens.
We merken een groeiende instroom van
zowel ASO- als TSO-studenten.”

“Bedrijven die voor
nieuwe uitdagingen
staan, kunnen onze
expertise inroepen.
En ze doen dat ook
veelvuldig.”

Krijgt de klassieke landbouw nog
voldoende nieuwe impulsen?
“Landbouw is een blijver waar de teelt
van dieren en gewassen centraal blijft
staan. Twee jaar geleden zijn we met
het keuzetraject landbouwmechanisatie gestart. Dat was meteen een
schot in de roos, aangezien mechanisatie zijn stempel steeds meer
drukt op alles wat met het beheer van
gewassen te maken heeft. Denk aan
de dronetechnologie die wordt ingezet
om de groei te monitoren. Die drones
komen trouwens ook aan bod in de
richting groenmanagement. Daar worden studenten klaargestoomd om een
voortrekkersrol te spelen in de aanleg

TYPISCH VIVES

en het beheer van natuur- en landschapselementen. Naar aanleiding
van de inkanteling van de HBO5-opleidingen in het hoger onderwijs, zijn we
naast onze bacheloropleidingen met
een tweejarige graduaatsopleiding
productiebeheer land- en tuinbouw
gestart. Een vierde van de studietijd
bestaat uit werkplekleren.”
De opleiding dierenzorg sluit gedeeltelijk aan bij de opleiding landbouw
maar niet volledig?
Dieren zijn ook heel belangrijk in de
vrije tijd. Ook deze afstudeerrichting
heeft een zeer grote aantrekkingskracht. Voor mensen die wel al in het
beroep zitten maar willen bijstuderen,
begon de opleiding dierenzorg samen
met de opleiding ergotherapie het
postgraduaat dieren in de hulpverlening. De behoefte aan therapieën
waarbij dieren een heilzame rol
spelen, neemt immers toe.”
De VIVES-opleidingen zijn niet enkel
bedoeld voor 18-jarigen. Hoe kunnen
mensen die al met beide voeten in
het werkveld staan inpikken?
“Het zijn steevast supergemotiveerde mensen, die via een extra
opleiding willen excelleren in hun job.
We investeren enorm hard om onze
opleidingen aan te passen aan al hun
noden. Daardoor is VIVES in Vlaanderen marktleider voor afstandsonderwijs geworden. Een gezin en een job
hebben hoeft geen bezwaar te zijn als
je volledig op afstand en computergestuurd een volwaardige bacheloropleiding kan volgen. Voor de school en
de docenten vergt het extra inspanningen maar het is ook een opportuniteit omdat langs deze weg de realiteit
van het werkveld binnenkomt.”

WIST JE DAT…

… we een magazine
hebben voor ouders van
toekomstige studenten?
Vraag jouw exemplaar
aan via mail op
‘veryvives@vives.be.
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VO CA B
woordenlijst

afstandsonderwijs
VIVES biedt jou de
mogelijkheid om, onder
deskundige begeleiding,
een volwaardig bachelordiploma te behalen terwijl
je studeren met werk,
gezin of een andere studie
combineert. Voor bepaalde
opleidingen zijn er wel nog
vaste contactmomenten
voorzien. VIVES biedt deze
leerroute aan voor heel veel
opleidingen en afstudeerrichtingen.
bachelor-na-bachelor
Een bachelor-na-bachelor,
kortweg banaba, is een verdere specialisatie, meestal
aansluitend op je basisopleiding en omvat ten minste 60
studiepunten. Elke banaba
heeft specifieke toelatingsvoorwaarden.
dagonderwijs
In het dagonderwijs krijg
je praktijkgerichte lessen
van bekwame lectoren.
Zo word je geleidelijk aan
voorbereid op je rol in de
arbeidsmarkt. Lessen
worden steeds afgewisseld
met stages en projectwerk.
Naarmate je opleiding vordert, krijg je meer vrijheid
om dingen in eigen handen
te nemen.

duaal leren
Duaal leren houdt in
dat je naast leren op de
hogeschool, ook leert op de
werkvloer. Zo krijg je een
brede vorming in combinatie met een ruime opleiding
in het werkveld. Concreet
betekent dit dat je vanaf
het eerste jaar, in een organisatie aan de slag gaat.
flexibilisering
VIVES gaat voluit voor flexibel hoger onderwijs. Programma’s staan wel netjes
uitgetekend als modeltrajecten in drie bachelorjaren, maar in de praktijk ben
je niet steeds gebonden
aan die vaste structuur. Je
kan opleidingsonderdelen
uit verschillende fasen –
indien haalbaar – combineren. Een opleiding kan
echter wel bepalen dat
sommige opleidingsonderdelen in een logische
volgorde afgewerkt moeten
worden.
opencampusdag/infodag
Tijdens de opencampusdagen heb je de kans om
je toekomstige campus en
vaklokalen te bezoeken, om
een kijkje te nemen op die
plaatsen die elk van onze
campussen zo bijzonder

maken, zoals de aula’s en
auditoria, de praktijklabs,
het studentenrestaurant,
de bibliotheek en om de
boeken en cursussen van je
toekomstige opleiding in te
kijken. Tijdens de infodag
vind je op de stands van de
verschillende opleidingen
docenten en studenten
die je graag alle informatie
geven over hun opleiding.
Uiteraard kun je op dat moment ook op elke campus
terecht voor vragen over
studiebegeleiding, studiekeuze, informatie over
financiering, op kot gaan,
examens en vrijstellingen ...
openlesdagen
Een openlesdag geeft je
de kans om lessen aan de
hogeschool bij te wonen. Je
volgt samen met de hogeschoolstudenten les. Op die
manier kan je de sfeer op
onze campussen opsnuiven, ontdek je hoe het voelt
om een les mee te volgen
in het hoger onderwijs en
ervaar je het leven op de
campus.
postgraduaat
Een postgraduaat is een
opleiding ingericht door
hogescholen en universiteiten van minstens
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twintig studiepunten. Deze
opleiding volgt op een
bachelor- of masteropleiding en geeft recht op
een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is verdere
professionele vorming en
verbreding of verdieping
van de reeds verworven
competenties.
schakelprogramma
Een schakelprogramma
is bedoeld voor studenten
die een diploma professionele bachelor behaald
hebben en een masteropleiding willen starten. Het
omvat ten hoogste negentig
studiepunten. De juiste
omvang hangt af van de
vooropleiding die je volgde
en de gekozen master.

PORTRET

PORTRET

verder studeren

oud-student

bachelor-na-bachelor in de 
voedingstechnologie

bachelor in de 
agro- en biotechnologie

-

-

Kiezen voor een bachelor-na-bachelor is een leuke manier
om je verder te specialiseren in iets wat je écht interesseert.
Zo kan je helemaal voor je passie gaan. Ook op de werkvloer
heb je een streepje voor en maak je sneller kans op de job
waar je van droomt.

Heel wat jaren geleden
studeerde Laurens Tytgat af
als bachelor in de agro- en
biotechnologie. Ondertussen werkt hij als scheikundig laborant bij een groot
internationaal bedrijf. Maar
heeft zijn opleiding bij VIVES
hem wel goed voorbereid op
zijn toekomstige job? Dat
wilden we graag eens van
hem weten.

ELISE DE GRANDE

“Voeding is mijn grote passie. Niet
zozeer het bereiden van eten, kok
worden is geen ambitie, maar wel
alles wat erbij komt kijken. Ik studeer
momenteel de bachelor-na-bachelor
voedingstechnologie in VIVES
Roeselare, nadat ik eerst mijn opleiding voedings- en dieetkunde heb
afgewerkt. Voeding heeft me altijd geïnteresseerd, maar zonder dat ik goed
wist wat ik allemaal met die interesse
moest aanvangen. Daarom was ik
eigenlijk eerst van plan om l ogopedie
te studeren. Maar toen ik naar de
informatiedagen in VIVES ben gekomen was het meteen duidelijk dat
voedings- en dieetkunde mij echt wel
lag. Als dat dus mijn tip mag zijn voor
toekomstige hogeschoolstudenten:
ga zeker naar die informatiedagen of
woon eens een openlesdag bij. Het
heeft mij in elk geval goed geholpen.
Ik wist al heel snel dat ik mij niet wilde
focussen op zelf eten maken maar
dat vooral productontwikkeling of
kwaliteitscontrole mijn interesse wegdroegen. Al was ik nog niet helemaal
zeker waarin ik uiteindelijk verder
wilde gaan. Dat is dan ook de reden
waarom ik, nadat ik was afgestudeerd
in voedings- en dieetkunde, nog niet
meteen wou gaan werken: ik wilde
eerst nog veel meer bijleren over voeding. Bijgevolg ben ik gaan kijken wat
ik nog bij kon studeren, waarop ik op
deze aanvullende bachelor uitkwam,
die ik nu in twee jaar tijd wil afwerken,
om dan vervolgens in een voedingsbedrijf aan de slag te gaan.”

L AU R E N S T Y TG AT

“Na de infodagen
bij VIVES wist ik meteen
wat er mij echt lag.”
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“Tien jaar geleden ben ik aan VIVES in
Roeselare afgestuurd als bachelor in
de agro- en biotechnologie (afstudeerrichting biotechnologie). Het was mijn
bedoeling om daarna als laborant aan
de slag te gaan in een biotech-labo,
wat ook is gelukt. Ik ben effectief
begonnen als scheikundig laborant bij
Shell, waarna ik ben doorgegroeid en
nu eigenlijk iets totaal anders doe. De
opleiding heeft mij absoluut geboden
wat ik er van verwacht had: ik vond
het een heel interessante bachelor
met heel veel afwisseling, die mij
bovendien de kans heeft gegeven een
semester lang via Erasmus in Spanje
te gaan studeren. Naar het buitenland
gaan om ervaring op te doen werd
ook heel sterk aangemoedigd door
de hogeschool zelf: zo is mijn beste
vriend naar Afrika geweest. Van onze
afstudeerrichting is de helft toen naar
het buitenland getrokken. De grootste
troeven van deze opleiding? Het is ten
eerste gewoon een heel interessante
bachelor, waar je de nieuwste technieken van biotechnologie leert kennen
en ermee leert werken. Verder zijn
de vakken heel afwisselend: je hebt
virologie, gentechnologie, plantenver-

“Ik had zeker niet het gevoel dat ik
onbeslagen op het ijs kwam toen ik ging
solliciteren, integendeel.”
edeling, chemie … En je wordt er heel
goed voorbereid op het werkveld, door
de stages en de opdrachten in echte
labo’s waar je als student authentiek
onderzoek doet. Ik had dus zeker niet
het gevoel dat ik onbeslagen op het ijs
kwam toen ik ging solliciteren, integendeel. Een praktische troef vond ik
trouwens ook de bereikbaarheid van
de campus in Roeselare: ik kwam met
de trein, en vanaf het station is het
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nog geen kwartier stappen. Voor mij
was dat dus heel goed te doen. Er was
onlangs een reünie voor alumni die
tien jaar waren afgestudeerd. Ik ben
daar naartoe geweest en het contact
met mijn docenten van destijds was
nog even hartelijk – met sommige van
hen heb ik zelfs vrij regelmatig nog
contact. Dit is het allerbeste bewijs
dat ik een ontzettend goede tijd aan
VIVES heb gehad. ”

PORTRET

PORTRET

heroriënteren

topsporter

bachelor in de landbouw, specialisatie landbouwm echanisatie

graduaat productiebeheer land- en tuinbouw

Beseffen dat je niet in de
juiste studierichting zit:
missen is menselijk, het
kan iedereen o
 verkomen.
Zo ook Jens, die zich na een
professioneel omwegje ging
heroriënteren.

Als je denkt dat een graduaat van twee jaar een sprintje
is, dan kan je alleen maar bewondering hebben voor
Raoul Decraene, die zijn studies combineert met een
carrière als wielrenner in een belofteploeg. Niet evident,
maar als topsporter tast je nu eenmaal je grenzen af.

J E N S R E ST I A E N S

R AO U L D E C R A E N E

-

“Ik ben in 2015 gestart aan de
bachelor agro- en biotechnologie,
afstudeerrichting landbouw. Maar ik
voelde al behoorlijk snel dat ik er niet
op mijn plaats zat want ik studeerde
niet meer graag. Vooral theorievakken zoals chemie waren er echt wel
te veel aan. Kortom, ik was school
eigenlijk beu, hoewel de richting zelf
mij wel interesseerde en ik in het
middelbaar wel goede punten had.
Na één academiejaar besloot ik er de
brui aan te geven. Ik ben dan maar
gaan werken als postbode zodat ik in
de namiddag op de boerderij van mijn
oom kon helpen. Dat heb ik tot januari
2019 gedaan. Maar het begon al snel
te dagen dat ik dit niet voor de rest
van mijn leven wou doen. Je moet iets
vinden dat je wil doen – in mijn geval
iets met landbouw – en daar heb je
doorgaans een diploma voor nodig.
Toen ben ik opnieuw gestart met de
bachelor agro- en biotechnologie
specialisatie landbouwmechanisatie.
Ik heb voor deze afstudeerrichting gekozen omdat mijn hart bij technologie
ligt. Ik wil graag landbouwbedrijven
bezoeken en samen met de uitbaters kijken met welke machines en
processen ze hun werking kunnen optimaliseren. Het lesje dat de docenten
mij in 2015 hadden gegeven: je mag
niet opgeven als je iets wil bereiken in
het leven, heb ik ondertussen wel geleerd. Mijn punten zijn een stuk beter
en ik ben meer gemotiveerd, omdat ik
nu weet waarom ik het doe, aangezien
ik intussen weet wat werken is. En
de verschillende vrijstellingen zijn
natuurlijk mooi meegenomen.”

-

“Ik doe aan wielrennen en combineer
dit met het graduaat productiebeheer
land- en tuinbouw omdat mijn ouders
zelf een landbouwbedrijf hebben en ik
wil daar later graag aan de slag. Het is
in de eerste plaats een studiekeuze uit
interesse want het landbouwleven boeit
me enorm. Wat ik gestudeerd zou hebben
als dit graduaat er niet was geweest?
Geen idee, eerlijk gezegd. Ik heb vorig jaar
een zevende jaar landbouwmechanisatie
gedaan dus kwam deze nieuwe richting,
als een godsgeschenk. Momenteel lukt
de combinatie studeren en topsport vrij
aardig. Ook al omdat we om de zeven we-

“Mijn topsportstatuut komt
goed van pas, want ik mis al
eens een les of een labo.”
ken een week examens hebben, zodat we
op elk moment weten of we de materie
onder de knie hebben. Je komt dus nooit
voor te grote pakketten leerstof te staan.
In de winter zijn er minder trainingen
omdat de focus ligt op rusten en heropbouwen naar het volgende seizoen toe
waardoor ik meer tijd heb om te studeren. Van eind februari tot midden oktober
moet ik echter dagelijks trainen. Tel daarbij op dat we twee dagen werkplekleren
per week hebben, en je weet dat het nog
lastig zal worden. Maar het zal moeten.
Dan zal ook mijn topsportstatuut goed
van pas komen, want ik zal onvermijdelijk
lessen en labo’s missen. Uiteraard zou
ik graag profwielrenner worden, maar ik
wil ook een diploma als zekerheid want
het is enorm moeilijk om prof te worden.
Mijn ouders hebben me aangeraden om
verder te studeren. Ik heb voor VIVES
gekozen omdat mijn twee broers en mijn
vader er hebben gestudeerd en alle drie
waren ze heel tevreden over de school en
hun opleiding. Mijn broer en ik zijn trouwens de tweede generatie Decraenes
die agro- en biotechnologie aan VIVES
studeren.”

“Je mag echt niet opgeven als je
iets moois wil bereiken in je leven.”
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NOTITIES

INSCHRIJVEN

WAT I K Z E K E R
N O G M O E T V R AG E N
AAN VIVES

Je kan je volledig online inschrijven of langskomen
op één van onze campussen. Indien je langskomt, maak je het jezelf
een stuk gemakkelijker als je vooraf online registreert.

campus Brugge
Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
050 30 51 00
campus.brugge@vives.be

campus Brugge
Station
Spoorwegstraat 12
050 40 59 00
campus.brugge@vives.be

campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
056 26 41 60
campus.kortrijk@vives.be

ONLINE

campus Oostende
Station
Lijndraaiersstraat 60
059 56 90 00
campus.oostende@vives.be

ON CAMPUS

sneller

1

www.vives.be/inschrijven

2

registreren

3

definitief inschrijven

4

1

registreren

1

thuis registreren
www.vives.be
/inschrijven

2

ik kom inschrijven
op de campus

OK

indentiteitskaart
UPLOADING

OK

3

inschrijven

4

breng je identiteitskaart mee

5

laat je pasfoto nemen

6

je ontvangt meteen

· identiteitskaart
· pasfoto

5

je ontvangt thuis

€

€
STUDENTENKAART

STUDENTENKAART

Stuur al jouw vragen over studeren aan VIVES naar info@vives.be
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MAIL

campus Roeselare
Wilgenstraat 32
051 23 23 30
campus.roeselare@vives.be

campus Torhout
St.-Jozefstraat 1
050 23 10 30
campus.torhout@vives.be

vives.be

FACTUUR

FACTUUR

campus Oostende
VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c
059 30 81 50
campus.oostende@vives.be

Onze andere opleidingen leren kennen?
Vraag jouw brochure aan op info@vives.be.
ST U D I E G E B I E D

G E ZO N D H E I D S ZO R G

ST U D I E G E B I E D

HANDELSWETENSCHAPPEN
EN BEDRIJFSKUNDE

_

_

D E S I G N YO U R F U T U R E
B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
ergotherapie
logopedie en audiologie
verpleegkunde
voedings- en dieetkunde
vroedkunde
zorgtechnologie
G R A D UA ATS O P L E I D I N G
verpleegkunde

ST U D I E G E B I E D

I N D U ST R I Ë L E
WETENSCHAPPEN
E N T E C H N O LO G I E
_

D E S I G N YO U R F U T U R E

D E S I G N YO U R F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
bedrijfsmanagement
bedrijfsmanagement tri-diplomering
Business Management (English programme)
hotelmanagement
Hotel Management (English programme)
organisatie en management
toegepaste informatica
toerisme en recreatiemanagement
wellbeing- en vitaliteitsmanagement

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
autotechnologie
bouw
ecotechnologie
elektromechanica
elektronica-ICT
energietechnologie
luchtvaart
ontwerp- en productietechnologie
zorgtechnologie

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
Accounting Administration
HR-support
logies-, restaurant- en cateringmanagement
marketing
marketing- en communicatiesupport
programmeren
systeem- en netwerkbeheer
verkeerskunde en mobiliteit
winkelmanagement

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
elektromechanische systemen
hernieuwbare energiesystemen
HVAC-systemen
industriële informatica
Internet of Things
productiebeheer maakindustrie
voertuigtechnieken

ST U D I E G E B I E D

ONDERWIJS

ST U D I E G E B I E D

S O C I A A L-AG O G I S C H
WERK

_

_

D E S I G N YO U R F U T U R E

D E S I G N YO U R F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
maatschappelijke veiligheid
orthopedagogie
sociaal werk
toegepaste psychologie

E D U CAT I E V E B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
kleuteronderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
maatschappelijk werk
orthopedagogische begeleiding
sociaalcultureel werk

WELKOM

Wil je onze campussen eens bezoeken? Of wil je graag een
openlesdag meevolgen? Scan de QR-code hieronder en wij
houden je op de hoogte van al onze info- en ontmoetingsdagen.
DATA INFODAGEN

BEETJE ONGEDULDIG?

infodag.vives.be

Ga dan naar
waar je
24/7 proeflessen kan meevolgen, projecten en getuigenissen
van studenten kan bekijken, cursussen kan inkijken …

meer info
www.vives.be / www.facebook.com/viveshogeschool / infodag.vives.be
#VERYVIVES

