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V O O R W O O R D 

Weet je wat technologie al een paar jaar schreeuwt?

“ W E R E L D OV E R H E E R S I N G !”
Eerlijk: zo’n overheersing is natuurlijk nog makkelijker als die wereld beslist op zijn kop te 
gaan staan. Door de coronacrisis is de hele wereldbevolking uit zijn routine gehaald. Het 
zal je misschien verbazen, maar zo’n crisis brengt vaak het beste in de mens naar boven. 

Omdat we allemaal zo snel terug willen naar ons normale leventje, doen we extra ons best 
en werken we samen. Tja, zo gaat een evolutie natuurlijk véél sneller vooruit. 

Kijk eens wat we gedaan hebben:
• de medische sector lanceerde amper één jaar na de 

COVID-19-uitbraak al een vaccin; normaal duurt zoiets 
makkelijk tien jaar.

• jouw grootouders leerden facetimen, whatsappen en 
sms’en – alles om hun kleinkinderen te zien #mijnbom-
maisbeterdanuwbomma

• jij kon de les van bij je thuis volgen (vuistje daarvoor), live 
gebracht door je eigen leerkrachten

Zie je de rode draad? 
Wel, eigenlijk zijn het er zelfs twee. De eerste? Technologie. 
In een wereld waarin we met Billie Eilish kunnen babbelen 
via Instagram Live, heeft technologie een gigantisch aan-
deel. Ze zorgt ervoor dat we voortdurend verbonden zijn. 
Met technologie alleen gaan we het natuurlijk niet redden. 
Want wat is technologie zonder iemand die haar bedenkt 
of gebruikt? Die tweede rode draad is dan ook simpel: 
mensen. It’s all about people. 

Bij industriële wetenschappen en technologie geloven we 
in de kracht van die combinatie. Van impact creëren met 
technologie en menselijkheid. We leren je luisteren naar wat 
mensen echt nodig hebben, zodat je die noden kunt vertalen 
in een straffe oplossing. En die technologiewereld die con-
stant verandert? Dankzij jouw opleiding en de aanvullende 
cursussen die je een leven lang bij ons kunt volgen, ben je 
zelfs in 2050 zó weg met die nieuwste technologieën.

Voel je het al kriebelen?
VIVES ligt in een topregio, al zeggen we het zelf. Hier zit on-
dernemen in ons bloed. Echt: zet vijf West-Vlamingen rond 
een tafel en ze bedenken een oplossing voor dat waterlek 
dat er over drie maanden aankomt.

Die ondernemingszin krijg je hier met elke bit en byte 
ingelepeld. Jij leert de wereld rondom jou te verbeteren 
door voortdurend te denken, te doen en te maken. Daarbij 
krijg je de hulp van onze docenten en onderzoekers. En zij 
zijn niet de enige: ook de West-Vlaamse bedrijven die je 
verwelkomen op hun werkvloer maken de initiatiefnemer 
in je wakker. De kans is trouwens heel groot dat zij je nog 
voor het einde van je opleiding een job aanbieden.

Maar hoe zit dat nu met die opleidingen?
Technologie is een brede sector, dat hoeven we je niet 
te vertellen. Er zijn jobs voor mensen die technologie 
bedenken en voor mensen die technologie onderhouden. 
Om sterke kandidaten voor die jobs af te leveren, bieden 
wij maar liefst 16 opleidingen aan. Wedden dat er iets naar 
jouw goesting tussen zit? 

Zit je nog altijd met twijfels?
Kijk, we snappen het. Technologie en techniek hebben 
lang (en dan bedoelen we echt lang) een stoffig imago 
gehad. We hebben zelf ook wel de clichébeelden gezien 
van computernerds die geen zonlicht zagen. Maar eerlijk 
is eerlijk: experts als Mark Zuckerberg, Elon Musk en onze 
eigen Lieven Scheire hebben ondertussen al bewezen dat 
technologie momenteel de meest aantrekkelijke sector is 
om voor te werken. 

Bij ons staat beleving centraal op jouw weg naar een 
impactvolle carrière. Je leert alles al doende – we zijn 
ervan overtuigd dat dat de enige manier is om het verschil 
te kunnen maken. 

Dus. Jij daar. 
Klaar voor wereldoverheersing?



Campus 
BRUGGE
STATION

-

13 
L E S LO K A L E N 

142 
STA P P E N
van het station

100 
Z I T P L A ATS E N
op het terras

80 
W E R K P L E K K E N
leercentrum en 
groepswerklokaal

5004 
WA R M E 
 M A A LT I J D E N 
per academiejaar

4 416 
B E L E G D E 
B R O O D J E S 
per academiejaar

30
L A B O ’ S
voor onderwijs
en onderzoek

368 
V I V E S - ST U D E N T E N
620 KU Leuven- studenten

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

1 
AU D I TO R I U M
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37 
V I V E S -
M E D E W E R K E R S
100 KU Leuven- 
medewerkers



H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s go!
 
Campus Brugge Station is perfect 
bereikbaar. Het  gebouw ligt op amper 
100 meter van het station, en (brom)
fietsen kunnen gestald worden in de 
ruime, overdekte stalling achter de 
campus waar zich, we geven het maar 
als tip mee, een pingpongtafel bevindt. 
Als je met de auto komt, kan je aan een 
voordeeltarief een abonnement nemen 
bij een betaalparking in de buurt.

2  Let’s learn!

Leren doe je niet langer op comman-
do, leren doe je op eigen tempo, waar 
en wanneer het past. Op die mo-
menten kunnen beschikken over alle 
digitale leermateriaal is heel handig. 
Daarom stimuleren we jou om je per-
soonlijke laptop naar de hogeschool 
mee te brengen. Onze gebouwen zijn 
volledig uitgebouwd als draadloze 
campussen. Daarnaast pakt campus 
Brugge Station uit met een gezellige 
leerruimte, een groepswerklokaal, 
lokalen perfect uitgerust voor de tech-
nologische opleidingen en labo’s met 
hoogtechnologisch materiaal. 

3  Let’s bib!

Campus Brugge Station beschikt niet 
over een eigen bibliotheek, maar je kan 
wel terecht in de bibliotheek van VIVES 
Brugge Xaverianenstraat. De bibliotheek 
strekt zich uit over zomaar eventjes twee 
verdiepingen en is dankzij de opvallende 
glaspartij de architecturale krachtpatser 
van de campus. Leuk om te weten: de 
bibliotheek heeft met zijn SpellenLab de 
grootste collectie bord- en gezelschaps-
spellen ter wereld met meer dan 20.000 
titels. Heel wat van die spellen kan je als 
student ook gewoon ontlenen.

CA M P U S  B R U G G E  STAT I O N
In deze nieuwe technologiecampus aan de Spoorwegstraat zijn zowel opleidingen 

van VIVES als van de KU Leuven ondergebracht. Beide onderwijsinstellingen werken 
er intensief samen. Je studeert in het historische Brugge en de ligging aan het station 

is natuurlijk ook een belangrijke troef. The best of both worlds.

vind je – letterlijk – een kolossale 
sportieve troef: het multifunctionele 
sportterrein aan het gebouw van 
Stuvo. Wil je er (gratis) gebruik van 
maken? Bij het Stuvo-onthaal kan je 
(al even gratis) allerlei sportmate-
riaal ontlenen: voetballen, frisbees, 
petanqueballen, pingpongpalletjes … 
Even je studentenkaart tonen en een 
kleine waarborg betalen en hop, je 
bent ver(t)rokken.

01. de nagelnieuwe campus aan het station - 02. Campus Brugge Station beschikt over maar liefst dertig labo’s - 
03. even chillaxen - 04. rustig studeren in een van de vele werkplekken - 05. in het studentenrestaurant kan 
je terecht voor een volledige maaltijd, een belegd broodje of een snack - 06. de modern uitgeruste lokalen zijn 
geschikt voor zelfstandig en interactief werken

05 0601

02

04

03

4  Let’s eat!

Campus Brugge Station heeft een 
groot studentenrestaurant met een 
buitenterras, dat een prachtig uitzicht 
biedt op de stad. Je kan er dagelijks 
een (warme) dagschotel krijgen, 
naast een assortiment broodjes 
en kleine snacks. In samenwerking 
met CM-Brugge, wordt jaarlijks de 
kookcursus Kok op kot georganiseerd. 
Tijdens een viertal lessen worden 
thema’s aangesneden als party-
cooking, koken voor je lief, het geld is 
op, eenpansgerechten ... . 

5  Let’s be friends!

Op de campus in Brugge hangt er een 
ongedwongen, persoonlijke sfeer. De 
docenten zijn gemakkelijk aanspreek-
baar en je trekt eropuit met studenten 
uit andere studierichtingen. Op die 
manier leer je het leven vanuit vele 
invalshoeken bekijken. Persoonlijk 
onderwijs is een van de troeven van de 
campus in Brugge: docenten maken er 
een punt van om te werken en te leven 
tussen de studenten. Als student 
kun je ook altijd rekenen op advies 
en begeleiding, op remediëring bij 
problemen ... 

6  Let’s relax!

Studeren, dat doe je in de regel vooral 
roerloos op de stoel aan je bureau. Het 
gevaar bestaat dan dat een gezonde 
portie beweging nogal in het gedrang 
komt. De Dienst Studentenvoorzienin-
gen van VIVES zou dat niet graag zien 
gebeuren en heeft dan ook een en 
ander in petto om de VIVES-student 
goedkoop en plezierig aan sport te 
laten doen. Op vijf minuutjes fietsen, 
op campus Brugge Xaverianenstraat  
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Campus 
BRUGGE
XAVERIANENSTRAAT
-

10 
L A B O ’ S 

2500 
STA P P E N 
van het station

ZO R G L A B

500 
Z I T P L A ATS E N
in het restaurant

650 
Z I T P L A ATS E N
AU D I TO R I U M

200 
Z I T P L A ATS E N
in de bibliotheek

600 
W E R K P L E K K E N
buiten de leslokalen

25617 
WA R M E 
 M A A LT I J D E N 
per academiejaar

26841 
B E L E G D E  B R O O D J E S 
per academiejaar

450 
PA R K E E R P L A ATS E N
op de campus

ST U VO

3600 
ST U D E N T E N

26 
VA A R D I G H E I D S -
LO K A L E N

363 
M E D E W E R K E R S

53 
L E S - 

LO K A L E N

F A C T S  &  F I G U R E SF A C T S  &  F I G U R E S
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H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s go!
 
VIVES Brugge Xaverianenstraat 
houdt van de fiets en heeft daarom 
stallingen voor 790 fietsen. Verder is 
er een eigen bushalte met een directe 
verbinding met het station (om de 20 
minuten, op de piekmomenten om de 
10 minuten). Liever met de auto? Er 
zijn maar liefst 450 parkeerplaatsen 
en zowaar een eigen afrit aan de 
Expresweg. How fancy is that? 

2  Let’s bib!

Misschien wel hét paradepaardje van 
campus Brugge Xaverianenstraat is de 
bibliotheek. Die strekt zich uit over zo-
maar eventjes twee verdiepingen en is 
dankzij de opvallende glaspartij de ar-
chitecturale krachtpatser van de cam-
pus. Leuk om te weten: de bibliotheek 
heeft met zijn SpellenLab de grootste 
collectie bord- en gezelschapsspellen 
ter wereld met meer dan 20.000 titels. 
Heel wat van die spellen kan je als 
student ook gewoon ontlenen.

3  Let’s learn!

De campus heeft drie auditoria met 
respectievelijk 350 en tweemaal 150 
zitplaatsen, van elkaar gescheiden 
door verplaatsbare akoestische 
wanden. Worden die weggenomen, 
dan kan er één indrukwekkend audi-
torium met 650 zitplaatsen worden 
 gecreëerd. Maar je krijgt er uiteraard 
les in goed uitgeruste lokalen. Indus-
triële wetenschappen en technologie 
studeren in VIVES Brugge Xaveria-
nenstraat betekent studeren in stijl. 
Je krijgt er les in een uniek gebouw in 
goed uitgeruste lokalen voorzien van 
alle moderne communicatiemiddelen. 

Vergeten we ook niet de state-of-the-
art computerlokalen, de labo’s, de 
groepslokalen, de werkhoekjes … 
 

4  Let’s eat!

Campus Brugge Xaverianenstraat 
heeft een eigen studentenrestau-
rant, goed voor 500 zitplaatsen én 
een ruim terras midden in het groen. 
De campus heeft trouwens een 
eigen  Starbucks on the Go, waar je 
verschillende koffiesoorten, espresso 
shots, thee en chocoladedranken kan 
krijgen, die je bovendien kan laten 
personaliseren met je favoriete siroop. 
En dat is nog niet alles. Met de 
Br(e)ad Pit op het gelijkvloers heeft 
deze campus ongetwijfeld de brood-
jeszaak met de meest originele naam. 
En na de openingsuren horen we je 
denken? Geen nood, je kan dag en 
nacht terecht voor dagverse broodjes, 
slaatjes, fruit en warme maaltijden 
aan de automaat. Uiteraard zijn er 
ook micro golfovens voorzien om je 
maaltijd op te warmen.

5  Let’s be friends!

Wie binnenkomt in campus Brugge 
Xaverianenstraat voelt zich meteen 
welkom. Dat gevoel is heel bewust 
gecreëerd. De architecten voorzagen 
een centraal atrium met een grote 
onthaalruimte die dé ontmoetings-
plaats voor studenten vormt. De ruime 
trappen en open galerijen met deels 
afgesloten studie-eilanden zijn ideaal 
om af te spreken of even te studeren. 
Ook de buitenruimte is heel bewust 
als grote ontmoetingsplaats ontwor-
pen, met veel groen, zitblokken en een 
ligweide die ook als amfitheater kan 
dienen. 

6  Let’s relax!

Campus Brugge Xaverianenstraat 
heeft – letterlijk – een kolossale 
sportieve troef: het multifunctionele 
sportterrein aan het gebouw van 
Stuvo. Wil je er (gratis) gebruik van 
maken? Bij het Stuvo-onthaal kan je 
(al even gratis) allerlei sportmate-
riaal ontlenen: voetballen, frisbees, 
petanqueballen, pingpongpalletjes … 
Even je studentenkaart tonen en een 
kleine waarborg betalen en hop, je 
bent ver(t)rokken!

01. de architecturale trappenhal geeft een fantastisch ruimtegevoel - 02. in de bibliotheek kan je rustig studeren 
en vind je alle vakliteratuur - 03. in het studentenrestaurant is er een ruime keuze en heb je een mooi zicht op 
de omgeving - 04. in het nieuwe Stuvo-gebouw kan je terecht met al je vragen over dingen die niet rechtstreeks 
met je vakken te maken hebben - 05. op het grasveld achter de campus kan je van het zonnetje genieten - 06. je 
vindt overal in het gebouw mooie studentenwerkplekken waar je jouw laptop kan opladen

CA M P U S  B R U G G E 
 X AV E R I A N E N ST R A AT

De Brugse campus aan de Xaverianenstraat is werkelijk een architecturaal pareltje. 
Eenmaal in de inkomhal weet je het direct: dit is een hypermoderne campus met veel 
ruimte, licht en open studentenwerkplekken. Laat het hoger onderwijs maar komen.

01

02 03

04

05 06



Campus 
KORTRIJK
-

3514 
STA P P E N
van het station 

5 PA R K I N G S 
op de campus

175
ST U D E N T E N -
K A M E R S

1500 M ³ 
V I J V E R S 

30000 
WA R M E 
M A A LT I J D E N
per academiejaar

9161 
ST U D E N T E N

736 
D O C E N T E N
en gastdocenten 

24 
AU L A’ S

S AW

D I E N ST 
 O N D E R ZO E K

V I V E S 
 I N N OVAT I O N 

C E N T E R

O N D

G E Z

I W T

I W T

H W B

H O U S E  O F 
W E LL B E I N G

FO R U M
ST U VO

T H E 
C LO U D

M A A K L A B

B I B

I W T

38000
B E L E G D E 

B R O O D J E S  
per academiejaar 

108 
L E S LO K A L E N

63
L A B O ’ S 
en practicumlokalen

24 
C O LL A B O R AT I O N 

R O O M S

G E Z :  gezondheidszorg
H W B : handelswetenschappen 

en bedrijfskunde
I W T : industriële wetenschappen 

en technologie
O N D : onderwijs
S AW : sociaal-agogisch werk

F A C T S  &  F I G U R E S F A C T S  &  F I G U R E S
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H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s eat!

Eten op campus Kortrijk kan je 
zonder overdrijven samenvatten als 
‘gastronomische luxe’. Je vindt wellicht 
nergens anders een campus met een 
groter aanbod eten en drinken. In 
studentenrestaurant The Cube kan je 
elke dag terecht voor een dagschotel 
en een ruim aanbod alternatieven 
(koude schotels, vegetarische maaltij-
den, pastaschotels, belegde broodjes, 
meeneempizza’s en -pasta’s, wraps, 
snacks, desserts …). Koffie gewenst? 
De campus heeft zowaar een eigen 
Starbucks-automaat met een weelde 
aan koffievariëteiten, espressoshots, 
thee en chocoladedranken (die je 
kan personaliseren met je favorie-
te siroop).Dan is er ook nog bistro 
’t  Forum, waar je niet alleen een vol-
ledige maaltijd bestelt, maar ook nog 
eens bediend wordt aan tafel. En met 
wat geluk eet je in ‘t zonnetje, want 
’t  Forum heeft ook een buitenterras.

Fan van broodjes? Dan belooft deze 
campus je de hemel, in de vorm van 
broodjesbar Deli, met zijn dagelijkse 
portie belegde broodjes, worsten-
broodjes, koffiekoeken, wraps, 
versgebakken wafels, soep, slaatjes, 
muffins ... Weinig tijd om aan te 
schuiven? Dan bestel je toch gewoon 
’s morgens je broodje om het later die 
dag op te pikken? 
En dat is nog niet alles: in het gebouw 
van het studiegebied onderwijs ligt 
The Foodies, voor de liefhebbers 
van gezonde snacks. Fans van de 
Italiaanse keuken kunnen dan weer 
terecht in Storia Di, een knus hoekje 
in het hoofdgebouw waar je elke dag 
het beste uit de Italiaanse keuken kan 
afhalen.

2  Let’s go!

Te laat in de les of het lab? Dan is ‘ik 
geraakte moeilijk op de campus’ het 
flauwst denkbare excuus. Zo vertrek-
ken er elke morgen zes bussen aan 
de hoofdingang van station Kortrijk 
rechtstreeks naar VIVES. Verder heeft 
de campus zo’n 1000 eigen parkeer-
plaatsen én kan je gratis gebruik ma-
ken van de grote parking aan Kortrijk 
Xpo, die op minder dan vijf minuten 
stappen van de campus ligt. Ook 
fietsers en voetgangers zijn hier de 
koning te rijk: de campus heeft eigen 
fiets- en wandelassen en uiteraard de 
nodige fietsenstallingen.

3  Let’s play!

Hoger onderwijs betekent soms ook 
wel eens: enkele kilo’s erbij. Maar in 
Kortrijk geen uitvluchten! Je vindt hier 
onder meer twee minivoetbalveldjes, 
een basketbalplein, een Finse piste en 
verschillende pingpongtafels. Bij het 
onthaal van de Dienst Studentenvoor-
zieningen (Stuvo) kan je al het nodige 
sportmateriaal – voetbal, frisbee, 
squashracket, pingpongpalletjes en 
balletjes … – gratis ontlenen. Even je 
studentenkaart tonen en klaar.

CA M P U S  KO RT R I J K
Op hoog Kortrijk vind je de grootste campus van VIVES. Deze moderne, frisse en 

groene open campus biedt studenten heel wat mogelijkheden om ten volle van een 
gezellig studentenleven te genieten. Hier kan je heel diverse opleidingen van in totaal 

vijf verschillende studiegebieden volgen.

01. de zitput in The Cube biedt plaats aan meer dan vijftig studenten en nodigt uit tot interactieve  werkvormen - 02. 
tijd voor ontspanning en een partijtje pingpong in het gebouw van autotechnologie - 03. fun at the campus - 04. het 
Maaklab, atelier voor de maakindustrie - 05. rustig studeren in een van de vele werkplekken - 06. in het studenten-
restaurant van The Cube kan je terecht voor een volledige maaltijd, een belegd broodje of een snack

0502

0301 04

06
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4  Let’s do it!

Industriële wetenschappen en tech-
nologie studeren aan VIVES-campus 
Kortrijk, dat is studeren in stijl. Alle 
leslokalen, auditoria en labo’s zijn 
hier perfect uitgerust, net als de eigen 
campusbibliotheek trouwens. Daar-
naast vind je er ook het VAC, het VIVES 
Autotechnologiecentrum met meer 
dan 2000 m2 atelierruimte om aan 
voertuigen te sleutelen, de testkamers 
met vermogenstestbanken en de 
showroom niet meegerekend. 

Verder vind je op deze campus het 
Maaklab, waar handige en minder 
handige studenten onder deskun-
dige leiding van een docent aan de 
slag kunnen met lasersnijmachines, 
3D-printers …
Studenten van het studiegebied 
gezondheidszorg krijgen er les in het 
Simlab. Ze krijgen er de kans om hun 
competenties te oefenen in nage-
bootste omstandigheden die heel re-
alistisch overkomen (met onder meer 
een pop die echt kan bevallen). Ze 
kunnen er ook oefenen in een heuse 
‘immersive room’ waar ze volledig on-
dergedompeld worden in levensechte 
hulpverleningssituaties.
In het studiegebied onderwijs zijn er 
dan weer state-of-the-art collabo-
ration rooms, in het gebouw voor 
sociaal-agogisch werk hebben de 
studenten een polyvalente ruimte om 
u tegen te zeggen en werkplekken 
perfect geschikt voor de sociaal-ago-
gisch werker in spé. Dat er overal meer 
dan fijne en aangename plekken zijn, 
daar kan het gebouw voor handels-
wetenschappen ‘The Cloud‘ ook voor 
tekenen met de allernieuwste lesmo-
gelijkheden in mooie architecturale 
leslokalen.

5  Let’s go green!

Groen is rustgevend. Op de cam-
pus vind je veel hagen, boompjes 
en talrijke graspartijen tussen de 
gebouwen. Ideaal om even te verpozen 
met studiegenoten (zeker als het weer 
meevalt). En als dat nog niet genoeg 
is, dan kan je de Doorniksesteenweg 
gewoon oversteken: op letterlijk twin-
tig meter van de campus vind je een 
prachtige rozentuin en een mooi park 
waar je samen met je medestudenten 
de breincelletjes even tot rust kan la-
ten komen. Alleen kan natuurlijk ook.

6  Let’s relax!
 
Overal op de campus vind je leuke 
hangplekken of chillzones waar je naar 
hartenlust kan chillaxen. Bij goed weer 
kan je op de campus lekker barbe-
cueën. Ja je leest het goed, we hebben 
verschillende barbecue corners waar jij 
zomaar gebruik kan van maken. 
In de vele chillzones kan je in alle rust, 
samen met je vrienden of klasgenoten, 
aan groepsprojecten werken, even tot 
rust komen of een praatje slaan. Al deze 
zones zijn vrij toegankelijk voor alle stu-
denten en zijn ideaal om te vertoeven 
tijdens een springuur of pauze. Het is 
trouwens de ideale ontmoetingsplek 
om studenten uit andere studiegebie-
den te leren kennen. 

H O T S P O T S H O T S P O T S

CA M P U S  KO RT R I J K

01. in de grote bibliotheek in ‘t Forum vind je heel wat vakliteratuur, naslagwerken en didactisch materiaal - 
02. een blik op het atelier van autotechnologie - 03. voor alle koffieliefhebbers is er in ‘t Forum een baristacorner 
met heerlijke koffie en bijhorende zoete smaakjes - 04. studenten aan het werk in het Maaklab - 05. middagpauze 
in de centrale hal van het gebouw industriële wetenschappen en technologie - 06. één van de vele aula’s op de 
campus - 07. op de campus valt er altijd wel iets te beleven
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1   Let’s eat!

In Campus Oostende Station kan je 
elke dag van 8 tot 13.30 uur in het 
restaurant terecht voor ontbijtkoeken, 
belegde broodjes, pasta, worsten-
broodjes ...  

2   Let’s go!

Als een campus Oostende Station 
heet, weet je al meteen dat de campus 
zich dichtbij het station bevindt (waar 
trouwens ook alle bussen én de kust-
tram een halte hebben). Kom je met 
de auto? Dan parkeer je gewoon in de 
buurt op één van de randparkings die 
zich op wandelafstand van de campus 
bevinden, of in de ondergrondse 
parking van de campus zelf (tegen een 
kleine vergoeding). Fietsers stallen dan 
weer hun ros in de ruime, overdekte 
fietsenstalling. 

3   Let’s do it!

Omdat campus Oostende Station 
focust op de bachelor bouw en het 
 graduaat hernieuwbare energiesyste-
men, is hier alles gericht op die oplei-
dingen: naast lokalen en auditoria zijn 
er labo’s bouwfysica, bouwmaterialen 
en grondmechanica, een  buitenlabo 
beton en een opslagruimte voor 
bouwmaterialen. Verder vind je er een 
vergaderzaal, een open landschaps-
bureau en stille werkruimtes. Voor de 
liefhebbers is er ook een pingpong- en 
een pooltafel. 

CA M P U S  O O ST E N D E  STAT I O N
De gloednieuwe campus voor de studenten van de bouwopleidingen in 

 Oostende is modern, leuk en supergezellig. Je voelt zo dat het hier fijn is om te 
leren en je studententijd door te brengen met je vrienden. En het station van 

 Oostende is natuurlijk vlakbij.

H O T S P O T SH O T S P O T S

01. het self-service restaurant vervult een dubbele rol: ’s middags kan je er lekker eten en na de lunchpauze kan 
je er rustig studeren - 02. studenten gefocust op hun projectwerk - 03. de grote aula - 04. praktijk in een van de 
labo’s - 05. ontspanning troef in de nagelnieuwe inkomhal - 06. welkom in VIVES campus Oostende Station - 
07. er valt altijd wel iets te beleven op de campus

04 05

06

07

02
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1   Let’s eat!

Campus Oostende VLOC heeft uiter-
aard eigen eetmogelijkheden, maar 
verwijst je ook graag door naar één 
van de vele gezellige horecazaken in 
de buurt. Je studeert ten slotte aan de 
kust, de trekpleister bij uitstek. 

2   Let’s go!

De campus is uitstekend bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Trams, 
bussen … ze stoppen allemaal aan 
het station van Oostende, van waaruit 
je gemakkelijk de campus bereikt. 
Leuk om weten: aangezien het Vlaams 
Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) 
op de luchthaven van Oostende is 
gelegen, is dit de enige campus van 
heel het land waar je je privévliegtuig 
kan parkeren voor de deur. Boeings 
zien landen terwijl je ’s middags je bo-
terhammen eet? Het is hier dagelijkse 
kost.
 

3   Let’s do it!

Het VLOC is de place to be voor de 
luchtvaartopleidingen van VIVES. 
De school heeft bijgevolg een heel 
uitgebreide infrastructuur die uniek is 
in de Benelux, met diverse vliegtuigen, 
helikopters, motoren en simulatoren, 
en verder tal van gespecialiseerde 
labo’s ingericht voor elke specialiteit: 
vliegtuig- en helikoptersystemen, 
ontwerp en productie, composieten en 
drones. Kortom, je vliegt er hier vanaf 
dag één met veel goesting in.

CA M P U S  O O ST E N D E  V LO C
De campus Oostende VLOC aan de landingsbaan van Oostende is werkelijk een 

unieke plaats om te studeren.  Vanuit je werkplek de Boeings zien opstijgen 
en landen is de max. Studenten van heel de Benelux komen hier een opleiding 

volgen tot aspirant-lijnpiloot, luchtvaarttechnicus of dronespecialist.

H O T S P O T SH O T S P O T S

01.  studenten tekenen hun vliegroute uit - 02. de loods met de laatste nieuwe aanwinsten een Falcon en de ‘cor-
billard’, de naam die deze Seaking meekreeg van haar bemanning - 03. toestellen van organisaties die deelnemen 
aan de Luchtvaartdag - 04. studenten specialiseren zich in het Dronelab - 05. ‘bezoekers’ aan het VLOC - 
06. studenten aan het werk aan een praktijkopdracht

03

01 02

05

06

04
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WIST JE DAT …

… je op campus  Roeselare 
ook biotechniek en gezond-

heidszorg kan  studeren? 
Lees er alles over in onze 

brochure van biotechniek of 
 gezondheidszorg of op  

vives.be/bio of vives.be/gez.

H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s eat!

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

2  Let’s relax!

Even weg van je bureau? 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. Wist je dat je ook zelf 
sportieve activiteiten op of rond de 
campus kan organiseren, en dat Stuvo 
dat zelfs graag mee ondersteunt? 

3  Let’s go!

Het is zo goed als onmogelijk om 
 VIVES in Roeselare niét vlot te berei-
ken. De campus ligt in het centrum 
van de stad, heeft een parking met 
110 parkeerplaatsen in de onmid-
dellijke omgeving en is de beste 
vriend van het openbaar vervoer: 
dagelijks zijn er treinverbindingen 
vanuit  Brugge, Kortrijk en Gent en 
stadbussen 5 en 6 houden vlak bij de 
campus halt. Ook vanuit de verschil-
lende steden in de buurt vertrekken er 
regelmatig bussen richting Roeselare.

4  Let’s do it!

Studeren aan VIVES is studeren in de 
beste omstandigheden. Mooi bewijs 
daarvan: campus Roeselare, met zijn 
studielandschap, vaardigheidscen-
trum verpleegkunde, praktijkcentrum 
land- en tuinbouw, verschillende 
labo’s, praktijklokalen en uiteraard 
aula’s met de modernste leermidde-
len. 

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 onze gezellige campus. 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.  

01

03 07

05

04

06

02

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
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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 dat sterk afhankelijk van opleiding tot opleiding. We zetten 
alvast een aantal hoogtepunten van het huidige academiejaar op een rij.

T I M E L I N ET I M E L I N E
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WELKOM 
bij  industr iële wetenschappen
en technologie
-
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We beginnen met een actuele vraag: 
is IWT een typisch mannelijk studie-
gebied?
Nicolas: “Die misvatting is er wel, maar 
dat zou eigenlijk niet mogen, want het 
staat even goed open voor meisjes 
als voor jongens. Al is het een feit dat 
meisjes niet zo goed vertegenwoordigd 
zijn - met zorgtechnologie en ecotech-
nologie als uitzonderingen – in die 
laatste zitten toch een tiental meisjes. 
Pieter: In autotechnologie zit er geen 
enkel meisje. Dat terwijl ze er best 
hun mannetje zouden kunnen staan. 
Bij deze dan ook een warme oproep 
aan alle meisjes die net als ik graag 
aan auto’s en vrachtwagens werken 
om bij ons te komen studeren (lacht).”
Klaas: “Bij ons in elektronica-ICT 
zitten er geen meisjes, in geen enkel 
jaar. Ook van vorige jaren heb ik geen 
weet. Jammer, want de opleiding is 
boeiend en programmeren staat open 
voor iedereen. Maar misschien dat het 
elektronicagedeelte hen niet echt aan-
spreekt? Onterecht natuurlijk. Ik zou in 
elk geval geen probleem hebben met 
meer meisjes in de klas (lacht).”
Henri: “We moeten inderdaad af van het 
cliché dat er binnen industriële weten-
schappen en technolgie alleen maar 
‘vakmannen’ rondlopen. We moeten ook 
meer ‘vakvrouwen’ hebben. Net zoals de 
zorgsector nog al te vaak met vrouwen 
wordt geassocieerd: daar spreken men-
sen ook bijna altijd over ‘verpleegsters’ 
in plaats van ‘verplegers’.” 
Bennert: “Er vallen binnen de oplei-
ding elektromechanische systemen 
inderdaad maar weinig meisjes te 
bespeuren. Naar ik heb horen zeggen 
moeten diegene die wel voor deze 
opleiding kiezen, zeker niet onderdoen 
voor hun mannelijke collega’s (lacht).

Hoe hebben jullie destijds VIVES en 
IWT leren kennen?
Thomas: “Via de SID-in. Dat was echt 
wel een nuttige ervaring. Als je daar 

langsgaat bij een opleiding die je 
interesseert, en er staat daar een 
enthousiaste, boeiende docent die 
je helemaal warm maakt: dan ben je 
overtuigd.”
Abel: “Ik ben ook naar de openlesdag 
gekomen. Dat geeft je een goed beeld 
van wat je te wachten staat. Ook naar 
de opencampusdag ben ik geweest.”
Casper: “Dat neemt niet weg dat een 
studiekeuze maken niet zo evident 
is: ik vond niets dat mij echt lag. Tot 
ik op de opleiding voertuigtechnieken 
botste. Ik was sowieso al met auto’s 
bezig, maar dan eerder theoretisch: ik 
las er veel over. En nu kan ik daar ook 
een praktische invulling aan geven.”
Pieter: “Laten we eerlijk zijn: er zijn 
ook héél veel richtingen waaruit je 
kan kiezen en sommige daarvan lijken 
dan nog op elkaar ook. Dat maakt de 
keuze nog moeilijker. Daarom is het 
belangrijk om goed na te denken bij 
de keuze die je maakt.”
Henri: “Ik ben letterlijk heel België 
rondgereden op zoek naar de juiste 
opleiding. Ik ben zelfs bij de marine 
en de militaire school langs geweest, 
om er eventueel als technicus te 
beginnen. Ook onderhoudstechnieken 
heb ik overwogen. Om dan uiteinde-
lijk bij HVAC uit te komen. Waarom? 
Omwille van de werkzekerheid, maar 
ook de afwisseling: de ene dag doe 
je onderhoud, de andere dag ga je op 
depannage … Ook de zoektocht naar 
fouten en defecten is altijd anders.”
Abel: “Die werkzekerheid mag je niet 
onderschatten: binnen IWT kan je heel 
wat opleidingen volgen die je naar een 
knelpuntberoep brengen. En bedrijven 
zijn sowieso altijd op zoek naar mede-
werkers met technische bagage.”

Thomas: “Maar laten we toch vooral 
interesse en passie niet vergeten. Want 
je moet het tenslotte graag doen.”
Pieter: “En er zijn ook nog altijd tools 
als de Columbus-test om je te helpen 
oriënteren. Al zijn die tests natuurlijk 
niet helemaal sluitend.”

Pieter, jij bent van Halle. Hoe kom jij 
terecht in VIVES Kortrijk?
Pieter: “Ten eerste zijn er maar drie 
scholen die autotechnologie aanbie-
den. Ten tweede had ik gehoord dat dit 
hier een heel goede hogeschool was. 
En ten derde wist ik dat ze hier wer-
ken met vooruitstrevende elektronica 
en met elektrische en hybride voer-
tuigen. En aangezien dat volgens mij 
de toekomst is, vond ik de opleiding 
aan VIVES interessanter dan aan de 
andere twee, waar meer met klassieke 
wagens wordt gewerkt.”
Stéphane: “Ook op andere vlakken is 
VIVES eerst. Zo hebben we bijvoor-
beeld een 3D-printer voor metaal, wat 
weinig andere hogescholen kunnen 
zeggen. VIVES is niet alleen de eerste 
maar ook de enige hogeschool die 
daarmee werkt.”
Dylan: “Binnen ecotechnologie 
houden we de vinger aan de pols door 
zoveel mogelijk in contact te staan 
met het werkveld: we doen bedrijfs-
bezoeken, we lopen stage in relevante 
organisaties … Dat zorgt er ook voor 
dat we op het einde van de rit hele-
maal klaar zijn voor de arbeidsmarkt.”

Een clichévraag tussendoor: is eco-
technologie een opleiding enkel voor 
‘groene’ jongens en meisjes?
Dylan: “Absoluut niet. We hebben een 
heel gevarieerde mix aan studenten en 
interesses. Zo zitten er hier mensen die 
geïnteresseerd zijn in milieu, maar even 
goed anderen die vooral meer willen 
ontdekken over energie, materialen, 
afvalstoffen en recyclage. Het klimaat 
is uiteraard een thema dat in deze op-

“Het aspect 
werkzekerheid mag je niet 

onderschatten: binnen 
industriële wetenschappen 

en technologie kan je 
heel wat opleidingen 
volgen die je naar een 

knelpuntberoep brengen.” 

De toekomst zal meer en meer technologisch worden – daar is iedereen 
het over eens. Daarom is het studiegebied industriële wetenschappen 
en technologie (IWT) van cruciaal belang, want hier studeren de 
toekomstig technisch geschoolde professionals die het verschil zullen 
maken. We lieten er enkele aan het woord. 

Studenten industriële wetenschappen en technologie 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
-
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D I A L O O G

“Aso’ers worden 
vaak afgeschrikt door 
de praktijkgerichte, 

technische kant van de 
opleiding. Een onterechte 
vrees, aangezien iedereen 

hier van nul begint.”
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leiding aan bod komt, maar dan eerder 
vanuit een oplossingsgericht denken 
en zoeken naar wat we er daadwerke-
lijk kunnen aan doen aan de hand van 
(nieuwe) technologiën en toepassingen.” 

Klaas, jij studeert hier elektroni-
ca-ICT. Moet je daar al veel over 
weten als je die opleiding begint? Om 
nog maar eens een cliché boven te ha-
len: moet je een computernerd zijn?
Klaas: “Absoluut niet, en ik ben het 
beste voorbeeld. Ik kwam uit een 
aso-richting en had nog nooit één 
letter geprogrammeerd. Uiteraard is 
dat in het begin wat wennen, maar als 
je bereid bent je ervoor in te zetten, 
ben je snel mee. Er wordt dus wel 
verwacht dat je heel regelmatig en 
ook op eigen initiatief gaat program-
meren, want anders kom je achter te 
lopen. Maar gelukkig word je hier ook 
heel goed begeleid door de docenten. 
Daarom zou ik VIVES eigenlijk willen 
aanraden om nog meer in te zetten op 
doe-dagen, zodat veel meer studen-
ten kunnen proeven van hogeschool-
onderwijs. En dan vooral aso-studen-
ten, die nog te vaak te horen krijgen 
dat ze naar de universiteit moeten, 
omdat de hogeschool minderwaardig 
zou zijn.”

Hoe hebben jullie de overstap van 
middelbaar naar hoger onderwijs 
verteerd?
Abel: “Heel goed eigenlijk. Het eerste 
wat me opviel, was de rust en vrijheid. 
In het middelbaar had je les van 
8.30 tot 16.30 uur en ’s avonds nog 

met ergotherapeuten en sociaal 
werkers. Een heel positief gegeven, 
want je kan veel van elkaar leren. Zo 
kan een verpleegkundige mij heel veel 
vertellen over werken met patiënten, 
terwijl wij dan weer input kunnen 
geven over de werking van bepaalde 
toestellen of technieken. Vanaf het 
tweede jaar zitten we ook af en toe in 
het Zorglab.”

Hebben jullie het gevoel dat VIVES 
jullie voldoende ondersteunt als 
jullie het eens lastig hebben of met 
vragen zitten?
Thomas: “Absoluut. Ik heb zelfs 
leerbegeleiding gekregen. Het wilde 
aanvankelijk niet echt vlotten voor mij, 
dus ben ik naar Stuvo geweest, waar 
ze mij leerbegeleiding hebben aange-
raden. Of de drempel niet te groot was 
om naar Stuvo te stappen? Nee hoor, 
ze hebben mij daar de contactgege-
vens bezorgd en ik heb een afspraak 
gemaakt met de begeleider – er zijn 
genoeg springuren om dat te doen.”
Nicolas: “Het helpt ook natuurlijk dat 
we hier in kleine groepen les krijgen. 
Zo kan je zonder problemen een do-
cent aanspreken. En die zal op zijn of 
haar beurt sneller merken als het bij 
een student niet zo goed loopt.”

Soms is ook gewoon veranderen van 
richting aan de orde. Stéphane en 
Thomas, jullie zijn heroriënteerders. 
Vertel daar eens iets over.
Stéphane: “Ik heb eerst een jaar indu-
strieel ingenieur gedaan, vervolgens 

een hoop huiswerk. Hier beginnen 
we om 10 uur en is het om 12 uur al 
lunchpauze (lacht). Maar let op, die 
vrije tijd heb je echt wel nodig om aan 
je projecten te werken, die vaak groot 
en complex zijn. Als je je tijd slim 
gebruikt heb je veel minder avond-
werk dan in het middelbaar. Nu, dat 
doe ik ook graag, omdat elk vak dat 
ik heb een vak is waar ik bewust voor 
heb gekozen. Ik doe niets meer tegen 
mijn zin. Dat was vroeger met Frans 
en Nederlands wel anders, maar daar 
moést ik aanwezig zijn (lacht).”
Thomas: “Met die vrijheid komt na-
tuur lijk ook de nodige verantwoor-
delijkheid. Zo moet je zelf een flink 
deel van het papierwerk van je stage 
in orde brengen. Ook voor de tijdige 
ondertekening van je contract sta je 
zelf in.”

De baseline van VIVES luidt ‘Design 
Your Future’. Kunnen jullie zich 
daarin herkennen?
Pieter: “Absoluut. Zo is het binnen 
autotechnologie mogelijk om te 
specialiseren in moto’s, vrachtwagens, 
elektrische auto’s … Je kan dus echt 
gericht je toekomsttraject uitstip-
pelen. Bovendien zijn er ook veel 
overkoepelende vakken, waardoor 
je meer in contact komt met andere 
studiegebieden.”

VIVES maakt ook werk van studie-
gebied-overkoepelende labs.
Nicolas: “Daar zit ik in. Binnen zorg-
technologie zijn die Livelabs heel 
belangrijk: we werken daar samen 

heb ik een jaar gewerkt, en toen ben 
ik hier ontwerp- en productietechno-
logie komen studeren. Ik zat hier met-
een op mijn plaats: veel meer praktijk, 
plus een richting die heel sterk met de 
realiteit is verbonden.”
Thomas: “Ik heb eerst elektronica-ICT 
gedaan, maar de inhoud lag mij niet 
zo. Dus ben ik zoek gegaan naar een 
richting die meer focuste op energie en 
elektriciteit en ben ik bij de bachelor 
energietechnologie uitgekomen.”

Wat vinden jullie van de campus 
zelf?
Klaas: “Overzichtelijk en praktisch, 
maar er zou wel nog wat meer par-
keerplaats mogen zijn.”
Henri: “Misschien moeten we voort-
aan massaal met de fiets naar school 
komen (lacht).”
Dylan: “Dat zou mooi zijn, maar zelfs 
in ecotechnologie komen alle studen-
ten met de auto.”

“Als je je tijd slim 
gebruikt heb je veel 

minder avondwerk dan 
in het middelbaar.”

Pieter: “Maar er is hoop: in autotech-
nologie werken we aan elektrische 
scooters.”
Nicolas: “Je eet hier ook goed. Zo is de 
saladbar in het gebouw van onderwijs 
in Kortrijk echt super. Er is hier echt 
voor elk wat wils. Honger zal je hier 
niet lijden (lacht).”

Hier aankomen op een campus waar 
je niemand kent: viel dat mee?
Klaas: “Bij mij zeker. Aangezien ik uit 
het aso kwam, kende ik hier effectief 
niemand, maar dat gold voor iedereen 
van mijn richting. Dus dan ga je auto-
matisch elkaar opzoeken. Waarom zo 
weinig aso’ers voor een graduaat of 
bachelor kiezen? Omdat er nog altijd 
vooroordelen bestaan dat een master 
beter zou zijn. Maar ook omdat aso’ers 
wellicht afgeschrikt worden door de 
praktijkgerichte, technische kant, 
iets waar ze nog nooit van geproefd 
hadden. Een onterechte vrees, aange-
zien iedereen hier, voorkennis of niet, 
van nul begint. Dus: vind je als aso’er 
een bepaalde opleiding interessant? 
Gewoon doen!”
Stéphane: “Dat vind ik dus ook. Net als 
Klaas kom ik uit het aso en ik heb de 
overstap probleemloos gemaakt.” 
Casper: “Laat je vooral niet pushen door 
je ouders, die misschien liever willen dat 
je dokter of advocaat wordt, of die zelf 
universiteit hebben gedaan en willen 
dat je in hun voetstappen volgt, terwijl 
je net misschien heel handig bent. Doe 
daarom gewoon iets wat je graag doet, 
waar je goesting en interesse in hebt.”

D I A L O O G



kleiner

BACHELOR

GRADUAAT

opstap
naar

bachelor

opstap
naar

master

met een bachelordiploma 
ben je breed inzetbaar

met een masterdiploma ben je
professional in een vakgebied

GROEPEN

vaktechnische
kennis en 
vaardigheden

praktijkgerichte 
opleiding en 
werkplekleren

praktijkgericht
studeren en 
uitgebreide stage

vakspecifieke
en algemene 
competenties

INHOUD

OPLEIDING

DUUR

2 jaar

3 jaar

groter

MASTER

JOB
met een graduaatsdiploma 

kan je starten met
 een specifiek beroep

JOB

2 of 3 x per
semester

EVALUATIE

1 x per
semester

flexibel 
instappen

toegankelijke
docenten

jobzekerheid

vormen het geheel van 
kennis, vaardigheden en 

attitudes en zorgen 
ervoor dat je kritisch 

kan meedenken en 
evolueren in je job

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

Bij zowel een graduaats- 
als bacheloropleiding 
staat VIVES garant voor  ...

GRADUAATSOPLEIDING

Wat als je na je opleiding wil verder studeren?

PROFESSIONEEL 
GERICHTE BACHELOR

BACHELOR- 
NA-BACHELOR

MASTERschakel-
programma

MASTER- 
NA-MASTER

DOCTOR
ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

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  graduaatsopleiding leert al  doende.

V E R S U S V E R S U S
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overzicht

BACHELOR-
OPLEIDINGEN 
-

bachelor in de autotechnologie
bachelor in de bouw
bachelor in de ecotechnologie
bachelor in de elektromechanica

afstudeerrichtingen:
· automatisering

· elektromechanica

· klimatisering

bachelor in de elektronica-ICT

afstudeerrichtingen:
· elektronica

· ICT

keuzetraject:

Artificial Intelligence

bachelor in de energietechnologie
bachelor in de luchtvaart

afstudeerrichtingen:
· aspirant-lijnpiloot

· luchtvaarttechnologie

specialisaties:

luchtvaarttechnologie

Unmanned Aircraft Systems

bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

afstudeerrichtingen:
· kunststofverwerking

· ontwerp- en productietechnologie

bachelor in de zorgtechnologie
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“Ik studeer bachelor 
 autotechnologie. Waarom ik 
van Halle kom studeren in 
Kortrijk? Omdat dit in mijn 
ogen de beste hogeschool is 
om deze opleiding te doen. 
De infrastructuur is nieuw 
en het materiaal waarmee 
we werken toekomstgericht: 
zowel elektrische, hybride als 
waterstofvoertuigen. Ik zit 
op kot, en dat valt heel goed 
mee. Vooral omdat ik kotge-

noten heb die hier al langer 
studeren en dus gouden tips 
kunnen geven rond studie-
methode en zo. Ik wil trou-
wens ook even benadrukken 
dat ik Kortrijk écht wel een 
toffe studentenstad vind, met 
veel ontspanningsmogelijk-
heden. Mijn wereld is er veel 
ruimer door geworden. Mijn 
advies? Volg je passie, vecht 
ervoor en geef niet te snel 
op. En ook: neem voldoende 

pauze en ga eens een luchtje 
scheppen, dat maakt vaak 
een wereld van verschil. Mijn 
grote droom is om zelfstan-
dig te worden en een eigen 
garage voor vrachtwagens op 
te starten. Die specialisatie is 
echter maar mogelijk in het 
derde jaar, maar ook in het 
eerste jaar zien we er al één 
en ander over wat maakt dat 
de opbouw naar het derde 
jaar heel mooi is.”

Pieter Van Lathem
over de opleiding 
autotechnologie

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Bert Desender
bert.desender@vives.be

056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... de opleiding een eigen 
ECO-raceteam en rallycrossteam 
heeft? We beschikken bovendien 

over een ultramoderne werkplaats 
van meer dan 2000 m² met ruim 

40 voertuigen.

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·Master Automotive Engineering
 ·specialisatieprogramma Automotive 
Management

jobkansen
 ·diagnosetechnicus
 ·Master Technician
 ·Parts Manager
 ·after sales verantwoordelijke
 ·zaakvoerder
 ·auto-expert
 ·controleur automobielinspectie
 ·technisch-commercieel medewerker
 ·technisch trainer
 ·motorsporttechnieker

vakken
 ·verbrandingsmotoren 
 ·remsystemen en 
 wielgeleiding 
 ·aandrijflijn 
 · lab voertuigtechnologie 
 · lab en theorie 
 voertuigelektriciteit
 · lab toegepaste 
 wetenschappen
 ·kunststoffen en metalen 
 ·professionele 
 communicatie
 ·voertuigtechnisch 

rekenen
 ·motormanagement 
 ·aandrijflijn en prestaties 
 · lab en theorie voertuig-
elektronica 
 · lab netwerktechnologie 
en assistentiesystemen 
 ·voertuigtechnisch 
ontwerp
 ·voertuigdynamica 
 ·Frans  
 ·chassismanagement 
 ·elektrische aandrijving 

 · lab hybride en 
 elektrische voertuigen 
 · lab truck en bus
 ·voertuighydraulica 
 · lab mobiele 
 automatisering
 ·bedrijfsmanagement 
 ·expertise en 
 kwaliteitszorg
 ·Emerging Technologies
 · International Experience
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
In deze opleiding zijn de theoretische 
vakken telkens gekoppeld aan prak-
tijklessen onder de vorm van labo’s. Zo 
doe je niet alleen technische kennis 
op, maar leer je ook in team werken, 
initiatief nemen, rapporteren, commu-
niceren en zelfstandig werken. 
Naast lessen en labo’s maak je 
vanaf het tweede jaar kennis met 
het werkveld via studiebezoeken. Je 
komt in contact met alle domeinen 
van de sector van de autotechnologie: 
personenwagens, rally- en circuitwa-
gens, vrachtwagens, motorfietsen, 
landbouwmachines … 
In het derde jaar gaan we samen 
op ‘International Experience Week’, 
waarbij we diverse voertuigtechnische 
musea en productielijnen bezoeken.

stage
In het tweede jaar volg je een stage 
van vier weken in een herstellings-
werkplaats.  
In het laatste semester van je opleiding 
loop je gedurende zes weken stage in 
de voertuigsector. Je kan deze stage 
combineren met je bachelorproef.

-
bachelor in de

AUTOTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
De wereld van de autotechnologie is in volle ontwikkeling 
door de recente evoluties op het vlak van elektronica en 
brandstoffen. Rijden we straks allemaal op elektriciteit 
of waterstof? In de opleiding autotechnologie leer je 
samen met gedreven collega’s alles over diesel-, benzine-, 
elektrische, hybride- en waterstofvoertuigen. Naast 
auto’s werken we ook uitgebreid aan vrachtwagens, 
landbouwvoertuigen, heftrucks, motorfietsen, 
racewagens … Onze one of a kind infrastructuur, het 
kenniscentrum Smart Mobility en de samenwerking met 
invoerders en bedrijven staan garant voor een boeiende 
opleiding.

01. lab: student aan het werk 
in het lab verbrandings-

motoren – 02. autosport: 
 VIVES-rallywagen volledig 

gebouwd en ontwikkeld door 
studenten autotechnologie - 

03. VAC: Vlaams Autotechno-
logisch Centrum, met meer 

dan 2000m² praktijkruimte -
 04. eco wagen: onze volledig 

elektrisch aangedreven 
ECO-wagen waarmee we 
jaarlijks deelnemen aan 

de Shell-ECO-marathon in 
Londen - 05. bachelorproef: 
studente gefocust bezig aan 

haar bachelorproef

labopraktijk: het speerpunt  
binnen de opleiding

01 02

03

0504
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Kim Vandecaveye
over de opleiding bouw

“Ik zit momenteel in mijn 
derde en laatste jaar bouw. 
Ik was destijds op zoek naar 
een innovatieve opleiding 
waarin veel gebeurde. Om-
dat wetenschap mij altijd 
geboeid heeft, zocht ik een 
studie die een wetenschap-
pelijke insteek had. De 
STEM-opleiding bouw bood 
mij alles wat ik zocht. Ook 
de campus in Oostende was 
in dat opzicht overtuigend: 

een nieuw gebouw met 
op-en-top faciliteiten voor 
studenten. En de ligging 
van de campus ten opzichte 
van het station is ideaal. 
Akkoord, het is misschien 
niet de meest populaire 
studentenstad, maar we 
hebben hier wel de zee én 
de nodige horeca. Dus geen 
klachten. Mijn keuzetraject 
is in stapjes verlopen. Dat 
komt vooral omdat ik het ge-

voel had dat ik in het hoger 
onderwijs werd gesmeten, 
zonder dat ik al een idee 
had van wat ik wilde doen. 
Pas wanneer je je ergens in 
begint te verdiepen, kan je 
er ook interesse in krijgen. 
Dat is dan ook mijn gouden 
tip voor toekomstige hoge-
schoolstudenten: informeer 
je grondig, ga naar de 
infodagen en praat er met 
studenten én docenten.”

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Oostende Station:  

Wim Haegeman
wim.haegeman@vives.be
bouw.oostende@vives.be

050 40 59 00

www.vives.be/bouw
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... de Vlaamse bouw een 
 ingrijpende digitalisering heeft 
ondergaan met robots, drones, 

3D-printing en Building Informa-
tion Modelling? Smart Buildings 

zijn voortaan de norm.

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen, bouwkunde

jobkansen
 ·werfleider
 ·technisch tekenaar
 ·calculator
 · inkoper technisch-commerciële 
dienst
 ·verantwoordelijke technische dienst
 ·planningsverantwoordelijke
 ·kwaliteitsverantwoordelijke
 ·EPB-verslaggever

vakken
 · ICT-vaardigheden
 ·bouwkundige rekentech-
nieken
 ·sterkteleer
 ·bouwmaterialen
 ·grafische technieken
 ·Emerging Technologies
 ·grondmechanica
 ·bouwproject(en)
 ·toegepaste fysica - bouw
 ·bouwmeten
 · infrastructuurwerken
 ·bouwconstructies
 ·bouwadministratie

 ·werfmanagement
 ·betonberekening
 ·betonwerken
 ·toegepaste bouwfysica
 ·bouwrecht
 ·kwaliteit en veiligheid in 
de bouw
 ·prijscalculatie
 ·staalconstructies
 ·bouwtechnische 
 installaties
 ·energetische 
 bouwcoördinatie
 ·metselwerk- en 

 houtconstructies
 ·werfmachines
 ·toegepaste EPB
 ·afwerkingstechnieken
 ·vernieuwbouw en 
 restauratie
 ·bedrijfsbeheer
 ·ondernemen, marketing 
en verkoop
 ·sociale wetgeving
 · International Mobillity
 ·bouwproject
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
Je bestudeert het gebouw van A tot Z 
maar ook de burgerlijke bouwkunde 
komt aan bod. Je leert hoe je omgaat 
met erfgoed en restauratie en krijgt oog 
voor duurzaamheid en ecologie. In het 
eerste jaar leer je alles over funde-
ringswerken, infrastructuurwerken, 
bouwmaterialen, bouwconstructies 
om in een tweede jaar verder te gaan 
met betonberekeningen, betonwerken, 
staalconstructies, metsel- en hout-
constructies. In het laatste jaar komen 
de afwerkingstechnieken aan bod 
samen met bouwtechnische installa-
ties, renovatiewerken en uiteraard de 
EPB-regelgeving. Je werkt elk semester 
aan een vakoverschrijdend bouwpro-
ject waarin de onderwerpen van de 
vakken concreet worden gemaakt in 
een bouwrealisatie. Activerende lessen 
staan centraal en hoorcolleges worden 
aangevuld met oefen- of labosessies. 
Er is een diversiteit aan werkvormen 
waarin de beroepspraktijk nooit ver 
weg is.  Ook werf- en bedrijfsbezoeken 
komen frequent aan bod.

stage
Je loopt vanaf het tweede jaar stage 
in een bouwbedrijf. Zo krijg je de kans 
om van de verschillende takken uit de 
bouwsector te proeven. Op het einde van 
je opleiding volg je een werf gedurende 
zes maanden op waarvan minimaal acht 
weken ter plaatse. De studie die je van 
die werf maakt, is ook je bachelorproef.

-
bachelor in de

BOUW
dagonderwijs - campus Oostende Station

-
De opleiding bachelor in de bouw zet in op duurzaam en 
energetisch bouwen, groene energie en is heel praktijkge-
richt. Je maakt het bouwproces van dichtbij mee: van op 
de tekentafel tot op de werf. Maar vergis je niet, naast de 
technische insteek is er in de opleiding ook veel aandacht 
voor de zogenaamde soft skills: communicatie, overleg, 
organisatie … Met deze opleiding kom je terecht in een 
sector waar werkzekerheid gegarandeerd is.

werken: jobs in de bouw zijn jobs 
voor de toekomst

01. labo: hands-on in een 
labosessie; theorie en praktijk 

gaan hand in hand – 02. praktijk: 
landmeten, 3D-scanning, 

Building Information Modelling … 
het hoort er allemaal bij - 03. cer-
tificaten: na training voorzien we 

in de nodige certificaten EHBO, 
steigerbouw, Vol-VCA …

01 02

0302

01
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“Ik studeer ecotechnolo-
gie, specialisatie milieu en 
mobiliteit. Ik ben me eerst 
gaan informeren op de SID-in 
en na een gesprek met het 
opleidingshoofd was ik ervan 
overtuigd dat deze opleiding 
iets voor mij was. Dat is dan 
ook mijn tip: informeer je op 
voorhand grondig, zelfs al zal 
de hoeveelheid informatie 
misschien wat overweldigend 
zijn. Het studentenleven 

voldoet volledig aan mijn ver-
wachtingen. Er is echt geen 
enkele reden om daar bang 
voor te zijn. De hoeveelheden 
leerstof vallen best mee, je 
hebt veel praktijk én je geniet 
veel meer vrijheid. Na het be-
halen van mijn diploma zou 
ik graag nog verder studeren. 
Waar ik wel van geschrokken 
ben is het vooroordeel dat 
nog altijd leeft dat hoge-
schoolopleidingen minder-

waardig zijn aan masters. Ten 
eerste is de leerstof vergelijk-
baar en ten tweede ligt er aan 
de hogeschool meer focus op 
praktijk, wat je meer kansen 
biedt op de arbeidsmarkt, 
waar ze vaak al wat prak-
tijkervaring vragen. Ouders 
die hun kinderen pushen om 
universiteit te doen omdat 
dat beter staat? Dat is niet 
meer van deze tijd, omdat het 
gewoon niet klopt.” 

Dylan D’Helft
over de opleiding 
 ecotechnologie

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Nele Pinket
nele.pinket@vives.be

056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... de opleiding ecotechnologie 
een unieke opleiding is in 

Vlaanderen en elke student 
na afstuderen het atttest voor 

milieucoördinator B op zak heeft, 
wat een interessante troef is bij de 

zoektocht naar een job?

 
verder studeren
 ·master in de industriële wetenschap-
pen, milieukunde
 ·master in de industriële wetenschap-
pen, energie
 ·Master in Ecotechnology
 ·tweede bachelor - milieu- en duur-
zaamheidsmanagement
 ·tweede bachelor - bouw

jobkansen
 ·milieucoördinator
 ·deskundige afvalbeheer
 ·duurzaamheidsadviseur
 ·klimaatadviseur
 ·duurzaamheidsambtenaar
 ·Sustainable Energy Consultant
 ·Sustainability Manager
 ·Environmental Policy Advisor
 ·milieu-inspecteur
 ·projectleider
 · luchtdichtheidstester
 ·EPB-verslaggever
 ·EPB-adviseur
 ·energieadviseur
 ·medewerker studie- en adviesbureau
 ·Facility Manager

vakken
 ·milieutechnologie
 ·energie
 ·toegepaste materialen-
kennis
 ·procestechnologie
 ·milieu- en energierecht
 ·projectbeheer
 ·milieu-economie
 ·voertuigtechnologie
 ·grafische technieken
 ·milieutopics

 ·ecodesign en levens-
cyclusanalyse
 ·Ecosystem Services
 ·duurzaam ondernemen
 ·Blue Resources
 ·milieutopics
 ·project ecotechnologie
 · International Project
 ·ondernemerschap en 
innovatie
 ·Emerging Technologies

 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
In deze opleiding gaan theorie en 
praktijk hand in hand. Je ziet onmid-
dellijk ook de toepassing via bedrijfs-
bezoeken, praktijksessies en beurs-
bezoeken. Je krijgt ook regelmatig les 
van een spreker uit het bedrijfsleven 
of van de overheid. Op die manier 
kom je in contact met de verschillen-
de facetten van je latere werkveld. 
Bovendien is er in de opleiding heel 
wat projectwerk geïntegreerd, waar je 
aan de slag gaat met een case uit de 
praktijk. 

stage
Je loopt zowel in het eerste als het
tweede jaar drie weken stage. 
In het derde jaar is er een uitgebreide 
stage waar ook je bachelorproef is 
aan gekoppeld.

-
bachelor in de

ECOTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Ben je op zoek naar een unieke, energieke opleiding waar je klaar
gestoomd wordt om mee te bouwen aan het energieverhaal van
vandaag en morgen? Wil je een voortrekkersrol spelen om oplos-
singen te zoeken voor de uitdagingen op vlak van omgeving en
milieu? Ga je graag de uitdaging aan om innovaties te ontwikke-
len op vlak van materialen en ecologie? Dan is de opleiding
ecotechologie je op het lijf geschreven. Deze opleiding legt het
accent niet op pure techniek, op installeren of afregelen. Je leert
echter wel hoe je de meest innovatieve technologie optimaal kan
inzetten om een antwoord te bieden op uitdagingen gerelateerd
aan energieverbruik en energie-efficiëntie, materiaalimpact, 
 milieu, klimaat en omgeving. Als afgestudeerde ecotechnoloog 
heb je een futureproof diploma op zak waar het werkveld van 
vandaag en morgen hard naar op zoek is.

02

03

01

02

uitwisselingsproject met Zweden: 
tijdens de opleiding ga je met de volle-

dige groep op uitwisselingsproject naar 
Zweden, waar je samen met de Zweedse 

studenten op stap gaat 

01. theorie en praktijk gaan hand
in hand: labo’s binnen en buiten

de muren van de hogeschool - 02.
in en met je toekomstig werkveld: 

stages, bedrijfsbezoeken en 
gastcolleges 

projectwerk - 03. 3 kennispijlers: 
milieu (lucht, bodem, water en 

ecologie), energie en materialen
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Abel Vanthorre
over de opleiding 
 elektromechanica

“Ik volg nu de bachelor 
elektromechanica, nadat ik 
het gelijknamige graduaat 
had afgewerkt en zit in mijn 
tweede jaar afstudeerrichting 
automatisering. Wat we hier 
vooral doen, is program-
meren, want daar komt het 
uiteindelijk op neer. Ik droom 
er dan ook van om later 
programmeur te worden en 
bijvoorbeeld de automatisatie 
van machines te program-

meren. Student zijn is echt 
leuk. Vooral omdat ik graag 
voortdurend bijleer. De over-
gang naar hoger onderwijs 
heb ik niet als lastig ervaren, 
ook al omdat dit de richting is 
die ik wilde doen. Elk vak dat 
ik doe, doe ik graag. Maar het 
scheelde niet veel of ik was 
gewoon beginnen werken: 
ik wist namelijk niet dat het 
graduaat elektromechanica 
bestond. Ik had wel weet van 

de bachelor, maar die leek 
mij te hoog gegrepen. Toen ie-
mand mij op het bestaan van 
een praktijkgericht graduaat 
wees, heb ik niet geaarzeld. 
Zeker toen bleek dat ik het in 
Kortrijk kon doen. De enige 
andere optie was Antwerpen. 
Nu doe ik de bachelor: ik zie 
wel of ik die aankan want ik 
zit toch wel tegen de limieten 
aan. Maar als je het niet pro-
beert, zal je het nooit weten.”

contact 
meer info

 opleidingshoofd campus Brugge Station:  
Martin Wylleman

martin.wylleman@vives.be
050 40 59 00

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Tom Van Beneden

tom.vanbeneden@vives.be
056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

… deze opleiding voor meer 
dan de helft uit labs, practica, 

oefensessies, projectwerk en stage 
bestaat? 

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en  
technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen:

 ·  elektromechanica (industrieel 
ingenieur elektromechanica)
 ·energie (industrieel ingenieur 
energie)

jobkansen
 · technisch coördinator
 ·productie-/kwaliteits-/veiligheids-
manager
 ·programmeur PLC
 ·onderhoudstechnicus
 ·Process Engineer
 · logistiek verantwoordelijke
 ·zelfstandig ondernemer
 ·project- en/of werfleider
 ·tekenaar
 · (technisch-commercieel) inkoper
 ·verantwoordelijke technische dienst
 ·plannings-/kwaliteitsverantwoordelijke
 ·machineontwerper
 · leraar technische vakken

vakken
 
Campus Brugge en Kortrijk
 ·automatisering
 ·Emerging Technologies
 ·hydraulica
 ·sterkteleer
 · International Mobility
 ·bedrijfsbeheer
 · (materialen)kunde
 · (toegepaste) elektro-
techniek
 · (toegepaste) wiskunde
 ·pneumatica
 ·stage en bachelorproef

Campus Brugge
 ·domotica, netwerken en 
automatisering
 ·elektriciteit

 ·elektrische machines
 ·elektronica
 ·kinematica en dynamica
 ·kwaliteits- en  
veiligheidszorg
 ·machineonderdelen
 ·mechanica
 ·mechanisch tekenen
 ·milieuvriendelijke energie
 ·pomptechnologie
 ·productietechnieken
 ·project automatisering
 ·regeltechniek en virtuele 
instrumentatie
 ·robotica
 ·sensoren
 ·Software Based Automation
 ·veilig elektrisch ontwerp

 ·webtechnologie
 ·stage duaal leren

Campus Kortrijk
 ·Electrical Design
 · communicatievaardigheid
 ·dynamica
 ·energietechnologie
 ·fluidomechanica
 · industrieel product ontwerp
 · industriële veiligheid
 · IoT
 · labo wetenschappen
 ·Mechanical Design
 ·mechatronica
 ·People Management
 ·statica
 ·thermodynamica

studeren  
& leren
programma
In het eerste jaar krijg je een brede 
technische basis, waarin alle aspec-
ten van de elektromechanica aan bod 
komen.  
Je krijgt een mix van 50% theorie 
en 50% praktijk onder de vorm van 
labs, oefensessies, practica, stage en 
projectwerk. Hierdoor kan je vanuit 
elke vooropleiding aan de afstudeer-
richting starten. 
Vanaf het tweede jaar kies je de optie 
elektromechanica-automatisering, 
met een groter traject in automatise-
ren, aansturen en regelen. 
In het derde jaar vervolmaak je je kun-
nen en bereid je je voor op de stage 
en de bachelorproef met zelfstandige 
projecten. 

stage
Het volledige laatste semester van 
de opleiding ga je aan de slag in een 
bedrijf naar keuze. Je loopt er stage 
en realiseert er aansluitend je finale 
automatiseringsproject als bachelor-
proef.

-
bachelor in de 

ELEKTROMECHANICA
afstudeerrichting 

AUTOMATISERING
dagonderwijs - campus Brugge Station en Kortrijk

-
Het aansturen van elektromechanische systemen met de
nieuwste technieken, dat is automatisering. Je leert 
PLC-sturing, aandrijvingen, robotica, netwerken en Internet 
of  Things toe te passen in een industriële omgeving. In het 
verhaal van de industrie worden productiemiddelen van op 
afstand snel en gevarieerd ingezet. De opleiding automa-
tisering is daarin essentieel en het diploma is dan ook veel 
gevraagd in de industrie van de toekomst.

03

02

02

01

01. onmisbaar: productiepro-
cessen worden steeds meer 

geautomatiseerd en de vraag naar 
werknemers die met die technolo-

gie overweg kunnen is veel groter 
dan het aanbod - 02. onderzoek: 

de elektromechanica van de 
toekomst combineert het elek-

trische en mechanische met een 
intelligente aansturing; Artificiële 
Intelligentie en Internet of Things 

openen een enorme waaier aan 
nieuwe mogelijkheden voor machi-

nesturing, waarnaar onderzoeken 
lopen binnen de opleiding 

veelzijdig: je krijgt een basisopleiding 
 waarmee je paraat bent om op de meest 

diverse platformen aan de slag te gaan; 
verschillende toestellen van verschillende 

fabrikanten komen aan bod
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WIST JE DAT . . .

… deze opleiding voor meer 
dan de helft uit labs, practica, 

oefensessies, projectwerk en stage 
bestaat, en dat bachelor in de 

elektromechanica in de top 20 van 
diploma’s staat die het snelst een 

goedbetaalde job opleveren?

contact 
meer info

opleidingshoofd campus Brugge Station:  
Martin Wylleman

martin.wylleman@vives.be
050 40 59 00

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Tom Van Beneden

tom.vanbeneden@vives.be
056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

breed: je leert het totale beeld van 
een machine kennen, van ontwerp 

tot inbedrijfname

vakken
Campus Brugge en Kortrijk
 ·automatisering
 ·Emerging Technologies
 ·statica
 ·elektrotechniek
 · (elektrische) aandrijf-
technieken
 ·sterkteleer
 ·energietechnologie
 ·pneumatica en hydraulica
 ·kinematica en dynamica
 ·regeltechniek
 ·veiligheid
 ·bedrijfsmanagement
 ·toegepaste wiskunde
 · (materialen)kunde

 ·stage
 ·bachelorproef 

Campus Brugge
 ·CNC
 ·elektronica
 ·verbrandingsmotoren
 ·kwaliteitszorg
 ·machineonderdelen
 ·mechanisch tekenen
 ·mechanische 
 meettechnieken
 ·pomptechnologie
 ·productietechnieken
 ·project mechanica
 ·sensoren

 · International Mobility
 ·stage / duaal leren 

Campus Kortrijk
 · professionele communicatie
 ·Electrical Design
 · International Skills
 ·fluïdomechanica
 · industrieel product ontwerp
 ·project elektromechanica
 · Internet of Things
 · lab toegepaste 
 wetenschappen
 ·Mechanical Design
 ·mechatronica
 ·P&ID

studeren  
& leren
programma
In het eerste jaar krijg je een brede 
technische basis, waarin alle aspec-
ten van de elektromechanica aan bod 
komen. 
Je krijgt een mix van 50% theorie 
en 50% praktijk onder de vorm van 
labs, oefensessies, practica, stage en 
projectwerk. Hierdoor kan je vanuit 
elke vooropleiding aan deze opleiding 
starten. 
Vanaf het tweede jaar ga je voor de 
afstudeerrichting elektromechanica, 
waarbij product – en machineontwerp 
voor jou het belangrijkst worden. 
Na het eerste semester van het derde 
jaar ben je klaar voor je stage en 
bachelorproef.

stage
Tijdens het laatste semester van de 
opleiding ga je aan de slag in een 
bedrijf dat je kiest volgens je interes-
ses. Je loopt er stage en realiseert er 
aansluitend je bachelorproef.

-
bachelor in de 

ELEKTROMECHANICA
afstudeerrichting 

ELEKTROMECHANICA
dagonderwijs - campus Brugge Station en Kortrijk

-
De afstudeerrichting elektromechanica combineert de 
kennis van machinebouw en -ontwerp met het aan-
sturen en regelen van die machines. Je wordt opgeleid tot 
één van de breedst inzetbare mensen in de wereld van 
techniek en technologie en verzekert je dan ook van een 
zeer gewild diploma. Elektromechanica biedt je een solide 
basis  waarmee je later alle richtingen uit kan.

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de industrië-
le wetenschappen en technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen:

 ·elektromechanica (industrieel 
ingenieur elektromechanica)
 ·energie (industrieel ingenieur 
energie)

jobkansen
 · technisch coördinator
 ·productiemanager
 ·werkvoorbereider
 ·programmeur PLC
 ·onderhoudstechnicus
 ·Process Engineer
 · logistiek verantwoordelijke
 ·zelfstandig ondernemer
 ·project- en/of werfleider
 ·tekenaar
 · (technisch-commercieel) inkoper
 ·verantwoordelijke technische dienst
 ·plannings-/kwaliteitsverantwoordelijke
 ·machineontwerper
 · leraar technische vakken

“Ik studeerde elektro-
mechanica, de breedste 
technologieopleiding in het 
hoger onderwijs. Na mijn 
opleiding lijnpiloot heb ik 
besloten er nog een bachelor 
bij te doen. De VDAB raadde 
mij deze opleiding aan, 
omdat ze goed in de markt 
ligt. Ze sluit bovendien heel 
dicht aan bij mijn interesses. 
We volgen les in een volledig 

nieuw gebouw, dus ook al het 
materiaal is super. Toen we 
hier begonnen was de infra-
structuur nog niet helemaal 
afgewerkt, maar ondertus-
sen zijn we volledig geïn-
stalleerd. Ik zou graag aan 
de slag gaan in een groot, 
internationaal bedrijf. Maar 
ik vlieg ook nog altijd, dus 
denk ik eraan om dat later 
in bijberoep verder te doen. 

Als lesgever welteverstaan. 
Ik raad iedere toekomstige 
hogeschoolstudent dan ook 
aan om eerst te onderzoeken 
wat hij of zij later écht wil 
doen en welke job hij of zij 
wil uitoefenen. Zoek vervol-
gens de opleiding die je daar 
het best op voorbereidt. Kies 
dus nooit iets gewoon omdat 
je vrienden het ook doen zou 
ik zeggen.”

Cédric Vandierendonck
over de opleiding 
 elektromechanica

03

01 02

0504

01. onmisbaar: kennis van de 
mogelijkheden en grenzen van 

materialen en productiemethoden 
vormen de basis van elk proces - 

02. onderzoek: Automated Guided 
Vehicles (AGV’s) kunnen een 

productieproces aanzienlijk effi-
ciënter maken; VIVES onderzoekt 

hoe deze toestellen ook in kmo’s 
inzetbaar te maken - 03. lab: je 

opleiding bestaat voor ongeveer de 
helft uit theorie en de andere helft 

uit practica, labs, oefensessies; 
binnen de muren van VIVES leer je 

omgaan met de diverse materialen, 
toestellen en machines waarmee 

je later in het werkveld aan de slag 
zal gaan - 04. enthousiast: je kan 

steeds beroep doen op je vele me-
destudenten of docenten - 05. toe-

komst: de beroepsmogelijkheden 
met het diploma elektro mechanica 

zijn eindeloos
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“Ik zit momenteel in mijn 
derde jaar. Ik koos voor deze 
opleiding omdat mijn vader 
een bedrijf heeft dat gespe-
cialiseerd is in loodgieterij 
en klimatisering. Ik wil dat 
op termijn graag overne-
men. Mijn vader is na zijn 
secundair meteen beginnen 
werken – ik wil wel eerst een 
diploma, zodat ik mijn kennis 
kan verdiepen, nieuwe trends, 

technieken en ontwikke-
lingen kan oppikken … De 
opleiding is best interessant, 
vooral omdat ze praktijkge-
richt is; zélfs in de theorieles-
sen, omdat daar altijd naar 
de praktijk verwezen wordt. Ik 
wil dus zoals gezegd later in 
het bedrijf van mijn vader aan 
de slag, maar dat betekent 
niet dat ik na het behalen 
van mijn bachelor meteen 

ga werken. Ik zou eerst nog 
de opleiding industrieel 
ingenieur willen doen, om nog 
steviger in mijn schoenen te 
staan. Tips voor toekomstige 
hogeschoolstudenten? Doe 
wat je graag doet en wat 
je interesseert. Ik ben van 
kind af aan al geboeid door 
technieken en klimatisering 
dus was het logisch dat ik 
hiervoor zou kiezen.”

Robbe Seynaeve
over de afstudeerrichting 
 klimatisering

 
WIST JE DAT . . .

… enkel erkende HVAC-technici 
warmtepompen mogen 

plaatsen en je met je diploma 
klimatisering automatisch 
erkend installateur bent?

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Tom Van Beneden
tom.vanbeneden@vives.be

056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

onmisbaar: klimatisering is niet 
meer weg te denken uit de huidige 

wereld van de groene energie

01. onmisbaar: HVAC is overal 
aanwezig, met een opleiding 

klimatisering ben je zeker - 
02. onderzoek: de opleiding 

elektromechanica – klimatisering 
heeft een zeer goed contact met de 

bedrijven, wat ervoor zorgt dat de 
nieuwste evoluties ook snel bij de 

studenten terechtkomen - 03. labo: 
in het labo worden je alle nodige 

vaardigheden aangeleerd om na je 
opleiding dadelijk zelf aan de slag 
te kunnen - 04. enthousiast: met 

klimatisering ga je onder meer op 
studiereis naar de hoofdzetel van 

Viessmann in Duitsland en bezoek 
je diverse internationale vakbeur-

zen - 05. toekomst: na je studies 
kan je ook bij VIVES terecht voor 

gecertifieerde navormingen

vakken
 ·Electrical Design
 ·Emerging Technologies
 ·Mechanical Design
 ·statica
 · industrieel product-
ontwerp
 ·energietechnologie
 ·mechatronica
 ·materialenkennis
 ·fluidomechanica
 ·automatisering

 ·sterkteleer
 ·thermodynamica
 · lab toegepaste 
 wetenschappen
 ·wiskunde
 ·communicatieve 
 vaardigheden
 ·elektrotechniek
 ·processturing
 ·P&ID
 ·koeltechniek

 ·verwarmingstechniek
 ·gebouwentechniek
 ·Frans
 ·Engels
 · luchttechniek
 ·hernieuwbare energie-
techniek
 ·People Management
 ·bedrijfsmanagement
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
In het eerste jaar krijg je een brede 
technische basis, waarin alle aspec-
ten van de elektromechanica aan 
bod komen. Je krijgt een mix van 50% 
theorie en 50% praktijk onder de vorm 
van labo’s, oefensessies, practica, 
stage en projectwerk. Hierdoor kan 
je vanuit deze vooropleiding aan de 
afstudeerrichting starten. 
In het tweede jaar kies je als optie 
elektromechanica-klimatisering en 
richt je je volledig op HVAC en gebou-
wentechniek. 
Je specialiseert je in het derde jaar 
verder in verwarmen, koelen en ener-
gietechnieken.

stage
Het volledige laatste semester van 
de opleiding doe je in een bedrijf naar 
keuze. Je loopt er stage en realiseert 
er aansluitend je bachelorproef.

-
bachelor in de

ELEKTROMECHANICA
afstudeerrichting 

KLIMATISERING
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Heb je interesse in de techniek van klimatisatie? In deze 
afstudeerrichting leer je hoe je isolatiewaarden moet 
berekenen, verwarmings- en koelinstallaties dimensio-
neert, een studie maakt over rationeel energieverbruik en 
hoe je een totaalproject oplevert en installeert. HVAC en 
slim energiegebruik zijn in deze wereld niet meer weg te 
denken. Als gediplomeerde in de klimatisering ben je zeker 
van een boeiende job. 

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de  
industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen:

 ·elektromechanica (industrieel 
ingenieur elektromechanica)
 ·energie (industrieel ingenieur 
energie)

jobkansen
 · technisch coördinator
 ·onderhoudstechnicus
 ·Process Engineer
 · logistiek verantwoordelijke
 ·zelfstandig ondernemer
 ·projectleider
 ·werfleider
 ·energiemanager
 ·ontwerper
 ·brander-/koeltechnicus
 ·technicus centrale verwarming
 ·offertecalculator
 ·technisch-commercieel adviseur
 ·bouwkundig tekenaar
 ·technisch-commercieel inkoper
 ·verantwoordelijke technische dienst
 ·planningsverantwoordelijke
 ·kwaliteits- of veiligheidsmanager
 · leraar technische vakken

01 02

03

0504
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“Ik koos voor de bachelor 
elektronica, omdat die 
materie mij altijd al geboeid 
heeft. Ik was er als meisje 
in de minderheid, maar 
het is een opleiding die 
voor alle duidelijkheid voor 
iedereen is weggelegd. 
Hiervoor heb ik 2,5 jaar 
industrieel ingenieur gestu-

deerd. Maar de studiedruk 
werd me te groot, dus ben 
ik veranderd en heb ik voor 
een bachelor gekozen. Ik 
heb  een opleiding gevolgd 
die me heel goed is beval-
len, vooral dankzij het feit 
dat die heel praktijkgericht 
is. Bovendien zaten we in 
een nieuwe campus en is 

het materiaal waarmee we 
werken heel eigentijds. 
Mijn tip voor toekomstige 
hogeschoolstudenten: ga 
naar de verschillende in-
fodagen. Informeer je goed 
voor je beslist. Zo maak je 
zeker een goede keuze.”

Charlotte Pieters
over de opleiding  
 elektronica-ICT

contact 
meer info

opleidingshoofd campus Brugge Station:  
Franky Loret

franky.loret@vives.be
050 40 59 00

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Pedro Calleeuw

pedro.calleeuw@vives.be
0471 32 53 54

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... je je kan specialiseren in 
verschillende beroepsprofie-

len en dat een grote groep van 
de laatstejaarsstudenten zich 

engageert als begeleider van de 
 Techniekacademie?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen

 ·elektrotechniek
 ·elektronica – ICT

jobkansen
 · installateur en hersteller
 ·ontwerper
 ·technisch designer
 ·dienstverlener/field-service
 ·kwaliteitstechnicus
 ·Support Engineer
 ·ploegleider
 · ICT-coördinator
 · IoT-deskundige
 ·commercieel medewerker
 ·zelfstandige
 · leraar/trainer

vakken
Campus Brugge en Kortrijk
 ·digitale technieken/ 
systemen
 ·elektriciteit
 ·elektronica
 ·Emerging Technologies
 · IoT-devices
 ·telecommunicatie
 · (toegepaste) wiskunde
 ·vermogenelektronica
 ·stage 
 ·bachelorproef

Campus Brugge
 ·projectwerk
 ·objectgeoriënteerd pro-
grammeren
 ·databases

 ·Web Essentials
 ·Linux Essentials
 ·microcontrollers
 ·communicatietechnologie
 ·AI Fundamentals
 ·PCB Design
 · IoT Apps
 ·Digital System Design
 ·regeltechniek
 ·digitale signaalverwerking
 ·computerarchitectuur

Campus Kortrijk
 ·basisschakelingen 
IOT-systemen
 ·computernetwerken
 · ICT

 ·People Management
 ·professionele 
 communicatie
 ·project audio
 ·project elektronica
 ·signaalverwerking
 ·toegepaste 
 wetenschappen
 ·transmissielijnen en 
modulatietechnieken
 ·wetenschappen
 ·viruele instrumentatie
 ·Operating Systems
 ·Business Projects
 ·Cloud Computing

studeren  
& leren
pogramma
De theorievakken die je krijgt worden 
aangevuld met practica en oefeningen. 
Je voert je labo-opdrachten uit in kleine 
groepen. In het eerste jaar leer je de 
basis en in het tweede jaar diep je de 
technische vakken verder uit. Het derde 
jaar staat vooral in het teken van je 
stage en bachelorproef die je in samen-
werking met een bedrijf realiseert. 
Projectwerk staat centraal in de 
opleiding.

stage
In je opleiding zorgen we voor een even-
wichtige mix van theorie en praktijk. 
Elke theoretische cursus is gekoppeld 
aan een praktisch lab. Je werkt in kleine 
groepen wanneer je labo-opdrachten 
moet uitvoeren.
De aanpak evolueert over de drie jaar. In 
het eerste jaar is er tijd voor de basis en 
je krijgt de nodige ‘fundamenten’ mee 
want alleen met voldoende basiskennis 
ben je in staat om ook na je studies 
de tech nologische evoluties te blijven 
volgen. In het tweede jaar diepen we de 
technische vakken verder uit. Het derde 
jaar staat vooral in het teken van je 
bachelorproef. Je draait mee in het be-
drijfsleven en realiseert in samenwer-
king met een bedrijf je afstudeerwerk.
Tijdens die drie jaar is ook projectwerk 
een belangrijk onderdeel van je oplei-
ding. Hierdoor krijg je voeling met alle 
aspecten van de hedendaagse tech-
nologie die heel belangrijk zijn in het 
competentiegericht hoger onderwijs.

-
bachelor in de 

ELEKTRONICA-ICT
afstudeerrichting 

ELEKTRONICA
dagonderwijs - campus Brugge Station
dag- en avondonderwijs - campus Kortrijk
-

Na een gemeenschappelijke basisopleiding kan je in
deze bacheloropleiding kiezen voor de afstudeerrichting
elektronica. Met dit diploma scoor je hoog op de arbeids-
markt omdat je over een brede basisopleiding beschikt.
Je maakt uitgebreid kennis met microprocessorsystemen,
randapparatuur en telecommunicatie.

01. hardware design: je leert 
elektronische systemen 

ontwerpen, van component 
tot afgewerkt product –

 02. Embedded Systems: 
 microcontrollers, interfacing 
en Firmware Design hebben 

geen geheimen meer voor jou - 
03. Object Oriented 

 Programming: leer Embed-
ded Systems, computersys-
temen, apps programmeren 
in objectgeoriënteerde pro-
grammeertalen - 04. smart: 

besturen beveiligingscamera 
via een app op een mobiele 

telefoon

Internet of Things: word IoT-designer, 
van sensor tot Embedded Systems
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“Ik studeer bachelor elektro-
nica-ICT, met als afstudeer-
richting ICT. Deze opleiding 
draait vooral rond elektronica 
en de softwarelaag die daar-
op ligt. Spijtig genoeg zitten 
er geen meisjes in onze klas: 
wellicht zijn ze niet zo tot 
deze materie aangetrokken. 
Onterecht natuurlijk, want 
iedereen kan programmeren. 
Voorkennis is niet nodig, 
maar het moet je natuurlijk 

wel interesseren. In het 
eerste jaar programmeren 
we heel dicht bij de hardware, 
nu zijn we al twee jaar bezig 
met Object Oriented Pro-
gramming. Ook webontwerp 
maakt deel uit van deze 
opleiding. Je kan zelfs Aug-
mented Reality als keuzevak 
volgen. Idealiter studeer ik 
hierna nog wat verder, daarna 
zou ik graag werken binnen 
automatisering. Studeren 

aan de hogeschool is de kers 
op de taart: je mag alles doen 
wat volwassenen doen, maar 
zonder dat je voor de rest de 
verantwoordelijkheden hebt. 
Mijn sleutel tot succes in het 
hoger onderwijs: je moet elke 
dag met je vak bezig zijn. En 
daarmee bedoel ik niet per se 
studeren, je kan ook gewoon 
aan een opdracht werken. En 
als je iets graag doet, doe je ’t 
meestal ook goed.” 

Klaas D’Haenekint
over de opleiding 
 elektronica-ICT

contact 
meer info

opleidingshoofd campus Brugge Station:  
Franky Loret

franky.loret@vives.be
050 40 59 00

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Pedro Calleeuw

pedro.calleeuw@vives.be
056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... je je bij ons kan 
 professionaliseren via de  CISCO 

Academy en het keuzetraject 
artificiële intelligentie?

vakken
Campus Brugge
 ·keuzetraject ICT of 
 keuzetraject AI
 ·AI Fundamentals
 ·projectwerk
 ·Web Essentials
 ·Webscripting
 ·Linux Essentials
 ·objectgeoriënteerd 
 programmeren
 ·databases
 ·computertechnologie
 · IoT Devices, IoT Apps & IoT 
Security
 ·algoritmen
 ·Embedded OS
 ·Cisco Academy
 ·Emerging Technolgies

Campus Kortrijk
 ·elektriciteit en elektronica
 · ICT
 ·Object Oriented 
 Programming
 ·project webontwerp
 ·communicatie
 · (toegepaste) wiskunde
 · (toegepaste) wetenschap
 ·automatisering
 ·computernetwerken
 ·Embedded Systems
 ·Mobile Development
 ·3D-printing
 · IoT-devices
 · IT-security en netwerk-
management
 ·Database

 ·Web Apps
 ·Mobile IoT Apps
 ·Cloud Computing
 ·Emerging Technologies

studeren  
& leren
programma
De theorievakken die je krijgt worden 
aangevuld met practica en oefenin-
gen. Je voert je labo-opdrachten uit in 
kleine groepen. In het eerste jaar werk 
je je door de basis en in het tweede 
jaar diep je de technische vakken 
verder uit. Het derde jaar staat vooral 
in het teken van je stage en bachelor-
proef die je in samenwerking met een 
bedrijf realiseert. Projectwerk staat 
centraal in de opleiding.

stage
In de opleiding zorgen we voor een 
evenwichtige mix van theorie en prak-
tijk: aan elke theoretische cursus is een 
praktisch lab gekoppeld. In het lab werk 
je in kleine groepen om je opdrachten 
uit te voeren. Uiteraard is je stage een 
cruciaal onderdeel van je studies. We 
begeleiden je daarbij zowel vanuit de 
school via een stage- en bachelorproef-
begeleider als vanuit het bedrijf waar je 
stage loopt via een stagementor. Naast 
je werkveldervaring is ook je onderne-
mingszin heel belangrijk voor je project- 
en afstudeerwerk. Met je bachelorproef, 
eveneens een belangrijk onderdeel 
van je opleiding, sluit je jouw driejarige 
opleiding af.

-
bachelor in de 

ELEKTRONICA-ICT
afstudeerrichting 

ICT
keuzetraject
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

dagonderwijs - campus Brugge Station
dag- en avondonderwijs - campus Kortrijk

-
Na een gemeenschappelijke basisopleiding kan je in deze 
bacheloropleiding kiezen voor de afstudeerrichting ICT. 
Je verdiept je tijdens je studies in computersystemen, 
Intenet of Things, netwerkbeheer, Embedded Systems, 
Artificial Intelligence, App & Cloud Development … 
en je bent zeker van een goedbetaalde job. 

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen

 ·elektrotechniek
 ·elektronica – ICT

jobkansen
 · installateur en hersteller elektrische 
installaties
 ·ontwerper
 ·technisch designer
 ·dienstverlener/field-service
 ·kwaliteitstechnicus
 ·Support Engineer
 ·ploegleider
 · ICT-coördinator
 · IoT-deskundige
 ·commercieel medewerker
 ·zelfstandige
 · leraar/trainer

01. ICT: het fijne weten 
van programmeren – 02. 

programmeren: software-
ontwikkeling - 03. veilig: 

security - 04. praktijk: 
ervaring in het labo als 

speerpunt

Internet of Things: connecteer 
en  communiceer via het 

internet en de Cloud

01

02
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“Ik studeer bachelor in de 
energietechnologie. Dat 
komt vooral neer op de stu-
die van en het werken met 
elektrische energie. Ofwel 
op de klassieke manier 
opgewekt, dus in centrales, 
ofwel op een groene wijze: 
windmolens, biomassa, 
zonnepanelen … Later kan ik 
terecht in elk bedrijf dat iets 
te maken heeft met energie 
of elektriciteit. De kans is 

groot dat ik hierna eerst nog 
verder studeer. Studeren 
vind ik namelijk heel aan-
genaam: je leert heel wat 
bij terwijl je van de nodige 
vrijheid geniet. Wat ik later 
met mijn diploma wil doen? 
Heel eerlijk: de wereld beter 
maken. Ik wil mijn knowhow 
inzetten om bijvoorbeeld 
huizen milieuvriendelijker te 
maken. Stapje per stapje de 
wereld verbeteren, met an-

dere woorden. Mijn tip voor 
toekomstige hogeschool-
studenten is om vooral je 
passie te volgen, maar ook 
niet bang te zijn om verkeerd 
te kiezen. Ik heb namelijk 
ook een jaar in de verkeerde 
richting gezeten, maar ik heb 
daar wel veel uit geleerd. 
Zodoende kon ik veel beter 
gewapend aan de juiste rich-
ting beginnen. Heroriënteren 
is echt geen schande.” 

Thomas Callewaert
over de opleiding 
 energietechnologie

contact 
meer info

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Bart Demeyere

bart.demeyere@vives.be
056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... je elk semester projecten doet 
over hernieuwbare energie, 

automatisering en domotica? 
Je kan zelfs meewerken aan een 

onderzoek naar zonnepanelen en 
elektrische voertuigen.

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de 
 industriële wetenschappen en 
 technologie
 ·master in de industriële 
 wetenschappen

 ·  automatisering
 ·  hernieuwbare energie

· specifieke lerarenopleiding 

jobkansen
 · technisch coördinator
 ·programmeur PLC
 ·verlichtingsspecialist
 · installateur domotica
 · installateur zonnepanelen
 ·verantwoordelijke productieprocessen
 ·werkvoorbereider
 ·Process Engineer
 ·Automation Engineer
 · leidinggevende productieafdeling
 · logistiek verantwoordelijke
 ·zelfstandig ondernemer
 ·aankoper
 ·projectleider
 ·werfleider
 ·ontwerper
 ·offertecalculator
 ·technisch commercieel adviseur
 · leraar

vakken
 ·elektriciteit
 ·automatisering
 ·Emerging Technologies
 ·groene energie
 ·elektrotechniek

 ·toegepaste 
 wetenschappen
 ·elektrisch rekenen
 ·veiligheid
 ·professionele 

 communicatie
 ·bedrijfsmanagement
 ·projectwerk
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
Je krijgt een gezonde mix van 50% 
theorie en 50% praktijk met duidelijke 
leerlijnen. In de labosessies werk je 
met de nieuwste technologieën. Zo 
ontwikkel je inzichten en vaardighe-
den in energiemanagement, auto-
matisering, domotica, elektriciteit, 
verlichting en groene energie. Maar 
er is ook aandacht voor vakken als 
economie, bedrijfsbeheer en sociale 
en communicatieve vaardigheden.

stage
Vanaf het eerste jaar krijg je elk se-
mester een project in samenwerking 
met bedrijven dat je al voorbereidt op 
jouw bachelorproef. 
In het derde jaar is er een uitgebreide 
stage van zestien weken waaraan 
jouw bachelorproef is gekoppeld. 
Jouw projectopdracht zoals de elek-
trische E-Kart bijvoorbeeld loopt in 
samenwerking met interne en externe 
partners.

-
bachelor in de

ENERGIETECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Na deze hoogtechnologische bacheloropleiding ben je 
perfect voorbereid voor een job in de energiesector. Je 
wordt een specialist in hernieuwbare energie, automatise-
ring, domotica en elektrische machines en sterkstroomin-
stallaties. Met dit diploma heb je in no time een boeiende 
job met goede doorgroeimogelijkheden. Je bent je bewust
van het belang van energie op vandaag en voor de 
toekomst. 

01. automatisering: verschil-
lende beheersystemen worden 

praktisch geoefend in de 
moderne labo’s - 02. verlichting: 

aan de hand van projecten en 
een energieaudit word je een 

specialist in de modernste 
verlichtingstechniek en de 

bijhorende domotica - 03. labo: 
in team werken studenten een 

project uit van begin tot einde - 
04. veilig en zelfstandig: 

enthousiast werken op eigen 
tempo - 05. energie van de toe-
komst: wordt duurzaam gepro-

duceerd met veel aandacht voor 
de werking en implementatie 

van windmolens, zonnepanelen, 
biomassa, warmtepompen,

verlichtingsenergie-audits … 

onmisbaar: samenwerking met het 
 werkveld zorgt voor een grote meerwaarde 

voor onze studenten

01
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“Ik studeer aspirant-lijnpi-
loot, momenteel in het derde 
jaar bij VIVES en in het eerste 
jaar bij BAFA – Ben Air Flight 
Academy – die met VIVES 
samenwerkt. Het is geen 
evidente studiekeuze, maar ik 
wilde al altijd piloot worden. 
Net zoals er jongeren zijn die 
van jongs af aan brandweer-
man willen worden: je kan dat 
niet goed verklaren, dat zit er 
gewoon in. Mijn professionele 

droom is om piloot op lange 
afstandsvluchten te worden, 
maar uiteraard beginnen 
we met korte vliegtrajec-
ten: zo heb ik al eens solo 
mogen vliegen en samen 
met een instructeur heb ik 
al tot in Midden-Zee land in 
Nederland mogen vliegen. 
Ik heb ook al nachtvluchten 
achter de rug. De campus in 
Oostende is perfect uitgerust 
voor deze opleiding: er zijn 

simulators, oefenvliegtuigen, 
we hebben een vliegveld 
voor de deur … Er zitten niet 
veel meisjes in mijn richting, 
omwille van het cliché dat 
piloot een mannenberoep is. 
Meer nog, van de tien stu-
denten ben ik de enige. Het 
is absoluut ook een bachelor 
voor meisjes, die van nature 
gecoördineerder en georgani-
seerder zijn. Laat dat bij deze 
een oproep zijn.” 

Yakina Coucke
over de afstudeerrichting 
 aspirant-lijnpiloot

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Oostende VLOC:

Ivan Becuwe
ivan.becuwe@vives.be

059 30 81 50

www.vives.be/luchtvaart
www.vives.be/aviation

www.facebook.com/vivesiwt
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

… je als VIVES-student-lijnpiloot 
vliegt in een toestel met volledi-
ge elektronische cockpit en dat 
EuroAvia onze internationale 

studentenvereniging is?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de industriële 
wetenschappen en technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen 

 ·elektromechanica (afstudeerrich-
ting elektromechanica of lucht-
vaarttechnologie)
 ·energie (afstudeerrichting automa-
tisering of hernieuwbare energie)
 ·elektronica of ICT

 ·postgraduaat UAS/drones

jobkansen
 ·piloot lijnvliegtuig
 ·piloot zakenvliegtuig
 ·Flight Planner
 ·Drone Operator
 ·vluchtsimulatie-instructeur
 · inspecteur luchtvaartveiligheid
 ·grondinstructeur vliegtuigsystemen

vakken
 ·aerodynamica
 ·computertekenen 
luchtvaart
 ·Emerging Technologies
 · lab luchtvaarttechnologie
 ·technische wiskunde
 ·vliegtuigelektriciteit
 ·vliegtuigmechanica
 ·vliegtuigstructuren
 · luchtvaartfysica
 · luchtvaartelektronica
 · luchttransporteconomie
 · ICT
 · International Mobility
 ·vliegtuigmaterialen

 ·vliegtuigsystemen
 ·vliegtuigzuigermotoren
 ·RPAS onbemande 
luchtvaart
 ·analoge en digitale 
technieken
 ·kwaliteitszorg en 
 veiligheid
 · luchtvaartprocedures
 ·weerkunde
 ·toegepaste aero-
dynamica en prestaties
 ·communicatie
 ·navigatie
 ·avionicasystemen

 ·bedrijfsbeheer
 · luchtvaartwetgeving
 ·VFR- en IFR-communi-
catie
 ·prestaties en planning 
VFR
 ·vliegtraining en  operaties
 ·fysiologie en psychologie
 ·gewicht en balans
 ·prestatieberekening
 ·radionavigatie
 ·vliegtraining
 ·  bachelorsyntheseproef

studeren  
& leren
programma
De aanpak in deze EASA part FCL 
geïntegreerde luchtvaartopleiding 
is gebaseerd op ‘Active Learning and 
Competence Focused Training’. 
In het eerste jaar is er een mooie mix 
van luchtvaarttheorie en -praktijk met 
labs, een proefvlucht, oefensessies en 
een internationale reis. 
In het tweede jaar ga je met een kleine 
groep piloten aan de slag en neem je 
de eerste spannende vlieglessen. 
Het laatste jaar krijg je gevorderde 
vliegtraining tot solo aspirant-lijnpi-
loot. Na je bacheloropleiding vervolle-
dig je de praktijk zodat je een licentie 
kan behalen.

stage
Je krijgt tijdens je opleiding 36 
vlieguren en de voorbereiding ervan 
vormt de meest unieke stage in VIVES. 
Je vliegt vanaf onze campus op de 
luchthaven van Oostende.

-
bachelor in de 

LUCHTVAART
afstudeerrichting 

ASPIRANT-LIJNPILOOT
dagonderwijs - campus Oostende VLOC

-
Is het je droom om piloot te worden? Studenten 
uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland komen naar 
Oostende voor deze unieke luchtvaartopleiding aan de 
internationale luchthaven van Oostende en het Vlaams 
Luchtvaartopleidingscentrum VLOC. Zo kan je een ba-
cheloropleiding combineren met het theoretisch gedeelte 
van een vliegvergunning EASA FCL en je eerste vlieg-
uren. Nadien kan je je vliegvergunning verder afwerken 
met extra praktijkuren. Met dit diploma kan je bovendien 
ook terecht in de onbemande luchtvaart (drones).

dromen en doen: als VIVES-student bestuur 
je steeds een hypermodern lestoestel

01. de droom: studeren en 
dan een job op 12 km hoogte - 

02. onderzoek: vliegtuigen 
blijven evolueren in de digi-

tale cloud - 03. labo: oefenen 
aan 200 km/u en op grote 
hoogte - 04. toekomst: de 

Blended Wing Body en duur-
zame integrale vliegtuigen  -
  05. enthousiast: hands-on 

luchtvaartproeven
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“Ik volg de bachelor lucht-
vaarttechnologie omdat ik, 
puur uit interesse, op zoek was 
naar een richting rond vlieg-
tuigen en hoe die technisch in 
elkaar zitten. Deze bachelor 
sloot daar perfect bij aan, dus 
was de keuze snel gemaakt. 
Zeker toen ik het program-
ma, de leerstof en het type 
motoren dat behandeld zou 
worden leerde kennen. Toen ik 
tijdens de opendeurdag in de 

hal al die vliegtuigen zag staan 
voelde het net als thuiskomen 
(lacht). Laatstejaarsstudenten 
raad ik aan om zéker naar de 
opendeurdag te komen zodat 
ze het eens met eigen ogen 
kunnen zien. Hier zijn alle 
vliegtuiggerelateerde opleidin-
gen (drones, bemande lucht-
vaart …) aanwezig. Het is een 
kleine campus wat maakt dat 
je hier snel een hechte groep 
vormt. Zeker als je ’s middags 

je boterhammen opeet en op 
het tarmac een Boeing ziet 
landen. Dan weet je meteen 
waarom je hier studeert. Mijn 
droom is om in de Verenigde 
Staten pakjes te leveren met 
kleine vliegtuigen. Omdat 
mijn ouders willen dat ik zelf 
mijn vliegtuig kan repareren 
als ik ergens in de middle of 
nowhere panne zou hebben 
is deze opleiding mij op het lijf 
geschreven (lacht).” 

Tom Cools
over de afstudeerrichting 
 luchtvaarttechnologie

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Oostende VLOC:

Ivan Becuwe
ivan.becuwe@vives.be

059 30 81 50

www.vives.be/luchtvaart
www.vives.be/aviation

www.facebook.com/vivesiwt
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

… VIVES bachelor in de lucht-
vaart een unieke opleiding in 

Vlaanderen is en dat we tijdens 
de opleiding volop gebruik maken 

van de beschik bare helikopters, 
sportvlieg tuigen, een zweefvlieg-
tuig, een lijnvliegtuig, straalmoto-
ren en simulatoren op de campus?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in industriële 
wetenschappen en technologie
 ·master in de industriële 
 wetenschappen: 

 ·elektromechanica (elektromecha-
nica of luchtvaarttechnologie)
 ·energie (automatisering of 
 hernieuwbare energie)
 ·kunststoffentechnologie 
 ·elektronica-ICT (elektronica of ICT)

 ·postgraduaat UAS/drones

jobkansen
specialisatie luchtvaarttechnologie
 ·helikoptertechnicus
 ·technicus vliegtuigstructuren
 ·technicus propellermotoren
 ·onderhoudsplanner
 ·kwaliteitscontroleur
 ·veiligheidsofficier
 ·technicus vliegsimulatoren
 ·grondinstructeur vliegtuigsystemen
 · inspecteur luchtvaartveiligheid
 ·avionicatechnicus

specialisatie UAS (drones)
 ·dronepiloot / dronetechnicus
 ·droneoperator / droneconstructeur
 ·dronedata-analist
 ·kwaliteitscontroleur
 ·veiligheids- / onderhouds-/ operatio-
neel coördinator

vakken
 ·aerodynamica
 ·computertekenen 
luchtvaart
 ·Emerging Technologies
 · lab luchtvaarttechnologie
 ·technische wiskunde
 ·vliegtuigelektriciteit
 ·vliegtuigmechanica
 ·vliegtuigstructuren
 · luchtvaartfysica
 · luchtvaartelektronica

 · luchttransporteconomie
 · ICT
 · International Mobility
 ·vliegtuigmaterialen
 ·vliegtuigsystemen
 ·vliegtuigzuigermotoren
 ·RPAS onbemande 
luchtvaart
 ·analoge en digitale 
technieken
 ·kwaliteitszorg en  veiligheid

 ·turbinemotoren
 · lab vliegtuigtechnologie
 ·avionica
 ·vliegtuigsensoren
 ·vliegtuigstructuren - CAD
 ·bedrijfsbeheer
 ·specialisatie lucht-
vaarttechnologie of 
 Unmanned Aircraft 
Systems (drones)
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
Op onze campus VLOC leer je alles 
over de technologie van vliegtuigen, 
helikopters en drones. De aanpak in 
deze EASA gestructureerde opleiding 
is gebaseerd op ‘Active Learning and 
Competence Focused Training’. 
Je krijgt in het eerste jaar een goede 
mix van theorie en luchtvaartpraktijk 
met labs en oefensessies. 
In het tweede jaar ga je ook zelfstan-
dig in kleine groepen aan de slag en 
leer je alles over de systeemopbouw 
van een vliegtuig. 
Het laatste jaar doe je gevorderde 
kennis op van de moderne luchtvaart-
technologie met de keuzemogelijk-
heid om de wereld van de drones te 
verkennen.

stage
Je kiest zelf je luchtvaartstage van 
twee maanden in Vlaanderen of in het 
buitenland met Erasmus+. 
Het laatste semester van je opleiding 
kan je ook volledig in het buitenland 
volgen bij onze partneruniversiteiten 
van het ATAERA netwerk.

-
bachelor in de 

LUCHTVAART
afstudeerrichting 

LUCHTVAARTTECHNOLOGIE
specialisaties

• BEMANDE LUCHTVAARTTECHNOLOGIE
• UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
dagonderwijs - campus Oostende VLOC

-
De opleiding tot luchtvaarttechnicus is een hooggespecia-
liseerde bacheloropleiding. Studenten uit heel Vlaanderen 
en zelfs Nederland komen naar Oostende voor deze unieke 
opleiding aan de internationale luchthaven van Oostende en 
het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum VLOC. Je kan je 
specialiseren in de bemande luchtvaart (vliegtuigonderhoud, 
motoren, EASA part 66) of de innovatieve onbemande 
luchtvaart (vliegtuigtechnologie, drones, EASA JARUS). 

01. tech:1000 pk, superchar-
ged fun - 02. onderzoek: 

vliegtuigen verbruiken steeds 
minder - 03. labo Seaking, 

Falcon, Piper: oefenen op de 
echte vliegtuigen - 04. uniek: 
drones studeren en vliegen -

 05. teamwork: boeiend 
 samenwerken op een Boeing

licentie: studenten UAS
(Unmanned Aircraft Systems) 

kunnen een PPL-licentie behalen

03

04 05

0201
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Stéphane Van der Merwe
over de opleiding ontwerp- 
en productietechnologie

“Ik studeer bachelor  ont-
werp- en productietech-
nologie, afstudeerriching 
kunststofverwerking. Dat 
gaat van spuitgieten tot 
werken met composiet-
materialen. Er zit een groot 
stuk productdesign in, maar 
het komt toch vooral neer 
op het optimaliseren van 
bestaande producten. Ik 
wilde absoluut iets gaan 

doen met composietma-
terialen en heb besloten 
om kunststofverwerking te 
doen aan VIVES, want na 
een zoektocht bleek dat de 
best geplaatste hogeschool. 
Zelfs al betekende dat de 
afstand van Zaventem naar 
Kortrijk overbruggen. Aan-
vankelijk heb ik geprobeerd 
te pendelen, maar dat was 
onhaalbaar. Dus nu zit ik op 

kot. Gelukkig, want er is hier 
wel een heel goede sfeer. De 
sleutel tot succes? Je moet 
geïnteresseerd zijn in je op-
leiding, dan zal je de inspan-
ningen graag doen. Kies dus 
iets wat je graag doet en 
wees bereid om jezelf uit te 
dagen. Later wil ik iets met 
composietmaterialen doen, 
maar misschien ga ik eerst 
nog voor mijn master.”

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Alain Monnens
alain.monnens@vives.be

056 26 41 20
 

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... de afstudeerrichting kunststof-
verwerking uniek is in Vlaanderen? 

Studenten uit heel Vlaanderen 
komen naar VIVES om deze 

opleiding te volgen. 

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de industriële 
wetenschappen en technologie
 ·master in de industriële  
wetenschappen

 ·kunststofverwerking
 ·elektromechanica
 · industrieel ontwerpen

jobkansen
 ·ontwerper van kunststofproducten
 ·ontwerper van kunststofverwerkings-
processen
 ·productieverantwoordelijke
 ·projectmanager
 ·Mould & Process Analist
 ·matrijzenbouwer
 ·hoofd onderhoud
 ·veiligheidscoördinator
 ·kwaliteitsverantwoordelijke
 ·aankoopverantwoordelijke
 · logistiek verantwoordelijke
 ·technisch commercieel afgevaardigde
 ·technisch trainer
 · leerkracht

vakken
 ·basis ontwerpen
 ·Emerging Technologies
 ·vormgeving
 ·productie 
 ·verbindingstechnieken
 ·statica 
 ·materiaalkunde
 ·analytische 
 basistechnieken
 ·sterkteleer
 ·geavanceerd ontwerpen

 ·kunststoffen en nieuwe 
materialen
 ·elektrotechniek
 ·3D-printen en 
 kunststofverwerking
 ·CAM en CNC
 ·dynamica
 ·kwaliteit en veiligheid
 · International Skills
 ·Model Based Definition
 ·automatisering 

 ·simulatie en visualisatie
 ·spuitgieten
 ·extruderen
 ·matrijzenbouw
 ·composieten
 ·ecodesign
 ·Hands-on Plastics
 · International Experience
 ·project
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
De opleiding is heel praktijkgericht 
(50% van je tijd spendeer je aan 
 labo-opdrachten) met een sterke 
focus op beheersing en optima-
lisatie van de kunststofverwerkende 
 ontwerpprocessen. 
In het eerste jaar krijg je naast 
algemene vorming vooral technische 
 bagage zoals vormgeving, materiaal-
kunde, ontwerpen en engineering. In 
de labosessies en het projectwerk leer 
je op een creatieve manier conceptue-
le producten ontwerpen en maken. 
Vanaf het tweede jaar maak je 
kennis met industrieel ontwerpen 
en geavanceerde kunststofverwer-
kingstechnieken. Je focust je vooral 
op de verwerking van kunststof- en 
composietmaterialen en op duurzaam 
ontwerpen. 

stage
Het tweede semester van het derde 
jaar staat volledig in het teken van je 
stage en je bachelorproef. 
Je kan ook kiezen voor een inter -
na tionale stage.

-
bachelor in de 

ONTWERP- EN 
 PRODUCTIETECHNOLOGIE
afstudeerrichting 

KUNSTSTOFVERWERKING
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Wil je creatief aan de slag in een van onze innovatieve 
Vlaamse kunststofverwerkende bedrijven? Kunststof 
is een materiaal dat enorme mogelijkheden biedt om 
producten beter, lichter en goedkoper te maken. 
De  industrie heeft grote nood aan afgestudeerden 
die met hun kennis en praktijkervaring, creatieve 
en  produceerbare oplossing kunnen bieden aan de 
 innoverende kunststofindustrie in Vlaanderen.

03

01. Maaklab: boeiende   leer- 
en maakomgeving -

 02.  productontwerp: fiets-
kader in composiet - 

03. 3D-printen: creatief aan 
de slag met een 3D printer - 

04. labo: aan de slag in het 
kunststoflabo - 

05. eco design: verwerken 
van recyclaat

spuitgieten: productie van een 
kunststoffen onderdeel

01

03

04 05

02

01
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“Ik studeer ontwerp- en 
productietechnologie. Binnen 
deze opleiding tekenen en 
modelleren we producten 
binnen een CAD-omgeving, 
waarna we die ook effectief 
produceren. Deze bachelor 
koppelt het creatieve aan 
het praktische, meteen ook 
de reden waarom ik ervoor 
gekozen heb. Ik wilde vooral 
praktisch en hands-on aan 
de slag. De opleiding biedt me 

zeker wat ik ervan verwacht 
had: ik heb geleerd om te mo-
delleren op computer, ik heb 
verschillende softwarepak-
ketten ontdekt en we hebben 
hier binnen de opleiding heel 
veel productiemogelijkheden. 
Bovendien werken we in het 
Maaklab, een gloednieuw 
gebouw, waar alle toestellen 
en materialen up-to-date 
zijn. Ik denk vooral aan de 
CNC-machines, lasappara-

tuur, draaibanken, 3D-prin-
ters, meetapparatuur die tot 
op een duizendste van een 
millimeter nauwkeurig is … 
Zo hebben we als enige hoge-
school in Vlaanderen, ook een 
3D-printer voor metaal. Leuk 
om te weten: eenmaal je bin-
nen de opleiding een bepaald 
niveau hebt gehaald, mag je 
hier ook buiten de reguliere 
lesuren komen werken.” 

Simon Van Thomme
over de opleiding ontwerp- 
en  productietechnologie

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Alain Monnens
alain.monnens@vives.be

056 26 41 20
 

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... creativiteit geen talent is, maar 
een vaardigheid die je kan trainen 

en dat de ideale voorbereiding 
niet bestaat, maar wel de ideale 

attitude: nieuwsgierigheid?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor in de  
industriële wetenschappen en 
 technologie 
 ·master in de industriële  
wetenschappen

 ·elektromechanica
 · industrieel ontwerpen
 ·kunststofverwerking

jobkansen
 · industrieel ontwerper
 ·CAD-tekenaar
 ·productieverantwoordelijke
 ·werkplaatsverantwoordelijke
 ·werkvoorbereider
 ·CAM-programmeur
 ·technicus mechanische constructie 
en productie
 ·hoofd onderhoud
 ·veiligheidscoördinator
 ·kwaliteitsverantwoordelijke
 ·aankoopverantwoordelijke
 ·technisch commercieel  
afgevaardigde
 ·technisch trainer
 ·onderwijs

vakken
 ·basis ontwerpen
 ·Emerging Technologies
 ·vormgeving
 ·productie 
 ·verbindingstechnieken
 ·statica 
 ·materiaalkunde
 ·analytische basis-
technieken
 ·sterkteleer
 ·geavanceerd ontwerpen

 ·kunststoffen en nieuwe 
materialen
 ·elektrotechniek
 ·3D-printen en kunststof-
verwerking
 ·CAM en CNC
 ·dynamica
 ·kwaliteit en veiligheid
 · International Skills
 ·Model Based Definition
 ·automatisering 

 ·simulatie en visualisatie
 ·fluïdomechanica en 
 thermodynamica
 ·pneumatica
 ·aandrijfelementen en 
aandrijfsystemen
 ·hydraulica
 · International Experience
 ·project
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
De opleiding is heel praktijkgericht 
(50% van je tijd spendeer je aan 
 labo-opdrachten) met een sterke 
focus op beheersing en optimalisatie 
van de mechanische ontwerp- en 
productieprocessen. 
In het eerste jaar krijg je naast alge-
mene vorming vooral technische ba-
gage zoals vormgeving, materiaalkun-
de, ontwerpen en engineering. In de 
labosessies en het projectwerk leer je 
op een creatieve manier conceptuele 
producten ontwerpen en maken. 
Vanaf het tweede jaar maak je 
kennis met industrieel ontwerpen en 
 geavanceerde maaktechnieken. 
Je gaat hierbij vooral in op de 
 engineering en productietechnische 
aspecten van je ontwerp. 

stage
Het tweede semester van het derde 
jaar staat volledig in het teken van je 
stage en je bachelorproef. 
Je kan ook kiezen voor een internati-
onale stage.

-
bachelor in de 

ONTWERP- EN 
 PRODUCTIETECHNOLOGIE
afstudeerrichting 

ONTWERP- EN 
PRODUCTIE TECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk
-
Deze opleiding levert gediplomeerde creatieve ontwer-
pers en constructeurs af die heel gegeerd zijn op de 
arbeidsmarkt. Je bent niet alleen bezig met het technisch 
ontwerpen van machines, maar ook met de praktische 
realisatie ervan. De wereld van de machinebouw en 
productietechnieken is voortdurend in beweging. Aan 
jou om die mee te helpen bepalen.

01. CAM & CNC: simulatie 
van een toolpath in een 

CAM-programma - 
02. Maaklab: boeiende 

leer- en maakomgeving - 
03. verspanen: frezen van 
een matrijs -04. enginee-

ring: berekenen en bepalen 
van aandrijfelementen

Maaklab: boeiende leer- en 
 maakomgeving

0403

02

01
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Nicolas Claeys
over de opleiding 
 zorgtechnologie

“Ik studeer bachelor 
zorgtechnologie: dat komt 
in een notendop neer op 
het vertalen van zorgnoden 
naar technologische en 
technische oplossingen. Ik 
heb voor deze vrij onbeken-
de richting gekozen nadat ik 
eerst verpleegkunde had ge-
probeerd. Maar al snel bleek 
dat ik meer geïnteresseerd 
ben in de technologie die 
gebruikt wordt. Dus ik wilde 

daar verder in gaan. Ik ben 
geen handige Harry, maar 
dat is ook niet nodig. Je leert 
hier via prototyping hoe je 
tot oplossingen kan komen. 
Wat me vooral aangenaam 
heeft verrast aan de hoge-
school, is de flexibiliteit. De 
uren zijn meer gespreid en 
je werkt veel aan taken en 
opdrachten met medestu-
denten. Verder is het een 
kwestie van je voldoende in 

te zetten en systematisch 
en gestructureerd te wer-
ken. Maar dat is bij mij nooit 
een probleem geweest, dus 
de overstap van middelbaar 
naar hogeschool heb ik 
vlot verteerd. Een diploma 
zorgtechnologie ligt goed 
in de markt. Dit blijkt uit 
het aantal oud-studenten 
dat na afstuderen meteen 
aan de slag gaan bij hun 
stagebedrijf. ”

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Sofie Vanmaercke
sofie.vanmaercke@vives.be

0476 26 15 11

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... je in de opleiding kennis 
maakt met het brede gamma van 
zorgtechnologische toepassingen 
gaande van zorgrobots tot healing 

environments?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor binnen indus-
triële wetenschappen en technologie 
(ontwerp en productietechnologie, 
eletronica-ICT ...) in een verkort traject
 ·bachelor-na-bachelor zorgmanage-
ment
 ·master in het management en beleid 
in de gezondheidszorg (na schakel-
programma)
 ·master in de gezondheidsvoorlichting 
en bevordering (na schakelprogramma)

jobkansen
werken in/bij:
 ·technologiebedrijven gespecia liseerd 
in zorgtechnologie
 ·woon- en zorgcentra
 ·dienstencentra
 ·centra voor personen met een 
beperking
 ·ziekenhuizen
 ·groepspraktijken
 ·overheden
 ·steden en gemeenten
 ·ocmw’s
 ·thuiszorgwinkels
 ·mutualiteiten
 ·kennis- en onderzoekscentra

vakken
 ·anatomie en fysiologie
 ·benaderingswijze 
 doelgroepen
 ·elektrotechniek
 ·Emerging Technologies
 · ICT
 ·computernetwerken
 ·Embedded Systems
 ·assistieve technologie
 ·Prototyping
 ·Health Technology 

 Assessment
 ·Future Technologies
 ·development en 
 designprocessen
 ·psychosociale vaardig-
heden en groeps-
dynamica
 ·toegepaste zorgtech-
nologie
 ·E-Health en Telecare 
Services

 ·bouw en 
 interieurvormgeving
 ·bedrijfsbeheer
 ·businessmodellen
 ·project zorgtechnologie 
en innovatie
 ·kennismakingsstage 
zorg en technologie
 ·bedrijfstage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
In het eerste jaar leggen we het accent 
op de basiskennis van technologie en 
zorg. Je zet je eerste stappen in de we-
reld van een aantal veel voorkomende 
zorgtechnologische toepassingen. 
Vanaf het tweede jaar verdiep je je 
meer in geavanceerde zorgtech-
nologieën. Je krijgt dan ook veel 
projectwerk en praktijkoefeningen. 
Je maakt kennis met bedrijven en 
instellingen die een voorloper zijn op 
het vlak van zorgtechnologie. Hiervoor 
blijven we niet enkel in Vlaanderen, 
maar bezoeken we ook internationale 
beurzen, bedrijven en voorzieningen.
Heb je al een bachelordiploma in de 
gezondheidszorg of in de industriële 
wetenschappen en technologie? Dan 
kan je instappen in een verkort deel-
tijds programma.

stage
Je gaat al vanaf het tweede semester 
op kennismakingsstage. Het volledige 
laatste semester kan je stage lopen 
in een sector/voorziening naar keuze. 
Daar is bovendien ook je bachelor-
proef aan gekoppeld. Als je wil, kan 
je het laatste semester ook een 
opleidingsplaats of stageplaats in het 
buitenland kiezen.

-
bachelor in de

ZORGTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Technologie wint steeds meer aan belang in onze 
 gezondheidszorg. Experten op vlak van zorgtechnologie 
worden daarom steeds meer ingezet in de zorginstellingen, 
thuiszorg en technologische bedrijven met een focus op 
zorg en welzijn. Als zorgtechnoloog sta je voor de uitda-
ging om de noden van de zorgvragers en/of zorgverstrek-
kers in kaart te brengen en (technologische) oplossingen 
(op maat) aan te bieden. Welkom in de wereld van onder 
meer assistieve technologie, zorgrobots, e-health en 
VR-toepassingen.

Virtual Reality: VR-toepassingen uit 
de gezondheidszorg verwerken we 

in de lesinhouden

0403

02

01

01.  PRoF-kamers: één van onze 
afgestudeerden tijdens een 

bezoek aan de  PRoF-kamers 
van de toekomst - 02. digitalise-

ring: algemene ICT en e-health 
toepassingen komen tijdens de 

verschillende opleidingsfases aan 
bod - 03. domotica: zal het zelf-

standig thuiswonen van ouderen 
en personen met een beperking 

steeds meer vergemakkelijken en 
langer mogelijk maken - 04. Zora 

één van de bekende zorgrobots, 
leer je tijdens je opleiding inzetten 
voor praktische toepassingen met 

zorgvragers
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overzicht

GRADUAATS-
OPLEIDINGEN 
-

elektromechanische systemen
afstudeerrichting:
· onderhoudstechnieken

hernieuwbare energiesystemen
HVAC-systemen
afstudeerrichting:
· klimatiesatiesystemen

industriële informatica
afstudeerrichting:
· multimedia

keuzetraject:
Creative Digital Design

Internet of Things
productiebeheer 

keuzetraject:
maakindustrie 

voertuigtechnieken
afstudeerrichtingen:
· agrarische en industriële machines
· brom- en motorfietsen
· personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
· zware bedrijfsvoertuigen
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Arthur Van de Voorde
over de opleiding 
 elektromechanische systemen

“Omdat technologie mij erg 
fascineerde, koos ik in het 
middelbaar voor de richting 
mechanica. Aanvanke-
lijk wilde ik een zevende 
middelbaar doen om mij 
daar verder in te speciali-
seren, maar toen dat werd 
afgeschaft moest ik naar an-
dere mogelijkheden kijken. 
Uiteindelijk koos ik voor het 
graduaat elektromechani-

sche systemen aan VIVES in 
Brugge, omdat ik er een goed 
evenwicht tussen theorie 
en praktijk in zag. Vooral het 
werkplekleren sprak me aan: 
door één derde van de tijd 
op de werkvloer te staan, 
leer je op een heel hands-on 
manier de praktische kant 
van technologie en systemen 
kennen en toepassen. 
Bovendien staat het feit dat 

je al twee jaar in een bedrijf 
hebt gewerkt heel mooi op 
je cv. Ik heb me mijn keuze 
voor dit graduaat nog niet 
beklaagd. Ook de vrees 
dat ik als mechanicus met 
mijn beperkte kennis van 
elektriciteit misschien niet 
meteen mee zou zijn, bleek 
onterecht: ik werd heel goed 
begeleid én ik had sowieso 
een sterke nieuwsgierigheid.”

verder studeren
Wil je verder studeren, dan kan je via 
een vervolgtraject van 90 studie-
punten het diploma bachelor in de 
elektromechanica, afstudeerrichting 
elektromechanica of afstudeerrich-
ting automatisering behalen.

jobkansen
 ·zelfstandig onderhoudstechnicus
 ·verantwoordelijke onderhoudsteam
 ·installateur 
 ·verantwoordelijk inbedrijfname 
diverse installaties
 ·onderhoudstechnicus

 
WIST JE DAT . . .

... heel veel bedrijven op jou 
zitten te wachten? 

Via werkplekleren ken je 
snel de ‘stiel’ en leer je het bedrijf 

van binnenuit kennen.

contact 
meer info

opleidingshoofd 
campus Brugge Xaverianenstraat:  

Bart Delye
bart.delye@vives.be

0487 59 21 02

opleidingshoofd campus Kortrijk:  
Luc De Ruytter

luc.deruytter@vives.be
0474 36 38 70

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de totale opleiding 
bestaat uit werkplekleren. Dit bete-
kent dat je praktische skills opdoet 
in een bedrijf. In het tweede jaar ben 
je zelfs de helft van de tijd bezig op je 
werkplek. 

programma
Je hebt geen voorkennis nodig. Ieder-
een kan aan deze opleiding beginnen. 
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier kwartalen. We 
werken in blokken van zeven weken 
per kwartaal en na elk kwartaal leg je 
examens af. Ieder semester (be-
staande uit twee kwartalen) worden 
herexamens georganiseerd.
In het eerste jaar krijg je een basis 
van mechanica, elektrotechniek en 
onderhoudstechnieken. 
In het tweede jaar verdiep je je in 
automatisering en aandrijvingen. 
Daarnaast zijn er ook veel labs en 
projecten zodat je bijna altijd op een 
actieve manier bezig bent. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werk-
plekleren word je snel een bekwame 
technicus. 
Je sluit je opleiding af met een prak-
tijkproject op je werkplekbedrijf. 

vakken
 ·automatisering 
 ·basis elektrotechniek 
 ·basis mechanica 
 ·communicatie 
 ·elektrotechniek 
 ·elektrotechnisch 
 tekenen 
 ·hydraulica 
 · lab elektrotechniek 
 · lab mechatronica 
 · lab verbindingstech-

nieken 
 ·mechanisch tekenen 
 ·onderhoudstechnieken 
 ·pneumatica 
 ·project integratie me-
chatronica 
 ·toegepaste mechanica 
 ·toegepaste onderhouds-
technieken
 ·wiskunde 
 ·voorbereiden werkplek: 

bedrijfsbezoeken 
 ·voorbereiden werkplek: 
communicatievaardighe-
den en Social Skills
 ·werkplekleren  
 ·praktijkproject 

-
graduaat

ELEKTROMECHANISCHE 
 SYSTEMEN
afstudeerrichting 

ONDERHOUDSTECHNIEKEN
dagonderwijs - campus Brugge Xaverianenstraat
dag- en avondonderwijs - campus Kortrijk
-
Hou je van monteren, sleutelen, schakelen en meten? In 
deze graduaatsopleiding krijg je alle kansen om je in te 
werken in de wereld van de elektromechanica, elektri-
citeit en automatisering. Zo kan je een mooie toekomst 
uitbouwen als onderhoudstechnicus, het beroepsprofiel 
waartoe dit graduaat opleidt. Deze praktijkgerichte 
opleiding opent heel wat deuren, want er is veel vraag 
naar technici op de arbeidsmarkt. Werk vinden is dus 
geen probleem.

techniek: fascinerend

01.  praktisch: aanpassen 
van een productieproces - 

02. techniek: als sleutelen je 
passie is

01

02
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WIST JE DAT . . .

… de energietransitie gestart is 
en dat we ons steeds meer van 

energie zullen voorzien via 
 hernieuwbare bronnen? 

Met de opleiding hernieuwbare 
energiesystemen willen we je 
 voorbereiden om hieraan mee 

te werken.

“Na mijn middelbaar wilde 
ik sowieso verder studeren, 
maar ik vond een bachelor 
te hoog gegrepen. De keuze 
voor deze opleiding leek 
me evident: de hele wereld 
is vandaag bezig met het 
klimaat en ik wilde concreet 
meehelpen aan oplossin-
gen: niet blijven zitten of 
gewoon op straat protes-
teren, maar zelf aan de 
slag gaan. Ja, echt wel een 

ideologische keuze, maar 
ook werkzekerheid speelt 
een rol, want de wereld zal 
alleen maar meer behoefte 
hebben aan hernieuwba-
re energiesystemen. Het 
voordeel van de opleiding is 
dat er heel veel systemen 
worden behandeld: warm-
tepompen, fotovoltaïsche 
cellen, zonneboilers … Ik 
zit in het eerste jaar en we 
hebben ondertussen al heel 

wat technieken behandeld 
en leren werken met elektri-
sche schema’s. Nu gaan we 
dieper in op elke techniek 
afzonderlijk, wat dankzij de 
allernieuwste apparatuur op 
de campus heel leerrijk is. 
Het is een nieuwe opleiding 
waar VIVES veel in geïn-
vesteerd heeft. Mijn grote 
ambitie is om zoveel moge-
lijk hernieuwbare energie in 
huizen te krijgen.”

Cédric Cooremans
over de opleiding her-
nieuwbare energieystemen

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Oostende Station:

Marc Decat
marc.decat@vives.be

0475 86 80 30

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

jobkansen
 ·montage en onderhoudstechnicus 
hernieuwbare energiesystemen
 ·technische ondersteuning 
 hernieuwbare energiesystemen bij 
een bouwbedrijf
 ·technisch-commerciële functie 
binnen de sector
 · inkoper hernieuwbare 
 energie systemen
 ·verkoper hernieuwbare 
 energie systemen

verder studeren
Wil je verder studeren, dan kan je via 
een vervolgtraject van 90 studiepun-
ten een bachelordiploma behalen.

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de totale opleiding 
 bestaat uit werkplekleren. In het 
tweede jaar ben je zelfs de helft van 
de tijd bezig op je werkplek. 

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier modules. Je hebt 
geen voorkennis nodig. Iedereen kan 
aan de opleiding beginnen. 
In het eerste jaar leer je de basis-
skills op het vlak van het lezen van 
plannen, meten en registreren van 
meetresultaten … Je verdiept je ook 
in verwarmingsinstallatietechnieken, 
zonneboilers en combisystemen, 
PV-systemen en batterijsystemen en 
de ventilatie in gebouwen. 
In het tweede jaar gaat de aandacht 
vooral naar warmtepompen, biomas-
sa, duurzame verlichting, veiligheid en 
regelgeving. 
Je krijgt les in kleine groepen. Daar-
naast zijn er ook veel labs en projec-
ten zodat je bijna altijd op een actieve 
manier bezig bent. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werk-
plekleren word je snel een bekwame 
technicus. Je sluit je opleiding af met 
een praktijkproject op je werkplek-
bedrijf. 

vakken
 ·actuele installatie-
technieken  
 ·communicatie 
 ·elektrotechniek 
 ·biomasssa
 ·hernieuwbare 
 energiesystemen 
 ·HES-installatie-
technieken 
 · leidingen, distributienet 

en aansluitingen 
 ·meten en registratie van 
meetresultaten 
 ·nazorg en afregelen 
 ·plannen en schema’s 
 ·systemen en bouwschil 
 ·veiligheid 
 ·veiligheid en regelgeving 
 ·ventilatie en bouwschil 
 ·verlichting 

 ·case gebruikersdossier
 ·voorbereiden op de 
werkplek 
 ·werkplekleren 
 ·zonneboiler en com-
bisystemen
 ·PV-systemen en batterij-
systemen
 ·warmtepopmpen
 ·praktijkproject 

-
graduaat

HERNIEUWBARE 
 ENERGIESYSTEMEN
dagonderwijs - campus Oostende Station
-
Als je technisch bent aangelegd en interesse hebt in 
 nieuwe technologieën, biedt dit graduaat heel wat 
 mogelijkheden. In deze opleiding leer je niet alleen 
technieken. Ook veiligheid en de integratie van klassieke 
en h ernieuwbare energiesystemen in een gebouw krijgen 
veel aandacht. Hernieuwbare energie is de toekomst. 
 Werkzekerheid gegarandeerd. 

duurzaam: hernieuwbare energie 

01. aardwarmte: de stabie-
le warmtebron van de toe-

komst - 02. werkplekleren: 
leren door het zelf te doen - 
03. jobs: de energietransitie 

is onomkeerbaar en creërt 
talrijke jobkansen – 

04. energie: hernieuwbare 
energiebronnen worden 

een vanzelfsprekend 
straatbeeld 

01

02

03

04
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Henri Martin
over de opleiding 
HVAC-systemen

“Ik heb vooral voor deze 
opleiding gekozen omdat er 
veel toekomst zit in HVAC. 
Woningen moeten steeds 
beter geventileerd worden, de 
verwarming moet efficiën-
ter … dat kan je niet zomaar 
aan computers overlaten. Let 
wel, je mag een HVAC-tech-
nicus zeker niet verwarren 
met een loodgieter. Die is 
gespecialiseerd in sanitair, 

maar heeft geen certificaten 
in verwarming en ventilatie. 
Werkzekerheid is er wel in de 
branche maar dat bete-
kende echter niet dat mijn 
keuze voor deze opleiding 
gemakkelijk was: luchtvaart, 
marine, onderhoudstech-
nieken, mechanica … ik heb 
het allemaal overwogen. Bij 
voorkeur kan ik in dit beroep 
na afstuderen als zelf-

standige beginnen. Met de 
certificaten die ik hier behaal, 
kan dat geen probleem zijn. 
Het fijne aan deze opleiding 
is de praktijkgerichtheid en 
de vele labo’s. We werken hier 
aan echte ketels, die we ook 
opstarten. Los daarvan is 
het een fijne richting, je kan 
op heel wat plaatsen terecht 
en op de campus is er een 
aangename sfeer.”

contact 
meer info

opleidingshoofd campus Kortrijk:
Stefaan Carlier

stefaan.carlier@vives.be
056 26 41 20

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

verder studeren
Wil je nog verder studeren? Dan kan 
je via een vervolgtraject van 90 stu-
diepunten het diploma bachelor in de 
elektromechanica, afstudeerrichting 
klimatisering behalen.

jobkansen
 ·zelfstandig montage-, service-   
en onderhoudstechnicus
 ·koeltechnicus
 · installateur centrale verwarming
 · installateur airconditioning,  ventilatie 
en luchtbehandelingskasten
 · installateur hernieuwbare 
 energiesystemen
 ·technisch commercieel  afgevaardigde
 ·verkoper / inkoper verwarmings- en 
koelinstallatiecomponenten

 
WIST JE DAT . . .

... je als erkend technicus een 
belangrijke bijdrage levert om de 
klimaatdoelstellingen te halen? 
Met jouw werk maak je echt 

het verschil.

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de totale opleiding 
 bestaat uit werkplekleren. In het 
tweede jaar ben je zelfs de helft van 
de tijd bezig op je werkplek. 

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier modules. Je hebt 
geen voorkennis nodig. Iedereen kan 
aan de opleiding beginnen. In het 
eerste jaar ontdek je de basis van 
elektrotechniek en koeltechniek en 
specialiseer je je in de installatie van 
centrale verwarming en koelinstal-
laties. 
In het tweede jaar gaat de aandacht 
vooral naar hernieuwbare energie, 
luchttechnieken en Advanced HVAC. 
Je krijgt les in kleine groepen. Daar-
naast zijn er ook veel labs en projec-
ten zodat je bijna altijd op een actieve 
manier bezig bent. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werk-
plekleren word je snel een bekwame 
technicus. 
Je sluit je opleiding af met een prak-
tijkproject op je werkplekbedrijf. 

vakken
 ·basis cycli 
 ·basis elektrotechniek 
 ·basis koeltechniek 
 ·communicatie 
 ·elektrotechniek 
 · industriële koeling en 
verwarming 
 · installatietechnieken 
 ·koelinstallatie 
 · lab elektrotechniek 
 · luchtbehandeling 

 ·regeltechniek 
 ·verbindingstechnie-
ken en koeltechnische 
 handelingen
 ·verwarming gas 
 ·verwarming vloeibaar 
 ·warmtepompen 
 ·wiskunde 
 ·zonneboilers 
 ·voorbereiden werkplek: 
bedrijfsbezoeken 

 ·voorbereiden werkplek: 
communicatievaardighe-
den en Social Skills
 ·werkplekleren 
 ·praktijkproject HVAC 
 ·project HVAC 

-
graduaat

HVAC-SYSTEMEN
afstudeerrichting

KLIMATISATIESYSTEMEN
dagonderwijs - campus Kortrijk
-
Wil je een job vol afwisseling? HVAC staat voor Heating, 
Ventilation and Air-Conditioning. Als je graag van alle 
markten thuis bent en je wil specialiseren in verwarmings-, 
koel- en luchtbehandeling en hernieuwbare energie-
systemen, dan is dit graduaat heel geschikt voor jou. Je 
leert installaties bouwen die minder energie verbruiken 
en het milieu zo weinig mogelijk belasten. Met deze poly-
valente opleiding liggen de jobkansen voor het rapen: van 
technicus tot installateur of allerlei commerciële functies. 

werkveld: hydraulisch inregelen van 
een HVAC-installatie

01. warmtepomp: airco-ener-
giedeskundige aan het werk - 
02. samenwerken: studenten 

bespreken samen het 
keuringsrapport - 03. jobs: 

de energietransitie is onom-
keerbaar en creërt talrijke 

jobkansen – 04. hernieuw-
bare energie: zonneboilers 

en fotovoltaïsche panelen 
sturen de warmtepomp – 05. 

praktisch: indienststelling 
koelinstallatie

01

03

04 05

02
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WIST JE DAT . . .

… heel veel bedrijven op jou zitten 
te wachten? Via werkplekleren leer 
je heel snel meedraaien in een be-
drijf en kan je er na je afstuderen 

dikwijls meteen aan de slag.

verder studeren
Je kan je bachelordiploma binnen 
tal van IT-opleidingen behalen - aan 
jou de keuze of je voor een business 
oriented of technology oriented 
traject gaat.

vakken
 ·graphic design
 ·webdesign (HTML, CSS 
en Javascript)
 ·databanken
 ·fotografie
 ·digitale marketing

 ·fotobewerking
 ·filmen
 ·videobewerking
 ·design thinking
 ·User Experience Design
 ·webshop

 ·social skills
 ·backend development 
voorbereiden
 ·werkplekleren
 ·praktijkproject

jobkansen
 ·webdeveloper
 ·front-end webdeveloper
 ·digitaal grafisch vormgever
 ·ontwerper van digitale communicatie
 ·multimedia-ontwerper
 ·UI designer en UX designer
 ·CMS developer

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Brugge Xaverianenstraat:

Ann Buffel
ann.buffel@vives.be

0486 79 79 02

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de opleiding bestaat uit 
werkplekleren. In het tweede jaar ben 
je zelfs de helft van de tijd aan de slag 
op je werkplek. Je sluit de opleiding 
af met een praktijkproject. Door de 
unieke wisselwerking tussen theorie 
en praktijk tijdens het werkplekleren 
word je snel een direct inzetbare 
front-end webdeveloper.

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier modules van 
acht weken. Na elke module volgt 
een evaluatie zodat je snel feedback 
krijgt. Je hebt geen voorkennis nodig, 
iedereen kan aan de opleiding begin-
nen. Tijdens het eerste jaar werken 
we aan de basis skills zoals grafisch 
ontwerpen, fotografie, fotobewer-
king, filmen, videobewerking, digitale 
marketing, webdesign met HTML, CSS 
en  Javascript, databanken. Je kan 
meteen een klein project afwerken.
In het tweede jaar verdiepen we je 
kennis zodat je websites kan ontwik-
kelen die inspelen op de noden van 
de gebruiker, je leert een CMS of een 
webshop op te zetten ...
Je krijgt les in kleine groepen. Je zal 
veel aan je ICT-vaardigheden werken in 
praktijksessies en projecten, zodat je 
altijd op een actieve manier bezig bent. 
Je gaat aan de slag op je eigen laptop.

-
graduaat

INDUSTRIËLE INFORMATICA 
afstudeerrichting

MULTIMEDIA
keuzetraject
CREATIVE DIGITAL DESIGN
dagonderwijs - campus Brugge
-

Ons leven speelt zich vandaag de dag veelal online af. We
bezoeken veel websites, platformen en apps die ons visueel 
verwennen met inhoud die in een mooie lay-out verpakt 
zit. Ben jij iemand die zich aangesproken voelt door deze 
online content en alles wat erbij hoort? Ben je een crea-
tieve duizendpoot die deze online boodschap grafisch en 
visueel wil vormgeven? Ben je technisch sterk om websites 
te bouwen en te onderhouden? Als dit als muziek in je 
oren klinkt, dan is deze opleiding geknipt voor jou.

Joan Verbeurgt
over de opleiding 
Creative Digital Design

“Een vriend van mij volgde 
deze nieuwe richting, en 
raadde ze mij aan. Ik volgde 
toen aan een andere hoge-
school een multimedia-op-
leiding, maar die bleek wat 
te zwaar – ik vond dat alles 
te snel ging. In het graduaat 
multimedia krijg ik alles stap 
voor stap uitgelegd, en dat ligt 
me veel beter. Je krijgt ook les 
in kleine groepen, zodat je de 

lectoren alle mogelijke vragen 
kan stellen en meteen feed-
back krijgt. Bovendien had ik 
bij VIVES echt het gevoel les 
te krijgen in een school, wat in 
de andere hogeschool minder 
het geval was. Het gebouw 
heeft een duidelijke indeling, 
de lokalen zijn genummerd … 
Ideaal voor een student die er 
voor het eerst komt en zijn of 
haar weg moet vinden. 

“Waar ik mezelf later zie? 
Ik zou heel graag grafisch 
designer worden, of anders 
front-end developer. Aange-
zien het een heel praktische 
opleiding is en er echt 
gefocust wordt op de ontwik-
keling van je grafische skills 
en de verschillende soorten 
software, denk ik dat ik daar 
na twee jaar helemaal klaar 
voor zal zijn.” 

praktisch: gefocust op 
grafische skills
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“Ik zit in het graduaat 
Internet of Things omdat 
computers mij altijd hebben 
geïnteresseerd. Hiervoor heb 
ik eerst drie jaar gewerkt in 
een garage, tot ik besefte dat 
ik iets meer met die interes-
se moest doen. Bij Internet 
of Things leer je op een 
haalbare en laagdrempelige 
manier met computers wer-
ken. Ik ga niet ontkennen dat 
ook werkzekerheid een rol 

heeft gespeeld in mijn keuze. 
Ik heb eventjes andere 
opleidingen overwogen maar 
op de opendeurdag hebben 
de studenten en docenten 
van de opleiding Internet 
of Things mij het meest 
weten te overtuigen (lacht). 
Toekomstige hogeschoolstu-
denten raad ik zeker aan de 
opendeurdagen te bezoeken. 
Je kan er de verschillen-
de vakken leren kennen, 

lessenroosters inkijken … 
Dat laatste was voor mij erg 
belangrijk: toen ik naar het 
lessenrooster keek, zag ik 
meteen dat alle vakken mij 
interesseerden. Zo heb ik 
mijn keuze bewust kunnen 
maken. Bedoeling is om als 
zelfstandig IT’er aan de slag 
te gaan. Tenzij ik eerst nog 
voor de bachelor ga, die ik 
na dit graduaat in anderhalf 
jaar kan doen.”

Arne De Wintere
over de opleiding 
Internet of Things

verder studeren
Wil je nog verder studeren, dan kan 
je via een vervolgtraject van 90 stu-
diepunten het diploma bachelor in de 
elektronica-ICT, optie ICT behalen.

Je kan ook een andere graduaatsoplei-
ding volgen zoals:
 ·graduaat programmeren
 ·graduaat systeem- en netwerk-
beheer

jobkansen
 · IoT-technicus: installatie en 
 onderhoud van IOT-systemen
 ·Commercial Technical Support 
Engineer
 ·hardware-technicus
 ·programmeur Embedded Systems
 ·Technicus Domotica
 ·Cloud Security-technicus
 ·netwerkbeheerder
 ·supportmedewerker
 ·webdesigner
 ·webmaster

 
WIST JE DAT . . .

… we je van dag één onderdom-
pelen in de wereld van IoT en er 

zo voor zorgen dat je een volwaar-
dig IoT-technicus wordt?

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de totale opleiding 
bestaat uit werkplekleren. In het 
tweede jaar ben je zelfs de helft van 
de tijd bezig op je werkplek. Je sluit de 
opleiding af met een praktijkproject. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werk-
plekleren word je snel een bekwame 
IoT-technicus. 

programma
programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier modules. Je hebt 
geen voorkennis nodig. Iedereen kan 
aan de opleiding beginnen. 
Tijdens het eerste jaar leer je aller-
hande basis IoT-skills zoals elektri-
citeit/elektronica, programmeren, 
webdesign en netwerken. We willen 
dat je zo snel mogelijk klaar bent om 
een IoT-beleving te ervaren.
Tijdens het tweede jaar groei je uit 
tot een echte IoT-Technicus. Je leert 
complete IoT-systemen bouwen 
terwijl er ook aandacht is voor privacy 
en security bij het verwerken van de 
talrijke data.
Je krijgt les in kleine groepen. Daar-
naast zijn er ook veel labs en projec-
ten zodat je bijna altijd op een actieve 
manier bezig bent. 

vakken
 ·Bits & Bytes & Math
 ·Basic Electricity
 ·Basic Electronics
 ·Basic Programming
 ·communicatie
 ·Computer- & 
 Operatingsystems
 ·Computernetwork
 ·Computer Systems
 ·Databases

 · IoT apps
 · IoT devices
 · IoT-lab
 · IoT-lab Basics
 · IoT-lab Advanced
 · IoT-lab Complete
 · IoT-lab Home
 · IoT-lab Industry
 · IoT-lab Startup
 ·Operating Systems

 ·Security & Privacy
 ·Social skills
 ·The Cloud
 ·Web Development
 ·werkveldbeleving
 ·werkveldexploratie
 ·werkveldprofessio-
nalisering
 ·praktijkproject

-
graduaat

INTERNET OF THINGS
dagonderwijs - campus Brugge Xaverianenstraat 

en Kortrijk
-
De verbondenheid van onze leefwereld evolueert aan 
een razendsnel tempo. Alles is geconnecteerd met elkaar. 
Zo kan een woning zich via sensoren aanpassen aan de 
aanwezigheid en de gewoonten van zijn bewoners en kan 
je met je gsm de controle van de woning overnemen. Ook 
machines kunnen zelf aangeven wanneer ze onderhoud 
nodig hebben en productie-ingenieurs zijn in staat om 
het productieproces te optimaliseren op basis van de data 
die de machines zelf verzamelen. Zelfs in het verkeer 
zijn er Internet of Things (IoT)-toepassingen om files te 
vermijden terwijl diezelfde data gebruikt kunnen worden 
voor de publieke veiligheid. Als deze ontwikkelingen je 
boeien, dan is het graduaat Internet of  Things wellicht 
een geknipte opleiding voor jou. Met deze opleiding kan 
je zo aan de slag. 

enthousiast: student aan de slag 
met Arduino

01. programmeren: 
Embedded Systems - 

02. monitoring: neem de 
controle over van je woning 

met je smartphone -
 03. hardware: studenten 

tijdens de les 
Computer Systems - 

04. netwerklabo: bouwen 
aan verschillende net-

werken

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Brugge Xaverianenstraat en

campus Kortrijk:  
Ronny Mees

ronny.mees@vives.be
0473 36 00 04

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

01

02

03 04
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“Ik heb na het middelbaar 
een zevende jaar tuinaanleg 
en tuinonderhoud gedaan, 
maar wilde daarna nog 
verder studeren en een 
graduaat doen. Maakin-
dustrie interesseerde me 
sowieso heel sterk omwille 
van de focus op techniek. 
En binnen deze brede oplei-
ding word je heel hands-on 
opgeleid om later allround 
ploegbaas te worden, 

onderhoudstechnici aan 
te sturen, zelf technische 
fouten te detecteren en te 
herstellen …
“Het is een volledig nieuwe 
opleiding – zelfs de eerste 
in zijn soort in België – die 
ik vond via de tool Onder-
wijskiezer. Vervolgens ben 
ik naar de infodag geweest, 
waar de studiebegeleider 
me alle verdere informatie 
heeft gegeven. Dat heeft 

me uiteindelijk helemaal 
overtuigd om voor produc-
tiebeheer maakindustrie te 
kiezen.
Voorlopig voldoet het gra-
duaat aan alle verwachtin-
gen, al hebben we voorlopig, 
gezien de omstandigheden, 
uitsluitend theorie gehad. 
Maar binnenkort mogen we 
de handen uit de mouwen 
steken in de praktijkles-
sen!”

Vincent Van Lierop
over de opleiding produc-
tiebeheer maakindustrie

 
WIST JE DAT . . .

… je door deze opleiding meteen 
ook een heftruckcertificaat en

VCA-attest behaalt?

In het schooljaar 2021-2022 starten we 
met in-company trajecten. Hierbij kun-
nen werknemers van een firma in een 
flexibel traject een diploma van gra-
duaat behalen. Het werkplekleren gaat 
door bij de eigen werkgever waarbij 
lessen op afstand aangeboden worden 
en student/werknemers de praktijkles-
sen en de nodige ondersteuning krijgen 
op de campus. Zo wordt de combinatie 
werken en leren haalbaar en kunnen 
werknemers verder groeien naar een 
meer op leiding geven gerichte job 
binnen hun bedrijf.

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Roeselare:

Wim Descamps
wim.descamps@vives.be

0474 48 82 27

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

verder studeren
Wil je nog verder studeren, dan kan 
je via een tweejarig vervolgtraject het 
bachelordiploma ontwerp- en produc-
tietechnologie of elektromechanica 
behalen.

jobkansen
 ·breed inzetbare machineoperator in

 ·kmo’s
 ·multinationals 

 ·machineverantwoordelijke
 ·ploegchef
 ·ploegverantwoordelijke
 ·medewerker kwaliteitscontrole
 ·productieplanner

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de opleiding bestaat 
uit werkplekleren. Je kiest zelf in welk 
bedrijf je aan de slag wil. In het tweede 
jaar ben je zelfs de helft van de tijd bezig 
op je werkplek. 

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk jaar 
bestaat uit vier modules van acht weken. 
Na elke module volgt een evaluatie zodat 
je snel feedback krijgt. 
Je hebt geen voorkennis nodig. Ieder-
een kan aan de opleiding beginnen. 
Je krijgt les in goed uitgeruste labo’s. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werkple-
kleren word je snel een bekwame techni-
cus. Je leert onder andere: de technische 
componenten van een machine herken-
nen, demonteren en monteren; onder-
houds- en herstellingswerkzaamheden 
uitvoeren, een onderhoudsplan opstellen 
en fouten opsporen; de hardware en pro-
grammatie van automatische systemen 
herkennen en begrijpen; verschillende 
productietechnieken, productieplanning, 
voorraadbeheer, werkplaatsorganisatie 
en kwaliteitszorg. De opleiding leert 
je op uitvoerend niveau met een grote 
mate van zelfstandigheid de technische 
en organisatorische aspecten van het 
beheer van een productieafdeling in 
de maakindustrie kennen. Je sluit je 
opleiding af met een praktijkproject op je 
werkplekbedrijf. 

vakken
 ·aandrijftechniek 
 ·administratief beheer 
 ·automatisering 
 ·bedrijf en bedrijfs-
processen
 ·bedrijfsspecifieke 
 software 
 ·heftrucks en veiligheid 

 ·HR en team 
 ·kwaliteitszorg 
 ·Lean Manufacturing 
 ·machines en productie 
 ·materiaalkennis 
 ·mechanisatie 
 ·onderhoud 
 ·product en productie 

 ·productieplanning 
 ·productietechnieken 
 ·schema-analyse 
 ·Social Skills 
 ·voorraadbeheer 
 ·werkplaats organisatie 
 ·werkplekleren 
 ·praktijkproject 

-
graduaat

PRODUCTIEBEHEER 
keuzetraject

MAAKINDUSTRIE
dagonderwijs - campus Roeselare
-
De maakindustrie zit in de lift. Als je interesse hebt in de 
technische en de organisatorische kant van productie-
processen, dan is deze opleiding wellicht iets voor jou. 
Je krijgt er alle kansen en leert machines bedienen en 
onderhouden. Je krijgt tevens inzicht in de flow van een 
productieomgeving. In de loop van je opleiding maak 
je kennis met verschillende productieomgevingen: een 
 koekjesfabriek, een textielbedrijf, een constructiebedrijf, 
een schrijnwerkerij … Aan jou om te kiezen waar je later 
aan de slag wil. Je leert al doende zodat je goed bent 
 voorbereid op het vinden van een mooie job.

houtbewerking: verwerking van ruw 
materiaal tot eindproduct

01. kwaliteit: kwaliteits-
controle in de voedings- en 

verpakkingsindustrie - 
02. machine-operator: aan de 
slag in de metaalverwerkende 

industrie - 03. productiebe-
heer: machineverantwoorde-

lijke in textielbedrijven

01

02

03
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G R A D U A A T G R A D U A A T

“Ik zit in het graduaat 
voertuigtechnieken, een 
opleiding die ik heb gekozen 
omdat ik altijd iets met 
auto’s heb gehad. Na mijn 
middelbaar heb ik weliswaar 
eerst een jaar gewerkt 
omdat ik niet goed wist wat 
ik moest doen. Maar toen ik 
ontdekte dat deze opleiding 
bestond heb ik niet lang 
geaarzeld want ik wilde echt 

opnieuw gaan studeren 
en ik leer graag dingen bij. 
Na de openlesdag was ik 
helemaal zeker van mijn 
stuk. Ik ben heel tevreden 
met mijn keuze. Het draait 
hier volledig rond auto’s en 
andere voertuigen. We zitten 
hier allemaal op dezelfde 
golflengte (lacht). Als middel-
bare scholier moet je zeker 
geen schrik hebben voor 

de hogeschool: als je iets 
kiest dat je graag doet, doe 
je er met plezier de nodige 
inspanningen voor. Het is 
meer werk dan het middel-
baar, maar het valt echt mee. 
Nu hebben we bijvoorbeeld 
ook wiskunde, wat ik in het 
middelbaar niet graag deed, 
maar nu weet ik waarom ik 
het nodig heb want ik kan 
het meteen toepassen.”

Casper Didden
over de opleiding 
 voertuigtechnieken

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:
David Demuynck

david.demuynck@vives.be
0494 18 62 10

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

verder studeren
Wil je nog verder studeren, dan 
kan je via een vervolgtraject van 90 
 studiepunten het diploma bachelor in 
de autotechnologie behalen. 
Ook het specialisatieprogramma  
Automotive Management is een optie.

jobkansen
 ·onderhoudstechnieker
 ·voertuigmecanicien
 ·diagnosetechnicus
 ·werkplaatsverantwoordelijke
 ·zelfstandig garagehouder
 ·technisch commercieel 
 afgevaardigde
 ·receptie/klantenontvangst garage

 
WIST JE DAT . . .

... je les krijgt in een modern ge-
bouw met up-to-date apparatuur 
en veel recente voertuigen? Na je 
opleiding vind je gegarandeerd 

werk in een garage.

werkplekleren, 
de kern van jouw 
verhaal
Een derde van de totale opleiding 
bestaat uit werkplekleren. 
In het tweede jaar ben je zelfs bijna de 
helft van de tijd bezig op je werkplek. 

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk 
jaar bestaat uit vier modules. Je hebt 
geen voorkennis nodig. Iedereen kan 
aan de opleiding beginnen. 
In het eerste jaar maak je kennis met 
de basis van motoren, het chassis en 
de klassieke aandrijflijn. 
In het tweede jaar ga je verder met 
motormanagement, elektronica en 
de elektrische en hybride aandrij-
ving.  
Je krijgt les in kleine groepen. Daar-
naast zijn er ook veel labs en projec-
ten zodat je bijna altijd op een actieve 
manier bezig bent. 
Door de unieke wisselwerking tussen 
theorie en praktijk tijdens het werk-
plekleren word je snel een bekwame 
voertuigtechnieker. Je sluit je oplei-
ding af met een praktijkproject op je 
werkplekbedrijf. 

vakken
 ·aandrijflijn 
 ·basis voertuigelektriciteit 
 ·elektrische aandrijving 
 ·carrosserie en expertise 
 · labo onderstel, 
 verbrandingsmotoren, 
voertuigelektronica
 ·motormanagement 
 ·onderhoud van een 
voertuig 
 ·opbouw voertuig en 
motor 

 ·ophanging, banden en 
remmen 
 ·rekenen in 
 voertuigtechnologie 
 ·veiligheid en milieu 
 ·verbrandingsmotoren  
 ·voertuigelektriciteit 
 ·voertuigelektronica 
 ·verkenning werkveld
 ·voorbereiding 
 werkplekleren 
 ·werkplekleren: kennis-

making met het bedrijf 
 ·werkplekleren: basison-
derhoud en herstellingen 
 ·werkplekleren: onder-
houd en herstellingen 
 ·werkplekleren: diagnose 
en herstellingen 
 ·werkplekleren: diagnose
 ·werkplekleren: integratie
 ·praktijkproject 

-
graduaat

VOERTUIGTECHNIEKEN
afstudeerrichtingen 
• AGRARISCHE EN INDUSTRIËLE MACHINES
• BROM- EN MOTORFIETSEN
• PERSONENWAGENS EN LICHTE

BEDRIJFSVOERTUIGEN
• ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

dagonderwijs - campus Kortrijk
-
Heb je een passie voor auto’s, vrachtwagens, motorfietsen, 
landbouwmachines kortom alles met wielen? Als je graag sleu-
telt aan voertuigen en ook wil weten hoe dingen technisch in 
elkaar steken, dan vind je in het graduaat voertuigtechnieken 
alles wat je nodig hebt om later als voertuigtechnieker aan de 
slag te gaan. We leren je alles wat je nodig hebt om in de garage 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren van onderhoud tot 
diagnose. Ook commerciële functies of een job aan de receptie 
in een garage zijn mogelijk. Je krijgt je opleiding in het nieuwe 
VIVES Autotechnologiecentrum in Kortrijk waar we beschik-
ken over moderne apparatuur en een uitgebreid wagenpark 
met onder andere ook elektrische en hybride voertuigen.

vrachtwagens: specifieke systemen 
van vrachtwagens worden aangeleerd

01. motorfiets: we werken aan 
verschillende types brommers 

en motorfietsen -
 02. werkzaamheden: van 

onderhoud tot diagnose, alles 
komt aan bod - 03. atelier: 

state-of-the-art uitgeruste 
werkplaats - 04. industriële 

voertuigen: ook agrarische en 
industriële voertuigen komen 

bij ons aan bod 

01

02

03 04



meer dan

STUDEREN
-
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T E A M  V I V E S  W I N T D E 
 WAT E R STO FC H A LL E N G E 
FOCUS OP INNOVATIE

Vier studenten van de opleiding autotechnologie hebben in 
2019 voor het eerst meegedaan aan de 24 uur Waterstof-
challenge. In deze internationale wedstrijd moeten teams 
in 24 uur zoveel mogelijk kilometers afleggen in een auto 
met waterstofgas. Een echte uitdaging voor onze derde-
jaarsstudenten. In deze vierde editie zette het VIVES-team 
met hun Toyota Mirai maar liefst 1847 kilometer op de 
teller en wist daarmee de eerste prijs weg te kapen door tot 
diep in Zuid-Europa te rijden. Er komen bij deze wedstrijd 
heel wat uitdagingen kijken. Het team moet ervoor zorgen 
dat ze tijdig kunnen tanken, een zo efficiënt mogelijke 
route uitstippelen en natuurlijk files vermijden. Ze scoren 
ook extra punten als ze meerdere landen aandoen. Het 
parcours wordt gevolgd door een track- en tracesysteem. 

DAG VAN DE WETENSCHAP
SUCCESFORMULE

Al 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 tech-
nologische innovaties en specials bij een breed publiek be-
kend te maken. Op die manier laten ze zien dat wetenschap 
spannend is en zeker niet altijd moeilijk hoeft te zijn. Jaar-
lijks staan meer dan 80 wetenschappelijke projecten op de 
vele bezoekers – 5000 om exact te zijn - te wachten. Wat 
er allemaal aan bod komt? Programmeer je eigen robot; 
waterstof als brandstof van de toekomst; vormgeven met 
kunststoffen; elektrische voertuigen voor groot en klein; 
koken bij omgevingstemperatuur; First LEGO League … 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.

D UA A L L E R E N
LEREN OP DE WERKVLOER

Het is een blijvende uitdaging voor het hoger onderwijs om 
de opleidingen goed te laten aansluiten bij de behoeften 
van de bedrijfswereld. Het studiegebied industriële we-
tenschappen en technologie zet daarom sterk in op duaal 
leren en werkt hiervoor nauw samen met de bedrijfswe-
reld. Tot voor kort werd duaal leren alleen toegepast in 
het secundair onderwijs, maar nu heeft het dus ook zijn 
weg gevonden naar het hoger onderwijs. VIVES wil op die 
manier een concreet antwoord bieden op de arbeidskrapte 
bij de West-Vlaamse bedrijven. Zo ben je er ook zeker van 
dat je na je opleiding beschikt over de juiste vaardighe-
den en kwalificaties voor je latere job. Er is immers geen 
betere plaats om te leren dan op de werkplek zelf. Je krijgt 
dan heel snel zicht op hoe je talenten matchen met de 
verwachtingen van de werkplek. Dat geeft je de kans om 
snel te ontdekken wat je het beste ligt. Duaal leren is ook 
gewoon leuk om te doen en maakt studeren aan de hoge-
school heel aantrekkelijk.

T E C H N I E K ACA D E M I E
KINDEREN TECHNIEK  BIJBRENGEN

VIVES organiseert in 102 gemeenten een Junior Techniek-
academie voor kinderen van 8 tot 10 jaar en een Tiener 
Techniekacademie voor kinderen van 10 tot 12 jaar. De 
bedoeling is om kinderen op een leuke manier met techniek 
in contact te brengen: op een speelse en interactieve 
manier maken ze kennis met hout- en kunststofbewerking, 
informatica, elektronica, elektriciteit, chemie ... En jij kan 
als student daar een belangrijke rol in spelen, want jij kan 
perfect techniekmentor worden. Dat betekent dat je je 
engageert om een aantal weken op woensdagnamiddag of 
zaterdagvoormiddag les te geven aan het jonge volkje. Zo 
kan je de kinderen warm maken voor wat jouw hart sneller 
doet slaan: technologie en techniek. Bovendien zien we dat 
in VIVES als maatschappelijk engagement want je krijgt er 
ook studiepunten voor. Met andere woorden als jij techniek-
mentor bent, telt dat mee voor één vak van je opleiding. Twee 
vliegen in één klap dus: kinderen iets bijleren over wat je zelf 
heel belangrijk vindt en tegelijkertijd credits verwerven.

M E E R  I N D U ST R I Ë L E  W E T E N S C H A P P E N 
E N  T E C H N O LO G I E

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 opleidingen extra kleur geven. 

Volg  vivesiwt 
op Facebook en 

 Instagram en blijf op de 
hoogte van events en 

 onderzoek bij industriële 
wetenschappen en 

 technologie.
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Evert Cottyn
studiegebiedcoördinator 

VIVES Technology biedt 
alle kansen om een 
internationale boost aan 
jouw opleiding te geven. 
We hebben meer dan 50 
verschillende Europese 
partners die jou graag 
willen ontvangen voor een 
study (vakken opnemen) of 
een internship (werkstage 
lopen). Ook Canada, Indo-
nesië en Japan behoren 
tot de mogelijkheden. Over 
de taalgrens, in Wallonië, 
kan je meedraaien in een 
bedrijf als bachelorproef. 
Alle opleidingen van VIVES 
Technology lenen zich 
perfect om internationaal 
een meerwaarde te geven 
aan jouw diploma. We 
helpen jou vanaf het begin 
om alles geregeld te krijgen 
zodat het een topervaring 
wordt.

Jonathan Mayeur
student  

USA
“Ik heb twee jaar geleden het 
eerste deel van mijn stage 
in Brussel gedaan en de 
resterende twee maanden in 
New York. Dat was een mo-
gelijkheid die het Brusselse 
bedrijf mij had aangeboden. 
Aangezien ik niets tegen 
reizen heb en er bovendien 
al wat vrienden had, heb ik 
‘ja’ gezegd. Ter plaatse heb ik 
met heel wat gedreven jonge 
mensen samengewerkt, wat 
mij op mijn beurt stimu-
leerde en heel wat energie 
gaf. Maar wat ik er vooral 
geleerd heb, is netwerken. 
Ik ging ’s avonds veel naar 
netwerkevents, waardoor je 
al snel leert hoe je elkaar kan 
helpen.”

Remi Maes 
student  

Finland
“Ik heb  elektromechanica 
gestudeerd en ben nu 
bezig aan een opleiding tot 
leerkracht. Vorig jaar heb ik 
een semester in Finland ver-
bleven. Een unieke ervaring 
want de cultuur verschilt er 
nogal wat van die van ons. 
Het was al altijd mijn droom 
om naar een van de Scandi-
navische landen te gaan stu-
deren omdat ze daar op vlak 
van elektromechanica en 
technologie ver vooruit zijn. 
Ze hebben een schitterende 
reputatie als het gaat om 
alles wat met technologie en 
onderwijs te maken heeft. Zo 
heb ik in Finland onder meer 
een windmolen mogen ma-
ken, wat studenten nergens 
anders kunnen. Kortom, een 
superervaring.”
 

Jeroen Debonnet 
student 

Zweden
“Na mijn bachelor ecotech-
nologie aan VIVES bleek het 
mogelijk een aansluitende 
master Ecotechnology & 
Sustainable Development 
aan een partnerschool 
van VIVES in Zweden te 
doen. Een kans die ik met 
beide handen gegrepen 
heb omdat ik als student 
heel graag die buitenlandse 
ervaring wilde. En het was 
geweldig omdat mijn kennis 
van het Engels er enorm op 
vooruit is gegaan en ik op 
eigen benen leerde staan. 
Bovendien was ik president 
van de  International Com-
munity, en in die hoeda-
nigheid verantwoordelijk 
voor de verwelkoming 
van nieuwe buitenlandse 
studenten.”

Tom Cordemans
docent  

Finland
“Ik heb regelmatig lesge-
geven aan de technische 
hogeschool in het Finse 
Tampere, in het kader van 
de International Week in 
Engineering, een Eras-
mus-programma waarbij 
Finse studenten les krijgen 
van zo’n twintig buiten-
landse docenten. De grote 
meerwaarde zit in het feit 
dat studenten die zelf niet 
in het buitenland willen of 
kunnen studeren, op die 
manier toch met andere 
culturen in contact komen. 
Wat ik er zelf van opsteek? 
Finland staat bekend om 
zijn hoogstaand onderwijs, 
en die knowhow heb ik er 
effectief mogen ervaren. Dat 
breng ik dan mee naar onze 
studenten hier.”

Tom van Beneden
docent  

Frankrijk
“We hebben momenteel 
een project lopen met 
de hogeschool in Rijsel, 
waarbij we studenten 
samen aan een techno-
logische opdracht laten 
werken, die ze aan het 
begin van semester twee 
aangereikt krijgen. De 
meerwaarde om studen-
ten van Rijsel en VIVES te 
laten samenwerken is niet 
zozeer taalverrijking – de 
voertaal is Engels – maar 
de samenwerking op zich. 
Zo zijn onze studenten 
meer gewend om hun werk 
mee naar huis te nemen; in 
Rijsel werken ze veel meer 
op school zelf, maar dan 
minder daarbuiten. Het is 
een kwestie van daar een 
evenwicht in te vinden.” 

Joke Calcoen 
onderzoeker  

Filipijnen 
“Ik ben in de context van 
een vierjarig project als 
docent met studenten van 
industriële wetenschappen 
en technologie voor veertien 
dagen naar de Filipijnen 
geweest. Daar hebben we 
multidisciplinair samen-
gewerkt rond duurzame 
landbouw, klimaatverande-
ring en ondernemerschap. 
Dit jaar komen op hun beurt 
vierentwintig Filipijnse stu-
denten naar België, om hier 
op dezelfde manier rond die 
thema’s te werken. Volgend 
jaar gaan wij dan weer naar 
daar, en ten slotte komt 
er nog eens een Filipijnse 
delegatie naar ons land.”

Michiel De Meyere 
onderzoeker  

Frankrijk, Nederland, 
Verenigd Koninkrijk
“Ik doe onderzoek in 
twee Europese projecten, 
waarvoor ik zesmaandelijks 
samenzit met medeonder-
zoekers uit Nederland, 
Frankrijk en Engeland. Het 
eerste project is WRC, wat 
staat voor Water Resilient 
Cities, oplossingen rond 
waterbeheer in voorname-
lijk historische steden. Het 
tweede is SARCC, Sustai-
nable and Resilient Coastal 
Cities, waar we nadenken 
over de uitdagingen die met 
de stijging van de zeespiegel 
gepaard gaan. Het gaat om 
een Interreg-samenwerking, 
waarbij we in verschillende 
steden pilootprojecten 
uitrollen en monitoren.”

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.

G LO B A LLY 
C O N N E CT E D
-
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kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. Gelukkig 
bestaan er ook financiële ‘onder-
steuners’. 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.

aan tafel
Op elke VIVES-campus is er een af-
wisselend 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. En elke week is er een 
gratis stuk fruit. 

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 terechtkan 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 

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

een individueel studieprogramma 
(ISP) samenstellen 
VIVES biedt je een waaier aan mo-
gelijkheden 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 meerde-
re 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 vrijstel-
lingen.

je lief, faalangst, eenzaamheid, slecht 
slapen of andere toestanden? We helpen 
je graag vooruit. En als we dat niet kun-
nen, 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 al-
lerhande workshops. Omgaan met faal-
angst, solliciteren, timemanagement, 
relaxatie, het aanbod is legio. Hiervoor 
betaal je een bescheiden bijdrage.

 
op kot
Soms betekent studeren ook op kot gaan. 
Op de VIVES-campus in Kortrijk zijn er 
twee residenties die samen 175 kamers 
tellen. In Roeselare kan je een kamer 
of studio huren in een van onze vier 
residenties. Ook in Oostende voorzien 
we onderdak, nu nog in mobiele units, 
binnenkort in gloed nieuwe studio’s. Het 
aanbod van privéverhuurders maken we 
bekend via www.kotwest.be. Bij ons kan 
je te recht voor advies en, indien nodig, 
ook voor bemiddeling met je kotbaas. 
We hebben ook een degelijk modelhuur-
contract dat je op eenvoudig verzoek 
gratis en met de glimlach meekrijgt. 

studeren met onderwijs-  
en 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, chro-
nische ziekte of leerstoornis? Doe je 
aan topsport of aan professionele 
kunstbeoefening? Ben je studenten-
vertegenwoordiger of oefen je een 
politiek mandaat uit? Zorgt jouw 
specifieke context (bijvoorbeeld 
zwanger schap, ouderschap, mantel-
zorg, religieuze feestdagen, Neder-
lands niet als moedertaal) ervoor dat 
deelnemen aan bepaalde onderwijs-
activiteiten erg moeilijk is? Kom langs 
bij je studie- of trajectbegeleider. 
Zij kunnen je faciliteiten toekennen 
zodat je een succesvol parcours kan 
afleggen aan VIVES. 

onderweg
Alle VIVES-campussen zijn vlot bereik-
baar met het openbaar vervoer. Zowel 
De Lijn als de NMBS hebben verschil-
lende studentvriendelijke formules. 
In Kortrijk is de bus voor studenten 
bijna gratis (je betaalt € 15 voor een 
heel jaar), dankzij een bijdrage van de 
stad en van Stuvo. Graag gedaan. Voor 
de prijs van een dame blanche huur je 
voor een maand een deftige tweewieler. 
Een regelmatig onderhoud is, behalve 
de eventuele wisselstuk ken, inbegre-
pen. Opnieuw dragen wij een deel van 
de kosten. Opnieuw graag gedaan.

 
studentenleven
Studeren is een voltijdse job en daar- 
om is het ook goed dat de boog nu 
en dan wat minder gespannen staat. 
De verschillende studentenvereni-
gingen 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 combina-
tie 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. 

contactinfo:

www.stuvoloods.be

info@stuvo.be

facebook: Stuvo VIVES

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

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

VRAGEN?
Neem contact op met de studie- en 
trajectbegeleider van jouw opleiding. 
Op www.vives.be/stb vind je al de 
contactgegevens.

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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Het VIVES-Dronelab is 
gevestigd in het Vlaams 
Luchtvaartopleidings-
centrum (VLOC) op de 
luchthaven van Oostende. 
Het neemt in de Benelux 
een sleutelpositie in. 

Het grote netwerk van het 
Dronelab staat open voor 
iedereen. Je kan er als stu-
dent met je project terecht, 
maar Dronelab voert ook 
(onderzoeks)projecten uit 
voor ondernemingen en de 
overheid. Denk maar aan 
slimme landbouw, afvalbe-
waking, kustbescherming, 
transport van medische 
goederen, beheer van de 
staat van gebouwen, ste-
delijke mobiliteit, opleiding 
van de politie, douane en 
civiele bescherming … 

Het is belangrijk om drones 
op een verantwoorde 
manier te gebruiken. Bij 
activiteiten van piloten en 
onderzoekers wordt dan 
ook bijzonder veel belang 
gehecht aan veiligheid, 
respect voor de privacy en 
de wetgeving.

De bacheloropleiding lucht-
vaarttechnologie kreeg 
onlangs ook een nieuwe 
specialisatie. Met de 
oprichting van Unmanned 
Aircraft Systems kan je nu 
een volledige theoretische 
en praktische vliegoplei-
ding klasse 1 volgen. Je kan 
de opleiding ook volgen als 
een postgraduaat.

meer info:
rob.deroo@vives.be

D R O N E L A B
pionier in de drone-industrie
Oostende

De drone-industrie zit sterk in de lift en 
krijgt steeds weer nieuwe toepassingen. 
Het Dronelab onderzoekt hoe drones op een 
innovatieve manier kunnen worden ingezet. 
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O N D E R Z O E KO N D E R Z O E K

Het VIVES-LiveLab is geves-
tigd in negen Vlaamse ste-
den en gemeenten. In een 
LiveLab gaan studenten, 
docenten, professionals en 
zorgbehoevende inwoners 
van die steden en gemeen-
ten samen op zoek naar op-
lossingen voor zorgvragen 
waarmee de inwoners van 
die steden en gemeenten in 
hun thuisomgeving worden 
geconfronteerd. 

Door de inwoners zelf te 
betrekken, vertrekt het 
LiveLab van hun echte be-
hoeften en mogelijkheden 
en kunnen er diensten of 
producten op maat worden 
uitgewerkt. Deze metho-
diek leidt ook tot nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
en bevordert een krachtige 
dynamiek. 

Ook jij kan hieraan mee-
werken. Meer dan 600 
studenten gaan langs bij 96 
gezinnen in West-Vlaande-
ren om de leefomgeving van 
die gezinnen te verbeteren. 
Het LiveLab wil o.a. inspan-
ningen doen om mensen zo 
lang mogelijk kwalitatief 
thuis te laten wonen. Dat 
is niet evident, maar met 
het LiveLab kan jij helpen 
om voor de zorgvragers het 
verschil te maken.

Zowel studenten van de 
opleidingen verpleegkun-
de, logopedie, audiologie, 
ergotherapie, voedings- en 
dieetkunde, zorgtech-
nologie als studenten 
van het studiegebied 
 sociaal-agogisch werk wer-
ken mee in het LiveLab. Zo 
leren ze van en met elkaar. 
Daarom is het LiveLab een 
heel vernieuwende leerplek 
voor studenten. LiveLab 
is bovendien een prachtig 
voorbeeld van praktijkge-
richt onderzoek dat recht-
streeks ten dienste staat 
van de gemeenschap.

meer info:
tony.claeys@vives.be

L I V E L A B
VIVES on the move
Brugge - Kortrijk - Roeselare

In het LiveLab gaan VIVES-studenten en 
docenten aan de slag met professionals en 
inwoners van Vlaamse gemeenten en steden. 
In deze real-life setting creëert VIVES een 
vernieuwde leer- en werkomgeving waarin 
interprofessionele samenwerking centraal 
staat.
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Het Maaklab heeft heel wat 
in huis. Je vindt er moderne 
ontwerp- en productiesoft-
ware en een hoogtechnolo-
gisch machinepark. Er staan 
ook verschillende 3D-prin-
ters tot je beschikking met 
o.a. een metaalprinter. Op 
het vlak van meettechniek 
zijn er ook heel wat toestel-
len aanwezig. 

De lokalen van het Maaklab 
worden door de opleidin-
gen van het studiegebied 
industriële wetenschappen 
en technologie gebruikt voor 
lessen en projecten. Je volgt 
er niet alleen les of je doet 
er niet alleen projectwerk, 
je kan er ook terecht als je 
bijvoorbeeld zelf een proto-
type wil maken. Je wordt er 
bovendien geholpen door 
docenten die expert zijn in 
de materie. Daarnaast heb 
je de kans om er je collega’s 
van andere opleidingen te 
leren kennen want ook ande-
re studiegebieden maken 
gebruik van het Maaklab 
voor hun opdrachten.

Ook ondernemingen kunnen 
terecht in het Maaklab voor 
het maken en ontwerpen van 
prototypes.

Er is in het Maaklab ook aan-
dacht voor toegepast weten-
schappelijk onderzoek. Het 
Maaklab wil op die manier 
nieuwe technologieën ont-
wikkelen voor de bedrijven 
van  West-Vlaanderen en ver 
daarbuiten.

M A A K L A B
atelier voor de maakindustrie
Kortrijk

Het VIVES-Maaklab is een echt maakindustrie-atelier. 
Je vindt er de mensen en de middelen om je ideeën vorm te 
geven. Maaklab is er voor iedereen. Alle studenten, profes-
sionelen en ondernemers die iets willen ontwerpen of 
maken kunnen er terecht. Je kan er samen met anderen je 
ideeën laten groeien, ze testen en prototypes maken. 

meer info:
tijs.anthone@vives.be

O N D E R Z O E KO N D E R Z O E K
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meer info:
sofie.vanhecke@vives.be

ZO R G L A B
(zorg)technologie in de 
woon- en leefomgeving
Brugge

Het Zorglab beschikt over 
een aangepaste assisten-
tiewoning met een keuken 
en een badkamer. In deze 
zorgwoning kunnen allerlei 
demo’s worden gegeven om 
de zelfredzaamheid van 
ouderen of mensen met een 
beperking te bevorderen, 
zoals een keuken op maat 
van rolstoelgebruikers.  

Het is ook meteen een 
moderne praktijkruimte 
voor studenten waar ze 
interprofessioneel kunnen 
samenwerken. 

Studenten zorgtechnologie 
volgen geregeld les in het 
Zorglab met het oog op de 
integratie van verschil-
lende zorgtechnologische 
toepassingen. Daarnaast 
lopen een aantal studenten 
stage in het Zorglab, de 
plek waar ze in contact ko-
men met studenten uit de 
opleidingen paramedische 
beroepen, verpleegkunde 
en vroedkunde.

Het Zorglab staat ook open 
voor samenwerking met 
externe organisaties zoals 
onder andere Blindenzorg. 
In het kader van dit project 
werden bijvoorbeeld induc-
tiekookplaten met auditieve 
ondersteuning voor blinden 
ontwikkeld.

Het Zorglab van campus Brugge zoekt oplossingen 
voor concrete problemen in de leefomgeving van 
zorgbehoevende mensen of mensen met een beperking. 
Door onderzoek te doen naar gebruiksvriendelijke 
innovaties op het vlak van (zorg)technologie wil het 
Zorglab er bijvoorbeeld voor zorgen dat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
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geef vorm aan

JE TOEKOMST 
-
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“Het is moeilijk om de relevantie van 
dit studiegebied te overschatten”, 
zegt Veerle De Mey, directeur van het 
studiegebied industriële weten-
schappen en technologie. “Sla de 
krant open en op elke pagina wordt 
een maatschappelijk probleem of 
uitdaging aangekaart waarvoor we 
bij VIVES aan oplossingen sleutelen, 
met behulp van de meest innovatieve 
technieken en technologieën.”

“Het mag dan ook niet verbazen dat 
de industriële wetenschappen en 
technologie-diploma’s het snelst 
naar werk leiden en in de rankings 
van de hoogste startlonen staan. 
Afgestudeerden komen terecht in 
snel groeiende bedrijven, als experts 
in leidinggevende en coördineren-
de jobs. Je zou verwachten dat dit 
studiegebied daardoor alleen al 
aantrekkelijk genoeg is maar toch 
bleek dat tot nog toe geen evidentie. 
Hopelijk is de ommekeer ingezet. We 
zien dat de studentenaantallen het 
laatste jaar zijn gestegen. Met een 
krachtig en wervend verhaal richting 
de STEM-profielen uit het aso willen 
we die groei bestendigen.”

Hoe gebeurt dat?
“Om de interesse rond wetenschap 
en technologie bij (jonge) kinderen te 
versterken, zijn we jaren geleden als 
eerste in Vlaanderen gestart met een 
Techniekacademie. Vandaag wordt 
die ondertussen in 102 West- en 
Oost-Vlaamse steden en gemeenten 
georganiseerd. Via dit initiatief willen 
we de goesting voor de STEM-richting 
in het secundair onderwijs aanwak-
keren. We bieden het perfecte ver-
volgprogramma aan, met een brede 
waaier aan keuzemogelijkheden en 
een aanbod in alle West-Vlaamse 
studentensteden. Die nabijheid is 
een troef die we willen uitspelen. 
Bovendien bieden we, naast een aan-

trekkelijk studieprogramma, heel wat 
nevenactiviteiten aan, zoals  Vives-
lafête, hackatons, sportactiviteiten, 
foodtrucks … Ook na het behalen van 
een graduaats- of bachelordiploma 
stopt het helemaal niet. Afgestudeer-
den kunnen vlot schakelen naar een 
bachelor of master in de grootstad of 
in het buitenland.”

“Ik wil ook blijven zoeken naar ver-
nieuwende manieren om met onder-
nemingen samen te werken. Vandaag 
kennen ondernemers ons vooral van 
de stages en bachelorproeven, van 
de prototypes en simulaties die we in 
onze labs maken en van onze docen-
ten die we inzetten voor praktijkge-
richt onderzoek. Maar er is nog heel 
wat groeipotentieel.”

Waaraan denk je dan?
“Ik geloof dat we in de toekomst 
partnerships kunnen uitbouwen 
waarin elke partij zijn eigen sterktes 
nog beter in de verf kan zetten, zodat 
we mensen echt op maat kunnen 
opleiden. We moeten daarvoor onze 
krachten bundelen met creatieve 
ondernemers en daadkrachtige 
overheden. Precies die kruisbestui-
ving zal ervoor zorgen dat nieuwe 
dingen ontstaan en dat 1 + 1 meer 
dan drie wordt. We zijn als studie-
gebied vaak nog te bescheiden. Ik 

ontdek nog steeds verborgen parels. 
Door die mooie initiatieven nog meer 
in de kijker te zetten, kunnen we niet 
alleen de aantrekkelijkheid van ons 
studiegebied verhogen maar onder-
nemingen en overheden ook helpen 
bij hun maatschappelijke uitdagin-
gen. Omgekeerd zie ik heel wat mooie 
ondernemingen en toekomstgerichte 
steden en gemeenten die ons kunnen 
helpen om onze opleidingen nog re-
levanter en aantrekkelijker te maken. 
Als ons studiegebied daarnaast zelf 
ook nog ondernemender wordt, zullen 
we in de toekomst voor middelen en 
mensen minder afhankelijk worden 
van de overheid.”

Jullie aanbod, hoe ziet dat eruit?
“We moeten samenwerken over de 
disciplines heen. Tussen de negen 
opleidingen van het studiegebied 
zitten klassiekers als elektrome-
chanica, bouw en elektronica-ICT. Ze 
leiden al decennia mensen op die de 
maatschappij letterlijk en figuurlijk 
mee helpen uitbouwen. Terwijl nieuwe 
opleidingen inspelen op nieuwe 
noden en maatschappelijke trends. 
Binnen industriële wetenschappen en 
technologie zoeken opleidingen als 
ecotechnologie en energietechnologie 
technologische oplossingen voor het 
duurzaamheidsstreven waar zowel 
bedrijven als de overheid vandaag 
maximaal op inzetten.” 

“Ongeacht het studiegebied vinden we 
het bij VIVES heel belangrijk om stu-
denten een sterke set aan competen-
ties van de 21ste eeuw bij te brengen, 
zodat ze maximaal zijn voorbereid op 
de beroepen van morgen. Dat gaat 
over ondernemerschap, sociale vaar-
digheden, kritisch denken en bewuste 
keuzes maken. Bovendien is de manier 
waarop les wordt gegeven zeer geva-
rieerd, waardoor de afstand tussen 
theorie en praktijk heel klein is.”

Technologie is overal. Met een opleiding uit het studiegebied 
industriële wetenschappen en technologie ben je zeker van een 
boeiende en goedbetaalde job met veel doorgroeimogelijkheden. 
De bachelor- en graduaatsopleidingen bieden in samenwerking 
met de bedrijfswereld unieke combinaties aan van theorie- en 
praktijkgericht onderwijs. 

Studiegebieddirecteur industriële wetenschappen en technologie
V E E R L E  D E  M E Y

D E  C R E AT I V I T E I T E N  H E T 
 O N D E R N E M E R S C H A P A A N WA K K E R E N
-

“We moeten als 
studiegebied vooral 

durven out of the box 
denken en afwijken 

van de reeds betreden 
paden.”

I N T E R V I E WI N T E R V I E W
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WIST JE DAT…
… we een magazine 

hebben voor ouders van 
toekomstige studenten? 
Vraag jouw exemplaar 

aan via mail op 
‘veryvives@vives.be.

“Of het nu via 
duaal leren is of 

via klassieke stages; 
alle middelen zijn 
goed om mensen 

snel voeling te laten 
krijgen met de 

werkvloer.”

drachten uit te werken. In het derde 
jaar kunnen dat de onderwerpen zijn 
die in bachelorstages en -proeven 
worden uitgewerkt. Als het dringende 
vraagstukken zijn, gaan onze docen-
ten er zelf mee aan de slag. Voor hen 
is het een manier om de voeling met 
de sector en hun professionaliteit 
scherp te houden. Daar plukken de 
studenten de vruchten van.”

“Op onze campus in Brugge zijn we 
als eerste in Vlaanderen gestart met 
duaal leren. Anders dan bij klassie-
ke stages, leren de studenten in dit 
geval een deel van de leerstof op de 
werkplek zelf, terwijl ze meteen ook 
de werksfeer opsnuiven. Of het nu via 
duaal leren is, of via klassieke stages 
en praktijklabo’s; alle middelen zijn 
goed om mensen snel voeling te 
laten krijgen met de werkvloer en 
hen te inspireren door de boeiende, 
vernieuwende vibe die daar heerst. 
En dan gaat het niet enkel over de 
achttienjarige.”

Over wie nog?
“We moeten proberen om mensen van 
9 tot 99 jaar aan te spreken. Leren 
stopt nu eenmaal niet na het behalen 
van een diploma. Omdat de techno-
logie en de maatschappij razendsnel 
blijven evolueren blijft het een con-
stante gedurende de hele loopbaan. 
Een school als de onze is de perfecte 
plek om dat te faciliteren.”

Kan je daar een voorbeeld van 
geven?
“De voorbije jaren hebben we heel 
sterk geïnvesteerd in praktijklabo’s. In 
Kortrijk hebben we een Maaklab en 
in Brugge een Zorglab; plaatsen waar 
opleiding, onderzoek en dienstverle-
ning samenkomen en studenten uit 
verschillende disciplines samenwer-
ken. Hetzelfde gebeurt in het Drone-
lab in Oostende. Dat is gekoppeld aan 
de opleiding luchtvaart. De toepas-
singen van drones worden zodanig 
divers, dat we kruisbestuiving zoeken 
met opleidingen als zorgtechnologie 
en maatschappelijke veiligheid.”

 “Bedrijven zoeken ons ook op met 
concrete cases. Die gebruiken onze 
docenten om projecten en labo-op-

VO CA B
woordenlijst

afstandsonderwijs 
VIVES biedt jou de 
mogelijkheid om, onder 
deskundige begeleiding, 
een volwaardig bachelor-
diploma 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 afstudeer-
richtingen.

bachelor-na-bachelor
Een bachelor-na-bachelor, 
kortweg banaba, is een ver-
dere specialisatie, meestal 
aansluitend op je basisoplei-
ding en omvat ten minste 60 
studiepunten. Elke banaba 
heeft specifieke toelatings-
voorwaarden.

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 vor-
dert, 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 combina-
tie met een ruime opleiding 
in het werkveld. Concreet 
betekent dit dat je vanaf 
het eerste jaar, in een orga-
nisatie aan de slag gaat. 

flexibilisering 
VIVES gaat voluit voor flexi-
bel hoger onderwijs. Pro-
gramma’s staan wel netjes 
uitgetekend als modeltra-
jecten in drie bachelorja-
ren, maar in de praktijk ben 
je niet steeds gebonden 
aan die vaste structuur. Je 
kan opleidingsonderdelen 
uit verschillende fasen – 
indien haalbaar – combi-
neren. Een opleiding kan 
echter wel bepalen dat 
sommige opleidingson-
derdelen in een logische 
volgorde afgewerkt moeten 
worden. 

opencampusdag/infodag
Tijdens de opencampus-
dagen 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 vrijstel-
lingen ...

openlesdagen
Een openlesdag geeft je 
de kans om lessen aan de 
hogeschool bij te wonen. Je 
volgt samen met de hoge-
schoolstudenten les. Op die 
manier kan je de sfeer op 
onze campussen opsnui-
ven, 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 univer-

siteiten van minstens 
twintig studiepunten. Deze 
opleiding volgt op een 
bachelor- of masterop-
leiding en geeft recht op 
een postgraduaatsgetuig-
schrift. Bedoeling is verdere 
professionele vorming en 
verbreding of verdieping 
van de reeds verworven 
competenties. 

schakelprogramma
Een schakelprogramma 
is bedoeld voor studenten 
die een diploma profes-
sionele bachelor behaald 
hebben en een masterop-
leiding willen starten. Het 
omvat ten hoogste negentig 
studiepunten. De juiste 
omvang hangt af van de 
vooropleiding die je volgde 
en de gekozen master. 

I N T E R V I E W T Y P I S C H  V I V E S
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“Ik zit momenteel in het derde jaar 
van de bachelor elektromechanica, 
een opleiding die perfect aansloot 
op het middelbaar, waar ik ook elek-
tromechanica had gestudeerd. Het 
interessante aan de opleiding is na-
tuurlijk het concept van duaal leren, 
de eigentijdse versie van stagelopen 
waarbij je als student gedurende 
tien weken één dag per week – in 
mijn geval donderdag – meedraait 
op de werkvloer. Dat is te zeggen: je 
loopt die dag mee met iemand die 
daar werkt, je stelt vragen en je leert 
de werking van machines en proces-
sen kennen: van het moment dat het 
product binnenkomt tot het afge-
werkt het bedrijf verlaat. Let wel, het 
is dus niet de bedoeling om daar zelf 
aan de slag te gaan, je geeft er vooral 
je ogen de kost – je kan het dus zien 
als een soort kijkstage. Over wat ik 
in die tien weken heb geleerd, heb 
ik wel een presentatie mogen geven 
aan de leiding van het bedrijf: wat 
vond ik de sterke punten en waarin 
kon hun werking verbeteren? Hoe 
heb ik de opvolging en feedback van 
de begeleiders ervaren? Duaal leren 
was dus niet alleen heel leerrijk voor 
mij, maar ook voor het bedrijf (lacht). 
Voor mij was het vooral de werking 
van een bedrijf leren kennen en zicht 
krijgen op de arbeidsmogelijk heden, 
vooral dan wat automatisering 
betreft, iets waar ik mij verder in wil 
gaan specialiseren. Het bedrijf dat 
mij duaal leren zou aanbieden, heb 
ik leren kennen via een speeddating 
die de opleiding had georganiseerd. 
En het bleek een heel interessant 
bedrijf voor mij: echt de perfecte 
match.”

duaal leren
B RYA N  M E ST DAG H
bachelor in de elektromechanica

-

“Voor mij was het vooral de werking 
van een bedrijf leren kennen en zicht 
krijgen op de arbeidsmogelijkheden.”

Tegelijkertijd een vak leren op de werkvloer 
en een bacheloropleiding in hetzelfde vak-
gebied volgen, dat noemen we duaal leren. 
Bryan vertelt ons waarom hij voor deze 
manier van les volgen heeft gekozen.

“Ik ben altijd gefascineerd geweest 
door alles wat met technieken te 
maken heeft. Bovendien sprak de 
bouwwereld mij sterk aan: de vrijheid, 
de verantwoordelijkheden … Ik heb 
dan ook, na een half jaar proberen 
aan de universiteit, besloten om in de 
sector te gaan werken, te weten als 
bouwvakker. Maar ik wilde er meer 
over weten. Dus heb ik beslist om 
opnieuw te gaan studeren, namelijk 
de bachelor bouw in Oostende. Ik 
heb eerlijk gezegd voor VIVES en voor 
die campus gekozen omdat hij het 
dichtstbij gelegen was van waar ik 
woonde (lacht). Dat gezegd zijnde was 
het wel een fantastische locatie, daar 
op de Zeedijk. Bovendien was het con-
tact met de docenten er uitstekend: 
ze kennen je letterlijk bij naam en ze 
hanteren een persoonlijke aanpak, die 
echt een heel grote troef vormt. Heb 
je een vraag, hoe simpel ook, dan zal 
je altijd een oprecht antwoord krijgen. 
Je bent er, kortom, geen nummer. Wat 
zich ook vertaalt in het feit dat ze 
mee helpen zoeken naar wat echt bij 
jou past. Ik had bovendien een heel 
sterke band met mijn klasgenoten. 
De bachelor bouw is een heel brede 
opleiding die je een totaalbeeld biedt 
op de bouwwereld en je achteraf 

toelaat om werfleider te worden, 
of projectleider, of calculator, of 
technisch tekenaar … Kortom, je kan 
verschillende kanten uit. Ik zou dan 
ook iedereen die twijfelt om opnieuw 
te gaan studeren, aanraden om het 
gewoon te doen. Als je genoeg je best 
doet, is het absoluut haalbaar. Of de 
opleiding mij goed heeft voorbereid 

op het werkveld? Je krijgt een stevige 
basis mee om te starten, nadien leer 
je heel veel bij door in het werkveld 
aan de slag te gaan. De bouw is nu 
eenmaal een heel technische sector, 
en het is de praktische ervaring die 
je het meest vooruit helpt. Maar los 
daarvan geeft de bachelor je wel een 
uitstekende startpositie.”

oud-student
LO U I S  C O O LS 
bachelor in de  bouw

-
Na een omweggetje langs 
de universiteit en een tijdje 
te hebben gewerkt in de 
bouwsector heeft Louis 
Cools beslist om opnieuw te 
gaan studeren. Met succes 
blijkt nu want ondertussen 
werkt hij als werfleider bij 
een bouwbedrijf.

“Het contact met de docenten is er uitstekend. 
Ze kennen je letterlijk bij naam en hanteren een 

persoonlijke aanpak.”

P O R T R E T
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P O R T R E TP O R T R E T

“In samenspraak met de 
opleidingsverantwoordelijke heb ik zelf 

een programma samengesteld.”

“Ik zit in mijn laatste jaar van de ba-
chelor elektromechanica. Die studies 
combineer ik met judo. Dat lukte het 
ene jaar beter dan het andere: zo was 
ik vorig jaar internationaal heel actief. 
Voor zo’n interna tionaal tornooi ben 
je minstens een week weg. De meeste 

docenten maken er geen probleem van 
als ik lessen mis – ze weten waarom 
ik het doe en zijn erg flexibel: mis ik 
een bepaalde labogroep? Dan laten ze 
mij de week erna gewoon aansluiten 
bij een andere. Professioneel judoka 
worden? Graag, maar je wordt er niet 
rijk van. Het is puur uit passie dat ik 
de sport op zo’n hoog niveau uitoefen. 
Als topsporter moet je jezelf verre 
doelen stellen, zodat je daar naartoe 
kunt werken. Daarom mik ik op de 
Olympische Spelen in 2024. Maar 
voor alle duidelijkheid: het is wel de 
bedoeling dat ik later in de bedrijfs- en 
machinewereld terecht kom en daar 
hopelijk een job kan blijven com-
bineren met topsport. Een andere 
mogelijkheid is dat ik eerst nog ga 
schakelen en voor mijn master ga. Dat 
zien we nog wel. Stel dat ik érg goed 
in judo word dan kan ik een uitkering 
van Bloso krijgen. Stel dat dat lukt, 
dan moet ik na mijn sportieve carrière 
sowieso de werkvloer op, dus haal ik 
beter een diploma. Onlangs waren er 
Vlaamse kampioenschappen, waar ik 
in mijn categorie van -81 kilo op het 
podium ben geëindigd. Op de recente 
Belgische kampioenschappen werd ik 
vicekampioen van België binnen mijn 
gewichtsklasse. Dit zorgt ervoor dat ik 
mijn topsportstatuut heb waardoor ik 
meer privileges krijg.”

“Als topsporter ga 
je nu eenmaal voor 

hoge doelen.”

P O R T R E TP O R T R E T

“Ik studeer autotechnologie en 
combineer hierbij vakken uit het 
eerste, tweede en derde jaar. Ik heb 
eerst bedrijfsmanagement gedaan via 
tri-diplomering, waarbij ik een jaar heb 
gestudeerd aan VIVES in Kortrijk, een 
jaar in Brussel en een jaar in Nice. Ik 
vond het belangrijk om mij te verdiepen 
in de Franse taal, omdat ik toen ook op 
hoog niveau bij Moeskroen voetbalde – 
met zes trainingen per week – en ik dus 
zeker iets met dat Frans zou kunnen 
doen. Ik had toen een topsportstatuut, 
maar ik heb dat nooit echt moeten 
gebruiken: voetbal was heel goed 
combineerbaar met mijn studies. Het is 
trouwens aan VIVES zelf dat ik het con-
cept tri-diplomering heb leren kennen, 
toen ik er langsging om te kijken welke 
studies ik zou kunnen combineren 
met topvoetbal. Eenmaal die bachelor 
behaald, wilde ik verder doen en mij 
verdiepen in mijn andere grote passie: 
auto’s. Zij het dat ik niet meer de 
volledige twee of drie jaar wilde doen. 
In samenspraak met de opleidingsver-
antwoordelijke, die mij over alle vakken 
grondig inlichtte, heb ik toen zelf een 
programma samengesteld met vakken 
uit de drie jaar van de bachelor. Die zal 
ik nu in één jaar afwerken. Zo leer ik zo-
veel mogelijk bij over auto’s in de kortst 
mogelijke tijd en heb ik op het einde 
van de rit weliswaar geen diploma, 
maar toch een getuigschrift. Toekom-
stige studenten adviseer ik om naar de 
infodagen, en als het even kan ook naar 
de openlesdagen te gaan.”

bijzondere leerroute
K L A A S  L I E V R O U W
creditcontract autotechnologie
-

Klaas volgt een extra 
 opleiding via een creditcon-
tract. Dit betekent dat hij 
voor één of meerdere afzon-
derlijke opleidingsonderde-
len gaat met het oog op het 
behalen van een bijkomend 
getuigshrift.

topsporter
G A STO N  R A M M A N T
bachelor in de elektromechanica
-

Een bachelor van drie jaar combineren met topsport op het 
hoogste niveau … daar kan je alleen maar bewondering voor 
hebben. Gaston Rammant is zo iemand die zijn studies combi-
neert met judo op internationaal niveau. Niet evident, maar als 
topsporter ga je nu eenmaal voor hoge doelen.
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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

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

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

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

ONLINE ON CAMPUS

1 www.vives.be/inschrijven

2 registreren

3 OKdefinitief inschrijven

5 je ontvangt thuis

4 indentiteitskaart

· identiteitskaart
· pasfoto

UPLOADING

2 ik kom inschrijven 
op de campus

1 thuis registreren
www.vives.be
/inschrijven

1 registreren

3 OKinschrijven

4 breng je identiteitskaart mee

MAIL

FACTUUR

€

STUDENTEN-
KAART

5 laat je pasfoto nemen

6 je ontvangt meteen

FACTUUR

€

STUDENTEN-
KAART

sneller

I N S C H R I J V E N
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. 



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.

BEETJE ONGEDULDIG?

Ga dan naar infodag.vives.be waar je 
24/7 proeflessen kan meevolgen, projecten en getuigenissen 

van studenten kan bekijken, cursussen kan inkijken …

Onze andere opleidingen leren kennen?
Vraag jouw brochure aan op info@vives.be.

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

#VERYVIVES   

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

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

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
W E R K
_

ST U D I E G E B I E D 
O N D E R W I J S
_

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

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

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
agro- en biotechnologie

agro-industrie
biotechnologie
dierenzorg
groenmanagement
landbouw
voedingstechnologie

G R A D UA ATS O P L E I D I N G
productiebeheer land- en tuinbouw

ST U D I E G E B I E D 
B I OT E C H N I E K
_

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

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

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

DATA INFODAGEN


