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HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S KO R T R I J K
Op hoog Kortrijk vind je de grootste campus van hogeschool 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.

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 maaltijden, 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 favoriete
siroop).Dan is er ook nog bistro ’t Forum, waar je niet alleen een volledige
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, worstenbroodjes, 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
Foodies, voor de liefhebbers van gezonde snacks. Fans van de Italiaanse
keukens kunnen dan weer terecht
in Storia Di, een knus hoekje in het
hoofdgebouw waar je elke dag het
beste uit de Italiaanse keuken kunt
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 vertrekken er elke morgen zes speciale
bussen aan de hoofdingang van station Kortrijk rechtstreeks naar VIVES.
Verder heeft de campus zo’n 1000
eigen parkeerplaatsen én kan je gratis
gebruik maken 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 de
nodige fietsenstallingen.

3

04

01

03

05

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 Studentenvoorzieningen (Stuvo) kan je al het nodige
sportmateriaal – voetbal, frisbee,
squashracket, pingpongpalletjes en
balletjes … – gratis ontlenen. Even je
studentenkaart tonen en klaar.

07

02

06

01. akoestische werkplekken bieden je uitstekende mogelijkheden om even te babbelen of samen aan projecten
te werken - 02. in de centrale bibliotheek in ‘t Forum vind je heel wat vakliteratuur, naslagwerken en didactisch
materiaal - 03. op de campus zijn er heel wat plekjes om even tot rust te komen - 04. heerlijk vertoeven en bijkletsen op het centrale plein - 05. het campusgebouw van sociaal-agogisch werk - 06. in het zelfbedieningsrestaurant wordt alles vers klaargemaakt - 07. het studentenrestaurant klaar voor de middagrush
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HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S KO R T R I J K

4

Let’s do it!

Sociaal-agogisch werk studeren aan
VIVES-campus Kortrijk, dat is studeren
in stijl. Alle leslokalen, auditoria en labof vaardigheidsruimtes zijn hier perfect
uitgerust, net als onze bibliotheek. In
het gebouw voor sociaal-agogisch werk
hebben de studenten een polyvalente
ruimte om u tegen te zeggen en gere
stylde werkplekken perfect geschikt
voor de sociaal-agogisch werker in spé.
Studenten gezondheidszorg kunnen
dan weer aan de slag in het Simlab. Ze
krijgen er de kans om hun competenties
te oefenen in nagebootste omstandigheden die heel realistisch overkomen
en waar ze behandelingen kunnen
simuleren op levensechte robotpoppen
(met onder meer een pop die echt kan
bevallen). Binnenkort kunnen ze er ook
oefenen in een heuse immersive room,
volledig ondergedompeld in real life
hulpverleningssituaties.
Verder vind je op deze campus een
Maaklab, waar handige studenten en minder handige studenten onder
deskundige leiding van een docent aan de slag kunnen met lasersnijmachines, 3D-printers …
Op de campus vind je ook het VAC,
het VIVES Autotechnologiecentrum
met meer dan 2000m² atelierruimte
om aan voertuigen te sleutelen, de
testkamers met vermogenstestbanken en de showroom niet meegerekend. In het studiegebied onderwijs
vind je state-of-the-art collaboration
rooms. Dat er overal meer dan fijne
en aangename werkplekken zijn, daar
kan ook het gebouw voor handels
wetenshappen voor tekenen: The
Cloud met de allernieuwste lesmogelijkheden in lokalen die soms meer
weg hebben van een hippe tent dan
van een leslokaal.

5

Let’s go green!

Groen is rustgevend. Op de campus zijn er 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 twintig 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 laten 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 barbecueën. 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 studenten en zijn ideaal om te vertoeven
tijdens een springuur of pauze. Het is
trouwens de ideale ontmoetingsplek
met studenten uit andere afstudeerrichtingen of om studenten uit andere
studiegebieden te leren kennen.

01

04

05

07

02

06

01. de zitput in The Cube biedt plaats aan meer dan vijftig studenten en nodigt uit tot interactieve w
 erkvormen 02. het centrale gebouw ‘t Forum is het kloppend hart van campus Kortrijk - 03. studeren of rustig werken kan
overal op de campus - 04. in de chillruimte kan je je medestudenten leren kennen of werken in groep - 05. voor
alle koffieliefhebbers is er in ‘t Forum een baristacorner met heerlijke koffie en bijhorende zoete smaakjes - 06. de
centrale inkom van het campusgebouw sociaal-agogisch werk - 07. op de campus valt er altijd wel iets te beleven
03
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TIMELINE

TIMELINE

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

LEGENDE
LEGENDE
bachelor bachelor
graduaat graduaat

les
les graduaat: graduaat:
les in combinatie
les in combinatie
met praktijk
vakantie vakantie
met praktijk

studentenclub
studentenclub

examen

academische
academische
introductiedag
introductiedag openingopening

SEP SEP

start 1ste
jaar
sociaalstart
1ste
jaar sociaalagogische
vaardigheden
agogische
vaardigheden

bachelor bachelor
graduaat graduaat

start 30start
dagen
jaars
30stage
dagen2de
stage
2de jaars
start keuzetrajecten
3de jaars
start keuzetrajecten
3de jaars
of internationale
uitwisseling
of internationale
uitwisseling

Hallow Hallow

bachelor bachelor
graduaat graduaat

examens
3de jaar3de jaar
examens

bachelor bachelor
graduaat graduaat

t
ten

start lezingenreeks
start lezingenreeks
actueleactuele
maatschappelijke
maatschappelijke
uitdagingen
3de jaars
uitdagingen
3de jaars

MAAMAA

opdracht
om
opdracht
om
geleerde
kaders kaders
geleerde
toe te passen
toe te passen
start 60start
dagen
jaars
60stage
dagen3de
stage
3de jaars
vervroegd
vervroegd
herfstexamen
herfstexamen
1ste jaars
1ste jaars

NOVNOV

t
ten

bachelor bachelor
graduaat graduaat

uitwerken
uitwerken
praktijkopdrachten
praktijkopdrachten
in het werkveld
in het werkveld

paasexamens
paasexamens
3de jaar3de jaar

APR APR
bachelor bachelor
graduaat graduaat

P ASVA
PA
VAPA
PKANTIE
ASVA
VAKANTIE

HERFSTVAKANTIE
V
HERFSTVAKANTIE
V
vervroegd
vervroegd
examenexamen
en
en
feedback
feedback

tussentijds
tussentijds
examenexamen
met
met
feedback
feedback

DECDEC
bachelor bachelor
graduaat graduaat

KER
KER
RSTVKER
KRAN
KAN
NTTIE
EKAN
KAK
ER
SNTIE
VAK
KAN
NTIE
NTIE
E

i.f.v. bachelorproef
i.f.v. bachelorproef
afstudeerbeurs
afstudeerbeurs blok
voor allevoor
3dealle
jaars
3de jaars
3de jaars
3de jaars
LE
ESVRIJE
VRIJJLE
E SVRIJE
PERIOD
PVERIOD
RIJJEDPERIOD
PEERIOD
DE

examens
examens

blok

bachelor bachelor
graduaat graduaat

einde bachelorproef
einde bachelorproef
3de jaars:
3de jaars:
klaar voor
hetvoor
werkveld
klaar
het werkveld

examens
examens

bachelor bachelor
graduaat graduaat

schriftelijke
schriftelijke
examens
examens

JUN JUN
bachelor bachelor
graduaat graduaat

LES
SVRIJE
SVRIJE
W
WEE
EE
EIJE
EK
K WEE
LES
SVR
SVRIJE
WEE
EK
EK
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MEI MEI

chriftelijke
chriftelijke
xamensxamens

in de praktijk
in de praktijk

JAN JAN

FEB FEB

tart interdisciplinaire
tart interdisciplinaire
tudies van
actuele
thema’sthema’s
tudies
van actuele
alle 1stealle
jaars
1ste jaars

OKT OKT

bachelor bachelor
graduaat graduaat

e uitwisseling
e uitwisseling
en
en
KROKUSVAKANTIE
V
KROKUSVAKANTIE
V

introductiedag
introductiedag

examen

eindverdediging
eindverdediging
praktijkproject
praktijkproject
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DIALOOG

DIALOOG

WELKOM

bij sociaal-agog isch werk
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DIALOOG

DIALOOG

Studenten sociaal-agogisch werk 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

-

“Panikeer niet als je het nog niet
meteen weet. Neem voldoende tijd om
de verschillende opleidingen en
campussen te verkennen.”

Hoe bevalt het studentenleven jullie,
om maar met de deur in huis te
vallen?
Kris: “Heel goed, ik had de opleiding
en het studeren eerlijk gezegd moeilijker verwacht. Het studentenleven
valt hier ook goed mee. Kortrijk is een
rustige stad, dus de dopen zijn hier
minder extreem en de studentenverenigingen zijn kalmer dan in de grote
studentensteden. Of ik als Kempenaar
hier snel mijn draai vond? Goh, je
wordt hier al snel in projectgroepjes
samen gezet, waardoor je automatisch vrienden maakt. Dat zou in een
aula toch wel anders zijn.”
Mouna: “Omdat ik een graduaatsopleiding volg ben ik heel veel op mijn
stage, zodat ik Kortrijk, de campus
en mijn medestudenten niet zo
gemakkelijk heb leren kennen. Ik vond
dat wel een beetje jammer maar daar
komt wel verandering in in de loop van
het jaar.”
Emiel: “Kortrijk kan je uiteraard niet
vergelijken met Leuven, dat is een
gans andere studentenstad, die
vooral draait rond feesten. In Kortrijk
is dat niet het geval, maar dat vind ik
allerminst een minpunt. Ik zit gewoon
wel eens graag rustig op café om iets
te drinken. En als je wil dansen, kan
je altijd naar ’t Kanon of Den Chips
(lacht). Maar ook binnen de opleiding
word je zelfs uitgedaagd om contact
te leggen, bijvoorbeeld via groepswerken. Zelfs met studenten van andere
richtingen. Ook de docenten zijn erg
aanspreekbaar. Deze laagdrempeligheid zie ik echt als een meerwaarde.”

Het klinkt cliché, maar volg bij je studiekeuze je hart.
Uiteindelijk zal je je job ook met hart en ziel moeten uitoefenen.
Sociaal-agogisch werk is een studiegebied waarin alles draait
rond werken met mensen. Maar wat houdt dat precies in?
14|VIVES|2021

Waarom hebben jullie destijds
eigenlijk voor VIVES gekozen?
Lieselot: “Veel mensen hebben mij dat
gevraagd: waarom ga je niet in Gent
studeren? Zeker aangezien ik van
Oudenaarde kom. Toen ik naar de SIDins in Gent en Kortrijk ben geweest,

had ik bij VIVES écht het gevoel dat
ik welkom was en dat ze mij wilden
leren kennen. In Gent had ik meer
het gevoel een van de zovelen te zijn.
Aangezien ik bij mijn bachelor een
zekere houvast nodig heb, heeft die
openheid en vriendelijkheid echt wel
de doorslag gegeven.”
Kris: “Daar kan ik me volledig bij
aansluiten. Er heerst hier een open
cultuur, je kan altijd aankloppen bij
docenten als je een vraag hebt …”
Even over de studiekeuze: hoe lastig
is het om die knoop door te hakken?
Tine: “Ik vond dat eerlijk gezegd heel
lastig. Maar dat was al in het middelbaar zo: ik deed er schoonheidsverzorging, gewoon omdat ik niet wist
wat ik anders moest doen. Ik wilde
sociaal werk doen, maar volgens mijn
ouders zat daar geen toekomst in, dus
ben ik hen gevolgd. Ik ben toen gaan
reizen, heb veel nagedacht en uiteindelijk besloten om toch sociaal werk
te doen. Ik heb er nog geen seconde
spijt van.”
Goedele: “Mijn verhaal is wat gelijklopend: veel begonnen, weinig afgemaakt. Ook wel wat te veel van het leven genoten (lacht). En ik heb intussen
in het werkveld gestaan. Dus nu ben
ik wel dubbel en dik gemotiveerd, en
mijn docenten weten dat ook.”
Om even in te pikken op dat
genieten van het leven: is daar wel
tijd voor?
Kris: “Het hangt ervan af hoe je je tijd
indeelt natuurlijk. Sommige studenten hinken vanaf het begin achterop,
omdat ze meteen uitgaan en lessen
verwaarlozen. Anderzijds heb je
studenten die twee weken voor de
blok nog ruim voldoende tijd hebben
voor hobby’s of andere activiteiten. Je
mentaliteit speelt daar met andere
woorden een grote rol in. Zeker in
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het eerste jaar bachelor, dat door de
theorie een soort filterjaar is. Kortom,
veel hangt af van motivatie.”
Mouna: “Bij een graduaat is dat nog
iets gemakkelijker, denk ik. Bij ons is
er echt wel voldoende tijd voor andere
dingen, omdat wij ten eerste minder
moeten studeren en veel meer focussen op werkplekleren. We hebben ook
geen specifieke blok- of examenperiode, examens worden doorheen het
jaar gespreid. Ik vind het erg fijn om
met beide voeten in het werkveld te
staan en bezig te zijn. Met de neus in
de boeken zitten is niet echt iets voor
mij. Door vanaf de start al te gaan
werken, ontdek je ook veel sneller of
dit echt iets voor jou is.”
Wat de studiekeuze betreft, welk
advies zou je studenten die nu
moeten kiezen geven?
Mouna: “Het klinkt misschien cliché,
maar volg je hart. Luister niet naar je
omgeving, maar in de eerste plaats
naar jezelf. Anderzijds: laat je voldoende begeleiden in je keuze, maar
laat je dromen niet vermorzelen door
fout advies. Als iemand zegt dat je een
richting die je wil doen zeker niet zal
aankunnen: ga er dan toch gewoon
voor als daar je passie ligt. Alleen
door te proberen zal je het te weten
komen.”
Goedele: “Je moet zeker niet panikeren als je het nog niet meteen weet.
Je bent heus niet de enige die twijfelt.
Neem je tijd om de verschillende opleidingen te verkennen en focus je niet
direct op één richting. De waaier is zo
breed dat er misschien iets anders is
dat je nog beter ligt.”
Emiel: “En als je in een verkeerde
richting blijkt te zitten, beschouw dat
semester of jaar dan niet als verloren.
Sowieso zal je er wel iets uit leren
rond wat je later wel of niet wil doen.
Dus er is altijd wel winst.”

VERSUS

VERSUS

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

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

vaktechnische
kennis en
vaardigheden

kleiner

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

groter

DUUR

vakspecifieke
en algemene
competenties

2 of 3 x per
semester

3 jaar

flexibel
instappen

GROEPEN

INHOUD

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

toegankelijke
docenten

jobzekerheid

OPLEIDING
EVALUATIE

BACHELOR

MASTER

1 x per
semester

JOB
MASTER-NA-MASTER

GRADUAATSOPLEIDING
PROFESSIONEEL
GERICHTE BACHELOR

schakelprogramma

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

MASTER

met een bachelordiploma
ben je breed inzetbaar

opstap
naar
master

JOB
opstap
naar
bachelor

DOCTOR
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praktijkgerichte
opleiding en
werkplekleren

met een masterdiploma ben je
professional in een vakgebied

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

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

bachelor in de maatschappelijke veiligheid
bachelor in de orthopedagogie
bachelor in het sociaal werk
afstudeerrichtingen:
· maatschappelijke advisering
· maatschappelijk werk
· personeelswerk
· sociaal-cultureel werk
bachelor in de toegepaste psychologie
afstudeerrichtingen:
· arbeids- en organisatiepsychologie
· klinische psychologie
· schoolpsychologie en pedagogische psychologie

overzicht

BACHELOR
OPLEIDINGEN
-
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interdisciplinaire trajecten
· herstelgericht en verbindend werken
· jong geweld
· migratie en intercultureel werken
· (z)Ondernemen
· Samen Stad Maken
· sociale beïnvloeding: van doelgroepcommunicatie tot gedragsverandering
· welbevinden bij kinderen en professionals
· eSociety
· F.L.O.W.S. (Focus on Healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society)
· S.P.A.C.E. (Social Pedagogical Art & Creativity Exploration)
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

MAATSCHAPPELIJKE
VEILIGHEID

W I S T J E DAT . . .

programma
Je krijgt een heel gevarieerd lesprogramma waarin je leert kijken naar
veiligheid door een integrale bril.
We leiden je op tot een professional
die op een kritische en deskundige
manier antwoorden zoekt op vragen
over onveiligheidsgevoelens, agressie,
overlast, criminaliteit, risico’s ...
Jij en je medestudenten worden
gevormd tot beleidsmedewerkers, regisseurs, onderzoekers, consultants,
preventiewerkers of opleiders, breed
geschoold op het vlak van veiligheid,
veiligheidsbeleid en veiligheidszorg.
Er is veel aandacht voor het trainen
van vaardigheden, conflicthantering,
omgaan met agressie en crisis, crisiscommunicatie …

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Ben je geboeid door uitdagingen en vraagstukken met
betrekking tot veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving? Dan zit je met deze opleiding gebeiteld. We gaan
complexe maatschappelijke vraagstukken niet uit de weg
en kiezen resoluut voor een integrale en multidisciplinaire visie. Met deze unieke opleiding kan je alle kanten
op: preventiewerker, medewerker bij gemeente, civiele en
private veiligheid en politie …

stage
Je gaat vanaf het tweede jaar zeven
weken op verkenningsstage waar je
de kans krijgt je eerste stappen in het
werkveld te zetten en zo van nabij te
leren kennen.
In het derde jaar ga je op verdiepingsstage gedurende elf weken waar je de
kans zal krijgen eigen projecten vorm
te geven en je professioneel verder te
ontwikkelen.

... je gedurende je opleiding ook
het attest preventieadviseur III kan
behalen?

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor in het sociaal-agogisch
werk (max 67 stp)
·postgraduaat rampenmanagement
·interdisciplinair keuzetraject
·via schakelprogramma naar master in:
criminologie, bestuurskunde, sociologie, pedagogische wetenschappen,
communicatiewetenschappen,
mobiliteitswetenschappen, politieke
wetenschappen …

vakken
·beroepsoriëntatie
·verdiepingsstage
·beroepspraktijk:
verkenningsstage
·bijzondere wetgeving
veiligheid
·criminologie
·crisisbeheer en
noodplanning
·crisiscommunicatie
·diversiteit
·economie
·evenementen en
veiligheid
·evoluties in het
veiligheidsdenken

·filosofie en ethiek
·Global Security Issues
·informatie- en
onderzoeksvaardigheden
·inleiding integrale
veiligheid
·intrafamiliaal geweld
·spreek- en schrijfvaardigheden
·agressie en crisis
·organisatie van de
veiligheidssector en haar
sociale en internationale
partners
·project integrale veiligheid
·psychologie en biologie

·recht
·risicomanagement
·sociale vaardigheden
·sociologie
·statistiek
·straf- en jeugdrecht
·studie van dader- en
slachtofferschap
·terrorisme en radicalisering
·veiligheidsbeleid
·veiligheidsdiagnostiek
·welzijn en veiligheid op
het werk

jobkansen
Kris De Peuter
over de opleiding
maatschappelijke veiligheid

“Nadat ik in mijn thuisstad
Turnhout het 7de jaar
integrale veiligheid had
gevolgd, wist ik heel goed
dat de veiligheidssector
me zeer sterk boeit en dat
ik hierin verder wou. De
opleiding maatschappelijke veiligheid biedt me
deze kans door heel wat
tools, vaardigheden en
denkkaders aan te reiken

die onontbeerlijk zijn bij
het managen van projecten rond leefbaarheid en
veiligheid. Typerend is het
preventief, integraal en
mensgericht denken. Wat
ik als Kempenzoon van
Kortrijk vind? In het begin
was vooral het accent
behoorlijk moeilijk, geef ik
toe, maar ik werd al gauw
one of the guys. Ik zit hier
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graag op kot en de campus
is heel fijn. Ik doe momenteel stage in het Sportpaleis waarbij ik samenwerk
met de organisatie om de
artiesten hun veiligheid te
garanderen. Ik zit daar echt
op mijn plek. Ik zou graag
die richting verder uitgaan.
Zeker omdat ik zo ook al
eens een concertje kan
meepikken (lacht).”

·stedelijke preventiediensten
·beveiligingsorganisaties
·lokale politiezones
·jeugddiensten
·evenementenbureaus
·brandweerkorpsen
·private bewakingsdiensten
·consultancybedrijven
·ziekenhuizen
·rust- en verzorgingstehuizen
·instellingen bijzondere jeugdzorg
·openbare vervoersmaatschappijen
·bedrijven
·bedrijvencampussen

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Bram Lembrechts
bram.lembrechts@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

ORTHOPEDAGOGIE
(praktijkgericht orthopedagoog)
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

W I S T J E DAT . . .

programma
Het accent in de opleiding ligt sterk
op interactie en zelfreflectie. Je
doet dit via hoorcolleges, leerteams,
probleemgestuurd leren, werkcolleges
en vaardigheidstraining. We kiezen
voor een theoretische onderbouw, met
aandacht voor een orthopedagogische
lijn, onderzoeksvaardigheden en een
internationale leerlijn.
Je krijgt veel kansen om je beroepsspecifieke vaardigheden te trainen
met veel aandacht voor creatieve
werkvormen: beweging, woord, drama
en muzikale of beeldende vorming.
Via projectwerk maak je kennis met
levensechte situaties en werk je
allerlei acties uit.

-

Als bachelor in de orthopedagogie zet je je dagelijks in voor
mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving. Je bouwt samen
met je team aan een warmmenselijk en groeibevorderend klimaat
waar kinderen en volwassenen die nood hebben aan begeleiding
zich kunnen ontplooien. Je staat met je beide voeten tussen
de mensen en je helpt mee aan hun zelfstandigheid en aan de
verbetering van hun levenskwaliteit. Een job met een hart.

stage
We starten vanaf het eerste jaar
met praktijkervaring. Je maakt in de
opleiding kennis met verschillende
zorgvragen en sectoren.
Tijdens de stages reflecteer je in de
leerteams samen met medestudenten over je ervaringen op stage en je
groei als begeleider of bachelor in de
orthopedagogie.

03

... een groep studenten hun
projectwerk verkocht kreeg bij een
uitgeverij? ‘Vrij na gouden ei’ is
een kinderboek voor kinderen
van gevangenen, voorzien van
prachtige illustraties.

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor in het sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·postgraduaat duurzame ontwikkeling
·bachelor-na-bachelor orthopedagogisch management
·postgraduaat bemiddeling
·via schakelprogramma naar master
in pedagogische wetenschappen,
psychologie, sociologie, seksuologie,
sociaal werk …

vakken
·(ver)zorgend omgaan met
mensen
·aanzet naar orthopedagogisch management
·actuele orthopedagogische visies
·algemene psychologie
·creativiteit in de praktijk
·ethiek - deontologie cliëntenrechten
·gespreksvaardigheden
·interdisciplinaire studies
van actuele thema’s

·jeugd- en strafrecht
·onderzoeksvaardigheden
·ontwikkelingspsychologie
·oriëntatie op het orthopedagogische werkveld
·orthopedagogie in internationaal perspectief
·orthopedagogisch handelen
·orthopedagogische
concepten
·orthopedagogische
methoden

·sociaal-agogische
vaardigheden
·sociologie
·stage
·welzijnsbeleid
·werken met groepen

jobkansen

Lieselot Schellekens
over de opleiding
orthopedagogie

“Ik studeerde de bachelor
orthopedagogie. Ik wilde
eerst verpleegkunde doen,
omdat mijn papa dat had gedaan. Maar orthopedagogie
bleek me beter te liggen. Ik
zie mezelf als een gespecialiseerde opvoeder-begeleider – je werkt namelijk met
mensen in een kwetsbare
situatie. Met orthopedagogie kan je met heel wat

doelgroepen aan de slag
– kinderen, volwassenen, senioren ... Dat maakt het wat
moeilijker om uiteindelijk
te kiezen, maar anderzijds
vind je zo de richting die je
best ligt. Ik heb voor VIVES
gekozen omdat de vriendelijkheid en openheid op de
SID-in-beurs mij echt opviel.
Ik kreeg meteen het gevoel
van ‘ze willen mij hier écht
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leren kennen’. Ook de nadruk
op workshops en andere
lesmanieren om je te helpen
de leerstof te bevatten sprak
mij direct aan. Net als de
stages, die we trouwens al
vanaf het eerste jaar kregen.
Ik wil vooral helpen mensen
hun leven zo aangenaam
mogelijk te maken, ondanks
hun mogelijke beperking of
moeilijke thuissituatie.”

begeleider, medewerker, (team)coördinator of verantwoordelijke in
·voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand
·voorzieningen van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH)
·het algemeen welzijnswerk
·de ouderenzorg
·de psychiatrische hulpverlening
·de sector van integratie en opvang
van asielzoekers
·het onderwijs
·een jeugddienst of het jeugdwelzijnswerk
·kinderopvang, opvoedingswinkels en
‘Huizen van het Kind’

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Wouter Leplae
wouter.leplae@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

SOCIAAL WERK

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar zetten we in op een
brede basis met maatschappijgerichte
vakken en maak je uitgebreid kennis
met de praktijk van het sociaal werk. In
het tweede jaar kies je voor één van de
vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk. Als maatschappelijk
adviseur doe je aan sociaal-juridische
dienstverlening. Je focust op hoe je
mensen met hun rechten kan helpen
door hen op een goede manier te
informeren en te adviseren. Naast een
aantal extra rechtsvakken is er aandacht voor bemiddeling en verslaggeving en leer je hoe je de belangen kan
behartigen van mensen die het nodig
hebben. De opleiding bestaat uit een
goede combinatie van theorie, vaardigheden, methodieken en praktijk. In
het derde jaar werk je samen met een
organisatie uit het werkveld een echt
project uit.

MAATSCHAPPELIJKE
ADVISERING
(sociaal-juridische dienstverlening)
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Als je interesse hebt in de juridische sector en mensen wil
informeren, adviseren en begeleiden dan biedt deze afstudeerrichting je uitstekende mogelijkheden. Heel wat mensen
hebben onvoldoende inzicht in hun rechten en plichten en
zien door de bomen het bos niet meer. Na deze opleiding
kan je nagaan hoe je met de toepassing van het recht hun
situatie kan verbeteren en treed je op als bemiddelaar. Als
sociaal-juridisch consulent kan je aan de slag bij justitiehuizen, vakbonden, mutualiteiten, de vdab …

stage
Je kan stage lopen in tal van sectoren:
justitiehuizen, vakbonden, sociale
verhuurkantoren, dienst huisvesting van stad of gemeente, ocmw’s,
kinderrechtwinkels, sociale inspectie,
ombudsdiensten, mutualiteiten,
studentenvoorzieningen …
In het eerste jaar heb je veertig uur
praktijk. In het tweede en het derde
jaar loop je respectievelijk zeven en
dertien weken stage.

Heidi Claerhout
over de afstudeerrichting
maatschappelijke advisering

“Ik studeer bachelor sociaal
werk, met als afstudeerrichting maatschappelijke
advisering. Ik heb voor VIVES
gekozen omdat ik gehoord
had dat de begeleiding en
ondersteuning hier top was.
Gezien ik een beperking heb,
is dit erg belangrijk voor
mij. De stap naar het hoger
onderwijs was niet evident,
aangezien ik nogal introvert
ben en les volgde in het

buitengewoon onderwijs,
in een klas met slechts drie
personen – dat is in het
hoger onderwijs toch net
iets anders (lacht). Maar we
gaan samen met de klas uit,
we organiseren ontspanningsactiviteiten waardoor
ik snel ben opengebloeid en
veel vrienden heb gemaakt.
Je moet wel hulp of ondersteuning durven vragen
als je er nood aan hebt. Zo
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schrijf ik heel traag, en heb
ik gevraagd of er faciliteiten
mogelijk zijn. En voor vakken
die ik minder goed kon volgen heb ik gepolst naar de
mogelijkheid van bijlessen.
Ik dacht eerst de graduaatsopleiding sociaal werk te
volgen, maar heb me toch
aan de bachelor gewaagd.
En die valt bijzonder goed
mee. Bovendien hebben ze
ook een leuke peda.”

... onze afgestudeerden breed
inzetbaar zijn in het werkveld en
binnen de kortste keren een toffe
job vinden als sociaal werker?

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·postgraduaat in: duurzame ontwikkeling, familiale bemiddeling, bemiddeling in sociale zaken, bemiddeling bij
levenseinde
·via schakelprogramma naar master in:
het sociaal werk, antropologie, seksuologie, psychologie, pedagogische
wetenschappen, criminologie …

vakken
·arbeidsrecht
·basismethodieken
·casuïstiek
·demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen
·economie
·ethiek en deontologie
in maatschappelijke
advisering
·filosofie
·hedendaagse spanningen in een historisch
perspectief
·inleiding sociaal werk
·inleiding tot het recht
·interdisciplinair keuze-

traject
·interdisciplinaire studie
van actuele thema’s
·juridische casussen
·methodiek sociaal-juridische dienstverlening
·onderzoeks- en informatievaardigheden
·praktijkervaring en
reflectie
·psychologie
·sociaal beleid
·sociaal werk in een internationaal perspectief
·sociaal-economische
vraagstukken
·sociale filosofie

·sociale instituties
·sociale psychologie
·sociale vaardigheden
·sociale zekerheidsrecht
·sociologie van de sociale
problemen
·sociologische basisbegrippen en modellen
·straf- en jeugdrecht
·structureel sociaal werk
·thema’s uit het recht
·verkenningsstage
·bekwamingsstage
·bachelorproef

jobkansen
sociaal-juridisch consulent bij:
·justitiehuizen
·vakbonden
·sociale verhuurkantoren
·mutualiteiten
·de vdab
·een ocmw
·overheidsdiensten
·de RVA
·de sociale inspectie
·de dienst huisvesting
·ombudsdiensten
·het gevangeniswezen
·de dienst voor bemiddeling strafzaken

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Katja Laveyt
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

SOCIAAL WERK
afstudeerrichting

W I S T J E DAT . . .

programma

MAATSCHAPPELIJK
WERK

In het eerste jaar zetten we in op een
brede basis met maatschappijgerichte
vakken en maak je uitgebreid kennis
met de praktijk van het sociaal werk. In
het tweede jaar kies je voor één van de
vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel
werk. Als maatschappelijk werker zoek
je naar hoe je mensen kan versterken
en verbinden met hun omgeving. Een
belangrijke klemtoon ligt op het psychosociaal welzijn en de ruimere context
van je cliënt. Daarnaast leer je ook hoe
je knelpunten kan signaleren aan het
beleid en ga je op een constructieve
manier op zoek naar duurzame oplossingen. De opleiding bestaat uit een
combinatie van theorie, vaardigheden,
methodieken en praktijk. In het derde
jaar werk je samen met een organisatie
uit het werkveld een echt project uit.

dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Deze afstudeerrichting is een brede opleiding. Je kan er
alle kanten mee uit: ocmw, caw, integrale jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, sociale economie …
Als maatschappelijk werker begeleid je mensen met
uiteenlopende noden en behoeften. Je maakt hen wegwijs
in het doolhof van wetten en voorzieningen en bemiddelt
zodat zij weten en krijgen waar ze recht op hebben.

stage
Er is een brede waaier aan stagemogelijkheden bij caw’s, ocmw’s,
kinderopvangcentra, centra integrale
jeugdhulp, adoptie- en pleeggezinnendiensten, de sociale dienst van
een ziekenhuis of rvt, organisaties
voor personen met een beperking,
clb’s, politie, justitieel welzijnswerk,
geestelijke gezondheidszorg …
In het eerste jaar heb je veertig uur
praktijk. In het tweede en derde jaar
loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Emiel Cooman
over de afstudeerrichting
maatschappelijk werk

“De eerste twee jaar van
mijn opleiding zijn erg goed
meegevallen. Akkoord, niet
alle vakken liggen je even
goed, maar dat is in elke
richting zo. Ook over de
stage kan ik alleen maar
positief zijn. Maatschappelijk werk is leren aan de slag
gaan met mensen die het
niet altijd alleen meester
kunnen. Je helpt hen om

hun leven terug op de rails
te krijgen. Dat kan financieel
zijn, maar ook sociaal,
psychologisch, educatief …
Het belangrijkste is dat je
hen versterkt om zichzelf
te kunnen helpen. Ik had
aanvankelijk een andere
opleiding gekozen, maar ben
gestopt en beginnen uitkijken naar een richting waarin
ik mensen echt kan helpen.
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Een job die me het gevoel
geeft dat ik een positief verschil kan maken in iemands
leven. Je moet echt je passie
volgen, want dan kan je je
echt smijten. Misschien wil
ik, eenmaal ik voldoende
ervaring heb opgedaan, hier
ooit wel les over geven zodat
ik anderen kan aanzetten
een goed maatschappelijk
werker te worden.”

... we een double degree in
International Social Work
voorbereiden waarbij je
twee semesters les volgt in
het Engels in Ludwigsburg
(Duitsland) en waarvoor je twee
bachelordiploma’s krijgt?

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·postgraduaat in: duurzame ontwikkeling, familiale bemiddeling, bemiddeling in sociale zaken, bemiddeling bij
levenseinde
·via schakelprogramma naar master in:
het sociaal werk, antropologie, seksuologie, psychologie, pedagogische
wetenschappen, criminologie …

vakken
·casuïstiek
·ethiek en deontologie in
maatschappelijk werk
·filosofie
·geestelijke gezondheidszorg
·gesprekstechnieken
·hedendaagse span
ningen in een historisch
perspectief
·inleiding sociaal werk
·inleiding tot het recht
·jeugd- en strafrecht

·methodiek maatschappelijk werk
·methodiek systeemgerichte hulpverlening
·onderzoeks- en informatievaardigheden
·praktijkervaring en
reflectie
·psychologie
·sociaal beleid
·sociaal werk in een internationaal perspectief
·sociaal-economische

vraagstukken
·sociale instituties
·sociale vaardigheden
·sociale zekerheidsrecht
·sociologie van de sociale
problemen
·sociologische basisbegrippen en modellen
·structureel sociaal werk
·verkenningsstage
·bekwamingsstage
·bachelorproef

jobkansen
·leerlingbegeleider in het onderwijs
·contextbegeleider in diensten voor
gezinsondersteuning
·arbeidstrajectbegeleider in jobcentra
·maatschappelijk werker integrale
jeugdhulp, ouderenzorg, gehandicaptenzorg
·algemeen welzijnswerker in centra
algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp, vrouwenopvang
·maatschappelijk werker in de sociale
dienst van ziekenhuizen
·pleegzorgbegeleider in adoptie- en
pleeggezinnendiensten
·maatschappelijk werker in diensten
voor integratie en inburgering
·psychosociaal begeleider in de
geestelijke gezondheidszorg

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Katja Laveyt
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

SOCIAAL WERK

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar zetten we in op een
brede basis met maatschappijgerichte
vakken en maak je uitgebreid kennis
met de praktijk van het sociaal werk. In
het tweede jaar kies je voor één van de
vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel
werk. In de afstudeerrichting personeelswerk verdiep je je in de domeinen
van soft en hard HR. Binnen de hard HR
krijg je inzicht in sociale wetgeving, arbeidsrecht, loon –en personeelsadministratie, rapportering, loonbeleid … Bij
soft HR leer je gesprekstechnieken, een
brede waaier aan HR-technieken voor
werving en selectie, onthaal, vorming,
training, welzijn op het werk, talent
management … Je verwerft ook inzicht
in relaties en in de dynamiek binnen organisaties. De opleiding bestaat uit een
combinatie van theorie, vaardigheden,
methodieken en praktijk. In het derde
jaar werk je samen met een organisatie
uit het werkveld een echt project uit.

PERSONEELSWERK
(HR-professional)
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Wil je mee helpen bouwen aan de professionele loopbaan
van mensen en geloof je in de kracht van ieders talent?
In de afstudeerrichting personeelswerk oefen je je om op
een constructieve manier in gesprek te gaan met mensen
zodat zij zich professioneel verder kunnen ontwikkelen.
Je leert er ook alles over sociale wetgeving en over het
reilen en zeilen binnen organisaties en bedrijven. Als
HR-professional vind je gemakkelijk een job in de private,
sociale of publieke sector.

stage
Je kan terecht in alle organisaties
met een personeelsdienst: overheidsdiensten, commerciële bedrijven en
welzijnsinstellingen. Daarnaast zijn er
ook mogelijkheden in een sociaal secretariaat, uitzendkantoor, vdab, rva …
In het eerste jaar heb je veertig uur
praktijk. In het tweede en het derde
jaar loop je respectievelijk zeven en
dertien weken stage.

Ellen Foroozandeh
over de afstudeerrichting
personeelswerk

“Ik studeerde sociaal werk
met focus op personeelswerk. De opleiding bood mij
echt wel wat ik er van verwacht had, vooral dankzij de
focus op praktijk en de brede
kijk op maatschappelijke
thema’s. Ik heb overwogen om
psychologie op universitair
niveau te studeren, maar dat
was me te wetenschappelijk
en te veel gericht op het indi-

vidu. Bij sociaal werk wordt
meer gekeken naar de maatschappij in het algemeen als
het gaat om problematieken
aanpakken. Dat is meteen
ook de reden dat ik de afstudeerrichting personeelswerk
heb gekozen: werk maakt
een groot deel van je leven
uit, het is dus belangrijk dat
je je daar goed voelt. Mensen
daarin kunnen begeleiden
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spreekt me heel erg aan. Ik
heb voor VIVES gekozen omdat de opendeurdag mij heel
goed was bevallen. Ik zou zo’n
bezoek dan ook zeker aan
toekomstige hogeschoolstudenten aanraden. Informeer
je grondig, ga al eens op zoek
naar de vakken die je krijgt in
je gewenste richting – zodat
je niet voor onaangename
verrassingen komt te staan.”

... je als student de keuze hebt om
je internationale competenties
verder te ontplooien in een daartoe
ontworpen ‘international track’?

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·postgraduaat familiale bemiddeling,
bemiddeling in sociale zaken,
bemiddeling bij levenseinde, Human
Resources Management …
·via schakelprogramma naar master in:
sociaal werk, psychologie, overheidsmanagement …

vakken
·arbeidsrecht
·bedrijfseconomie en
organisatieleer
·demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen
·economie
·ethiek en deontologie in
het personeelswerk
·filosofie
·hedendaagse spanningen in een historisch
perspectief
·HRM en de strategische
positie
·HRM-technieken
·inleiding sociaal werk
·inleiding tot het recht

·interdisciplinair keuzetraject
·interdisciplinaire studie
van actuele thema’s
·onderzoeks- en informatievaardigheden
·personeels- en loonadministratie
·praktijkervaring en
reflectie
·psychologie
·psychologie en sociologie
van de arbeid
·sociaal werk in een internationaal perspectief
·sociaal-economische
vraagstukken
·sociale instituties

·sociale vaardigheden
·sociale zekerheidsrecht
·sociologie van de sociale
problemen
·sociologische basisbegrippen en modellen
·structureel sociaal werk
·thema’s uit het recht
·verkenningsstage
·bekwamingsstage
·bachelorproef

jobkansen
HR-medewerker in:
·industriële en commerciële bedrijven
·financiële instellingen
·overheidsdiensten
·ziekenhuizen
·grotere welzijnsinstellingen
·beschutte werkplaatsen
·uitzendkantoren
·sociale secretariaten
·loopbaanbegeleiding (VDAB)
·rekrutering- en selectiekantoren
·uitzendkantoren

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Katja Laveyt
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

SOCIAAL WERK

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar zetten we in op een
brede basis met maatschappijgerichte
vakken en maak je uitgebreid kennis
met de praktijk van het sociaal werk. In
het tweede jaar kies je voor één van de
vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel
werk. Als sociaal-cultureel werker leer
je werken met verschillende doelgroepen. Je sensibiliseert en activeert
mensen zodat iedereen een stem krijgt
in de samenleving. Je leert hoe je mensen in contact kan brengen met elkaar
en hoe je de banden tussen groepen en
de samenleving kan versterken. Door
kritisch te kijken naar maatschappelijke evoluties kan je bijdragen aan een
solidaire samenleving. De opleiding
bestaat uit een combinatie van theorie,
vaardigheden, methodieken en praktijk.
In het derde jaar werk je samen met een
organisatie uit het werkveld een echt
project uit.

SOCIAAL-CULTUREEL
WERK
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Sociaal-cultureel werk is dé sleutel tot maatschappelijke
verandering. Je bent actief in het jeugdwerk, het volwassenenwerk of in de culturele sector. Je brengt in je
job mensen samen zodat zij hun ideeën helder kunnen
formuleren om van daaruit de publieke opinie te kunnen
beïnvloeden. Je gaat ook in overleg met allerlei overheden
om je doelstellingen te bereiken. Daarnaast begeleid
je educatieve activiteiten en culturele manifestaties en
werk je vaak samen met vrijwilligers. Een bevlogen en
enthousiasmerende job.

stage
Je kan op stage in buurthuizen,
samenlevingsprojecten, cultuurdiensten, sociaal-artistieke projecten,
educatieve diensten van musea,
culturele centra, jeugdhuizen, lokale
dienstencentra voor senioren, instellingen voor bijzondere doelgroepen …
In het eerste jaar heb je veertig uur
praktijk. In het tweede en het derde
jaar loop je respectievelijk zeven en
dertien weken stage.

Meinert Vanneste
over de afstudeerrichting
sociaal-cultureel werk

“Ik studeerde sociaal-cultureel werk. Binnen deze
opleiding richten we ons
vooral op het verenigings
leven, vrijetijdswerk,
jeugdwerk, cultuur- en
kunstparticipatie … Voor
mij was dit een evidente
studiekeuze, aangezien
ikzelf heel betrokken en
geëngageerd ben. Ik ben lid

van de lokale jeugdraad, zat
in de jeugdbeweging … zo
kan ik met deze opleiding
alles wat ik hier opsteek
meenemen in dat engagement. Ik heb eerst twee jaar
politieke wetenschappen
gestudeerd. Nadien ben ik
veranderd en heb ik voor
VIVES gekozen omdat het
dichterbij was en omdat de
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klasgroepen kleiner zijn.
Die overstap was ingrijpend, maar het is de juiste
keuze gebleken. Vooral
die persoonlijke aanpak
maakt het aangenaam om
sociaal-agogisch werk te
studeren. Wat ik uiteindelijk
met mijn diploma wil doen,
weet ik nog niet. Ik kijk uit
richting jeugdwerk.”

... je jouw sociaal engagement kan
inzetten in de opleiding? Zo kan je
bijvoorbeeld studiepunten krijgen
voor je vrijwilligerswerk.

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·postgraduaat in: duurzame ontwikkeling, familiale bemiddeling, bemiddeling in sociale zaken, bemiddeling bij
levenseinde
·via schakelprogramma naar master in:
het sociaal werk, antropologie, seksuologie, psychologie, pedagogische
wetenschappen, criminologie …

vakken
·creatieve expressie
·cultuursociologie
·ethiek en deontologie
·groepswerk en -dynamica
·inleiding sociaal werk
·inleiding tot het recht
·methodiek cultureel en
educatief werk
·methodiek maatschappelijke activering
·onderzoeks- en

informatievaardigheden
· praktijkervaring en reflectie
·psychologie
·sociaal werk in een internationaal perspectief
·sociaal-cultureel werk:
beleid en werkveldverdieping
·sociale instituties
·psychologie en vaardigheden

·sociologie van de sociale
problemen
·sociologische basisbegrippen en modellen
·structureel sociaal werk
·thema’s uit het recht
·vrijwilligersbeleid en
werken met vrijwilligers
·verkenningsstage
·bekwamingsstage
·bachelorproef

jobkansen
·buurtwerker in buurthuizen
·cultureel werker in culturele centra,
sociaal-artistieke projecten, musea,
bibliotheken, gemeentelijke cultuur- of
vrijetijdsdiensten
·vormingswerker in Vormingplus-centra, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra, centra voor
gezondheidsvoorlichting
·jeugdwerker in jeugdhuizen, gemeentelijke jeugddiensten, jeugdbewegingen, vakantie- en speelpleinwerkingen
·sociaal-cultureel werker binnen ngo’s
·straathoekwerker
·sociaal-cultureel werker binnen verenigingen, werkingen naar specifieke
doelgroepen zoals gedetineerden,
armen, personen met een handicap
·opbouwwerker samenlevingsprojecten

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Katja Laveyt
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar bekwaam je je
in je grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je
verschillende aspecten van een
mens vanuit een biopsychosociaal
perspectief. Je krijgt ook een beeld
van het werkveld van de verschillende
afstudeerrichtingen. Daarnaast maak
je kennis met psychodiagnostiek en
dienstverlening, de twee kerntaken
van een psychologisch consulent. In
het tweede jaar maak je aan de hand
van casussen, rollenspelen, theorie en oefeningen kennis met onze
doelgroep. We zetten werkende of
werkzoekende mensen in hun kracht
en streven naar goed functionerende
teams en mensgerichte organisaties.
Thema’s als rekrutering, selectie,
beloning, loopbaancoaching, teamcoaching, organisatieverandering,
psychosociaal welzijn, gezondheids
preventie ... komen in deze afstudeerrichting uitgebreid aan bod. In
het derde jaar zetten we de kers op de
taart door je stage te doorspekken met
real life projecten, gesprekken en praktijkgerichte supervisiemomenten. Je
gaat ook interdisciplinair aan de slag
met o.a. een bachelorproefproject.

ARBEIDS- EN
O RGANISATIEPSYCHOLOGIE
(HR-professional)
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Na deze opleiding kan je als psychologisch consulent aan
de slag in HR-diensten, uitzend- en selectiekantoren, loopbaanbegeleidingscentra … Je begeleidt mensen naar een
job die goed bij hen past en zorgt voor een traject op maat.
Via gesprekken, observatie en psychotechnisch onderzoek
verzamel je de info die je nodig hebt om ervoor te zorgen
dat mensen gemotiveerd zijn voor hun job en deel kunnen
uitmaken van goed functionerende teams. Je komt terecht
in een sector die ongelooflijk aan het boomen is: de vraag
naar psychologisch consulenten wordt elk jaar groter.

stage
Je loopt dertig dagen stage in het
tweede jaar en zestig dagen in het
derde jaar.

... we tijdens de lessen aan de
slag gaan met actuele vragen uit
het werkveld, zoals het uitwerken
van een selectieprocedure voor
de brandweer of het ontwikkelen van een talentenspel voor
loopbaancoaching?

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·via schakelprogramma naar master in de psychologie, pedagogische
wetenschappen, educatieve studies,
seksuologie, criminologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering,
antropologie …

vakken
·algemene psychologie
·assessment en gespreksvoering
·bedrijfsmanagement
·beroepsethiek
·beroepspraktijk: stage
·biologie
·coachen van individuen
en teams
·duurzaam tewerkstellingsbeleid
·filosofie
·human resources
management
·inleiding psychodiagnostiek
·inleiding psychologische
dienstverlening

·integratieve casuïstiek
A&O
·interdisciplinaire studie
van actuele thema’s
·levenslooppsychologie
·life events
·neuropsychologie
·onderzoeksvaardigheden
·organisatiepsychologie
·professionele basishouding
·professionele gespreksvoering
·psychodiagnostische
methoden
·psychologie van organisatieverandering
·psychopathologie

·psychosociaal welzijn op
het werk
·recht
·sociale psychologie
·sociologie
·toegepaste psychologie in internationaal
perspectief
·training en coaching
·werkveldoriëntatie

jobkansen
Leen Vanbesien
over de afstudeerrichting
arbeids- en organisatie
psychologie

“In arbeids- en organisatiepsychologie focussen we
ons op een carrière in een
personeelsafdeling of in
een organisatie die mensen
na een afwezigheid in de
arbeidsmarkt wil heroriën
teren. In zo’n organisatie
volg ik momenteel stage.
We starten van een wit blad
om te kijken waar mensen
het best terechtkunnen en
kijken of ze daar mentaal en

fysiek toe in staat zijn. Ik heb
eerst een andere opleiding
geprobeerd, maar dat bleek
toch niet mijn ding. Maar
goed, ik vind dat je niet bang
mag zijn om de verkeerde
keuze te maken. Je weet
maar dat ze verkeerd is als
je het effectief probeert.
In februari vertrek ik naar
Nederland om daar de minor
neuropsychologie te studeren en zo mijn blik op het
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werkveld serieus te verbreden. Eenmaal afgestudeerd
zou ik heel graag aan de
slag gaan in de stageplaats
waar ik nu bezig ben, omdat
het balanceert op de grens
tussen arbeids- en organisatiepsychologie enerzijds en
klinische psychologie anderzijds. Als dat niet mogelijk
blijkt, zou ik graag iets doen
rond neuropsychologie in
een revalidatiecentrum.”

contact

psychologisch consulent in:
·organisaties die gezondheid op het
werk promoten
·HR-consultancybureaus
·HR-dienst van kmo’s
·HR-dienst van multinationals
·HR-dienst van overheidsorganisaties
·loopbaanbegeleidingscentra
·coachingbedrijven
·rekruterings- en selectiekantoren
·uitzendkantoren
·outplacementbureaus

meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar bekwaam je je in je
grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je verschillende
aspecten van een mens vanuit een
biopsychosociaal perspectief. Je krijgt
ook een beeld van het werkveld van
de verschillende afstudeerrichtingen. Daarnaast maak je kennis met
psychodiagnostiek en dienstverlening,
de twee kerntaken van een psychologisch consulent. In het tweede jaar
spitten we doelgroepen, psychodiagnostiek en dienstverlening verder uit,
binnen de context van het alledaagse
leven van een individu. Je werkt als
psychologisch consulent aan geestelijke gezondheid, met cliënten én hun
context, thuis, online of in een voorziening. De focus ligt zowel op preventie
als op laagdrempelige hulp en herstel.
In het derde jaar zetten we de kers op
de taart door je stage te doorspekken
met praktijkgerichte casussen en
supervisiemomenten. Je gaat ook
interdisciplinair aan de slag met o.a.
het maken van een bachelorproef.

KLINISCHE PSYCHOLOGIE
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Heb je interesse in de wereld van de klinische psychologie? Mensen ondersteunen met een psychische
kwetsbaarheid of belemmeringen vraagt een degelijke
vooropleiding. Je leert in deze afstudeerrichting hoe
je via vraagverheldering, coaching en counseling
mensen opnieuw perspectief kan geven. Het is daarbij
belangrijk dat je je hulp afstemt op de cliënt in zijn
eigen thuis- of zorgcontext.

stage

... we de geestelijke gezondheid
tijdens verschillende levens
fasen in alledaagse én ongewone
uitingsvormen bestuderen?

“Ik heb voor deze opleiding
gekozen vanuit de vaststelling dat er in onze samenleving een groot tekort is aan
goede psychologische hulp
voor wie die nodig heeft. Bovendien is de drempel vaak
te hoog, omdat er op die
hulp nog steeds een groot
taboe rust. Ik heb intussen
al in het werkveld gestaan,
als animatrice in een

woonzorgcentrum, en stelde
daar vast dat ik de mensen
te weinig kon begeleiden.
Vandaar mijn keuze om
opnieuw te gaan studeren.
Een paar jaar geleden ben
ik aan de bachelor sociaal
werk begonnen, maar toen
bleek ik ook in het uitgangsleven iets te sociaal, dus
dat is misgelopen (lacht).
Vandaar de stap naar het
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werkveld. Tot ik besefte dat
ik mijn expertise verder
wilde uitdiepen. De keuze
voor VIVES was vrij logisch:
mijn broer en zus hebben
er gestudeerd en ze hebben
er een goede tijd gehad.
Ook de eigen bibliotheek
vind ik een troef, net als het
feit dat je als student sterk
betrokken wordt: je krijgt
hier inspraak.”

·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·via schakelprogramma naar master in de psychologie, pedagogische
wetenschappen of educatieve studies,
seksuologie, criminologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering,
antropologie …

vakken
·algemene psychologie
·beroepsethiek
·beroepspraktijk: stage
·biologie
·concepten klinisch redeneren
·counseling in de klinische
praktijk
·filosofie
·gespreksvoering in de
klinische praktijk
· inleiding psychodiagnostiek

·inleiding psychologische
dienstverlening
·integratieve casuïstiek in
de klinische praktijk
·interdisciplinaire studie
van actuele thema’s
·intervisie in de klinische
praktijk
·levenslooppsychologie
·life events
·neuropsychologie
·onderzoeksvaardigheden

Je loopt dertig dagen stage in het
tweede jaar en zestig dagen in het
derde jaar.

Goedele Carton
over de afstudeerrichting
klinische psychologie

verder studeren

·organisatiepsychologie
·praktische handvaten in
de klinische praktijk
·professionele basishouding
·professionele gespreksvoering
·psychodiagnostiek in de
klinische praktijk
·psychodiagnostische
methoden
·psychopathologie

jobkansen
medewerker woonzorgcentra (WZC) bij:
·mensen met dementie
·psychisch kwetsbare mensen
·ondersteuning medewerkers en
mantelzorgers
·diensten voor preventie en
gezondheidsbevordering
medewerker centra algemeen welzijn bij:
·Jongeren Advies Centra
·gezins- en relatiebegeleiding
·slachtofferhulp
·bezoekruimte
·justitieel welzijnswerk
·cognitieve & psychosociale revalidatie
medewerker geestelijke gezondheidszorg bij:
·beschut wonen
·mobiele teams
·centra geestelijke gezondheidszorg
·psychiatrische ziekenhuisafdelingen

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in de

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het eerste jaar bekwaam je je in je
grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je verschillende
aspecten van een mens vanuit een
biopsychosociaal perspectief. Je krijgt
ook een beeld van het werkveld van
de verschillende afstudeerrichtingen. Daarnaast maak je kennis met
psychodiagnostiek en dienstverlening,
de twee kerntaken van een psychologisch consulent. In het tweede jaar
spitten we de doelgroepen, psychodiagnostiek en dienstverlening verder
uit. In deze afstudeerrichting ligt de
focus op hoe je als psychologisch
consulent kan tegemoet komen aan
de onderwijsbehoeften, zorgvragen en
opvoedingsnoden van jonge kinderen
tot adolescenten. Zowel de ondersteuning van het kind/de jongere als
het gezin en de leerkracht komen
aan bod. In het derde jaar zetten we
de kers op de taart door je stage te
doorspekken met praktijkgerichte
onderwijsinhouden en supervisiemomenten. Je gaat ook interdisciplinair
aan de slag met o.a. het maken van
een bachelorproef.

SCHOOLPSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGISCHE
PSYCHOLOGIE
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

De begeleiding en coaching van leerlingen, leerkrachten
en ouders is in volle ontwikkeling. Het onderwijs wordt
steeds inclusiever waardoor er een groeiende behoefte is
aan ondersteuning. Als je hierin een actieve rol wil spelen,
dan is deze afstudeerrichting zeker geschikt voor jou. Je
doet ervaring op in de begeleiding van kinderen met een
moeilijke thuissituatie, speciale onderwijsbehoeften, kinderen van een andere origine … Later kan je aan de slag als
leerlingenbegeleider, clb-medewerker …

stage
Je loopt dertig dagen stage in het
tweede jaar en zestig dagen in het
derde jaar.

... in deze opleiding voorbij
het soms moeilijke gedrag van
kinderen en jongeren leert kijken?
Je gaat op zoek naar de betekenis
ervan en leert oog hebben voor
de behoeftes van kinderen en
jongeren.

verder studeren
·verkorte leerroute naar een tweede
bachelor sociaal-agogisch werk
·interdisciplinair keuzetraject
·via schakelprogramma naar master in de psychologie, pedagogische
wetenschappen of educatieve studies,
seksuologie, criminologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering,
antropologie …

vakken
·algemene psychologie
·beroepsethiek
·beroepspraktijk: stage
·biologie
·filosofie
·gespreksvoering SPP
·gezinspedagogiek
·inleiding in de school- en
pedagogische psychologie
·inleiding psychodiagnostiek
·inleiding psychologische
dienstverlening
·integratieve casuïstiek
SPP
·interdisciplinaire studie
van actuele thema’s

·leren en onderwijszorgen
·levenslooppsychologie
·life events
·neuropsychologie
·onderzoeksvaardigheden
·ontwikkelingsstoornissen
·organisatiepsychologie
·professionele basishouding
·professionele gespreksvoering
·psychodiagnostische
methoden
·psychopathologie
·psychopedagogische
zorgvragen
·recht

·sociale psychologie
·sociologie
·toegepaste psychologie in
internationaal perspectief
·training en coaching
·vraagstukken SPP
·werkveldoriëntatie

jobkansen
Britney Schietaert
over de afstudeerrichting
school- en pedagogische
psychologie

“Ik studeerde toegepaste
psychologie. Vroeger wilde
ik leerkracht worden, maar
door naar de SID-in te
komen heb ik ingezien dat
psychologie me echt wel
lag. Dankzij die specialisatie kan ik beide interesses
mooi combineren. Het is
een opleiding die mij toelaat om later uit een brede
waaier van professionele

bestemmingen te kiezen.
Daarna maak ik misschien
werk van mijn grote droom:
een eigen praktijk voor
kinderen. Mijn keuze voor
VIVES is vooral bepaald
door het goed gevoel dat
ik eraan overhield na de
openlesdagen. Dat het niet
ver van mijn woonplaats
ligt, speelde natuurlijk
ook wel mee. Dat het de
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juiste keuze was, bleek al
vanaf dag één: ik kende
er niemand, maar door
de open sfeer heb ik snel
vrienden gemaakt. Ik kwam
toe met gezonde stress,
maar het infomoment net
voor de eerste lesdag heeft
die zenuwen weggenomen.
Iedereen zit in hetzelfde
schuitje, besef je dan.”

·psychopedagogisch medewerker
binnen het clb
·psychologisch consulent in:
·centra integrale hulpverlening
·centra voor ambulante revalidatie
·leerlingenbegeleiding in scholen
·sociale diensten van scholen
·onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
·centra voor kinderzorg en gezins
ondersteuning

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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KEUZETRAJECTEN

KEUZETRAJECTEN

I N T E R D I S C I P L I N A I R E T R A J E CT E N
In het studiegebied sociaal-agogisch werk kijken we verder dan onze neus lang
is. Interdisciplinaire trajecten van dertig studiepunten verbreden de blik van onze
studenten en verruimen hun werkveld. Ook als afgestudeerde bachelor of master ben
je meer dan welkom om een traject te volgen.

1

Het studiegebied sociaal-agogisch
werk in VIVES is uniek in het Vlaamse
onderwijslandschap. Wij hebben als
enige hogeschool in Vlaanderen maar
liefst vier sociale opleidingen onder
één dak: maatschappelijke veiligheid,
sociaal werk, orthopedagogie en toegepaste psychologie. Uiteraard maken
we daar graag gebruik van om jouw
studies een meerwaarde en een eigen
twist te geven.
Daarom kan je in het laatste semester
van jouw studie een uniek interdisciplinair traject volgen. In dit traject

bestudeer je actuele sociale tendensen op een interdisciplinaire manier.
Op het moment dat je je traject kiest,
heb je zelf al heel wat beroepsspecifieke kennis en vaardigheden
opgedaan. Tijd om hiermee aan de
slag te gaan. Samen met studenten
uit de verschillende opleidingen van
ons studiegebied zal je je kennis
verbreden en samen toepassen in een
eigentijdse onderwijsvorm. Bovendien
krijg je binnen dit traject een korte
internationale uitwisseling aangeboden. Een mooie voorbereiding op onze
maatschappij van de 21ste eeuw.
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herstelgericht en
verbindend werken

Het herstelgericht werken is uitgegroeid tot een wetenschap waarin de
verbinding tussen mensen centraal
staat. Door actief aan de slag te gaan
met de basisprincipes (focus op
schade, het interactief en verbindend
proces, uitdrukken van gevoelens, het
opnemen van verantwoordelijkheid
en de gerichtheid op de gemeenschap) kunnen mensen, groepen of
grotere structuren beter functioneren.
Herstelgericht werken kiest voor
duurzame oplossingen en effectief
leiderschap. Kortom, wil je graag meewerken aan het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties tussen
mensen, dan is deze module zeker
iets voor jou.

2

jong geweld

In het traject jong geweld kijk je met
een kritische bril naar het fenomeen
jeugddelinquentie. Jeugddelinquentie
is een zwaar beladen term. Soms is er
sprake van zogenaamde ‘hardekernjongeren’. Maar vaak zijn het kwetsbare jongeren die deskundige ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
Bovendien zijn heel wat fenomenen
eerder onschuldig van aard. Het is dan
ook belangrijk dat een welzijnswerker
duiding kan bieden aan ouders, gezinnen, leerkrachten, buurtbewoners …
Dit traject bereidt jou hierop voor door
inzichten en concrete methodieken
aan te reiken.

3

migratie en
intercultureel werken

We horen in de media voortdurend
berichten over migratie en de maatschappelijke gevolgen ervan. Dit
kleurt ons denken en roept vragen op.
Om deze vragen te beantwoorden, is
het belangrijk dat we zicht krijgen op
migratie als internationaal fenomeen.
In dit traject bekijken we dit fenomeen
vanuit verschillende invalshoeken.
We scherpen jouw cultuursensitieve
houding aan. Door in contact te treden
met andere culturen, verbreed je
niet alleen je kennis maar wordt je
houding anders en rijker. Experts en
mensen met een migratieachtergrond
nemen je mee in de boeiende wereld
waarin we leven.
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4

(z)Ondernemen

In dit traject hebben we oog voor
de 21ste eeuw waarin mensen het
verschil kunnen maken door ondernemend te zijn binnen een bestaande
organisatie of in een nieuw initiatief.
Dit ondernemerschap willen we
aanscherpen in een traject waarin
je naast creatief en out-of-the-box
denken ook leert netwerken en
samenwerkingsverbanden creëren. Er
is ook oog voor sociale marketing en
fondsenwerving. De nadruk ligt steeds
op sociaal ondernemerschap. Je leert
initiatieven nemen die het sociale
hulpverlenings- en dienstverleningslandschap ten goede komen.

KEUZETRAJECTEN

5

Samen Stad Maken

Meer en meer steden zetten in op de
leefbaarheid in hun stad. Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing gebeuren niet enkel vanuit economische,
organisatorische of architecturale
overwegingen. Ook sociale, ecologische en welzijnscomponenten zijn
belangrijk. Samen Stad Maken doe
je ook niet alleen. In dit traject leer
je om samen met de andere gebruikers van de stad de inrichting van de
stedelijke ruimte zo te veranderen dat
de leefsituatie van alle inwoners verbetert. Nadenken over en meewerken
aan een democratische en sociaal-
inclusieve vormgeving van de stad is
vandaag meer dan ooit een boeiende
uitdaging voor studenten. De stad van
morgen, die maken we samen.

6

sociale beïnvloeding:
van doelgroepcommunicatie
tot gedragsverandering

In het sociaal-agogisch werkveld
staan menselijke veranderingsprocessen vaak centraal. Van individuele
coaching over teambegeleiding tot het
opzetten van een preventiecampagne,
we willen mensen vaak in beweging
brengen om hun welzijn te verhogen.
Voor sommige topics zoals criminaliteit, verkeersongevallen, middelen
gebruik, zelfdoding, kanker … willen
we die verandering op zeer grote
schaal bereiken.
Ongeacht het niveau, zal de verandering pas plaats vinden als je een
effectieve communicatie op gang
brengt naar de doelgroep, bewust
en onbewust. In dit keuzetraject
buigen we ons over alle kennis (social
influencers, groepsprocessen, nudging …) die we kunnen inzetten om
mensen of groepen te overtuigen en te
beïnvloeden. Speciale aandacht gaat
naar hoe we media (beeld, tekst, layout in pers en andere kanalen) kunnen
inzetten in een veranderingsproject.
Ook vaardigheden zoals creatief en
out-of-the-box denken zullen cruciaal
zijn om onze boodschap over te brengen. Kortom, we werken samen aan
sociale verandering.
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KEUZETRAJECTEN

7

welbevinden bij kinderen 		
en professionals

Kinderen groeien op in een complexe
wereld waarin de balans tussen presteren en welbevinden steeds vaker scheef
komt te hangen. Kwetsbare kinderen
hebben extra bagage die niet altijd
opgemerkt wordt. Ook de professionals
die met de kinderen werken (onderwijs,
bijzondere jeugdzorg …) voelen de druk
toenemen, niet alleen bij de kinderen
maar ook bij zichzelf. Goede zorg door
professionals vereist zelfzorg. In dit
traject onderzoeken we de verschillende dimensies van welbevinden en
ontdekken we wat we kunnen doen om
welbevinden te verhogen. Bij kinderen
maar ook bij professionals. We werken
met casussen en verbreden de horizon
in het buitenland.

8

eSociety

De wereld waarin we leven verandert
in een duizelingwekkend tempo. De
digitalisering is een van de belangrijkste motoren van deze verandering.
De impact op de mens, het dagelijks
leven en de samenleving is onontkoombaar. Big data worden gebruikt
om gedrag te analyseren en te voorspellen. We communiceren digitaal
maar zijn ons weinig bewust van de
gevolgen. In dit traject onderzoeken
we de eSociety waarin we leven en
buigen we ons over de sociale vraagstukken die het opwerpt in domeinen
zoals communicatie, veiligheid, ethiek
en hulpverlening.

9

F.L.O.W.S. (Focus on
Healthy L
 ife, Organisations
and Wellbeing in Society)

In dit Engelstalige traject ligt de focus
op een gezond leven en hoe je dit als
professional kan ondersteunen en
realiseren, op individueel niveau maar
ook op organisatorisch of maatschappelijk niveau. VIVES-studenten uit
verschillende studiegebieden werken
en studeren samen met inkomende
studenten uit Hongarije, Tsjechië,
Turkije, Oekraïne, Spanje, Roemenië,
Letland … Na een initiatie in methoden en strategieën die bijdragen tot
gewenst gezond(e) gedrag of levensstijl, biedt VIVES heel wat ruimte voor
een integratief project of een stage in
de praktijk.

Ben je meer geïnteresseerd in
een internationale ervaring
@home? Heb je zin in een
opleiding in het Engels om je
talenkennis bij te schaven?
Kijk je graag eens over het muurtje en vind je de interactie met
buitenlandse studenten boeiend?
We bieden ook drie internationale trajecten aan die open staan
voor Erasmus-studenten.
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10

S.P.A.C.E.
(Social Pedagogical Art and
Creativity Exploration)

Tijdens dit Engelstalige en internationale traject maak je niet alleen kennis
met het theoretische begrippenkader,
de sector en het beleid, maar je gaat
ook zelf actief aan de slag. Zo experimenteer je in het vak ‘Methods’ met
beeld, drama, multimedia, ritme en
dans. Je bezoekt tal van organisaties
over heel Vlaanderen die werken rond
kunst en creativiteit. Denk maar aan
artistieke ateliers voor mensen met
een beperking, sociaal-artistieke initiatieven, kunsteducatieve organisaties
en creatieve jongereninitiatieven. Na
de paasvakantie werk je in een groep
van acht tot tien studenten aan een
sociaal-creatief project in opdracht
van een organisatie. Een mooie mix
van denken, durven en doen.

overzicht

GRADUAATSOPLEIDINGEN

maatschappelijk werk
orthopedagogische begeleiding
sociaal-cultureel werk
-

-
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

MAATSCHAPPELIJK
WERK

W I S T J E DAT . . .

programma
Je opleiding duurt twee jaar maar je
kan dit uiteraard ook deeltijds volgen.
Van bij de start van de opleiding wordt
werkplekleren ingebouwd. In het
eerste semester ga je een laagdrempelig engagement van tachtig uur
werkplekleren aan. Vanaf het tweede
semester heb je twee dagen per
week les en besteed je de overige tijd
aan praktijkervaring en het maken
van opdrachten. Je krijgt in deze
opleiding een brede basis mee zodat
je later stevig in je schoenen staat.
In het eerste jaar ontwikkel je een
algemene kijk op de maatschappij,
de maatschappelijke uitdagingen van
vandaag en hoe je met sociaal werk
het verschil kan maken. In het tweede
jaar verdiep je je in het deontologisch,
methodisch en ethisch handelen. Je
krijgt les in kleinere groepen zodat
er veel aandacht kan gaan naar
interactief werken en naar de praktijk.
Door de unieke wisselwerking tussen
theorie en praktijk en het vertrekken
vanuit authentieke beroepssituaties
krijg je een stevige allround kijk op
allerlei situaties.Je sluit je opleiding
af met een eindproject.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor om mensen in allerlei situaties te ondersteunen. Je leert hoe je mensen met
een hulpvraag kan informeren, adviseren en begeleiden.
Als het je aanspreekt om mensen wegwijs te maken in het
kluwen van wetgeving en hulpverleningsinstanties en voor
hen wil bemiddelen, dan is deze opleiding zeker iets voor
jou. Deze praktijkgerichte opleiding biedt heel wat kansen
op een job: algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, thuiszorg,
zorg voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs …

... de opleiding inzet op
i nleefmomenten waarbij
ervaringsdeskundigen hun verhaal
met studenten delen?

·casuïstiek
·de bouwstenen van het
denken en doen
·de welvaartstaat
·deontologisch handelen
·ethisch handelen
·geschiedenis en identiteit van het sociaal werk
·leren communiceren
·maatschappelijke activering

·menselijk gedrag in zijn
context
·psychisch welzijn en
diversiteit
·sociale vaardigheden van
cliënten
·systeemgericht handelen
·uitdagingen in de
samenleving
·vaardig in een hulpverleningsproces

opleiding gebotst. Ik kreeg
dus een tweede kans. De
overgang was wel wennen,
maar in de goede zin: in
het graduaat werk je in
kleinere groepen, je hebt
nog meer praktijk … Het is
allemaal persoonlijker en
je hebt echt het gevoel dat
je op je capaciteiten wordt
beoordeeld. Ik zie het echt
zitten om problemen aan
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te pakken, mensen met
psychische en andere noden te begeleiden … Ik wil
mijn steentje bijdragen aan
een betere maatschappij,
vooral dan voor de jeugd,
die het volgens mij steeds
moeilijker krijgt en door
sociale media onder druk
komt te staan. Mijn droom
is dan ook om later met
jongeren te werken.”

·vaardig in het recht
·vaardig in professionele
gesprekken
·vaardig met informatie
en verslaggeving
·vaardig werken in en met
groepen
·verkenning van het
werkveld
·werkplekleren
·zelfzorg

jobkansen

In het eerste jaar besteed je vijftien
van de zestig studiepunten aan
werkplekleren. In het tweede jaar ben
je zelfs voor meer dan de helft van het
jaar bezig op je werkplek.

“Ik studeerde graduaat
maatschappelijk werk.
Daarvoor heb ik de bachelor maatschappelijk
werk geprobeerd, zij het
aan een andere hogeschool. Aangezien ik een
sociale richting wilde doen
en met mensen wilde
werken ben ik toen naar
de graduaten beginnen
kijken en ben ik op deze

·aanvullingstraject tot bachelor maatschappelijk werk (91 studiepunten in
dag- of afstandsonderwijs)
·studieduurverkorting voor andere
bachelors sociaal-agogisch werk
(120 studiepunten)
·tweede graduaatsdiploma
(45 of 60 studiepunten)

vakken

werkplekleren

Tine Vanneste
over de graduaatsopleiding
maatschappelijk werk

verder studeren

·maatschappelijk werker in het
algemeen welzijnswerk (centrum algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp,
vrouwenopvang …)
·arbeidstrajectbegeleider in een
jobcentrum
·medewerker in een adoptie- en pleeggezinnendienst
·jeugdwerker (kamertraining, begeleid
zelfstandig wonen …)
·maatschappelijk werker in de
ouderenzorg, de zorg voor mensen
met een beperking, de thuiszorg, de
gezondheidszorg, crisisopvangcentra,
integratiecentra voor allochtonen …
·leerlingenbegeleider in het onderwijs,
centrum voor leerlingenbegeleiding

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Mieke Brenning
mieke.brenning@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat in de

ORTHOPEDAGOGISCHE
BEGELEIDING*

programma
De opleiding wordt aangeboden in een
tweejarig traject met opstart in september en februari. Deeltijds studeren
is mogelijk. In het tweejarig traject
van de opleiding heb je drie dagen per
week praktijk in combinatie met twee
dagen les op de campus. Het opleidingsprogramma bestaat uit vier grote
onderdelen: (1) kennismaking met het
werkveld, (2) visies en denkkaders, (3)
vaardigheden en methodieken en (4)
werkplekleren.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Wie kiest voor het graduaat orthopedagogische begeleiding
behaalt het d
 iploma gespecialiseerd opvoeder-begeleider
klasse één. Met deze praktijkgerichte opleiding kan je in
verschillende werkterreinen aan de slag als begeleider van
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Je verwerft
tijdens de opleiding de vaardigheden en attitudes die je
nodig hebt om onmiddellijk in het werkveld te stappen. Je
kan werken als ondersteuner in de gehandicaptenzorg, de
integrale jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de psychiatrische zorg … Het geeft heel veel voldoening om je samen
met collega’s in te zetten voor mensen die ondersteuning
nodig hebben.

werkplekleren
Van bij de start van de opleiding doe je via
werkplekleren praktijkervaring op. Concreet ben je de helft van je opleidings
traject actief in het werkveld. Je kiest zelf
vanuit jouw interesses en motivatie bij
welke doelgroepen je deze ervaring wil
opdoen. Door de opbouw van het programma is er een unieke wisselwerking
tussen het werkplekleren van jou en je
medestudenten en de denkkaders, vaardigheden en methodieken die aangereikt
worden tijdens de lessen. De lessen
gaan door in kleine groepen zodat er
veel aandacht kan gaan naar interactief
werken en praktijkervaringen. Je sluit de
opleiding af met een eindproject. Wist je
trouwens dat heel wat studenten al voor
het einde van hun opleiding aan de slag
kunnen? Werkzekerheid gegarandeerd
dus. Deze aanpak met een sterke focus
op werkplekleren in de opleiding geeft je
een stevige professionele basis en een
allround kijk op allerlei situaties.

* De titel van de opleiding is gewijzigd van graduaat orthopedagogie naar
graduaat in de orthopedagogische begeleiding op basis van het NVAO besluit
Toets Nieuwe Opleiding.

startmomenten:
september en februari

Mouna Belkadi
over de graduaatsopleiding
orthopedagogische
begeleiding

“Dit is niet mijn eerste
opleiding: ik heb twee
pogingen achter de rug in
Gent. Eerst een universitaire opleiding, daarna een
bachelor leerkracht. Maar
dat lag me allemaal niet,
en toen ben ik beginnen
nadenken. Ik besefte dat
ik heel graag met mensen
bezig was. Daarom ben ik

W I S T J E DAT . . .

sociale richtingen beginnen
uitpluizen, om uiteindelijk
bij deze opleiding uit te
komen. Een pure keuze uit
interesse. Dat, en het feit
dat er heel veel praktijk
was en direct contact met
het werkveld. Het contact
met de mensen is dan ook
de grote troef van deze
opleiding: niet alleen bezig
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zijn met cliënten, maar ook
het overleg en de samenwerking met collega’s.
Een tip voor toekomstige
studenten? Plannen, plannen, plannen! Want tijdens
praktijk heb je natuurlijk
ook nog les én moet je je
examens voorbereiden.
Dus zie dat je het overzicht
behoudt.”

... dit graduaat ook erkend is als
VDAB-opleiding en je deze opleiding indien gewenst kan spreiden
over drie jaar. Je kan hiervoor
kiezen als je je studies wil blijven
combineren met werk of wanneer
dit beter uitkomt in combinatie
met een gezin of andere verplichtingen.

verder studeren
·aanvullingstraject tot bachelor
orthopedagogie (90 studiepunten in
dag- of afstandsonderwijs)
·studieduurverkorting voor andere
bachelors sociaal-agogisch werk
(120 studiepunten)
·tweede graduaatsdiploma
(60 studiepunten)

vakken
·actuele maatschappelijke
tendensen
·communicatievaardigheid
·contextgericht en verbindend begeleiden
·creatief en expressief
begeleiden
·ethisch-deontologisch
handelen
·krachtgericht begeleiden
·levenslooppsychologie
·mens en maatschappij
·observeren, rapporteren

en reflecteren
·omgaan met diversiteit
·ortho(ped)agogie
·orthopedagogische methodieken
·psychopathologie
·recht
·reflectie- en leervaardigheden
·samenwerkingsvaardigheden
·sociaal-emotioneel
begeleiden

·systemisch handelen
·maatschappelijke thema’s
·visie op begeleiden
·werken in en met groepen
·werken met jongeren in
een verontrustende opvoedingssituatie
·werken met mensen met
een fysieke beperking en
ouderenzorg
·werken met mensen
met een verstandelijke
beperking

jobkansen
·begeleider van kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen
·ondersteuner gehandicaptenzorg, integrale jeugdhulp, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg, psychiatrische zorg
·orthopedagogisch begeleider in
dagcentra
·woon- en leefbegeleider
·ondersteuner in opvangcentra
·straathoekwerker
·vrijetijdsbegeleider
·orthopedagogisch begeleider in buitengewone onderwijsinstellingen en
internaten
·opvoeder-begeleider in gemeenschapsinstellingen
·hulpverlener bij mensen met een
verslaving

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Gwendoline Hotton
gwendoline.hotton@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

SOCIAAL-CULTUREEL
WERK

W I S T J E DAT . . .

programma
Je opleiding duurt twee jaar. Deeltijds
studeren is eveneens mogelijk. Van
bij de start van de opleiding wordt
werkplekleren ingebouwd. In het eerste
semester ga je een laagdrempelig
engagement van tachtig uur werkplekleren aan. Vanaf het tweede semester
heb je twee dagen per week les en besteed je de overige tijd aan praktijkervaring en het maken van opdrachten. Je
krijgt in deze opleiding een brede basis
mee zodat je later stevig in je schoenen
staat. In het eerste jaar maak je kennis
met je werkveld en allerlei samenlevingsvraagstukken. Je leert het sociaal
werk kennen en ontwikkelt je eerste
vaardigheden in het sociaal-cultureel
werk. In het tweede jaar verdiep je je in
het werken met groepen, projectmatig
werken, methodisch en ethisch handelen. Tenslotte oefen je je in het werken
met vrijwilligers. Je krijgt les in kleine
groepen zodat er veel aandacht kan
gaan naar interactief werken en naar de
praktijk. Door de unieke wisselwerking
tussen theorie en praktijk en het vertrekken vanuit authentieke beroepssituaties krijg je een stevige allround kijk
op allerlei situaties. Je sluit je opleiding
af met een eindproject.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Leg je graag contacten met allerlei mensen en hou je ervan
je te engageren in verenigingen en culturele instellingen?
In het graduaat sociaal-cultureel werk leer je hoe je meebouwt aan een buurt en een samenleving waar het goed
is om te leven en te wonen. Je geeft vorming aan mensen
en ontwikkelt allerlei educatieve programma’s. Zo maak
jij het verschil. De opleiding is heel praktijkgericht. Je kan
daarna aan de slag in het jeugd- en volwassenenwerk, het
cultureel werk of in samenlevingsprojecten.

... het werkveld een boontje voor
je heeft als ze horen dat je in
VIVES bent afgestudeerd?

·de bouwstenen van het
denken en doen
·de welvaartstaat
·democratie en burgerzin
·ethisch handelen
·geschiedenis en identiteit
van het sociaal werk
·leren communiceren
·maatschappelijke activering
·menselijk gedrag in zijn

context
·methodiek cultureel werk
·methodiek educatief werk
·omgaan met diverse
levensfasen
·psychisch welzijn en
diversiteit
·uitdagingen in de samenleving
·vaardig in projectmatig
werken

Ik wist sowieso al dat VIVES
een goede hogeschool is,
aangezien mijn ouders er
hebben gestudeerd (lacht).
Ik ben creatief en sociaal, ik
help graag mensen en hou
van schrijven. Daarom heb ik
voor sociaal-cultureel werk
gekozen. De meeste vakken
zijn heel interessant en ik
voel me er gewoon thuis.
Idealiter ga ik later aan de
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slag bij Vormingplus om er
schrijfcursussen te geven.
Gemakkelijk is een studiekeuze maken niet. Maar ik
zou zeggen: doe je goesting
en verzamel voldoende
informatie. Zeker als het om
een opleiding met meerdere
afstudeerrichtingen gaat
want als je ’t verschil niet
weet, dan kan je je dat wel
eens beklagen.”

·vaardig in sociaal-cultureel werk en netwerken
·vaardig met informatie en
sociale media
·vaardig werken in en met
groepen
·verkenning van het
werkveld
·werken met vrijwilligers
·werkplekleren

jobkansen

In het eerste jaar besteed je vijftien
van de zestig studiepunten aan
werkplekleren. In het tweede jaar ben
je zelfs voor meer dan de helft van het
jaar bezig op je werkplek.

“Ik startte het graduaat
sociaal-cultureel werk in
februari. Vorige zomer had ik
een vakantiejob waar ik de
kans kreeg vast te blijven,
maar dat ging uiteindelijk
niet door. Dus moest ik op
zoek naar een geschikte
opleiding. In elk geval bereidt
VIVES late starters goed voor,
met een infodag daags voor
de start van het semester.

·aanvullingstraject naar bachelor sociaal-cultureel werk (90 studiepunten in dag- of afstandsonderwijs)
·studieduurverkorting voor andere
bachelors sociaal-agogisch werk
(120 studiepunten)
·tweede graduaatsdiploma (45 of 60
studiepunten)

vakken

werkplekleren

Eline Wijns
over de graduaatsopleiding
sociaal werk

verder studeren

·jeugdwerker (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, gemeentelijke jeugddiensten,
vakantie- en speelpleinwerkingen)
·medewerker in het volwassenenwerk:
Vormingpluscentra, vormingscentra van
vakbewegingen, lokale dienstencentra
voor ouderen, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s (noord-zuid, milieu …), werkingen
naar specifieke doelgroepen (mensen
met een beperking, organisaties voor
armen …)
·medewerker cultureel werk: culturele centra, educatieve diensten van
musea, bibliotheken, sociaal-artistieke
projecten, gemeentelijke cultuur- of
vrijetijdsdiensten
·medewerker in samenlevingsprojecten: initiatieven voor streek en/of
buurthuizen

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Mieke Brenning
mieke.brenning@vives.be
056 26 41 50
www.vives.be/saw
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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meer dan

STUDEREN
-
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SPECIALS

SPECIALS

M E E R S O C I A A L-AG O G I S C H W E R K
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.

Doe mee en help jongeren
weerbaarder te maken.

© jasper leonard

© DPG Media / Comic Relief - V.U.: Nele Baeyens, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

KOOP HIER JE RODE NEUS,
BALPEN OF SLEUTELHANGER!

rodeneuzendag.be

R O D E N E U Z E N ACT I E
RND2019-POSTERS.indd 3

04/09/2019 15:48

STUDENTEN TOEGEPASTE
P SYCHOLOGIE ENGAGEREN ZICH

M E N S E N R E C H T E N D AG

SAMEN TEGEN ONRECHT

V R I J W I LL I G E R S W E R K
1 ST E - JA A R S S O C I A A L W E R K

D I K K E F R E D DY

MAATSCHAPPIJ-KRITISCH OPLEIDEN

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische
problemen. Daarom organiseren VTM, Qmusic en Belfius
jaarlijks de Rode Neuzen Actie. De opleiding toegepaste
psychologie organiseerde de actie ‘één tegen allen’ waarbij
de studenten van het eerste jaar in groepjes een aantal
opdrachten kozen die verband houden met het psychisch
welzijn bij jongeren. Als alle groepjes de opdrachten succesvol afwerkten, deden de docenten een tegenprestatie.
De studenten gingen ook onderling de competitie aan om
zoveel mogelijk rode neuzen te verkopen. Samen dus voor
een betere opvang van jongeren met psychische problemen.

De studentenraad van het studiegebied sociaal-agogisch
werk organiseerde niet zo lang geleden een Mensenrechtendag. Zij kregen hierbij de steun van Amnesty International en vzw Guatebelga. VIVES wilde met deze dag twee
oud-studenten herdenken die in het begin van de jaren
tachtig in Guatemala werden vermoord door gewapende
bendes. De oud-studenten werden vermoord omwille van
hun engagement als ontwikkelingswerker en hun strijd
tegen de uitbuiting van het gewone volk. Tijdens de Mensenrechtendag kregen de aanwezigen ook de gelegenheid
om brieven te schrijven in het kader van de Schrijf-zevrij-dag van Amnesty International. De schending van de
mensenrechten van de Indiaanse gemeenschappen is nog
altijd een actueel probleem in Guatemala.
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Als sociale hogeschool ademen we maatschappelijk
engagement. Je vindt dit engagement in het lesprogramma
terug met vakken waarin je vrijwilligerswerk gaat doen of
een buddywerking opstart met anderstalige nieuwkomers.
Maar ook los van het lesprogramma nemen studenten engagement op: door een wekelijkse verkoop van Oxfam-producten of door het organiseren van een jaarlijkse
mensenrechtendag. Ook jouw lectoren zetten zich in voor
maatschappelijke doelen. Ze engageren zich met acties
voor de warmste week, ontfermen zich over minderjarige
asielzoekers … Tot slot zet het beleid zijn schouders onder
maatschappelijke doelen. Het studiegebied sociaal-agogisch werk werkt zoveel mogelijk samen met sociale organisaties die zich inzetten voor de maatschappij.

Dikke Freddy is op tournee en hield op 19 november 2019
een voorstelling in VIVES. De dakloze Frederik De Meester,
alias Dikke Freddy, schrijft al meer dan 25 jaar vlammende
brieven over de wantoestanden die hem en zijn dakloze
lotgenoten treffen. Hij kaart in zijn voorstelling armoede
en ongelijkheid aan bij het ocmw, de koning der Belgen en
zowat alle ministeries zoals het ministerie van Welzijn en
Tewerkstelling, Volksgezondheid en Huisvesting. Auteur
Erik Vlaminck houdt de pen vast en leest voor. Behoud de
Begeerte stuurt hem nu op tournee door Vlaanderen. De
‘Brieven van Dikke Freddy’ zijn een confronterende uitnodiging om stil te staan bij het leven van mensen die het leven
niet op een presenteerblaadje krijgen. Heel herkenbaar,
maar tegelijkertijd bitter.
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I N T E R N AT I O N A A L

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

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

-

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

Wendy Compagnon
docent

Nederland
Eveline Le Roy
studiegebiedcoördinator

“We zetten in op internationalisering naar alle
studenten toe, omdat we
het verwerven van internationale, interdisciplinaire en
interculturele competenties
– de vijf zogenaamde ICOMs
– heel belangrijk vinden.
Concreet spreken we dan
over taalvaardigheid, internationale vakkennis, diversiteit, persoonlijke groei
en globaal engagement.
Zeker binnen een sociaal
studiegebied als het onze
is het cruciaal om daarop
in te zetten. We verwerken
die ICOMs in opleidingsonderdelen en activiteiten,
zoals werkveldbezoeken,
internationale weken en
een aanbod van korte en
lange mobiliteiten in het
buitenland …”

Ellen Vandenbogaerde
onderzoeker

Siebe Herman
student

Spanje

Spanje
“Ik heb mijn stage gedaan
in Amsterdam. Die kaderde
in een project rond ongedocumenteerde vluchtelingen
met psychische problemen.
Vervolgens ben ik op Erasmus gegaan naar Madrid.
Als student wil ik gewoon
alle kansen grijpen om
in het buitenland te gaan
studeren: ik woon al heel
mijn leven in Kortrijk, om er
dan ook nog eens mijn studietijd door te brengen? Dat
leek me geen goede manier
om mijn blik op de wereld
te openen. En intussen heb
ik heel wat geleerd van die
verschillende culturen. Een
heel positieve ervaring dus,
in alle opzichten.”

“In het kader van het keuzetraject Samen Stad Maken
doen we twee uitwisselingen.
De eerste is met Universitat
Autònoma in Barcelona,
waar studenten vorig jaar de
workshop ‘observing urban
landscapes’ volgden. Gecombineerd met een aantal
interessante bezoeken – aan
een vluchtelingenproject, het
FabLab … – zorgde dit voor
een intensieve en boeiende
week. De andere uitwisseling
is met Institut Universitaire
de Technology Tourcoing, in
het kader van het Interreg-
microproject ‘Grens-Atelierde la-Frontiere’, waarbij
we dit jaar de grensregio
verkennen met studenten uit
de opleiding gestion urbaine.”

54|VIVES|2021

Annelies Vercruysse
docent

Marokko
“Wij zijn op bezoek geweest
in Marokko, meer bepaald
bij een drietal organisaties
waar we potentieel in zagen
om als stageplaats voor
sociaal werk te dienen. We
hadden in die organisaties
al VIVES-studenten die er
hun stageproef deden, en die
hebben we toen ook bezocht.
En waarom Marokko? Omdat
een stageplaats waar we nu
al mee samenwerken in België betrokken is bij de vzw
die we bezocht hebben in dat
land. Daarnaast zijn we ook
naar Barcelona geweest in
het kader van het keuze
traject Samen Stad Maken,
om er met de universiteit ter
plaatse samen te werken.”

“Als docent binnen toegepaste psychologie ben ik
betrokken bij twee initiatieven waarmee we studenten
in een internationaal bad
willen steken. Concreet
organiseren we met de vier
richtingen binnen het studiegebied een internationale
week, waarbij we ondermeer internationale gasten
uitnodigen en zo studenten
in eigen huis blootstellen
aan buitenlandse invloeden.
Daarnaast hebben we binnen de opleiding de International Conference of Applied
Psychology-week, een
samenwerking tussen vijf
hogescholen die de bachelor
toegepaste psychologie aanbieden. Het voordeel hiervan
is dat onze studenten buiten
onze muren proeven van
verschillende thema’s. Zo
ontdekken ze ook hoe de
opleiding in andere hogescholen wordt aangeboden,
en omgekeerd.”

Pieter Olaerts
student
Sieglinde Maricau
student

Nederland
“Ik woon intussen al een
kleine twee jaar in Nijmegen,
met de bedoeling om er te
blijven – misschien keer ik
ooit nog terug naar België,
maar niet meteen. Ik ben
intussen afgestudeerd, maar
ik volg hier nog gedurende
een semester een specialisatie Creativity in Art & Social
Work, nadat ik hier ook al een
minor rond zingeving én mijn
stage had gedaan. Laten we
zeggen dat ik er ben blijven
plakken (lacht). De stad, de
mensen, de opleidingen …
het sprak me allemaal heel
erg aan. Ik weet nog niet
heel goed wat mijn verdere
plannen hier zijn, maar dat
zien we dan wel.”
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Nederland
“Ik volg momenteel
de minor Event Crowd
Management in Utrecht,
de enige plaats waar dat
kan. Aanvankelijk wilde
ik een minor in Engeland,
maar daar vond ik niets
naar mijn zin. Studeren in
Utrecht valt goed mee en,
aangezien ik niet veel les
heb, kan ik regelmatig terug
naar België komen. Ook de
relatie met de docenten is
hier heel fijn. De stap naar
het buitenland zetten was
dan ook niet groot, je kan
het niet vergelijken met een
echte Erasmus-ervaring in
pakweg Spanje of Italië. Het
was zelfs vergelijkbaar met
studeren in Kortrijk, aangezien ik zelf van Limburg ben
(lacht).”

GOED OM WETEN

GOED OM WETEN

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

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

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

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

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

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

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

op kot
Soms betekent studeren ook op kot
gaan. Op de VIVES-campus in Kortrijk
zijn er twee residenties die samen
175 kamers tellen. Het aanbod van
privéverhuurders maken we bekend via
www.kotwest.be. Bij ons kan je terecht
voor advies en, indien nodig, ook voor
bemiddeling met je kotbaas. We hebben
ook een degelijk modelhuurcontract dat
je op eenvoudig verzoek gratis en met
de glimlach meekrijgt.

in de knoop
Uiteraard hopen we dat je je tijdens je
studententijd altijd super in vorm zult
voelen. Als dat niet zo is, weet dan dat
je 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,

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. Voor de prijs van een
dame blanche huur je voor een maand
een deftige tweewieler. Een regelmatig
onderhoud is, behalve de eventuele
wisselstukken, inbegrepen. Ook hier
dragen wij een deel van de kosten.

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

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

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

LEES MEER

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

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

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

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

ONDERZOEK

ONDERZOEK

LIVELAB
VIVES on the move
Brugge - Kortrijk
VIVES zet sterk in op de ontwikkeling van
‘labs’. In een lab ligt de klemtoon op het
samenbrengen van onderwijs, onderzoek en
maatschappelijke dienstverlening. Interne
en externe interprofessionele samenwerking
staan hierbij centraal.

Het VIVES-LiveLab is gevestigd in negen Vlaamse steden en gemeenten. In een
LiveLab gaan studenten,
docenten, professionals en
zorgbehoevende inwoners
van die steden en gemeenten samen op zoek naar oplossingen 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 behoeften en mogelijkheden
en kunnen er diensten of
producten op maat worden
uitgewerkt. Deze methodiek leidt ook tot nieuwe
samenwerkingsverbanden
en bevordert een krachtige
dynamiek.

Zowel studenten van de
opleidingen verpleegkunde, logopedie, audiologie,
ergotherapie, voedings- en
dieetkunde, zorgtechnologie als studenten
van het studiegebied
sociaal-agogisch werk werken 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 praktijkgericht onderzoek dat rechtstreeks ten dienste staat
van de gemeenschap.

meer info:
tony.claeys@vives.be

Ook jij kan hieraan meewerken. Meer dan 600
studenten gaan langs bij 96
gezinnen in West-Vlaanderen om de leefomgeving van
die gezinnen te verbeteren.
Het LiveLab wil o.a. inspanningen 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.
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geef vor m aan

JE TOEKOMST
-
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INTERVIEW

INTERVIEW

Studiegebieddirecteur sociaal-agogisch werk
V E E R L E D E KO C K E R

WIJ LEGGEN DE FOCUS OP
B E W U ST B U R G E R S C H A P

-

Automatisering, mondialisering en
sociale media hebben er de voorbije decennia voor gezorgd dat de
zekerheden van weleer verdwenen en
mensen op zoek gaan naar nieuwe
waarden. “De maatschappij wordt
vandaag niet bepaald gekenmerkt
door standvastigheid. Er valt daardoor
veel te bestuderen. We zullen de
bachelors sociaal-agogisch werk
die we vandaag opleiden bijgevolg
zeer goed kunnen gebruiken om de
veranderingen te realiseren die het
gevolg zijn van de maatschappelijke evoluties. En ik merk dat onze
docenten de lat zeer hoog leggen.
Ze sparen zichzelf niet om telkens
opnieuw kwalitatieve lesinhouden te
verzorgen en voortdurend op zoek te
gaan naar vernieuwing en verbetering.
Zonder hun ambitie en gedrevenheid
zouden we er niet in slagen om de
studenten op te leiden die we op het
werkveld willen loslaten. Ik ben telkens opnieuw onder de indruk van de
onderzoeken die ze binnenhalen. Het
zorgt voor een drive die aanstekelijk
is, niet in het minst voor de studenten.
Die zijn opmerkelijk positief over het
student-docent-contact. Dat is goed
voor de opleiding, maar het is ook een
manier om een goed zicht te krijgen
op het studentenwelzijn.”

Kiezen voor het studiegebied sociaal-agogisch werk is kiezen voor
een opleiding op mensenmaat. Mens en maatschappij zijn de
hoofdthema’s in onze bachelor- en graduaatsopleidingen.
De interdisciplinaire leerlijn is een van de centrale invalshoeken:
je leert onmiddellijk over het muurtje van je opleiding kijken,
net zoals je dat later in je job zal doen.
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Merk je die maatschappelijke verschuivingen meteen al in de klas?
“Dat ons studiegebied samen met handelswetenschappen het snelst groeit,
is tekenend voor onze relevantie. Hoe
onze maatschappij eraan toe is, heeft
een invloed op de studiekeuzes en op
onze keuzes. Ik ben er bijvoorbeeld
van overtuigd dat een aantal studenten die voor ons migratietraject willen
kiezen, daarin niet altijd gesteund
worden door hun ouders. De discussies die dat thuis teweegbrengt, gaan
ook door in de les. Een zestal jaar
geleden had ik vaak de indruk dat we

“Zonder de ambitie en
de gedrevenheid van
onze docenten zouden
we er niet in slagen om
studenten op te leiden
die we op het werkveld
willen loslaten.”

onze verontwaardiging een beetje
kwijt waren. Ik merk vandaag echter
dat er in de klas weer volop gediscussieerd wordt. Misschien omdat er
intussen maatschappelijke grenzen
overschreden werden. Dat geeft soms
vuurwerk.”
Zijn de studenten sociaal-agogisch
werk dan niet allemaal links en
groen?
“Het is een fabeltje dat deze opleiding
een groen-rood bastion is. Noch de
instroom van de studenten noch de
docenten zijn in één vak onder te
brengen. Er is een grote diversiteit
aan meningen en strekkingen. De
enige richtinggevende bakens zijn:
mensenrechten, inclusie en gelijkwaardigheid. En dat is maar goed ook.
Het is immers alleen maar dankzij
een kwalitatieve discussie op grond
van feiten dat we jonge mensen, die
straks verantwoordelijkheden zullen
opnemen en veranderingsprocessen
zullen moeten begeleiden, kunnen
wapenen tegen populisme. Onze
studenten moeten bewust worden
van filterbubbels, fake news op social
media en de technieken om dat te
verdoezelen. Ook wat dat onderdeel
betreft, voel ik bij ons docentenkorps
een groot engagement.”
VIVES biedt vier bacheloropleidingen en drie graduaatsopleidingen
sociaal-agogisch werk aan.
“We zijn zelfs de enige school die
maatschappelijke veiligheid program-
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meert”, zegt studiegebieddirecteur
Veerle Dekocker. “Net als in onze
andere opleidingen staan de veranderingsprocessen centraal. En de
opleiding van professionals om die te
kunnen begeleiden natuurlijk. Veiligheid is vandaag een belangrijk thema
maar we leiden geen politieagenten
op. Toen we enkele jaren geleden met
de opleiding startten, dachten een
paar kandidaat-studenten serieus
dat dat de bedoeling was (lacht). Niet
dus. De focus ligt op de veiligheid in
de samenleving en het bekampen
van het gevoel van onveiligheid. De
veranderingsprocessen die ze zullen
begeleiden situeren zich vooral op
maatschappelijk niveau. Ze worden
beleidsmedewerker, regisseur, consultant en preventiewerker. Bewust
burgerschap is een belangrijke focus
in al onze richtingen.”
Wil je dat even concreter maken?
“We vinden het belangrijk om een
generatie op te leiden die zich
niet laat meeslepen met alles wat
er beweerd wordt. Het opleiden
tot bewuste burgers heeft in het
sociaal-agogisch werk meteen een
impact op de mensen waarmee onze
studenten zullen werken. Soms
moeten we daarom durven opboksen
tegen maatschappelijke tendensen.
Ik denk aan het straathoekwerk dat in
bepaalde steden wordt afgebouwd of
aan sociaal-artistieke projecten waar
geen geld meer voor is. Daar komen
vroeg of laat problemen van, dat kun
je zo voorspellen. We moeten daar niet
op wachten maar anticiperen en onze
studenten daarop voorbereiden. Soms
lijken bepaalde opleidingen alleen
maar minder belangrijk of actueel.”
Het lijkt mij niet gemakkelijk om
studenten daarvan te overtuigen.
“Het werkveld wordt vandaag veel
minder gekenmerkt door heel duide-

INTERVIEW

“Investeren in de
competenties van
studenten is maar één
aspect van onze opleiding.
We willen hen ook
voorbereiden om zich op
paden te begeven waar ze
nog niet geweest zijn.”

lijke of statische profielen. Er wordt
steeds vaker interdisciplinair gewerkt,
zodat professionals met een andere
kennisachtergrond elkaar kunnen
versterken. Het veronderstelt ook dat
professionals de ingesteldheid moeten aanleren om blijvend te veranderen. We zien dat ook aan de vragen die
bij ons binnenlopen voor onderzoek
of dienstverlening. Vaak gaat het over
dingen waarop organisaties in het
werkveld vastlopen precies omdat ze
die interdisciplinariteit niet in huis
hebben en ook niet weten hoe ze
ermee moeten omgaan.”
Is de bereidheid om op de barricaden te gaan staan een voorwaarde
om hier te starten?
“De voorwaarde is vooral bereid zijn
om na te denken en inzicht te verwer-

TYPISCH VIVES

ven. We dagen onze studenten liever
uit om hun ondernemingscompetenties aan te scherpen. Dat is vaak veel
efficiënter dan staan roepen op een
barricade. Gezond financieel inzicht
komt soms beter van pas om iets
gerealiseerd te krijgen en het behoedt
voor valkuilen. Ideeën hebben is
vaak niet het grootste probleem. Ze
omvormen tot een realistisch plan dat
verdedigd kan worden, daar wringt
het schoentje meestal. Investeren
in de competenties van studenten is
maar één aspect van onze opleiding.
We willen hen ook voorbereiden om
zich op paden te begeven waar ze nog
niet geweest zijn. Dat is een belangrijke evolutie die we de jongste jaren
hebben doorgemaakt. Hokjesdenken
behoort tot het verleden.”
Hoe vertaalt zich dat in de opleiding?
“Door onze studenten zoveel mogelijk
te laten samenwerken met andere
disciplines. Op het einde van hun
opleiding kunnen ze een opleidingsoverschrijdend keuzetraject kiezen.
Dan moeten ze samenwerken met
collega’s uit drie andere opleidingen
en soms ook nog met mensen uit
andere studiegebieden. Dat is een
zeer efficiënte manier om hedendaagse tendensen binnen te brengen. Dat
wil echter niet zeggen dat dit soort
actuele thema’s nooit eerder aan
bod kwamen. Na de stages zijn de
studenten echter klaar om bepaalde
onderwerpen verder uit te diepen
of eerder verbredend te werken. We
nodigen dan bijvoorbeeld heel veel
gastsprekers uit. De studenten vinden
dit elk jaar een bijzonder verrijkende
ervaring.”

WIST JE DAT…

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

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

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

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

PORTRET

PORTRET

heroriënteren

topsporter

bachelor in de orthopedagogie

bachelor in de toegepaste psychologie

Beseffen dat je er nog niet
helemaal klaar voor bent:
het kan iedereen o
 verkomen.
Zo ook Nikita, die na een
omwegje haar draai heeft
gevonden bij VIVES.

Als je denkt dat een bachelor van drie jaar een ‘walk in the
park’ is, dan kan je alleen maar bewondering hebben voor
Cato Cassiers, die haar studies combineert met triatlon. Niet
evident, maar als topsporter tast je nu eenmaal je limieten af.

N I K I TA D E C O N I N C K

CATO CA S S I E R S

-

“In het middelbaar studeerde ik jeugden gehandicaptenzorg, hetgeen sterk
aanleunde bij de bachelor orthopedagogie. Die ben ik in Gent gaan studeren.
Maar ik voelde al snel dat ik er niet op
mijn plaats zat: grote groepen, veel zelf
moeten doen zonder te weten hoe je er
precies aan begint … Kortom, de stap
van middelbaar naar echte zelfstandigheid was voor mij veel te groot. Ik heb
in Gent mijn eerste jaar afgewerkt en
ben daarna naar VIVES getrokken om
de rest van de opleiding af te werken.
De keuze was snel gemaakt gezien
ik destijds ook al van plan was om in
Kortrijk te studeren. Maar bijna al mijn
vrienden zijn naar Gent gegaan, en dus
ben ik mee geweest. Als dat een les mag
zijn: volg je hart en niet je vrienden. Ik
heb ook de fout begaan om niét naar
de opendeurdag in Gent te gaan, zodat
ik geen indruk van de hogeschool had
kunnen opdoen, met alle gevolgen
vandien. Bij VIVES ben ik gelukkig wél
naar de opendeurdag geweest. Ik had
meteen een goed gevoel bij de school
en de mensen. De overstap is voor mij
dus heel geslaagd: de klassen zijn hier
kleiner, je wordt beter begeleid, als je
een mail naar een lector stuurt, krijg je
meteen duidelijk antwoord … De opleiding komt met andere woorden volledig
aan mijn verwachtingen tegemoet.
Uiteraard moet ik nog altijd veel studeren, maar de cursussen zijn compacter
en veel meer praktijkgericht, waardoor
ik het gevoel heb dat ik in stages en
projecten veel meer theorie en praktijk
aan elkaar kan linken en dus alles
beter kan verwerken. Ik heb oprecht het
gevoel dat ik aan VIVES mijn droom kan
waarmaken.”

-

“Ik volg momenteel de opleiding toegepaste psychologie. De atletiekkriebel zit er echter al langer in: sinds het
eerste leerjaar ben ik lid van sportclub
No Limit in Avelgem-Zwevegem. Ik
ben steeds meer beginnen trainen en
op wedstrijden haalde ik steeds vaker
het podium, dus sporten bleef naar
meer smaken. Maar ook de begeleiding werd een pak intenser, zodat

“In functie van mijn
trainingsschema mag
ik kiezen welke vakken
ik eerst opneem.”
ik mijn sport nu op hoog niveau kan
uitoefenen. De combinatie triatlontrainingen en studeren is niet evident,
zeker aangezien ik een student ben
die keihard moet werken om iets onder de knie te krijgen. Daarom neem
ik ook maar de helft op: vorig jaar heb
ik dertig studiepunten van mijn eerste
jaar opgenomen, dit jaar doe ik de
rest. Zo kan ik het wel combineren.
Maar het blijft zoeken, zeker in de
examens heb ik het wel eens moeilijk
en moet ik al eens een training laten
vallen. Gelukkig kan ik rekenen op
VIVES die me goed begeleidt. Ze geven
mij in elk geval voldoende vrijheid.
Zo mocht ik vorig jaar kiezen welke
vakken ik eerst opnam, in functie van
mijn trainingsschema. Ook met mijn
vragen kan ik daar altijd terecht. Mijn
grote droom dat zijn uiteraard de
Olympische Spelen. Maar ik denk dat
elke topatleet dit antwoord zal geven.
Daarnaast wil ik uiteraard iets doen
met psychologie, zeker aangezien in
triatlon het grote geld niet te vinden
is. Mijn droom is dus psychologe
te worden, maar dat wel te blijven
combineren met topsport. Misschien
betekent dat nog verder studeren,
maar we zien wel.”

“Uiteraard moet ik nog altijd veel studeren,
maar de cursussen zijn compacter
en veel meer praktijkgericht.”
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PORTRET

PORTRET

afstandsonderwijs

oud-student

graduaat in de o rthopedagogie
bachelor in de o rthopedagogie

bachelor in de 
maatschappelijke
v eiligheid

JA N D E F E V E R

T H I J S VA N B E ST

VIVES is koploper in onderwijs op afstand. Een ideale oplossing voor als je
werk of gezin met je studie wil combineren. Onderwijs op maat dus. Er zijn op
dit moment al meer dan 2000 studenten die op afstand studeren.

“Na mijn secundair heb ik gekozen
voor de bachelor bedrijfsbeheer, optie
marketing – niet alleen omdat die
aansloot op mijn middelbare studierichting economie-moderne talen,
maar ook omdat het mooie professionele kansen bood in het werkveld.
Toen ik effectief in de administratie
begon, kwam ik ook regelmatig in
contact met non-profitbedrijven als
woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat
triggerde iets in mij: ik voelde dat ik
eigenlijk vooral met mensen wilde
werken. Dus toen heb ik beslist om
de graduaatsopleiding orthopedagogie te volgen, terwijl ik intussen
ook werk had gevonden in de sociale
sector. Daarna heb ik ook nog eens via
afstandsonderwijs een aanvullingstraject tot bachelor orthopedagogie
gevolgd in functie van ruimere kansen
op hogere functies en om mijn theoretische achtergrond te verruimen. Studies combineren met werk en gezin
was eerlijk gezegd niet evident: ik heb
het aanvankelijk willen combineren
met een fulltime job, maar dat heb ik
moeten terugschroeven tot vier vijfde
– voor mij het maximum haalbare. Het
moeilijkste was dat ik zelden het gevoel kreeg dat ik iets kon afsluiten: als
ik thuiskwam van mijn werk, moest ik
meteen aan opdrachten voor school
beginnen en omgekeerd. Op die manier stond mijn hoofd nooit stil en was
er weinig ruimte voor ontspanning.
Maar achteraf bekeken ben ik er wel
heel trots op dat ik in dat traject ben
geslaagd. “Vandaag geef ik als docent
mijn expertise ook door aan studenten. Loopbaanbegeleiding had mij duidelijk gemaakt dat vooral lesgeven de
uitgelezen kans is om de juiste visie
uit te dragen en door te geven.”

“Achteraf bekeken ben ik heel trots dat ik in
dat traject ben geslaagd want de combinatie
werken en studeren was niet evident.”
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Thijs heeft maatschappelijke veiligheid gestudeerd.
Ondertussen werkt hij bij de
Sportpaleis Group waar hij
verantwoordelijk is voor de
veiligheid van grote groepen
op grote events.

“Drie jaar geleden heb ik de bachelor maatschappelijke veiligheid
aan VIVES Kortrijk afgewerkt. Die
opleiding was een logisch vervolg op
het zevende jaar integrale veiligheid
dat ik in het middelbaar onderwijs
had gevolgd. Na dat zevende jaar
wilde ik namelijk nog niet meteen
gaan werken binnen de politie- of
securitywereld, omdat ik me eerst
verder wilde verdiepen in het sociale,
menselijke aspect van veiligheid – los
van het technische dat tot dan toe de
focus was geweest. En aangezien de
bachelor maatschappelijke veiligheid
aan VIVES de enige hogeschoolopleiding was met die specifieke maatschappelijke focus, was mijn keuze
snel gemaakt. Ik heb de opleiding bij
VIVES als heel positief ervaren, onder
meer omwille van de specialisten
uit het vak – bijvoorbeeld preventieadviseurs – die komen spreken
en doceren. Andere troeven waren
de kleinschaligheid van de campus,
waardoor we in kleine klassen konden
werken, en het aantrekkelijke aanbod
aan stageplaatsen. Aanvankelijk
was het mijn uiteindelijke doel om
bij de politie terecht te komen, maar
meer en meer is mijn focus op events
komen te liggen, net omdat ik in die

“Ik heb de opleiding heel positief ervaren,
onder meer omwille van de specialisten uit het
vak die komen spreken en doceren.”
wereld niet erg thuis was. Zodoende
heb ik ook mijn stageplaats in die
richting gezocht: ik heb mijn stage
kunnen doen bij de Sportpaleis Group
en werk daar vandaag nog steeds als
Safety & Security Coordinator. Elke
zaal heeft zijn zaalmanager waar hij
operationeel verantwoordelijk voor is.
Ik ondersteun hen en volg de grootste
veiligheids- en beveiligingsprojecten
op. Dat gaat van branddossiers naar
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risicoanalyses, evacuatieoefeningen,
interne opleidingen, verhogen van de
leefbaarheid, beveiligingsplannen ...
Daarnaast volg ik operationeel de
shows in de Lotto Arena en het Sportpaleis op en stuur, samen met een
team, alle veiligheidsactoren aan. Ik
vind het fantastisch om bij te dragen
aan de veiligheid van grote groepen
mensen op grootschalige evenementen en leer nog elke dag bij.”

NOTITIES

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

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

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

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

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

ONLINE

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

ON CAMPUS

sneller

1

www.vives.be/inschrijven

2

registreren

3

definitief inschrijven

4

1

registreren

1

thuis registreren
www.vives.be
/inschrijven

2

ik kom inschrijven
op de campus

OK

indentiteitskaart
UPLOADING

OK

3

inschrijven

4

breng je identiteitskaart mee

5

laat je pasfoto nemen

6

je ontvangt meteen

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

· identiteitskaart
· pasfoto

5

je ontvangt thuis

vives.be

FACTUUR

FACTUUR

€

€
STUDENTENKAART

STUDENTENKAART

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

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

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

B I OT E C H N I E K

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

ST U D I E G E B I E D

HANDELSWETENSCHAPPEN
EN BEDRIJFSKUNDE

_

_

_

ST U D I E G E B I E D

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

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

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
agro- en biotechnologie
agro-industrie
biotechnologie
dierenzorg
groenmanagement
landbouw
voedingstechnologie

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
productiebeheer land- en tuinbouw

G R A D UA ATS O P L E I D I N G
verpleegkunde

ST U D I E G E B I E D

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

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

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

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

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

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

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

ST U D I E G E B I E D

ONDERWIJS
_

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

WELKOM

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

BEETJE ONGEDULDIG?

infodag.vives.be

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

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

