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Kies weloverwogen. 
Je springt van het secundair naar het hoger onderwijs, hét moment om 
alle schuiven open te trekken: wat wil je met je leven, wat doe je graag, 
waar ben je goed in?

Kies weloverwogen.

En ga er dan voor, helemaal.  
Samen met onze docenten, met meer dan 12 000 studenten, 
met organisaties en bedrijven in Antwerpen en ver daarbuiten.  
Van Neder- tot Lapland.

Denk vooruit, luister, zeg wat je wil zeggen en bedenk samen oplossingen, 
test dingen uit, boek succes en ga eens onderuit: take a chance!

Deel kennis en ervaringen, mix theorie en praktijk, leer een vak én een job.

We zijn ambitieus, je meest kritische vriend, tegelijk je grootste supporter. 
We kijken nu al uit naar je feestelijke proclamatie.  

En dan, de arbeidsmarkt op. Een diploma, en meer dan dat: 
zin om samen van het leven iets moois te maken.

Met klare kijk de wereld in!

Daarom: welkom, heel van harte.

Veerle Hendrickx
Algemeen directeur
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Campussen Groenplaats, Hoboken en Zuid.
Foto's © Jeroen Aerts, Hannes Verstraete en Paulien De Graaff

Bladwijzer
Welkom!

01

Studeren + 

Toegankelijke 
leeromgeving 
Ondersteuning 
op maat

15

Leerkrediet

09

KdG?

19
Professionele 
bachelors27

Structuur van het hoger 
onderwijs04

KdG Stuvo 

Dienst Studenten-
voorzieningen17

Studiegeld

13

Kies weloverwogen

Academische 
bachelor en master

23

61



4  5 
S

EC
U

N
D

A
IR

O
N

D
ER

W
IJ

S

HBO5

BACHELOR-NA-BACHELOR

• Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. 
• Ook als Nederlandse student kan je vlot instromen met een MBO4, VWO of propedeuse-diploma.
• Check www.kdg.be/inschrijvingen voor bijzonderheden.
• Voor sommige masteropleidingen zoals geneeskunde en beeldende kunsten, moet je ook slagen voor een toelatingsproef.

• De centra voor volwassenenonderwijs (CVO), secundaire 
scholen en hogescholen organiseren samen HBO5.

• Meestal 1,5 tot 2 jaar.
• Soms langer: HBO5 Verpleegkunde = 3 jaar.
• Heel beroepsgericht: nadien kan je meteen aan de slag.
• Je kan ook, eventueel na een tijd gewerkt te hebben, een 

professionele bachelor volgen, soms met vrijstellingen als die 
bachelor in het verlengde van je HBO5-diploma ligt.

• Behaalde je al een bachelordiploma, dan kan je nog tal van 
aanvullende bachelorpleidingen volgen.

• Kortweg banaba.

Updaten en upgraden 
kan altijd: zo leer je 
levenslang

Opleidingsaanbod 2017
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PROFESSIONELE BACHELOR

MASTER

DOCTORAAT

ACADEMISCHE BACHELOR

SCHAKELPROGRAMMA

MASTER-NA-MASTER

• Een professionele bachelor stoomt je in een mix van 
praktijk en theorie klaar voor de arbeidsmarkt: van bij 
de start word je in real-life-situaties gedropt.  
Professionals uit bedrijven en organisaties nemen je 
mee in hun verhaal, jij werkt mee aan hun projecten. 
Je krijgt de kans om je vaardigheden te oefenen in 
simulatieruimtes én op echte werkplekken.

• Minstens 180 studiepunten = 3 jaar.
• Soms meer: Verpleegkunde = 240 studiepunten = 4 jaar.
• Corebusiness van de hogescholen.

• Een academische bachelor bereidt je voor op een  
academische master en is, in tegenstelling tot de  
professionele bachelor, geen rechtstreeks toegangs- 
ticket tot een job. De focus ligt op theoretische,  
wetenschappelijke en – bij de School of Arts – ook 
artistieke kennis en competenties.

• Minstens 180 studiepunten = 3 jaar.
• Corebusiness van de universiteiten.
• Academisch gerichte kunstopleidingen – School of Arts 

– volg je aan de hogeschool.

• Behaalde je al een professionele bachelor, zoek je theoretische 
verdieping en wil je een academische master starten, dan kan dat 
via een verplicht schakelprogramma: zo overbrug je de sprong.

• Gemiddeld 60 studiepunten = 1 jaar.

• Behaalde je al een masterdiploma, dan kan je nog tal 
van aanvullende masteropleidingen volgen.

• Kortweg manama.

• Om een doctoraat, de hoogste academische graad, 
te behalen is een masterdiploma de basisvereiste.

• De academische master bouwt voort op 
de academische bachelor: doorgedreven 
wetenschappelijke en – bij de School of Arts – 
artistieke kennis en competenties.

• Minstens 60 studiepunten = 1 jaar.
• Corebusiness van de universiteiten.
• Academisch gerichte kunstopleidingen  

– School of Arts – volg je aan de hogeschool. 
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Vakken en studiepunten

• Elk vak (officieel: opleidingsonderdeel) heeft een waarde, uitgedrukt in studie- 
punten. Die studiepunten drukken de omvang van een vak uit.

• 1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren onderwijsactiviteiten: lessen,  
oefeningen, experimenten, opdrachten, uitstappen, stages, studietijd op 
school en thuis, examens …

• Telt een vak bijvoorbeeld 6 studiepunten, dan zal je daar zo’n 150 à 180 uren 
zoet mee zijn.

• Een standaardacademiejaar telt 60 studiepunten.
• Een professionele bachelor telt minstens 180 studiepunten. Dat komt, in een 

standaardparcours, overeen met 3 jaar studeren.
• Een academische bachelor/master telt minstens 180 studiepunten (bachelor) 

en 60 (master). Dat komt, in een standaardparcours, overeen met 4 jaar  
studeren.

Opleidingsaanbod 2017
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Begin je voor de eerste keer aan een professionele bachelor of een academische 
bachelor/master, dan krijg je 140 studiepunten van de Vlaamse overheid.  
Dat is je leerkrediet.

Studiepunten opnemen, terugwinnen of verliezen

• Het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft (p.6) wordt afgetrokken van 
je leerkrediet: dat zijn je ‘opgenomen studiepunten’, 60 in een standaardjaar.

• Bij elk examen kan je die opgenomen studiepunten terugwinnen of definitief 
verliezen. 

• Slaag je, dan win je de opgenomen studiepunten terug, de eerste 60 zelfs 
dubbel (‘bonus’)! Zo leg je een reserve aan: het geeft je de kans om  
bijvoorbeeld een vak opnieuw af te leggen, toch nog van opleiding te  
veranderen of misschien een extra diploma te behalen. 

• Slaag je niet, dan verlies je de opgenomen studiepunten. 
• Zolang je leerkrediet over hebt, kan je verder studeren.
• Is je leerkrediet op, dan moet je stoppen. Per uitzondering én mits betaling 

van extra studiegeld zal de hogeschool of universiteit je toestemming geven 
om je studie af te ronden.

• De stand van je leerkrediet kan je dag en nacht checken op  
www.studentenportaal.be. 
 
 
 

Voor een schakeljaar, een HBO5- 
opleiding, een bachelor-na-bachelor 
of een master-na-master heb je 
geen leerkrediet nodig, voor een 
examencontract (p.15) ook niet.

De bonus van 60 studiepunten 
geldt niet voor een creditcontract 
(p.13) of bij studie-onderbreking van 
minimum 1 jaar.

Leerkrediet

Behaal je je diploma en heb je nog 
60 studiepunten over, dan kan je 
een nieuwe bachelor- of master-
opleiding starten. Verlaat je het 
hoger onderwijs met minder dan 60 
studiepunten leerkrediet, dan kan je 
eenmalig de stand van je leerkrediet 
opnieuw opbouwen: elk jaar krijg je 
10 punten, tot je weer aan 60 zit.

GESLAAGD!
Je wint je opgenomen studiepunten terug.
 Dat zijn dan je verworven studiepunten = credits = creditbewijzen.
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Voorbeelden

Voor M verloopt de bacheloropleiding van 180 studiepunten vlot. Elk jaar zet hij 60 
studiepunten in. Hij slaagt meteen voor alles en behaalt na 3 jaar zijn bachelordiploma. 
Hij heeft genoeg punten over om een nieuwe opleiding te starten.

Academiejaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Studiepunten SP SP SP

Beginstand 140 200 200

Inzet 60 60 60

Verworven 60 60 60

Tussenstand 140 200 200

Bonus 60 0 0

Eindstand 200 200 200

Bij V verloopt de bacheloropleiding van 180 studiepunten niet supervlot. In het eerste 
jaar slaagt ze niet voor alles van de eerste keer, in het 2de jaar ook niet. Ze moet vak-
ken hernemen en heeft 1 extra jaar nodig om haar diploma te behalen.

Academiejaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Studiepunten SP SP SP SP

Beginstand 140 150 155 155

Inzet 60 60 60 45

Verworven 35* 40 60 45

Tussenstand 115 130 155 155

Bonus 35 25** 0 0

Eindstand 150 155 155 155
 
* V slaagt voor 35 studiepunten. Daardoor krijgt ze alvast 35 extra studiepunten van de 
bonus (die 60 studiepunten telt).
** Zodra zij de resterende 25 studiepunten verwerft, ontvangt ze de resterende bonus-
punten.

X start in een academische bachelor, slaagt voor alles, krijgt de bonus van 60 punten 
en rondt in 3 jaar de academische bachelor af. X begint meteen aan de master, het 
logische vervolg op de bachelor. Ook daar verloopt alles naar wens: na 1 jaar behaalt X 
een masterdiploma.

Academiejaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Studiepunten SP SP SP SP

Beginstand 140 200 200 200

Inzet 60 60 60 60

Verworven 60 60 60 60

Tussenstand 140 200 200 200

Bonus 60 0 0 -140*

Eindstand 200 200 200 60

* Op het einde van de master moet je altijd 140 studiepunten afgeven. 
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Stoppen, van opleiding veranderen, vakken schrappen?

Bespreek je plan met een KdG-coach (p.15). 

Schrijf je zo snel mogelijk uit: vóór de grensdatum van een vak. 
Dan verlies je geen leerkrediet.

Check financieel-juridische issues zoals kindergeld en studietoelage bij KdG Stuvo (p.17).

Kom je recht van het secundair onderwijs en wil je niet stoppen maar wel van opleiding 
veranderen? Houd dan bij je uitschrijving (uit de oude richting) en je inschrijving (in de 
nieuwe richting) rekening met de volgende data:

• uit- en inschrijven voor 1 december 2017: je krijgt de studiepunten terug 
van die vakken waarvan de grensdatum al verstreken is maar waarvoor je 
nog geen examen hebt afgelegd. 

• uit- en inschrijven tussen 1 december 2017 en 15 maart 2018: je krijgt de 
helft van de studiepunten terug van die vakken waarvan de grensdatum al 
verstreken is maar waarvoor je nog geen examen hebt afgelegd. 

Filmpje leest beter?
Bekijk www.kdg.be/leerkrediet.

Van opleiding veranderen 
= heroriënteren

Snel uitschrijven = leerkrediet sparen

Grensdatum
 = uiterste uitschrijfdatum
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Voor een voltijdse inschrijving met een diplomacontract (60 studiepunten) betaal je 
890 euro, tenzij je beurs- of bijna-beursstudent bent. Dan betaal je respectievelijk 105 
of 470 euro. 

Tel bij het inschrijvingsgeld ook specifieke kosten per opleiding zoals cursussen en 
boeken, een laptop, sportkledij bij lichamelijke opvoeding of een camera bij fotografie. 
Daarnaast zijn er nog indirecte kosten zoals openbaar vervoer en kot.

Gelukkig is er, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning mogelijk,  
bijvoorbeeld door spreiding van betaling, voorschot op je studietoelage of een financiële 
tussenkomst in je studiekosten: het team van KdG Stuvo (p.17) pluist het voor je uit.

Check voor details en updates www.kdg.be/studiegeld want dit zijn de bedragen van 
2016-2017: wijzigingen zijn mogelijk.

Studiegeld

De meeste studenten kiezen voor een diplomacontract maar je kan ook kiezen voor 
een credit- of examencontract.
 
Full option, het diplomacontract 
Je wil een volwaardig diploma en doet mee aan alle onderwijsactiviteiten: lessen,  
oefeningen, experimenten, opdrachten, uitstappen, stages, studietijd op school en 
thuis, examens … Deze formule krijgt de meeste likes.

A la carte, het creditcontract 
Je wil een creditbewijs behalen voor een of meer specifieke vakken. Alleen voor deze 
vakken doe je mee aan de onderwijsactiviteiten.

Limited edition, het examencontract 
Je wil een diploma of creditbewijs halen zonder deelname aan onderwijsactiviteiten. 
Alleen met de examens doe je mee. Dit contract is niet voor alle vakken mogelijk en 
wordt alleen onder strikte voorwaarden toegekend.
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We werken drempels weg, zetten in op studiecomfort voor iedereen. 
En we garanderen ondersteuning op maat, waar nodig.

Studiecomfort voor iedereen 

Toegankelijke en kwalitatieve leeromgeving

• Vriendelijke medewerkers: stel je vraag!
• Rustige studieplekken zoals de bib, vaak met avond- en vakantieregeling.
• Levendige ontmoetingsplekken: overal kennisdeling.
• Zoveel mogelijk digitaal lesmateriaal.
• …

KdG-coaches 

• Onze docenten en medewerkers geven richting, jij bepaalt de snelheid. 
• Persoonlijke coaching? 

• Leertrajectbegeleiders, vaak je eigen docenten, volgen je studie- 
resultaten op. Ze helpen je bij je studiemethode en -planning. 

• Samen met je studieloopbaancoördinator bekijk je het ruimere plaatje: 
leerkrediet, overschakelen naar een andere opleiding ...

• Ombudsen informeren je over je rechten en plichten, bewaken je rechts-
positie, geven advies en bemiddelen tussen studenten en docenten of 
tussen studenten onderling.

• Voor alle vragen die met je psychosociaal welzijn te maken hebben, kan 
je aankloppen bij een studentenbegeleider van KdG Stuvo (p.17).

Studiespreiding

• In een modeltraject (MDT) neem je 60 studiepunten per academiejaar op. 
Over een bacheloropleiding van 180 (of 240) studiepunten doe je dan 3  
(of 4) jaar. 

• In een persoonlijk deeltraject (PDT) volg je een aangepaste route, bijvoor-
beeld met minder studiepunten per academiejaar. Je studeert dan rustiger 
maar ook langer. Logisch! 

Ondersteuning op maat 

Soms heb je recht op individuele maatregelen, bijvoorbeeld omdat je

• je studie combineert met werk, gezin, studentenraad, topsport, cultuur- 
positie, ondernemerschap …

• aansluiting zoekt na een anderstalige vooropleiding 
• een leerstoornis (autisme, ADHD, dyslexie …) of chronische ziekte hebt

Op basis van een attest en onderzoeksverslag kan er dan een bijzonder statuut 
worden toegekend. Dat is een contract tussen jou en de hogeschool, met duidelijke 
afspraken over 

• tegemoetkomingen zoals gewettigde afwezigheid in lessen  
en andere onderwijsactiviteiten

• studiemateriaal of examenruimte op maat
• verschuivingen van deadlines en examens 

Zo vergroot je je leercomfort en dus je slaagkansen. 

Studeren +

We ♥ digi: tools bij dyslexie en 
visuele beperking, back-up bij ziekte 
en niemand die zich te pletter hoeft 
te noteren.

Zet zélf de eerste stap.
Jij bent verantwoordelijk voor jouw 
studieloopbaan.

Je kan ook gaandeweg overscha-
kelen van een MDT naar een PDT, 
bijvoorbeeld omdat je niet voor alle 
vakken slaagde. Die vakken doe 
je dan opnieuw en vul je aan met 
vakken van het volgende jaar.

Wat je moet kennen of kunnen, 
verandert natuurlijk niet: wel of geen 
bijzonder statuut, de diploma’s zijn 
evenveel waard.
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eetbăr
eetbår
eetbâr
eetbãr

Eet elke dag met een ander accent.
Welkom in de Eetbâr van KdG.
Geen grootkeuken, wel een exclusief studentenrestaurant, eentje in heuse food market style. 

Vier koks op een rij, één vaste, drie wisselende (4x per jaar).

Dat betekent een divers aanbod voor onze KdG-foodies. Een unicum in het hogeschoollandschap!

KdG Stuvo, het team Studentenvoorzieningen, zorgt voor jouw studentenwelzijn.  
We nemen hindernissen weg én geven je studentenleven een extra boost.  

Welzijn en praktische ondersteuning

Psychosociale en sociaaljuridische begeleiding

Zit er je iets dwars? Zie je het even niet meer zitten? De kluts een beetje kwijt?  
Of gewoon behoefte aan een luisterend oor? Onze begeleiders hebben er elk twee. 
Wij zorgen voor de gepaste ondersteuning. Ook voor sociaaljuridisch advies kan je bij 
ons terecht. Kinderbijslag of leefloon, onderhoudsplicht of huurgeschillen …  
Wij wijzen de weg. Discretie en privacy verzekerd.  

Financiële ondersteuning

Studeren kost een bom geld.
Gelukkig is er, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning mogelijk,  
bijvoorbeeld door spreiding van betaling, voorschot op je studietoelage of een financi-
ele tussenkomst in je studiekosten: stel ons je vraag, wij antwoorden graag.
www.kdg.be/studiegeld

Studentenjob

Wil je een centje bijverdienen? Check www.vdab.be/jos (geen drukfout: niet jobs wél 
jos, van jobs voor studenten).

Onder zeil

Een dak boven je hoofd slaapt altijd prettiger. Op www.studentkotweb.be kies je uit 
liefst 5000 adressen. Wedden dat er iets tussen zit waar jij je meteen thuis voelt?  
Het adressenbestand is het hele academiejaar door te raadplegen.

Extra’s

Sport

Ben je van plan om de mot uit je lijf te sporten? Tof, want wij zijn van plan om je sportief 
op je wenken te bedienen. We geven de voorzet met een uitgebreid aanbod, jij kopt 
’em binnen. 

Cultuur

Antwerpen heeft theaters, kunstgalerijen, cinemazalen, clubs en concertzalen zat. 
Goed voor een dagelijkse portie (inter)nationale artiesten. Bovendien krijg je als  
student, bijvoorbeeld met Cultuurcheques, op heel wat plaatsen korting. 

Fun

Houd onze party-agenda in de gaten en noteer alvast het eerste feest: www.studay.be. 
Of ben je op zoek naar sponsoring van een studentenactiviteit?
Spring dan zeker even binnen en verkoop ons je geniale idee.

Hoofdbalie op campus Zuid, 
vertegenwoordigers op elke 
campus.

Jaarlijks organiseren we trainingen 
om te leren omgaan met faalangst, 
uitstelgedrag of een te weinig 
assertieve houding.

Bijna gratis sporten met 
www.sportsticker.be!

7 cheques voor 10 euro 
= 1,5 euro per voorstelling
www.gate15.be/cultuurcheques
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16 professionele bachelors

KdG telt 16 professionele bacheloropleidingen, goed voor telkens 180 studiepunten 
(lees: 3 jaar) behalve Verpleegkunde (240 studiepunten, lees: 4 jaar).

Je kiest voor veel praktijk: oefeningen in labo’s, in simulatieruimtes en on the field. 
Bijna echt. Of écht echt. Heel wat groeps- en projectwerk, vaak in opdracht van  
organisaties en bedrijven. Verschillende stages en een bachelorproef: een uit het leven 
gegrepen onderzoeksvraag. The real stuff.

Doen, doen, doen dus. En denken. Reken op een solide theoretische fond: research, 
analyse, wetenschappelijk inzicht. Zo leer je een vak én een job. Na je opleiding kan je 
meteen de arbeidsmarkt op. Of je kan schakelen naar een master.

1 academische bachelor/master 

KdG telt 1 academische bachelor/master: Beeldende Kunsten, Sint Lucas Antwerpen, 
School of Arts.

Je kiest voor onderzoek en ontwikkeling, matcht diepgaande knowhow met doordacht 
handelen, creëren, communiceren. Je traint je innovatiebrein. 

Na 180 studiepunten (3 jaar) stopt de bachelor en start de master. Die telt 60  
studiepunten (1 jaar), staat in het teken van persoonlijke positionering, specialisatie  
en concreet resultaat. 

Kers op de taart is de masterproef: reflectie, onderzoek, creatie, presentatie.  
Je bent nu tiptop geëquipeerd om je plek op de arbeidsmarkt te vinden.

1 schakelprogramma
 
KdG telt 1 schakelprogramma: als professionele bachelor in de beeldende kunsten kan 
je bij Sint Lucas Antwerpen, onze School of Arts, schakelen naar een academische 
master Beeldende Kunsten.

1 HBO5-opleiding 

De secundaire school Sint-Norbertus Antwerpen biedt, in een samenwerkingsverband 
met KdG, de driejarige HBO5-opleiding Verpleegkunde aan. 

Wil je van daaruit opklimmen naar een gespecialiseerde functie in de zorgsector, dan 
kan je via een brugprogramma je HBO5-diploma upgraden tot een professionele 
bachelor Verpleegkunde. 

Met een HBO5-diploma op zak kan je sowieso starten in een professionele bachelor: 
bekijk ons aanbod, keuze uit 16!

KdG?

Trial-and-error maken deel uit van 
al onze opleidingen: leren is ook 
falen. En verder gaan.
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Arbeidsmarktwaarde

Een KdG-diploma krijg je niet cadeau. Wij verwachten een hoge inzet van jou. 
Dat wérkt: KdG’ers zijn graag geziene sollicitanten en straffe ondernemers.

Feedback met de regelmaat van de klok

Wij geven tijdig feedback zodat jij kan bijsturen en opbouwen.  
 
Dat gebeurt via proefexamens en leertrajectbegeleiding. We helpen je bij het opstellen 
en behalen van persoonlijke leerdoelen.

Heel wat van onze opleidingen zijn bovendien georganiseerd volgens het periode- 
systeem (check www.kdg.be/opleidingen), waarbij het academiejaar is opgesplitst in 
vier periodes van acht weken, met op het einde telkens een evaluatie. Zo leer je plan-
nen, maak je de studiepakketten verteerbaar en krijg je vaak info over je resultaten, 
vorderingen en werkpunten.

Open huis 

Iedereen is welkom. Dagelijks werken we aan een thuisgevoel op school (vanwaar 
je ook komt), heldere communicatie (wat verwacht jij van KdG, wat verwacht KdG van 
jou), jouw horizonverruiming (projecten over de grenzen van onze hogeschool en de 
opleidingen heen).

We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te 
maken.

Maak dat je weg bent! 

Go west of zuid of noord of oost. In het buitenland ervaring opdoen, is goud waard.  
En ook wel fun natuurlijk. Voor korte of lange duur, dat kies je zelf.  
www.kdg.be/international 

Liever dan je hoofd vol te proppen 
met feiten en faits divers, trainen we 
je in souplesse. Logisch, want alles 
verandert rap en wat je nu leert, is 
straks gedateerd. We bereiden je 
voor op jobs die nog niet bestaan. 

Zegt een KdG-zegje jou wat? Ga dan 
voor een zitje in de KdG-Studenten-
raad.  Want KdG-medezeggenschap 
staat met stip op onze agenda.

Student & engagement? Check!

Opleidingsaanbod 2017

Antwerpen 

KdG is de grootste hogeschool van Antwerpen. Cool, want een hotspot voor fun, food, 
calorieverbranding, (inter)nationaal artistiek talent, mensen in beweging ...

Je vindt ons hier:  

Campus Zuid  
Brusselstraat 45  
2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13

Stadscampus Groenplaats 
Nationalestraat 5  
2000 Antwerpen
+32 3 613 16 00

Stadscampus Stadswaag 
Predikerinnenstraat 18  
2000 Antwerpen

Campus Hoboken 
Salesianenlaan 90 
2660 Hoboken
+32 3 613 17 00

Campus Linkeroever  
Louis Frarynlaan 30  
2050 Antwerpen
+32 3 219 26 72

Stadscampus Mechelseplein 
Maarschalk Gérardstraat 4 
2000 Antwerpen

Campus Congres 
Kerkstraat 45 
2060 Antwerpen
+32 235 89 56

Campus Sint Lucas 
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen
+32 3 223 69 70

Campus 
Congres

Campus
Sint Lucas

Campus
Hoboken

Stadscampus 
Mechelseplein

Stadscampus 
Groenplaats

Stadscampus 
StadswaagCampus 

Linkeroever

Campus 
Zuid

Antwerpen MAS

Voetgangerstunnel

Zoo

Schelde Gerechtsgebouw 

Veerboot 



22  23 Opleidingsaanbod 2017

Kies weloverwogen
Volg een vak vooraf!
Ben je geïnteresseerd in onze  
opleidingen Informatica, Bedrijfs- 
management, Office Management, 
Vroedkunde of het beroep van 
leraar? Dan kan je op woensdag-
namiddag alvast één vak uit die 
opleidingen volgen: online en op de 
hogeschool, volgens dezelfde spel-
regels als de eerstejaarsstudenten. 
Je doet ook examens mee. Slaag 
je, dan start je je studie met een 
vrijstelling. 
www.kdg.be/vakken-vooraf  
www.kdg.be/facebook-vakken-vooraf

KdG@home
Ons KdG@home-team staat klaar 
om samen met medewerkers van 
secundaire scholen infomomenten 
te organiseren over leerkrediet, het 
periodesysteem, het verschil tussen 
een professionele en een academi-
sche bachelor enzovoort. 
www.kdg.be/athome 

ORIËNTATIE

VERKENNING

VERDIEPING

Kom te weten
• wat je graag doet
• wat je goed kan
• welke job jij jezelf ziet doen
• of je een denker of doener bent, of allebei
• of je graag samenwerkt of liever alleen
• of je graag dingen tot op het bot onderzoekt
• hoe je het liefst studeert: zelfstandig of gecoacht
• hoeveel leerstof je in hoeveel tijd kan verwerken
• …

Informeer je over de structuur van het hoger onderwijs, het leerkrediet, 
opleidingen, hogescholen en universiteiten via

• brochures
• websites
• …

Hoe zien anderen jou? Vraag het aan
• klasgenoten
• vrienden
• familie
• leerkrachten
• … 

Bezoek
• studie-informatiedagen (SID-in): onderwijs.vlaanderen.be/sidin 
• infodagen, openlesdagen, expo’s: www.kdg.be/infomomenten
• … 

Bereid je vragen voor en vuur ze af op  …
• studenten en docenten van verschillende hogescholen en universiteiten
• oud-studenten en andere doorgewinterde professionals
• studenten via www.kdg.be/facebookvraag
• ... 

Zoek extra info over
• opleidingen, bijvoorbeeld door vakinhouden te bekijken:  
 www.kdg.be/opleidingen
• …

Kies slim, dus stap voor stap. 
Niet per se één rechte lijn, wél doordacht: win for life!

Filmpje leest beter?
www.kdg.be/goede-studiekeuze
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Maatschappelijk Werk (p.53) 

Orthopedagogie (p.56) 

Pedagogie van het Jonge Kind (p59) 

Personeelswerk (p.54) 

Sociaal Werk (p.53) 

Toegepaste Jeugdcriminologie (p.57) 

Maar ook ...

Kleuteronderwijs (p.49)

Kunst- en Cultuurbemiddeling (p.53)

Lager Onderwijs (p.50)

Secundair Onderwijs (p. 50)

Sociaal-Cultureel Werk (p.54)

Maatschappelijke Advisering (p.55)

Fotografie (p.43)

Grafisch Ontwerp (p.63)

Juweelontwerp en Edelsmeedkunst (p.64)

Vrije Kunsten (p.64)

Maar ook ...

Autotechnologie (p.44) 

Biochemie (p.45) 

Chemie (p.45) 

Procestechnologie (p.46) 

Fotografie (p.43)

Farmaceutische en Biologische
Laboratoriumtechnologie (p.29)

Medische Laboratoriumtechnologie (p.29)

Multimedia en Technology  (p.47)

Secundair Onderwijs: Aardrijkskunde (p.51)

Secundair Onderwijs: 
Natuurwetenschappen (p.51)

Secundair Onderwijs: Techniek (p.51)

Kleuteronderwijs (p.49)

Lager Onderwijs (p.50)

Secundair Onderwijs (p.51)

Farmaceutische en Biologische
Laboratoriumtechnologie (p.29)

Medische Laboratoriumtechnologie (p.29)

Vroedkunde (p.31)

Verpleegkunde (p.30)

Accountancy-Fiscaliteit (p.33)

Cross Media Management (traject, p.38)

Event- en Projectmanagement (p.38)

Financie- en Verzekeringswezen (p.33)

Human Resources & Sales (traject, p.39)

Internationaal Ondernemen (iON!) (p.34)

Business Management 
(International Business) (p.37)

KMO-Management (p.34)
Languages, Intercultural Networking
& Communication (traject, p.39)

Logistiek Management (p.35)

Marketing (p.35)

O�ce Management (p.38)

Secundair Onderwijs: Economie (p.51)
Maar ook ...

Applicatieontwikkeling (p.40)

Cross Media Management (traject, p.38)

Multimedia Technology (traject, p.47)

Softwaremanagement (p.40)

Systeem- en Netwerkbeheer (p.41)

Toegepaste Informatica (p.40)

Maatschappelijke Advisering (p.55)

Rechtspraktijk (p.36)

Toegepaste Jeugdcriminologie (p.57)
Maar ook ...

�-gps

RECHT

ECONOMIE & MANAGEMENT

SOCIAAL

MEDISCH

ONDERWIJS

INFORMATICA & MULTIMEDIA

WETENSCHAPPEN  & TECHNOLOGIE

KUNST

Maar ook ...

Kunst- en Cultuurbemiddeling (p.53)
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Hippe leer- en ontmoetingsplek om te studeren, te oefenen, te chillen. 
Met zithoeken binnen en buiten (bijkletsen op het terras, bijtanken in de koffiebar, 
hangplekjes voor pauzes). Ruimte voor beweging (rep je naar de sporthal), 
en een heuse food market (lekker vers, biologisch en lokaal).

Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen Foto © Jeroen Aerts

Professionele 
bachelors
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Studiegebied 

Gezondheidszorg

Farmaceutische en Biologische 
Laboratoriumtechnologie

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Professionele bachelor

HBO 5

 

Medische Laboratoriumtechnologie

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Verpleegkunde

Verpleegkunde

Vroedkunde

Afstudeerrichting

Campus Zuid 
Verpleeg- en  
Vroedkunde
Brusselstraat 45 
2018 Antwerpen 
+32 3 613 13 13 
info.verpleegkunde@kdg.be 
info.vroedkunde@kdg.be 

Campus Hoboken  
Biomedische  
Laboratorium-
technologie
Salesianenlaan 90 
2660 Hoboken
+32 3 613 17 00
info.iwt@kdg.be

Infomomenten
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april 
(Infomarkt, campus Zuid)
11 tot 16 u.
Zaterdag 24 juni  
13 tot 17 u.
Donderdag 7 september 
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 22 maart 
(bachelors Verpleeg- en 
Vroedkunde) 
14 tot 17 u.

Woensdag 26 april 
(bachelor Biomedische 
Laboratoriumtechnologie)
14 tot 17 u.

Dinsdag 2 mei 
(brugprogramma 
Verpleegkunde)

www.kdg.be/infomomenten

nieuwe campus Professionele bachelor 
Biomedische 
Laboratoriumtechnologie
Afstudeerrichting 
Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie

Virussen? Geboren overlevers die jij probeert klein te krijgen.

Het medische labo wordt jouw tweede thuis: je speurt er naar die killervirussen of naar 
dat ene gen dat ontelbare slachtoffers maakt.

Je verkent de innerlijke mens van kop tot teen, en tot in zijn diepste vezels. 
Je brengt het immuunsysteem in kaart en dicht de gaten in die cruciale verdedigings- 
linie voor ons lichaam.

Geboeid door biologie dus!

Op zoek naar een opleiding waarmee je een verschil maakt? Met jouw diploma draag 
jij misschien later bij tot een geneesmiddel dat miljoenen levens redt.
Je komt terecht in een sector die smeekt om goed geschoolde medewerkers – als 
DNA-onderzoeker, forensisch medewerker, laborant …

Afstudeerrichting 
Medische Laboratoriumtechnologie

De mens! De ene dag gezond, de andere ziek. Haal de CSI-detective in je naar boven 
en zoek uit waarom iemand ziek wordt en hoe je hem geneest.

Verklaar als geëngageerde onderzoeker de oorlog aan kanker, diabetes of Alzheimer.

Leef je uit met bloedcellen, weefsels en pathogene micro-organismen in ons moderne 
labo.

Dankzij jouw correcte analyses in het labo krijgt de patiënt de juiste behandeling.  
En snel!

Na deze studie heb je de knelpuntberoepen voor het uitkiezen: onderzoeker, laborant 
of vertegenwoordiger van medische apparatuur …

Ontdek ook
• Chemie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde

Studiegebied Gezondheidszorg
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Professionele bachelor 
Verpleegkunde 
Kritische situatie? Jij hebt alles onder controle. Als professional loods je mensen 
bekwaam door hun ziekte- of herstelproces.

Natuurlijk ben je een warme en zorgzame persoon. Maar ook: nauwgezette planner, 
pietje-precies én soms handige Harry.

Als het nodig is, neem je zelfstandig levensbelangrijke beslissingen. Maar net zo vaak 
werk je samen met dokters en diëtisten, ergotherapeuten en psychologen.

De arbeidsmarkt ontvangt je met open armen: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuis-
verpleging …

Honger naar meer? Kies dan uit navormingen, postgraduaten of een master Verpleeg- 
en Vroedkunde.

Ontdek ook
• Biomedische  
Laboratoriumtechnologie
• Chemie
• Vroedkunde

Opleidingsaanbod 2017

HBO5 Verpleegkunde
Ben je op zoek naar een beroepsgerichte verpleegopleiding? Dan biedt de secundaire 
school Sint-Norbertus Antwerpen jou – in samenwerking met KdG – de driejarige 
HBO5-opleiding Verpleegkunde aan.
Daarna kan je meteen aan de slag als verpleegkundige. Wil je liever opklimmen naar 
een gespecialiseerde functie in de zorgsector? Waardeer dan je HBO5-diploma op tot 
een professionele bachelor Verpleegkunde via een brugprogramma: 
www.kdg.be/opleidingen/brugprogramma-verpleegkunde

Sint-Norbertus
Lokkaardstraat 6
2018 Antwerpen
+32 03 260 66 30 
verpleegkunde@sint-norbertus.be
www.sint-norbertus.be

Professionele bachelor 
Vroedkunde
Je combineert talent voor verwondering met een kritische geest en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Elk geboorteverhaal is uniek, elke werkdag als vroedkundige dus ook.

Stress? Dan sta jij nóg scherper. Je traint je vaktechnische en psychosociale vaardig-
heden zodat je in alle omstandigheden doordacht en efficiënt handelt.

Als zelfstandig vroedkundige begeleid je toekomstige ouders vanaf hun kinderwens 
tot de eerste verjaardag van hun spruit. Of je gaat aan de slag op een verlosafdeling of 
materniteit, dienst neonatologie of centrum voor fertiliteit en genetica …

Verder studeren? Dan ligt een master Verpleeg- en Vroedkunde voor de hand. 
Of schaaf je kennis non-stop bij met kortere navormingen.

Ontdek ook
• Biomedische  
Laboratoriumtechnologie
• Chemie
• Verpleegkunde

Studiegebied Gezondheidszorg
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Accountancy-Fiscaliteit

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Je kan de opleiding Bedrijfsmanagement  
ook in het Engels volgen: professional  
bachelor in Business Management  
(International Business).

Cross Media Management XM2  

Human Resources & Sales 

Languages, Intercultural Networking 
& Communication  

Event- en Projectmanagement

Applicatieontwikkeling

Softwaremanagement

Systeem- en Netwerkbeheer

 

 

Financie- en Verzekeringswezen

Internationaal Ondernemen (iON!)

KMO-Management

Logistiek Management

Marketing

Rechtspraktijk

Bedrijfsmanagement

Office Management

Toegepaste Informatica

Afstudeerrichting

Afstudeerrichting

Traject

Afstudeerrichting

Studiegebied  
Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde

Stadscampus
Groenplaats
Nationalestraat 5 
2000 Antwerpen
+32 3 613 16 00
info.heb@kdg.be

Stadscampus
Stadswaag
Predikerinnenstraat 18 
2000 Antwerpen

Infomomenten 
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april
(Infomarkt, campus Zuid)
11 tot 16 u.
Zaterdag 24 juni
13 tot 17 u. 
Donderdag 7 september 
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 26 april 
13.30 tot 17 u.

www.kdg.be/infomomenten

Professionele bachelor  
Bedrijfsmanagement
Afstudeerrichting 
Accountancy-Fiscaliteit

Bijna juist? Niet goed genoeg voor jou. De rekening klopt: daarvan word jij happy.
Je bent dol op cijfers én nieuwsgierig naar het verhaal erachter. Als lesmateriaal  
schotelen we je actuele situaties voor die je scherp analyseert en interpreteert.

De papieren factuur is bijna verleden tijd. Daarom maak je uitgebreid kennis met de 
nieuwste boekhoudsoftware.

Door je fiscale kennis, nauwgezette opvolging en oplossingsgerichte attitude word je 
een vertrouwenspersoon voor je klanten.

Je kan meteen aan de slag als businesscoach of accountant, consultant of fiscalist. 

En dat bij accountantskantoren, financiële afdelingen van grote ondernemingen of in 
kleinere boekhoudkantoren. Liever zelfstandig? Geen probleem: na je erkenning bij 
een van de beroepsinstituten.

Afstudeerrichting 
Financie- en Verzekeringswezen

‘Waar beleg ik mijn 10 000 euro het best?’ Of: ‘Mijn hond viel de postbode aan. Dekt 
mijn verzekering dat?’ Het zijn vragen van jouw toekomstige klanten, waarop jij een 
onderbouwd en helder antwoord formuleert.

Je leert hoe je de cijfers van de bank-, verzekerings- en immobiliënsector correct inter-
preteert. En hoe je ze vertaalt naar individueel, bruikbaar advies voor je klant.

Leef je uit tijdens interactieve workshops over actuele financiële onderwerpen,  
verkooptechnieken, risicomanagement …

Je afstudeerproject is een levensechte case die je samen met je medestudenten te lijf 
gaat.

Als expert in het financie- en verzekeringswezen stap je vol vertrouwen het werkveld 
in. Daar vervul je de rol van krediet- of beursanalist, beleggingsadviseur, leasing-
specialist, verzekeringsagent, immobiliënmakelaar ...

Ontdek ook
•  Secundair Onderwijs: Economie

Boekhouder/comptable in heel  
België? Studeer je derde jaar in Luik 
en krijg 2 diploma’s.

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
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Afstudeerrichting 
Internationaal Ondernemen (iON!)

Stroomt er ondernemersbloed door je aderen? Droom je ervan om een bedrijf naar de 
internationale top te leiden? Leg dan hier je brede bedrijfskundige basis.

Je leert de economische, sociale en organisatorische knepen van het ondernemersvak 
– concrete competenties die je overal van pas komen.

In je eerste jaar scherp je je bedrijfseconomische, communicatieve en ICT- 
vaardigheden aan. Je krijgt een actuele visie op internationaal ondernemen en schrijft 
je eerste ondernemingsplan.

In je tweede en derde jaar waag je je aan de praktijk: met een (buitenlandse) stage en 
een levensecht afstudeerproject.  

Op het einde van de rit ben je een veelzijdige professional die klaar is voor een grens-
verleggende carrière als kaderlid of manager. Of misschien start je wel je eigen bedrijf?

Afstudeerrichting 
KMO-Management

Hoe raak je van een goed idee naar een waterdicht ondernemingsplan? En daarna 
naar échte business? Antwoord: dankzij jouw talenten, kennis en vaardigheden.

Je brede kijk op de bedrijfswereld maakt van jou een allround young professional. 
Digitale start-up of eerbiedwaardig familiebedrijf? Jij voelt je echt overal thuis.

Je ontwikkelt vaardigheden zoals teamgericht en projectmatig werken, ondernemer-
schap, plannen en leiding geven.

Na deze opleiding ben je klaar voor een waaier van commerciële en organisatorische 
functies – in de nationale en internationale bedrijfswereld. Of je staat aan het roer van 
je eigen KMO of familiebedrijf.

Ontdek ook
• Business Management 
(International Business)

Start jij liever vandaag dan morgen 
met je onderneming? Kies voor de 
combinatie studeren-ondernemen 
en laat je business bloeien met 
steun van het KdG-ondernemers-
centrum. 

Startup@campus is een pittig traject 
waarbij je als student je ondernemers- 
droom realiseert tijdens je bachelor.

Opleidingsaanbod 2017

Afstudeerrichting 
Logistiek Management

Van A naar B … via C met tussenstops in D en E. Logistieke nachtmerrie? Niet voor jou. 
Wel de gedroomde uitdaging voor je organisatorische vaardigheden.

De wereld is een dorp waar alle wegen één netwerk vormen. Als logistiek manager 
behoud jij het overzicht over de hele supply chain.

Kan een proces sneller en efficiënter? Dan valt jouw oog er onmiddellijk op. Want het 
moet vooral vooruitgaan!

Logistiek? Klein wereldje. Netwerken is dus een must. En je excellente talenkennis 
komt van pas als je praat met een kapitein uit Engeland, een trucker uit Frankrijk of een 
havenarbeider uit Duitsland.

Grote kans dat je opleiding uitmondt in de Antwerpse haven. Daar kun je meteen aan 
de slag als expediteur of scheepsagent, transportplanner of logistiek bediende. Maar 
ook in de luchtvracht, de binnenvaart of bij industriële bedrijven kijken ze uit naar je 
komst. Te land, ter zee of in de lucht: je carrièremogelijkheden zijn grenzeloos.

Afstudeerrichting 
Marketing

Start met een briljante inval. Kruid met een gezonde dosis lef. Werk af met een royale 
portie strategie. Dan sta jij misschien wel aan de wieg van marketingsuccessen zoals 
speculoospasta, Pokémon GO of Snapchat.

Marketing is fun en opwinding – Mad Men style. Maar ook: een vak. Je leert trends 
spotten, koopgedrag analyseren en keiharde businessplannen opstellen.

Je verkent alle facetten van de marketingwereld dankzij real-life-projecten en gast-
colleges, bedrijfsbezoeken en stages.

Als marketeer beland je altijd in een boeiende werkomgeving: account executive in 
een reclamebureau, productmanager in een multinational, storemanager van een KMO. 

Jonge expediteurs zijn peter of 
meter van de derdejaars.

Tijdens de Markethon, een 24-uren 
pitch, worden studenten de klok 
rond bijgestaan door docenten, 
coaches en externe partners zoals 
art directors, copywriters en  
marketingdirecteurs. 

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
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Afstudeerrichting 
Rechtspraktijk

Onrecht? Onverdraaglijk! Daarom ga je door het vuur om op elk juridisch vraagstuk een 
antwoord te formuleren dat mensen écht verder helpt.

Geen boeiendere wereld dan die van het recht. ‘Hoezo – de wet is toch de wet?’ 
Ja, maar waar vind je de letter van de wet? En wat als die niet duidelijk is? Of als twee 
wetten elkaar tegenspreken? Voer voor vindingrijke professionals zoals … jij.

In deze opleiding begint de praktijk vanaf dag één. Wij geven je een probleem. 
Jij zoekt de oplossing. Stap voor stap bouw je zo ervaring op. En je eindigt als dé  
specialist in jouw favoriete materie.

Gediplomeerde paralegal? Dan kicken ze bij banken, verzekerings- en consultancy-
bedrijven op je expertise. Maar ook in de rechtbank, de gevangenis of de sociale sector 
verricht je meer dan nuttig werk.

Ontdek ook
• Maatschappelijke Advisering
• Toegepaste Jeugdcriminologie

Opleidingsaanbod 2017

Professional bachelor in 
Business Management
(International Business)

Launch yourself into an international career. Imagine a Barcelona based company is 
looking for an international sales officer. With this bachelor degree under your belt, you 
might just be the best candidate!

Your attitude: you never thought that the world stopped at the borders of your country. 
Or the boundaries of your mind.

Your skills: you develop different competences in marketing, management, logistics, 
law, communication, languages, entrepreneurship and business IT.

International business revolves more and more around the principles of ethical busi-
ness practice and sustainability. You’ll pick up these as you move through the program-
me.

As a professional you either become a key figure in an international environment or 
you strengthen local businesses in your home country.

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
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Professionele bachelor  
Office Management
Afstudeerrichting 
Event- & Projectmanagement

Weekendje met vrienden regelen, feestje bouwen, festival op poten zetten?  
Als geboren planner voer jij altijd de regie. Waarom maak je er dan niet je beroep van? 

De ene dag lanceer je nog een gloednieuw product. De volgende ga je al op zoek 
naar de droomlocatie voor dat unieke feestje of zoek je een nieuwe scenarist voor je 
productiehuis. De job van event- en projectmanager heeft één constante: afwisseling!

Jij hebt het talent, wij leren je de finesses van het vak. Hoe je trends van mijlenver spot, 
een waardevol netwerk opbouwt, creatieve geesten laat openbloeien …

Na je studies liggen de ronkende titels voor het grijpen, zoals eventmanager bij een 
evenementenbureau of projectmanager bij een communicatiekantoor.

Traject 
Cross Media Management (XM2)

Als digital native speur je het web af naar coole content, sterke verhalen en de  
nieuwste apps. Dat kun je nu ook in het klaslokaal. En in je toekomstige job.

Natuurlijk vind je moeiteloos je weg door sociale media, blogs en onlinecommunity’s 
– op dat vlak leer jij ons iets. Maar weet je ook hoe je die vaardigheden inzet voor de 
onlinestrategie van een bedrijf?

Storytelling, onlinecontentmarketing, applicatieontwikkeling … Je verkent echt alle 
hoeken van de nieuwe media. Met als trouwe metgezel: je laptop als je tweede – soms 
éérste – brein.

Als cross media manager herkennen je toekomstige collega’s je aan je onafscheidelijke 
laptop, smartphone en tablet. Je helpt bedrijven aan een digitale smoel op Facebook, 
Twitter of Instagram, creëert killer content, ontwikkelt 3D-visualisaties – en ga zo maar 
door. Alles wat je kan wensen … zolang het maar geen negen-tot-vijfjob is.

Ontdek ook
• Multimedia en  
Communicatietechnologie
• Toegepaste Informatica

Opleidingsaanbod 2017

Traject 
Human Resources & Sales

‘Die zit ergens mee’, ‘Wat een verborgen talent!’ … Je medemens is voor jou een open 
boek. En dat is dé basis voor een carrière in HR.

Hoe motiveer je mensen? Hoe koppel je feilloos het geschikte profiel aan de juiste 
functie? Hoe beheer je een personeelsbestand? Wij leren het je allemaal.

Je mensenkennis komt ook van pas als je ontdekt hoe de markt in elkaar zit en hoe 
een verkoopafdeling werkt. Je leert hoe je mensen inspireert, conflicten ontmijnt en 
een hecht team smeedt.

Als HR- en salesprofessional maak je bijvoorbeeld het verschil als accountmanager bij 
een uitzendkantoor, headhunter of HR-medewerker.

Traject 
Languages, Intercultural Networking & Communication

Ben je een onverbeterlijke regelneef, plantrekker en dromer? Prima! Net waar veel 
bedrijven naar zoeken – zeker als je vlot meertalig bent.

Grenzen verleggen, daarop kick jij. Een internationale bedrijfsconferentie organiseren 
– inclusief hotel en catering, shuttledienst en communicatiepakket? Jij doet het, terwijl 
je vlot switcht tussen Nederlands, Frans en Engels.

Tijdens de opleiding leer je al doende. Je proeft, probeert en presteert, terwijl onze 
coaching je soms zachtjes bijstuurt.

En daarna? Go with the flow! Volg je avontuurlijke neus en word assistant to the CEO, 
international communication expert of international project leader. De wereld van ngo’s, 
ambassades en gerenommeerde internationale bedrijven heet je in alle talen welkom.

Start to speak French! 
Boek razendsnel vooruitgang in 
de Franse taal met ons digitale 
leerparcours volgens het start-to-
run-principe. 

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
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Professionele bachelor 
Toegepaste Informatica
Afstudeerrichting 
Applicatieontwikkeling

Denk je bij Java níét eerst aan Indonesië? Doen bits en bytes je hart in overdrive gaan? 
Dan is dit je kans om van je passie je beroep te maken.

Apps bouwen voor verschillende platformen, coderen en ontwikkelen in de nieuwste 
programmeertalen, de ins en outs van patterns en security doorgronden … Het klinkt 
jou allemaal als 64 bit-muziek in de oren! 

Je springt in een bad van nieuwe technologieën en hun toepassingen. Java, .NET, 
HTML5 … Chinees voor de gemiddelde sterveling, maar voor jou net zo toegankelijk 
als je moedertaal.

Als ontwikkelaar kun je aan de slag op plaatsen waar ICT het verschil maakt. Dat is dus 
… overal. Want de vraag naar heldere, oplossingsgerichte IT-geesten is amper bij te 
houden.

Afstudeerrichting 
Softwaremanagement

Hou jij van IT én mensen? Dan kom je als geroepen. Want die twee houden niet altijd 
van elkaar.

Als softwaremanager maak jij de brug tussen gebruikers en ontwikkelaars. Gebruikers-
noden worden technische vereisten. En omgekeerd wordt vakjargon mensentaal. 

Allemaal dankzij jouw expertise en inlevingsvermogen.
Je leert met je informaticabril naar bedrijfsprocessen kijken, scherpt je communicatie-
vaardigheden aan en oefent je object- en oplossingsgerichte denken.

Ook de techneut in jou komt aan zijn trekken. Doorheen het IT-curriculum spijker je je 
kennis bij van Java, BI, ERP …

Softwaremanager is een knelpuntberoep. Overal hunkeren bedrijven naar professionals 
die vanuit hun technische knowhow kijken naar het brede plaatje. Als projectleider, 
servicemanager of kwaliteitsverantwoordelijke sta je dus voor een boeiende carrière.

De TI Conference Days, de
uitgelezen kans om specialisten 
applicatieontwikkeling, software- 
management en netwerkbeheer uit 
de bedrijfswereld te verbazen met 
jouw presentatie. 

Ontdek ook
• Cross Media Management
• Secundair Onderwijs: Informatica
• Multimedia en  
Communicatietechnologie

Ontdek ook
• Cross Media Management
• Secundair Onderwijs: Informatica
• Multimedia en  
Communicatietechnologie

Opleidingsaanbod 2017

Afstudeerrichting 
Systeem- en Netwerkbeheer

Server up and running! Als systeem- en netwerkbeheerder verzeker je de productiviteit 
van wel honderden mensen. Stressvolle job? Zeker. Maar wat een voldoening als alles 
draait zoals het hoort!

‘Hoe werkt dat eigenlijk?’ Die vraag stel je tijdens je studie elke dag opnieuw. Zodat je 
op het einde van de rit alles weet over besturingssystemen en virtualisatie, netwerk- 
architecturen en security.

Windows- en Linux-systemen voor meerdere gebruikers? Serverfuncties activeren en 
instellen met scripts? Je leert niet alleen hoe het moet, maar doet het ook in ons volle-
dig uitgeruste datacenter.

Veelzijdigheid is jouw grootste troef als professional. Dus staat ook de basis van  
applicatieontwikkeling op het programma.

En na je studies? Elk bedrijf wil een IT-infrastructuur die perfect functioneert. Lees: elk 
bedrijf staat te springen om iemand met jouw technische bagage. Je hebt de jobs dus 
voor het uitkiezen.

Ontdek ook
• Cross Media Management
• Secundair Onderwijs: Informatica
• Multimedia en  
Communicatietechnologie

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
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Tips voor een goede 
studiekeuze

Studiegebied  
Industriële Wetenschappen 
en Technologie

Fotografie

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Multimedia Technology  

Audiovisuele Technieken

Autotechnologie

Multimedia en Communicatietechnologie

Afstudeerrichting

traject

Professionele bachelor

Biochemie

Chemie

Chemie

Afstudeerrichting

Procestechnologie

Campus Hoboken  
Salesianenlaan 90
2660 Hoboken
+32 3 613 17 00
info.iwt@kdg.be

Stadscampus
Mechelseplein 
Multimedia en  
Communicatietechnologie
Maarschalk Gérardstraat 4 
2000 Antwerpen

Campus Linkeroever  
Fotografie
Louis Frarynlaan 30
2050 Antwerpen
+32 3 219 26 72
info.iwt@kdg.be

Opnamestudio DB Video
Multimedia en  
Communicatietechnologie
Kontichsesteenweg 39 
2630 Aartselaar

Infomomenten 
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april 
(Infomarkt, campus Zuid)
11 tot 16 u. 
Zaterdag 24 juni  
13 tot 17 u. 
Donderdag 7 september 
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 26 april    
14 tot 17 u.

Expo bachelorproef 
Fotografie
Vrijdag 23  
tot zondag 25 juni

www.kdg.be/infomomenten

Professionele bachelor  
Audiovisuele Technieken
Afstudeerrichting 
Fotografie

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar je moet dat sprekende beeld natuur-
lijk wel zien. Daarom leren we je om met nieuwe ogen te kijken naar de wereld.

Je bent gevoelig voor licht en sfeer, ziet de dingen in een net iets ander perspectief. 
Daarop bouw je voort om de werkelijkheid fotografisch te herinterpreteren. Een flink 
arsenaal van technische vaardigheden helpt je daarbij.

Alle aspecten van de fotografie komen aan bod: portret en pers, architectuur en recla-
me, food en mode … Jouw unieke beelden tillen elk medium naar een hoger niveau.

De donkere kamer? Lang vervlogen tijd. Wij sturen je vooral het licht van de wijde 
wereld in. Je leert het metier immers het beste door mee te draaien in de professionele 
wereld.

De beeldcultuur slaat de maat. Er is dus geen gebrek aan carrièremogelijkheden – bij 
kranten, magazines of communicatiebureaus. Als fotograaf, maar ook als beeldcorrec-
tor, cameraman of grafisch vormgever.

 
Ontdek ook
• Beeldende Kunsten, Sint Lucas 
Antwerpen

70% van onze fotografiestudenten 
trekt er tijdens het derde jaar op uit. 
Experimenteer in het buitenland met 
beeld, licht en techniek en vergaar 
getrainde ogen, vaardige vingers én 
… prijswinnende foto’s.

In september 2018 verhuist Fotogra-
fie samen met Sint Lucas Antwerpen 
naar de Van Schoonbekestraat 143, 
2018 Antwerpen. Work in progress!

Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
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Professionele bachelor  
Autotechnologie
Concessiehouder voor je favoriete automerk – dat lijkt je wel wat. Maar van techniek 
heb je nog geen kaas gegeten. Geen zorgen: passie voor techniek is alles wat je nodig 
hebt om met deze opleiding te starten.

Vanaf het eerste jaar creëer je jouw eigen, unieke profiel. Je stelt je lessenpakket 
samen door middel van keuzemodules, altijd met een mooi evenwicht tussen theorie 
en praktijk.

Je komt terecht in een sector in beweging. Akkoord: flauw grapje. Maar het klopt wel. 

Je leert niet alleen hoe een verbrandingsmotor werkt, maar ook hoe je een kwade 
klant opvangt, of een team van techniekers leidt.

Beeld je een wereld in zonder auto’s of motors, trucks of graafmachines. Dat lukt niet. 
Er zal dus altijd werk voor je zijn bij concessiehouders en constructeurs, leasing-
maatschappijen en expertisebureaus … 

8 meisjes kozen in 2016 voor Auto-
technologie, een recordaantal. 

Opleidingsaanbod 2017

Professionele bachelor 
Chemie
Afstudeerrichting 
Biochemie

Een restaurant betrappen dat zijn laars lapt aan de hygiëneregels? Of helpen zoeken 
naar micro-organismen die de vervuilde wereldzeeën schoonvreten? In de biochemie 
maak jij een groot verschil door je te focussen op piepkleine deeltjes.

Erlenmeyers en bunsenbranders, pipetten en petrischaaltjes: daarmee verdiep je je in 
een verborgen wereld waar bacteriën, eencelligen en schimmels de plak zwaaien.

Je werkt in team en zelfstandig aan projecten, bestudeert Engelstalige vakliteratuur, zet 
proeven op … Alle manieren zijn goed om je kennis uit te breiden.

Sla je na je opleiding de deur van KdG achter je dicht? Dan gaan er meteen nieuwe 
voor je open: voedselinspecteur, laborant, milieuonderzoeker … : jij kan echt alle kan-
ten uit.

Afstudeerrichting 
Chemie

Wat is eigenlijk het verschil tussen citroen-, azijn- en batterijzuur? Als dat soort vragen 
wel eens door je hoofd schieten, moet jij je dringend in de chemie storten.

Chemie is de zoektocht naar de essentie. Waar je de kleinste bouwstenen van onze 
samenleving leert kennen, analyseren en bewerken. Om grootse dingen te bereiken – 
bijvoorbeeld een milieuvriendelijke industrie.

Sla alvast een paar liter kookwasmiddel in, want je treedt toe tot de gilde van de wit-
jassen. Je leert hoe je vloeistoffen distilleert, filtreert en titreert – tijdens individuele en 
groepsprojecten.

Wist je dat Antwerpen na Houston de grootste chemische industrie heeft? Dan zal het 
je niet verbazen dat je na je studies niet lang naar werk hoeft te zoeken.

Ontdek ook
• Biomedische  
Laboratoriumtechnologie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde 

Ontdek ook
• Biomedische  
Laboratoriumtechnologie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde  

Biogasinstallaties bouwen tijdens 
je stage in Nepal en zo werken aan 
duurzame energievoorziening? Ook 
dat is biochemie.

90 % van de afgestudeerden heeft 
binnen de twee maanden werk.

Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
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Afstudeerrichting 
Procestechnologie

Chemie, dat gebeurt in een labo, toch? Niet dus. In heel wat bedrijven zijn chemische 
processen onmisbaar voor het productieproces. En wie neemt daarvan met kennis van 
zaken de leiding? Jij, als procestechnoloog.

Met jouw expertise stuur je bedrijven in de juiste richting: die van duurzame, veilige en 
milieuvriendelijke processen. Dat maakt van jou een onmisbare schakel in de transitie 
naar de groene economie van de toekomst.

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de technische én mechanische kant van de 
chemie. Je geeft je over aan experimenten en projecten om zo je vaardigheden aan te 
scherpen.

Met de Antwerpse haven in je achtertuin en het algemene tekort aan procestechnolo-
gen is je broodje zo goed als gebakken. Je kan meteen aan de slag als operator in een 
(petro)chemisch bedrijf.

 

Opleidingsaanbod 2017

Professionele bachelor 
Multimedia en  
Communicatietechnologie
Traject 
Multimedia Technology

Het woord zegt het zelf: multimedia is een boeiende mix van horen, zien en voelen. 
Binnenkort ligt virtual reality voor iedereen binnen handbereik. En jij gaat die wereld 
mee vormgeven.

Een typische dag op de campus? Je knutselt aan een eenvoudige game terwijl je ene 
collega experimenteert met Kinect en een andere rondloopt met een Oculus Rift op 
zijn hoofd.

Naast ruimte voor experiment biedt deze opleiding je een stevige theoretische basis 
op het vlak van technologie, wiskunde en IT. Websites maken, videoclips draaien, 
3D-modellen creëren … het komt allemaal aan bod.

Je verwerft een grondig inzicht in animatie, e-commerce en digital broadcast.

Na je opleiding verzilver je je expertise en creativiteit bij productiehuizen,  
communicatiebureaus en onderzoekscentra.

Ontdek ook
• Cross Media Management
• Secundair Onderwijs: Informatica
• Beeldende Kunsten, Sint Lucas 
Antwerpen
• Toegepaste Informatica

Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
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Tips voor een goede 
studiekeuze

Studiegebied  
Onderwijs
Professionele bachelor

Leraar Kleuteronderwijs

Leraar Lager Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs

Campus Zuid
Brusselstraat 45 
2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13 
info.kleuteronderwijs@kdg.be 
info.lageronderwijs@kdg.be
info.secundaironderwijs@kdg.be

Infomomenten 
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april 
11 tot 16 u. 
Zaterdag 24 juni 
13 tot 17 u. 
Donderdag 7 september 
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 22 maart 
14 tot 17 u.

www.kdg.be/infomomenten

nieuwe campus
Professionele bachelor  
Leraar Kleuteronderwijs
Knutselen, liedjes zingen, zakdoek leggen … In de kleuterklas is het een dolle boel mét 
een doel: spelenderwijs de wereld verkennen. Ideaal voor een expressieve, creatieve 
en taalvaardige geest zoals jij.

Jij voelt je opperbest als alle kinderen in je klas zich goed voelen en zich maximaal 
ontplooien.

Je weet van aanpakken en werkt graag samen met anderen.

Na je opleiding kun je meteen aan de slag als kleuteronderwijzer, zorgcoördinator of 
bewegingsleerkracht. En ook in de sociaal-culturele sector stellen ze je expertise op 
prijs. Daar leef jij je uit als buurtwerker of educatief medewerker in een museum of 
theater.

Ontdek ook
• Lager Onderwijs
• Secundair Onderwijs
• Orthopedagogie
• Pedagogie van het Jonge Kind

Les geven met twee! Zo’n duostage, 
dat wil zeggen: meer ideeën meer 
materiaal, minder voorbereiden en 
een sterk team dat zorg draagt voor 
een klas vol kleuters.

Studiegebied Onderwijs
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Professionele bachelor  
Leraar Lager Onderwijs
Lezen en schrijven, rekenen en tekenen, bewegen en samenwerken … Tussen hun 
zesde en twaalfde hebben kinderen nood aan iemand met een héél brede kennis én 
met pedagogisch inzicht.

We spijkeren je kennis van de lagereschoolvakken grondig bij. En je leert hoe je die  
boeiend en doeltreffend aanbrengt door in te spelen op de belevingswereld van kinderen.

Samenwerken is je tweede natuur. Al tijdens je opleiding werk je aan groeps- 
opdrachten met je medestudenten. Daarna overleg je vaak met je collega’s of sta je in 
duo voor de klas.

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Concrete voorbeelden verhelderen de les-
inhoud – en je stapt al snel zelf de klas binnen voor een stage.

Met jouw diploma geef je les in alle jaren van het lager onderwijs, of word je lid van 
een zorgteam voor leerlingen met nood aan extra begeleiding.

Ontdek ook
• Kleuteronderwijs
• Secundair Onderwijs
• Orthopedagogie
• Pedagogie van het Jonge Kind

Een buitenlandse stage helpt je alle 
mogelijke inspiratielades open te 
trekken. Een verrijking voor iedere 
student, een topper op je CV. 

Opleidingsaanbod 2017

Professionele bachelor  
Leraar Secundair Onderwijs
 
 
Zie jij jezelf al voor de klas staan? Pak je een ‘moeilijk’ tienerpubliek toch in door vol 
passie je kennis met hen te delen? Dan is de job van leraar in het secundair onderwijs 
iets voor jou.

Je verdiept je in twee vakken uit een lijst van 17. 

Naast je vakkennis krijg je een stevige pedagogische basis mee. En je test die meteen 
uit tijdens de vele stages.

Na je opleiding heten ze je met open armen welkom in het reguliere of het volwassenen- 
onderwijs. Of je vindt een plaats in socioculturele organisaties, sportfederaties of educatie-
ve diensten van musea. 

Ontdek ook
• Kunst- en Cultuurbemiddeling
• Kleuteronderwijs
• Lager Onderwijs
• Pedagogie van het Jonge Kind
• Sociaal-Cultureel Werk
• Toegepaste Jeugdcriminologie

Jouw docenten volgen zélf stage 
om de voeling met het werkveld niet 
te verliezen. 

Studiegebied Onderwijs

Groep A wiskunde, aardrijkskunde, godsdienst, Engels, Frans, plastische opvoeding

Groep B natuurwetenschappen, economie, PAV, Nederlands, bewegingsrecreatie*

Groep C techniek, informatica, geschiedenis, Latijn, lichamelijke opvoeding, project 
kunstvakken**

• Kies twee vakken, uit twee verschillende groepen. Sorry, binnen eenzelfde 
groep kiezen kan niet!

• Niet helemaal zeker van je keuze? Geen zorgen. Tot december blijft het  
mogelijk om vak(ken) te wisselen.  

• Bewegingsrecreatie kan je enkel combineren met lichamelijke opvoeding
• Plastische opvoeding kan je niet combineren met lichamelijke opvoeding
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Tips voor een goede 
studiekeuze

Studiegebied  
Sociaal-Agogisch Werk

 

Kunst- en Cultuurbemiddeling

Professionele bachelor

Professionele bachelor

Orthopedagogie

Toegepaste Jeugdcriminologie

 

Maatschappelijk Werk

Personeelswerk

Sociaal-Cultureel Werk

Maatschappelijke Advisering

Sociaal Werk

Orthopedagogie

Afstudeerrichting

Afstudeerrichting

Campus Zuid  
Brusselstraat 45 
2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13
info.sociaalwerk@kdg.be
info.orthopedagogie@kdg.be

Infomomenten 
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april 
11 tot 16 u. 
Zaterdag 24 juni 
13 tot 17 u. 
Donderdag 7 september
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 22 maart 
14 tot 17 u.

www.kdg.be/infomomenten

nieuwe campus
Professionele bachelor  
Sociaal Werk
Afstudeerrichting 
Kunst- en Cultuurbemiddeling

Iedereen heeft recht op cultuur. En artiesten kunnen niet zonder publiek. Helaas vinden 
die twee elkaar niet altijd. Als kunst- en cultuurbemiddelaar pas jij daar een mouw aan.

Theater, museum, concertzaal: daar breng jij je vrije tijd door. ‘Dat hier toch niet méér 
mensen van genieten’, denk je dan. Mooi, want dit is je kans om je passie te delen én 
je favoriete artiesten een duwtje in de rug te geven.

Je opleiding wordt net zo gevarieerd als het cultuurlandschap zelf. Je leert hoe je een 
projectdossier schrijft, financiering zoekt en overleg organiseert. Maar ook hoe je een 
rondleiding of workshop geeft.

Tijdens je stage zoek je bijvoorbeeld een repetitielokaal voor beginnende muzikanten, 
herschep je het buurthuis tot een theaterzaal of stamp je een festivalletje uit de grond 
… voldoening verzekerd!

Na je studies vind je zeker je weg in de cultuurwereld of andere sectoren zoals jeugd, 
welzijn of gezondheidszorg.

Afstudeerrichting 
Maatschappelijk Werk

Mensen zitten met vragen. ‘Hoe klim ik uit die schuldenput?’, ‘Hoe kom ik aan werk?’, 
‘Hoe help ik mijn kind van de drugs af?’ Jij luistert, overlegt en biedt antwoorden. En 
maakt zo mensen sterker.

Soms kom je kort, snel en doeltreffend tussen. Dan weer leg je samen met je cliënt een 
lang parcours af. 

Je wijst concreet de weg naar rechten zoals premies, gezinshulp of een sociale tolk. Of 
je voert lange gesprekken om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, netwerken te 
versterken en zelfredzaamheid te verhogen.

Tijdens je opleiding leer je de luister- en gesprekstechnieken, opzoekings- en adminis-
tratiemethoden die je tot een echte professional maken.

Als maatschappelijk werker bied je een meerwaarde in psychiatrische ziekenhuizen, 
de integrale hulpverlening, justitiehuizen, woon- en zorgcentra, CLB’s, CAW’s, OCMW’s, 
mutualiteiten …

Ontdek ook
• Secundair Onderwijs: Project 
Kunstvakken
• Sociaal-Cultureel Werk
• Beeldende Kunsten, Sint Lucas 
Antwerpen

Een serieus verschil maken met je 
scriptie, doe je op KdG. En je wint 
er ook prijzen mee! KdG-alumnus 
Liesbeth Van Goethem won in 2015 
de eerste prijs van het Fonds Piet 
Cleemput met haar pleidooi voor 
een aangepast woonaanbod voor 
drugsverslaafden. 

Benieuwd waar onze oud-studenten 
werken? Hoe je schakelt naar een 
master Cultuurmanagement? Hoe 
Ruth, Eglantine, Sinem en Jonathan 
terugblikken op hun studietijd? 
Lees hun verhaal op
www.kdg.be/kunst-en-cultuurbemid-
deling. 

Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk
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Afstudeerrichting 
Personeelswerk

Voor iedereen een passende job: daarvan maak jij werk. Je neemt werkzoekenden 
onder de arm, helpt mensen om hun talent te ontginnen en formuleert maatregelen die 
werk werkbaar houden.

De complexe arbeidsmarkt is voer voor specialisten – zoals jij. Je krijgt een stevige 
theoretische basis socialezekerheids- en arbeidsrecht, personeels- en loonbeheer.  

Ook je praktische vaardigheden schaaf je grondig bij. Je leert interviews afnemen, 
workshops leiden en trainingen geven. Tijdens je stage en in je bachelorproef werk je 
zelf HR-projecten uit.

Met je diploma onder de arm word je een sleutelfiguur bij het aantrekken en behouden 
van de juiste mensen op de juiste plaatsen. Dat doe je bijvoorbeeld op de HR-afdeling 
van een bedrijf, bij de VDAB of in een opleidingscentrum.

Afstudeerrichting 
Sociaal-Cultureel Werk

Je kan het niet meer aanzien: deze wereld moet beter. Maar hoe? Steentje voor steen-
tje. En vooral: handen uit de mouwen! Deze opleiding smeedt jouw verontwaardiging 
om tot positieve actie.

Een jeugdhuis smeekt om vrijwilligers? Jij zet een wervingscampagne op.  
Wijkbewoners willen meer groen in hun straat? Jij wijst hen de weg naar de bevoegde 
overheidsinstantie. Concrete resultaten dus, dankzij participatie en empowerment.

Goede bedoelingen zijn mooi, maar leveren niet zomaar iets op. Daarom leer je doel-
gerichte vaardigheden zoals methodisch werken, teams coachen en veranderings-
processen begeleiden. 

Na je opleiding waag jij je kans als ‘professionele doener’ bij jeugd- en buurthuizen, 
vormings- en culturele centra, volkshogescholen en straathoekwerk …

Ontdek ook
• Office Management, HR & Sales

Ontdek ook
• Kunst- en Cultuurbemiddeling
• Secundair Onderwijs: Project 
Kunstvakken

Opleidingsaanbod 2017

Afstudeerrichting 
Maatschappelijke Advisering

De ene baant zich vlot een weg door het leven. De andere rijdt zich klem. Hoe komt 
dat? En hoe zet je mensen weer op het juiste spoor? Door te informeren, adviseren en 
bemiddelen – jouw job als maatschappelijk adviseur (sociaal-juridisch dienstverlener).

Je wordt het eerste aanspreekpunt voor wie vastloopt in regels en procedures.  
De huurder die uit zijn huis wordt gezet, de vrouw die geen werk vindt, de asielzoeker 
die is afgewezen …

Tijdens je opleiding verken je alle facetten van de sociale realiteit in de stad, door die 
te bekijken met de bril van de sociologie, de psychologie en het recht.

Je vult je theoretische kennis aan met praktische vaardigheden zoals professionele 
gespreksvoering, opzoeking van wetgeving en dossierbeheer.

Met je diploma schiet je overal te hulp waar mensen raad nodig hebben: jongeren-
adviescentra (JAC), justitiehuizen, OCMW’s, vluchtelingenorganisaties, ombuds-
diensten, …

Ontdek ook
• Rechtspraktijk
• Toegepaste Jeugdcriminologie

Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk
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Professionele bachelor  
Orthopedagogie
Afstudeerrichting 
Orthopedagogie

Jij wil mensen gelukkig zien. Daarom kijk je anders naar ontwrichte gezinnen,  
ontspoorde jongeren en ‘moeilijke’ kinderen. Want jij ziet mogelijkheden en kansen 
voor groei. Als ze maar de juiste begeleiding krijgen.

Deze opleiding maakt van jou een breed inzetbare professional – gewapend met 
scherpe inzichten op het vlak van opvoeding en ontwikkeling. Zo weet je waarom het 
misloopt en hoe je de gepaste begeleiding uitwerkt.

Je leert hoe je een volledige groep op je hand krijgt én hoe je in 1-op-1-gesprekken 
peilt naar iemands diepste gevoelens. Hulpvragen inschatten, stoornissen doorzien … 
alle noodzakelijke vaardigheden komen tijdens deze opleiding aan bod.

Meer weten over je doelgroepen? Ga de straat op en maak kennis. Want ook dat hoort 
bij je opleiding.

Als volleerde opvoeder-begeleider werk je zelfstandig of in team met artsen, psycholo-
gen of sociaal werkers. En dat overal waar mensen met een beperking wonen, werken 
en leven: thuisbegeleiding, dagcentra en instellingen.

Mensen die aan den lijve onder-
vonden wat bijvoorbeeld armoede 
is: unieke verhalen van ervarings-
deskundigen geven je inzicht in het 
belang van goede hulpverlening. 

Ontdek ook
• Kleuteronderwijs
• Lager Onderwijs
• Secundair Onderwijs
• Pedagogie van het Jonge Kind

Opleidingsaanbod 2017

Afstudeerrichting 
Toegepaste Jeugdcriminologie

Minderjarige criminelen, jonge junks, pubers met gedragsproblemen: ze brengen zich-
zelf én anderen in gevaar. Toch zijn ze nooit verloren voor de maatschappij. Ze hebben 
alleen een houvast nodig, dat jij hen aanreikt.

Jeugdcriminologie is een huis met vele kamers: de psychologie van het criminele 
gedrag, het jeugdrecht, de sociologische realiteit … Je verdiept je in elk facet, zodat je 
altijd terugvalt op een stevige theoretische basis.

Bij toegepaste sociologie hoort natuurlijk de nodige praktijkervaring. Je leert werken 
met groepen, problematisch gedrag observeren en doorgronden, de juiste woorden 
kiezen en de gepaste toon aanslaan.

In je latere beroepsleven bied je welkome ondersteuning aan jongeren, hun ouders en 
hun omgeving – bijvoorbeeld in jeugdinstellingen of de drughulpverlening. Al draai je 
dankzij je brede orthopedagogische kennis ook probleemloos mee in voorzieningen 
voor andere doelgroepen.

Ontdek ook
• Secundair Onderwijs
• Rechtspraktijk
• Maatschappelijke Advisering

Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk
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Tips voor een goede 
studiekeuze

Studiegebieden  
Gezondheidszorg,  
Onderwijs en  
Sociaal-Agogisch Werk
Professionele bachelor

Pedagogie van het Jonge Kind

Campus Zuid  
Brusselstraat 45 
2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13
info.pjk@kdg.be

Infomomenten 
Zaterdag 11 maart 
10 tot 17 u.
Zaterdag 22 april 
11 tot 16 u.
Zaterdag 24 juni 
13 tot 17 u.
Donderdag 7 september 
17 tot 20 u.

Openlesdag 
Woensdag 22 maart
14 tot 17 u.

www.kdg.be/infomomenten

nieuwe campus
Professionele bachelor 
Pedagogie van het Jonge 
Kind
Kinderen vertederen én fascineren jou. Hoe ze leren en groeien, spelen en kibbelen. 
Je kijkt toe, praat met ouders en andere professionals. En levert zo een onvervangbare 
bijdrage aan een geslaagde opvoeding.

Onbetreden paden schrikken je niet af? Mooi zo. Want jouw toekomstige job bestaat 
nog maar pas. Je wordt het deskundige aanspreekpunt voor begeleiders en ouders 
van kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Stage is een essentieel onderdeel van deze opleiding. In een kinderopvangcentrum 
schrijf je mee aan het pedagogische plan. In een theatergezelschap voor peuters werk 
je mee achter de schermen – omdat jij weet hoe je hun ontwikkeling doeltreffend  
stimuleert. Of je coacht vrijwilligers op de jeugddienst van een stad of gemeente.

Na je studie heb je mogelijkheden te over. Word coach of leidinggevende in een  
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Ook bij organisaties voor opvoedings- 
ondersteuning en vrijetijdsbesteding is jouw expertise méér dan welkom.

Ontdek ook
• Kleuteronderwijs
• Lager Onderwijs
• Secundair Onderwijs
• Orthopedagogie

Studiegebied Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-Agogisch Werk
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Op campus Congres waaien de verfrissende ideeën je vanzelf tegemoet. 
In een voormalige opslagplaats voor auto-onderdelen word je omringd 
door technische werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking, ateliers 
voor zeef-, hoog- en diepdruk, ruimtes voor printing en digitale montage. 
Verhef je stem in de discussieplek of laat je inspireren door je collega’s in 
de tentoonstellings- of projectieruimte. En dat allemaal in het bruisende 
Borgerhout, op een boogscheut van het Centraal Station.

Foto © Lander Vivet

Academische
bachelor en master
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Campus Sint Lucas  
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen
+32 3 223 69 70

Campus Congres
Kerkstraat 45
2060 Antwerpen
+32 3 235 89 56

info.sintlucas@kdg.be

Infomomenten
Zaterdag 11 maart 
(Opencampusdag, 
campus Congres) 
10 tot 17 u.

Zaterdag 22 april 
(Infomarkt, campus Zuid)
11 tot 16 u. 

Openlesdag 
Woensdag 22 februari
Woensdag 22 maart
14 tot 17 u.
(Grafisch Ontwerp: 
campus Sint Lucas
Juweelonwerp
en Vrije kunsten:
campus Congres)

Expo’s
Kom en ontdek het werk van 
onze afstuderende bachelor- 
en masterstudenten.  
Hou onze website  
www.sintlucasantwerpen.be 
en onze facebookpagina in 
de gaten voor de juiste data.

www.kdg.be/infomomenten

(Audiovisuele en Beeldende Kunsten)

Studiegebied  
Sint Lucas Antwerpen 

Grafisch Ontwerp

Academische bachelor en master

 

Juweelontwerp/ Edelsmeedkunst

Vrije Kunsten

Afstudeerrichting

Beeldende Kunsten

Academische bachelor:  
artistieke toelatingsproef

Om te starten in de academische bachelor moet je slagen 
voor de artistieke toelatingsproef. Vanaf de Opencampus-
dag (zaterdag 11 maart) is de opdracht van de proef bekend.  
Die opdracht vormt de leidraad voor een gesprek over 
je motivatie en belangstelling, inzicht en engagement, 
inventiviteit en gedrevenheid ... Tegelijk willen we je op dat 
ogenblik helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. 
We gaan je zo goed mogelijk informeren over de  
verwachtingen en doelstelling van de opleiding.

Schakelprogramma academische master: 
intakegesprek

Behaalde je al een professionele bachelor in beeldende 
kunsten en wil je starten in een academische master, 
dan moet je eerst een schakelprogramma in de derde 
academische bachelor succesvol afronden. Bij de samen-
stelling van dit schakelprogramma houden we rekening 
met de eerder gevolgde opleiding. Een voorafgaand 
intakegesprek is verplicht.

sintlucasantwerpen

In september 2018 
verhuizen we naar de Van 

Schoonbekestraat 143, 2018 

Antwerpen. Work in progress!

Check www.sintlucasantwerpen.be voor de data van de toelatingsproef en het intakegesprek.

Academische bachelor en 
master Beeldende Kunsten
Afstudeerrichting 
Grafisch Ontwerp

Je kiest uit drie ateliers: grafische vormgeving, illustratieve vormgeving of reclame-
vormgeving. Alarm, hokjesmentaliteit? Geen zorgen: dankzij workshops en keuze-
vakken loer je over het muurtje.

Wil je mee de toekomst ontwerpen? Kies dan voor grafische vormgeving. Voor elke  
opdracht vind jij een innovatieve oplossing waarvoor je put uit een waaier van discipli-
nes: fotografie, webdesign, 3D-ontwerp … De brede beeldende communicatiewereld 
wordt jouw werkterrein.

Wil je je artistiek uitleven? Dan ga je voor illustratieve vormgeving. Vanuit je rijke 
fantasie ontwikkel je je eigen beeldtaal. En daarbij word je net zo vaardig met je 
computermuis of fototoestel als met je tekenpen. Als professionele illustrator prijkt 
jouw werk later in boeken, magazines en affiches. Of je draagt je verbeeldende  
steentje bij aan artistieke projecten in theaters en culturele centra.

Wil je verleiden met beelden? Dan is reclamevormgeving je op het lijf geschreven.  
Je bedenkt visuele concepten, campagnes en communicatiestrategieën om te werven 
of te sensibiliseren. En stroomt meteen door naar een van de spannendste sectoren op 
de arbeidsmarkt.

De Experimental Media Research 
Group ontwikkelde Story Table, een 
interactief sprookje om ziekenhuis-
dagen voor langdurig zieke kinderen 
op te vrolijken. 
 

Studiegebied Sint Lucas Antwerpen
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Afstudeerrichting 
Juweelontwerp/ Edelsmeedkunst

Om op te vallen, om iets over jezelf uit te drukken, om de persoonlijke herinneringen 
die eraan vastkleven … Er zijn honderd redenen waarom mensen sieraden dragen.  
Als juwelenmaker speel je daarop in én voeg je er je artistieke visie aan toe.  
Een schitterende ambacht!

Je neemt alle facetten onder de loep van de relatie tussen de mens en zijn meest 
gekoesterde objecten. Daarvoor grasduin je in menswetenschappen zoals sociologie, 
theologie en antropologie. Gaandeweg zie je de verbanden tussen het sieraad en 
hedendaagse stromingen in wetenschap en economie, cultuur en maatschappij.

Om de zoveel tijd schotelen we je een nieuw project voor. Je gaat aan de slag voor 
een specifieke doelgroep, met een collega uit een andere discipline of vertrekkend 
vanuit een maatschappelijk fenomeen. Een waaier aan gastdocenten kijkt over je 
schouder mee.

Dus: eerst denken en dan maken? Nee, je maakt al denkend. En denkt al makend. 
Bij elk project maak je kennis met nieuwe technieken en materialen – altijd weer met 
oogverblindende resultaten.

Afstudeerrichting 
Vrije Kunsten

Wat is kunst? Iets dat aan de muur hangt of op een voetstuk staat? Natuurlijk niet. 
Vandaag is kunst niet meer gebonden aan techniek of materiaal, medium of context. 
‘Doe maar wat’, dus? Ook niet. Wil je kunst maken die iets te zeggen heeft? Dan moet 
je beslissingen kunnen en durven nemen.

De zoektocht naar je eigen artistieke taal begint bij een grondige kennis van wat je 
omringt en voorafging. In de theoretische en historische vakken verwerf je een breed 
beeld van de maatschappelijke context waarin kunst tot stand komt.

Je kiest uit zes ateliers: Schilderen, Ruimtelijke Kunst, Grafiek, Fotografie, Video en 
Open Atelier.

Opleidingsaanbod 2017

Deze brochure bevat een overzicht van al onze basisopleidingen.
Download of bestel folders met detailinfo per opleiding:
www.kdg.be/opleidingen en www.kdg.be/folders.

Navorming, postgraduaat, bachelor-na-bachelor, master-na-master? 
Alle info op www.kdg.be/opleidingen.

Meer?



 

www.kdg.be/infomomenten

• Opencampusdag zaterdag 11 maart 2017

• Openlesdagen 
Woensdag 22 februari 2017 (Beeldende Kunsten) 
Woensdag 22 maart 2017 (Beeldende Kunsten, Leraar Kleuter-, Lager en  
Secundair Onderwijs, Orthopedagogie, Pedagogie van het Jonge Kind,  
Sociaal Werk, Verpleegkunde, Vroedkunde) 
Woensdag 26 april 2017 (Bedrijfsmanagement, Office Manangement, 
Toegepaste Informatica, Autotechnologie, Biomedische Laboratoriumtechnolo-
gie, Chemie, Fotografie, en Multimedia en Communicatietechnologie)
Dinsdag 2 mei 2017 (brugprogramma Verpleegkunde)

• Infomarkt (op campus Zuid, voor alle opleidingen)
Zaterdag 22 april 2017

• Infodag
Zaterdag 24 juni 2017

• Infoavond
Donderdag 7 september 2017

• Expo’s
Fotografie, bachelorproef: vrijdag 23-zondag 25 juni 2017
Beeldende Kunsten, bachelor- en masterproeven: www.sintlucasantwerpen.be 

 
www.kdg.be/inschrijven

Gedrukt is gedrukt: aan deze brochure kunnen we geen letter meer veranderen. 
Maar onze opleidingen staan niet stil. Voor real-time-info, check www.kdg.be.

Op verkenning?
www.kdg.be/instapopleidingen
www.kdg.be/zomerschool
www.kdg.be/inleefdagen
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