
Hogeschool VIVES

 —  BIOTECHNIEK
BACHELOR – GRADUAAT
campus Roeselare 

dagonderwijs afstandsonderwijs

ac
ad

em
ie

ja
ar

   
 2

02
2 
-

 2
02

3

BACHELOROPLEIDING
 agro- en biotechnologie

 afstudeerrichtingen:
 agro-industrie
 biotechnologie
 dierenzorg
 groenmanagement
 landbouw
 voedingstechnologie

GRADUAATSOPLEIDING
 productiebeheer land- en tuinbouw





 — INHOUD

4  Andreia krijgt het eerste woord
6 Binnenkijken bij VIVES
8  Studenten aan het woord

12  Biotechniek iets voor jou?
13 Portret van een bachelorstudent

BACHELOROPLEIDING
 bachelor in de agro- en biotechnologie
 afstudeerrichtingen:
 14 agro-industrie
 16  biotechnologie
 18  dierenzorg
 20  groenmanagement
 22  landbouw
  • specialisatie algemene landbouw
  • specialisatie landbouwmechanisatie
 24  voedingstechnologie

GRADUAATSOPLEIDING
 28  productiebeheer land- en tuinbouw

30  Een graduaatsstudent aan het woord
31 Hoe kies je een opleiding?
34  Hoe ziet een academiejaar eruit?
36 Studeren doe je niet alleen
38 Studeren op afstand
40  Student afstandsonderwijs getuigt
41 Studeren voorbij de grenzen
44  Hoe inschrijven aan VIVES?
46 Laatste woord van de directeur

3 — VIVES BIOTECHNIEK — 2022



4 — VIVES BIOTECHNIEK — 2022

“De stap naar het hoger onderwijs 
is niet vanzelfsprekend. Maar 
velen zijn je voorgegaan en er 

beter van geworden. Waarom zou 
het jou dus niet lukken?”
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eerste woord

 — WELKOM BIJ 
VIVES
Het zijn niet de gemakkelijkste tijden voor 
studenten, maar gelukkig is VIVES een ho-
geschool die ons daar echt in ondersteunt. 
Ik studeer hier nu al voor het tweede jaar en 
heb me de keuze nog geen moment be-
klaagd. Meer nog, zodra ik hier binnenkwam 
op de infodag, was ik verkocht. Niet alleen 
door het nieuwe gebouw, 
maar ook de manier waar-
op we verwelkomd werden. Er 
heerste een familiale sfeer, al 
onze vragen werden beant-
woord … Uiteraard moet je op-
ties tegenover elkaar zetten en 
nooit te snel beslissen, maar 
ik voelde me hier meteen zo-
danig thuis dat ik zelfs geen andere hoge-
scholen meer wou bezoeken. 

Een tweede thuis
In het eerste jaar besloot ik om voorzitter van 
de studentenraad te worden vooral om an-
dere studenten op hun gemak te stellen en 
hen het gevoel te geven dat de hogeschool 
een tweede thuis voor hen kan zijn. Logisch 
toch, want we zitten hier bijna dagelijks! 
Verder wil ik hen aanmoedigen om ervoor 
uit te komen als er iets scheelt, wat nog te 

weinig studenten durven, maar echt wel 
mogen – en al zeker aan VIVES. Na twee jaar 
ben ik nog niets van mijn enthousiasme kwijt 
over ‘mijn’ hogeschool. Als de lessen online 
moeten doorgaan, worden die op de best 
mogelijke manier georganiseerd. Zo kon-
den en kunnen we in deze soms moeilijke 

omstandigheden optimaal ex-
amens maken en stage doen. 
Kortom, ik voel me hier hele-
maal thuis, of ik nu fysiek op de 
campus ben of vanop afstand 
moet studeren.

Tot slot nog mijn gouden tip
Volg bij je studiekeuze altijd je 

hart en doe waar je je goed bij voelt. Kies niet 
omdat het carrièrekansen biedt of omdat 
je vrienden het doen, kies omdat jij het wil. 
Maar doe het wel op basis van voldoende 
informatie. En wees gerust: de overgang van 
middelbaar naar hoger onderwijs is mis-
schien niet zo evident, maar aan VIVES doen 
ze er alles aan om je op je gemak te stellen.

Tot binnenkort aan onze hogeschool?

"Na twee jaar 
ben ik nog 

niets van mijn 
enthousiasme 

kwijt over ‘mijn’ 
hogeschool. "
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Met zijn studielandschap, 
vaardigheids- en praktijklo-
kalen, een praktijkcentrum 

land- en tuinbouw, een die-
renartsenpraktijk, specifieke 

labs en uiteraard aula’s met 
de modernste leermidde-
len studeer je aan campus 

Roeselare echt wel in de beste 
omstandigheden.

Op campus zijn er allerlei 
mogelijkheden om je 
te ontspannen. Je kan 
bijvoorbeeld tafeltennis-
sen of -voetballen. Stuvo 
(Studentenvoorzieningen) 
moedigt sportieve activi-
teiten aan en ondersteunt 
je om jouw voetbal-, vol-
leybal- of diepzeeknikker-
tornooi te organiseren.

 — Studenten staan centraal 
in deze familiale campus.
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studenten agro- & biotechnologie getuigen over

 — HUN STAP NAAR 
HET HOGER  
ONDERWIJS
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Een goed beeld krijgen van het reilen en zeilen 
in agro- en  biotechnologie aan VIVES campus 
Roeselare? Dat gebeurt door de studenten zelf aan 
het woord te laten. Dus bij deze een portie ‘Het 
leven zoals het is bij agro- en biotechnologie’.

Hoe hebben jullie destijds de stap van 
middelbaar naar hoger verteerd?
Donovan: “Het is een sprong in het duister 
en een hele aanpassing, daar moeten we 
niet flauw over doen. Zeker niet in mijn ge-
val: ik kwam uit een richting met nauwelijks 
examens naar een hogeschool mét exa-
mens. Dat was dus wel even slikken.”
Joachim: “Klopt: je krijgt in vergelijking met 
het middelbaar heel wat theorie te verwer-
ken. Plus je maakt meteen de keuze voor 
een opleiding van drie jaar, dus er hangt 
ook toekomstgewijs wel wat van af. Maar ik 
vind wel: als je jezelf op voorhand goed in-
formeert, weet je veel beter waar je aan toe 
bent en kan je goed voorbereid en meer 
gerustgesteld aan de start komen.”

Pieter: “In dat opzicht vond ik het heel be-
langrijk om naar de SID-beurzen te gaan, 
waar je alle mogelijke informatie krijgt en 
met mensen kunt praten. Maar als je zo’n 
SID-beurs echt goed wil doen, ga dan bij 
voorkeur ook eens met je ouders. Je gaat 
misschien al met de klas maar als je met 
je ouders gaat, dan is de kans veel groter 
dat je er meer tijd voor neemt, grondiger te 
werk gaat én niet beïnvloed wordt door de 
keuze van je klasgenoten.”
Joachim: “Het is overigens de SID-beurs 
die mij naar groenmanagement geleid 
heeft. Dat was voor mij een eyeopener. 
Onder meer omdat ik er sprak met mensen 
die ook die richting hadden gevolgd. OK, 
er waren ook een paar vakken bij die me 
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 — Gedurende de volledige opleiding 
staan jouw talenten, inzet 
en beroepsvaardigheden centraal.

“Er wordt van je 
 verwacht dat je 
 initiatief neemt, 

en daarbij word je 
op alle  mogelijke 

 manieren geholpen.”

niet lagen, maar dat is in elke opleiding zo, 
laat je daar dus zéker niet door afschrikken. 
En kijk ook verder dan het eerste jaar, want 
vanaf het tweede jaar komen er bijvoor-
beeld stages bij.”

Hadden jullie geen schrik dat er geen tijd 
meer zou zijn voor hobby’s? 
Liesl: “Nee, integendeel, ik heb speciaal 
voor deze opleiding aan de hogeschool 
gekozen, en niet voor de universiteit omdat 
ik wist dat er veel praktijk was, en dat de 
theorie heel snel aan de praktijk wordt ge-
toetst: dan is er tijd genoeg 
voor hobby’s. Je moet hier 
hard werken, maar het is 
niet het hele jaar door blok-
ken, blokken, blokken.”
Donovan: “Je kan trouwens 
aan VIVES zelf hobby’s uit-
oefenen: jaarlijks wordt hier 
een ski-avond georgani-
seerd, met studenten van 
de andere campussen. En dat voor amper 
13 euro.”

Donovan, jij kwam als Hallenaar naar 
een West-Vlaamse  campus. Geen 
taalbarrière ervaren?
Donovan: “Goh, net als de Antwerpenaren 
en Limburgers die hier komen, denk je in het 
begin wel eens ‘Wat zeggen die hier toch 
allemaal?’. Maar dat went heel snel. Meer 
nog, je leert op die manier nieuwe dingen 
bij. Maar West-Vlaams spreken, dat weiger 
ik resoluut.”

Jullie werden hier als beginnende 
 studenten niet aan je lot overgelaten?
Donovan: “Zeker niet. Bij ons in het eerste 
jaar begonnen de lessen op een maandag. 
De vrijdag ervoor kregen we een infodag, 
vol praktische uitleg over lokalen, praktijk-
groepen waar we deel van gingen uitma-
ken … Een van de studenten uit een hoger 
jaar leidde ons vervolgens in de namiddag 
rond op de school, en vertelde ons onder 
meer wat de beste cafés waren – niet on-
belangrijk. Maar het was dus niet zo dat ik 
daar de maandag aankwam en moest 

zeggen: “Shit, ik heb om 
8.30u. plantkunde als eerste 
vak en ik weet niet waar en 
bij wie ik moet zijn. Voor een 
nieuweling is dat wel een 
hele opluchting.”
Jarne: “Ook Stuvo helpt 
je ‘acclimatiseren’, onder 
meer met een tweedaagse, 
waar je op een speelse ma-

nier heel wat nieuwe mensen kan leren ken-
nen. Pas op: geheel vrijblijvend, niemand is 
verplicht om eraan deel te nemen.”
Donovan: “Bij ons was er onder meer een 
hindernissenparcours en mochten we met 
quads rijden. ’s Avonds was er bovendien 
een spelletjesavond. Ik heb daar direct heel 
wat vrienden gemaakt, omdat alles op zo’n 
speelse manier gebeurde.”
Marjan: “En daarnaast zijn er ook de stu-
dentenraad en – hier in Roeselare – twee 
studentenverenigingen die het hele jaar 
door activiteiten organiseren en waar 
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iedereen elkaar kent. Zoals karaoke- en 
discoavonden, of een fuif net voor de exa-
mens, om daarna met volle moed aan de 
blok te kunnen beginnen.”

Het feit dat de campus niet zo groot is, 
hielp dat?
Liesl: “Absoluut, je bent toch wel minder 
geremd om een docent aan te spreken, of 
je hoofd in een onbekend lokaal binnen te 
steken als je niet weet waar je moet zijn, zo-
dat je het daar kan vragen. Kortom, je voelt 
je hier geen nummer. Zeker omdat je ook 
wel mensen van vroeger kent die in een 
andere richting of hoger jaar zitten, en zo 
vermengt alles zich met iedereen. Leeftijd 
speelt hierbij geen rol.”
Pieter: “Bijna elke klasgroep heeft een eigen 

Facebook-pagina, waarin heel wat dingen 
georganiseerd en aangekondigd worden. 
Iedereen mag er ook voorstellen doen. Als 
student aan de hogeschool wordt van je 
verwacht dat je initiatief neemt, maar hier 
voel je ook de vrijheid om dat te mogen 
doen en word je op alle mogelijke manie-
ren oprecht geholpen. Je léért hier met an-
dere woorden initiatief nemen. Nu, toch één 
ding: het ‘nadeel’ van die kleine groepen is 
dat je altijd in de les moet zitten, want het 
valt te veel op als je er niet bent omwille 
van je kater (lacht).”
Donovan: “Anderzijds kan je hier zelfs al 
eens gek doen tegen een docent. Dat is 
dan weer een pluspunt.”
Marjan: “Je bent echt een persoon in hun 
ogen, en dat motiveert enorm.”
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O Planten of dieren zijn je grote 
passie.

O Je bent niet van je scherm weg 
te slaan bij het zien van na-
tuur- en wildlifedocumentaires.

O Je bent geboeid door het 
 voedingsproces van kiem tot 
brood.

O Je ziet in een laboratorium je 
tweede thuis.

O Je wil de verschillende secto-
ren van de agrarische wereld 
beter leren kennen.

O Je wil een dier in nood meteen 
helpen.

O Dierenwelzijn ligt je nauw aan 
het hart.

O Bij het zien van een landbouw-
machine wil je meteen weten 
waarvoor ze dient.

O Bossen en landschappen vor-
men een groene draad door-
heen je leven.

O Een laboratorium spreekt je tot 
de verbeelding.

O Je wil leren hoe je de smaak 
en kwaliteit van voeding kan 
verbeteren.

O Je vindt een goede bodem 
belangrijk.

O Land- en tuinbouw is je 
 natuurlijke biotoop.

O Als er praktijklessen zijn, sta  
je te popelen om eraan te 
beginnen.

O Je wil later aan de slag als 
laborant, milieudeskundige of 
voedingsproductiespecialist.

O Je bent gedreven door 
 veehouderij en landbouwteelt.

O Je droomt ervan om een 
innovatief voedingsproduct te 
ontwikkelen.

O Je droomt ervan om met 
 dieren of planten te werken.

biotechniek

 — IETS VOOR 
JOU?
Drie of meer checks in deze lijst? Lees 
dan verder en ontdek welke opleidingen 
jij kan volgen binnen biotechniek.
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“Ik ben net gestart aan de bachelor agro- 
en biotechnologie, vooral vanuit een 

passie voor dieren. Ik heb lang getwijfeld 
over dierenarts, maar dat was te hoog 

gegrepen. Deze bachelor is heel interes-
sant en bovendien perfect haalbaar voor 

mij, vooral dankzij de vele praktijkvakken. 
Ik ben met VIVES in contact gekomen 

via twee oud-studenten die heel positief 
waren over de opleiding. Het is een heel 
aangename school: de kleinschaligheid 

laat veel persoonlijk contact met docen-
ten toe, je bent er écht geen nummer en 
je wordt niet aan je lot overgelaten. Ook 

de practica zijn geweldig: ik kon meteen 
met dieren bezig zijn.”

Kiara Van den Eede
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– Geregeld kiezen  studenten voor 
  buitenlandse stages. Recent liepen twee
  studenten nog stage in Nieuw-  Zee land. 

Liesl Van Coppenolle
over de afstudeerrichting 
agro-industrie

“Mijn ouders hebben een landbouwbe-
drijf dus is mijn keuze voor agro-indus-
trie logisch. Het is een brede opleiding 
die boeiende aspecten uit landbouw 
en industrie combineert en waar je 
alle kanten mee uit kan. Dagelijks pen-
del ik van Damme met de trein naar 
Roeselare en terug. Nu goed, als het 
Roeselare niet was, zou ik nog veel ver-
der moeten rijden, dus ik klaag zéker 
niet. Ik zit niet op kot, maar dat vind ik 

niet erg, want ik ben zowat elke avond 
na school én in het weekend actief be-
zig met paarden. Ik rijd niet alleen veel 
paard, ik geef ook paardrijlessen. Ik heb 
even getwijfeld om hierna verder te 
gaan in industriële biowetenschappen, 
maar dat ga ik toch maar niet doen, 
anders moet ik mijn sport en hobby op-
geven, en dat wil ik niet. Trouwens, een 
bachelor agro-industrie is sowieso een 
mooi diploma.”

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

 dagonderwijs

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

AGRO-INDUSTRIE
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meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingscoördinator:
lies.kestelyn@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• veeteelt, landbouwmana-

gement, veevoeding
• vlees- en visverwerking, gis-

tingsprocessen
• procestechnologie, 

 zuivelverwerking, groente- en 
fruitverwerking

• landbouwteelten
• plantenbescherming
• milieutechnologie, agrarische 

milieu wetgeving
• bodemkunde,  bemestingsleer 

en  toepassingen
• agromarketing
• bedrijfsmanagement
• economie, wetgeving, 

landbouwbeleid en 
 voedselveiligheid

• kostprijsanalyse en 
 risicomanagement

• pacht wetgeving
• duurzame bouwtechnieken 

en stallenbouw
• elektriciteit, mechanica, 

 motoren en transmissies
• mengvoedertechnologie
• werkveldverkenning
• genetica, dierkunde
• organische (bio)chemie
• wettelijk beschermd onder-

nemen
• project ondernemingszin

programma
• Bij de meeste vakken van het 

eerste jaar hoort een practicum 
zodat je de theorie onmiddellijk 
kan toetsen aan de praktijk. Zo 
leer je heel wat vaardigheden 
aan in functie van je stages in 
het tweede jaar. 

• Om de  verschillende sectoren 
van de agrarische wereld nog 
beter te leren kennen ga je drie 
jaar lang geregeld op bedrijfs-
bezoek. Er komen ook vaak 
gastsprekers getuigen over hun 
ervaringen en kennis. Aan het 
einde van de opleiding is een 
buitenlandse eindejaarsreis 
gepland. 

• In het project ondernemingszin 
scherp je je ondernemersvaar-
digheden aan. Als je zin hebt in 
een internationale ervaring, kan 
je in deze opleiding alle kanten 
uit door het groot aanbod aan 
buitenlandse stages.

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

campus Roeselare

jobkansen
• technisch-commercieel 

 medewerker in verwerkende be-
drijven en  toe leveringsbedrijven 
( voedingsindustrie, milieusector)

• verantwoordelijke kwaliteit, 
 productie, verpakking, verzen-
ding en/of  waterzuivering

• milieudeskundige (mestbank, 
 ruilverkaveling, gemeente)

• zaakvoerder of medewerker in 

een agrarisch dienstverlenend 
bedrijf, een land- of tuinbouw-
bedrijf

• onderzoeker of voorlichter in 
land- en tuinbouw

• labomedewerker
• ambtenaar agrarische over-

heidsdienst
• (praktijk)leraar in agrarisch 

onderwijs

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.
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– In deze opleiding leer je hoe gentherapie 
  en immunotherapie mensen met kanker 
  of een spierziekte kunnen genezen.

Pieter Ganseman
over de afstudeerrichting 
biotechnologie

“Ik heb eerst deze opleiding in Gent ge-
probeerd, maar dat bleek geen goe-
de keuze: ik had er te veel het gevoel 
een nummer te zijn en heb er iets te 
veel genoten van het studentenleven. 
Bij VIVES voelde ik mij meteen op mijn 
plaats want hier kennen de studenten 
en docenten elkaar. Het is een praktijk- 
en labogerichte opleiding met focus 
op werkveldverkenning en bedrijfs-
bezoeken. Het laatste jaar heb ik een 

Erasmusjaar in Engeland gevolgd waar 
ik het kotleven heb ontdekt. Studeren 
in het buitenland wordt hier sterk aan-
gemoedigd, net als samenwerkings-
projecten over de richtingen heen. 
Waarom biotechnologie? Wetenschap 
en het menselijk lichaam interesseren 
mij heel erg. Deze opleiding sloot bo-
vendien mooi aan bij de richting bio-
technische wetenschappen die ik in 
het middelbaar volgde.”

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

 dagonderwijs 

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

BIOTECHNOLOGIE
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campus Roeselare

programma
• Bij de meeste vakken van het 

eerste jaar hoort een practicum 
in goed uitgeruste labo’s zodat 
je de theorie onmiddellijk kan 
toetsen aan de praktijk. Zo leer 
je heel wat vaardigheden aan 
in functie van je stage in het 
tweede jaar. 

• Al vanaf het eerste jaar worden 
bedrijfsbezoeken georganiseerd 
en verkennen we het werkveld. Er 
staat ook een buitenlandse ein-
dejaarsreis op het programma. 

• In het project ondernemingszin 
start je in de school een eigen 
onderzoek op samen met een 
groepje medestudenten. Je 
werkt er samen en scherpt zo 
je onderzoeksvaardigheden 
aan ter voorbereiding van je 
 bachelorproef. Als je zin hebt in 
een internationale ervaring kan 
je in deze opleiding alle kanten 
uit door het groot aanbod aan 
buitenlandse stages.

stage
Je loopt tijdens het eerste semes-
ter van het tweede jaar twee da-
gen stage per week. Je kiest zelf 
het domein van je stage. Dit kan 
zowel binnen de blauwe, groe-
ne, rode als witte biotechnologie 
zijn. In het derde jaar is er een 
uitgebreide stage waaraan ook je 
bachelorproef is gekoppeld. 

jobkansen
laboratoriumbiotechnoloog in:
• researchcentra in rode, groene, 

witte, blauwe biotechnologie
• voedingsverwerkende bedrijven
• microbiële fermentatie- 
 industrieën
• laboratoria medische diagnos-

tiek
• geaccrediteerde laboratoria
• plantenveredelings bedrijven, 
 in vitro laboratoria en gewasbe-

schermingsbedrijven

• chemische bedrijven
• farmaceutische bedrijven
• milieubedrijven (analyse van 

lucht, water, bodem, bio- 
economie en biogebaseerde 
producten)

• Clinical Research Associate 
(tester geneesmiddelen)

greep uit de vakken
• cyto- en histologie en 

 practicum
• eiwittechnologie en 

 practicum
• gentechnologie
• immunologie en  practicum
• moleculaire biologie en  

 practicum
• optica
• parasitologie en virologie
• toegepaste DNA- technologie
• plantenveredeling
• in-vitrotechnieken
• milieutechnologie

• analytische chemie
• anorganische chemie
• biochemie en practicum
• integrale kwaliteitszorg
• organische chemie
• procestechnologie
• voedingsanalyse
• bio-informatica
• dierkunde, genetica en 

 genetische selectie
• microbiologie en  practicum
• werkveldverkenning  binnen- 

en buitenland
• celbiotechnologie

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingscoördinator:
annick.keirsebilck@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool
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– Tijdens deze opleiding gaan we een paar
  weken naar Zuid-Afrika. Daarbij staat de
  relatie tussen mens, dier en natuur centraal.

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

Donovan Mattheus
over de afstudeerrichting 
dierenzorg

“VIVES in Roeselare heb ik in elk geval 
niet gekozen voor de nabijheid, als 
je weet dat ik uit de streek van Halle 
kom. Nee, er is een heel bewuste op-
zoekingsfase aan voorafgegaan: elke 
hogeschool die de richting dierenzorg 
aanbood, heb ik onder de loep geno-
men. En dierenzorg binnen agro- en 
 biotechnologie aan VIVES kwam daar 
als beste uit: veel praktijk en natuuruit-
stappen, maar ook de nodige theorie 

die vervolgens in de praktijk wordt uit-
getest. Ik wilde een opleiding volgen 
die het dichtst aanleunde bij wat ik la-
ter zelf wilde bereiken. Die vond ik hier 
nadat ik dierenzorg in het middelbaar 
heb gevolgd. Maar met een dergelijk 
diploma krijg je minder kansen op de 
arbeidsmarkt. Met een bachelor krijg 
je die kansen wel. Later wil ik leerkracht 
dierenzorg worden, of in een dierentuin 
aan de slag gaan.”

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

DIERENZORG
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campus Roeselare

programma
• In het eerste jaar wisselen 

theorievakken en praktijklessen 
elkaar af. Voor de praktijklessen 
kom je terecht in goed uitgerus-
te labo’s en praktijklokalen. Je 
leert van bij het begin correct 
omgaan met dieren en gaat 
ook al op werkbezoek zodat je 
de belangrijkste tewerkstellings-
domeinen leert kennen. 

• Verder in de opleiding heb je 
de keuze uit vier specialisatie-
trajecten: dierenartsassistentie, 
dierengedrag, wildlife en dieren-
verzorging. 

• In het project ondernemings-
zin start je in de school een 
eigen project op en scherp je 
je  sociale en communicatieve 
vaardigheden aan. 

• Je kan in het derde jaar deel-
nemen aan een studiereis naar 
Zuid-Afrika om wildlife manage-
ment zelf te ondervinden. 

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

jobkansen
• coördinerende, educatieve of 

 ondersteunde functie in:
• dierenklinieken
• dierenartspraktijken
• proefdiercentra
• kinderboerderijen
• dierenparken
• dierenpensions
• dierenasielen
• natuurorganisaties

• fokkerijen
• opvangcentra
• veevoederbedrijven
• dierenspeciaalzaken 

• ondersteuner bij de training van 
 gezelschaps-, sport- en dieren-
tuindieren

• ambtenaar bij verschillende 
 overheidsdiensten

• leerkracht middelbaar onderwijs

greep uit de vakken
algemene vakken
• ethologie
• omgang met dieren
• anatomie
• fysiologie
• voortplanting
• proefdierkunde
• wondzorg
• basis dierverpleegkundige
 basistechnieken 
• basiskennis bijzondere 

 huisdieren
• voeding en gezondheid
• microbiologie
• biologie

keuzetrajecten 
dierenartsassistentie:
• veterinair management
• toegepaste dieren arts-

assistentie technieken
dierengedrag: 
• toegepaste ethologie
• training
wildlife: 
• dierentuinmanagement
• wildlife monitoring
dierenverzorging:
• asielmana gement
•  dieren in de zorg

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
mieke.calus@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool
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– Studenten groenmanagement krijgen 
  twee keer de kans om een mooie 
  internationale groenreis te maken.

“Ik heb heel bewust voor VIVES gekozen 
want ik kon de opleiding groenma-
nagement even goed in Gent volgen. 
Alleen leken mij de vakken hier inte-
ressanter. En er is ook nog de goede 
naam van VIVES: West-Vlaams, klein-
schalig en bekend om zijn goede be-
geleiding van studenten. De opleiding 
die ik volgde is heel breed: het gaat 
van kleinschalig (tuinen en parken) 
tot grootschalig, zoals landschaps-, 

natuur- en bosbeheer. Na mijn studies 
wil ik vooral iets rond park- en land-
schapsbeheer doen omdat het door-
gaans om groepsprojecten gaat: aan 
een landschap kan je nu eenmaal niet 
in je eentje werken, maar zit je samen 
met deskundigen uit verschillende dis-
ciplines. Dat teamwork spreekt me wel 
aan. Nu ik ben afgestudeerd kan ik met 
recht en rede zeggen dat ik tevreden 
ben over deze school."

Joachim Debusschere
over de afstudeerrichting 
groenmanagement

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

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

GROENMANAGEMENT
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programma
• In deze praktijkgerichte afstu-

deerrichting staan planten-
kennis en ‘buitengroen’ centraal. 

• Via projectwerking op de  niveaus 
tuin, park en landschap en een 
project natuur (biotoopstudie) 
ontwikkel je je competenties. Zo 
krijg je naast een specifieke fo-
cus, ook een algemeen beeld op 
het management van groen. 

• In het eerste jaar krijg je vooral 
toegepaste theorie en praktijk 
op school. Op die manier ver-
werf je een stevige groenbasis 
en -techniek. 

• In het tweede jaar heb je lessen 
en projecten op school en loop je 
ook al stage in de groensector. 

• Ook in het derde jaar werk je 
aan verschillende projecten. 
Daarnaast wordt er een belang-
rijke focus gelegd op werkveld-
verkenning, stage en bachelor-
proef.

stage
In het tweede jaar werk je een 
eerste stage af die gespreid wordt 
over een aantal weken. In het der-
de jaar heb je eerst een gespreide 
stage en later in het academiejaar 
een uitgebreide blokstage. Als je 
zin hebt in een internationale erva-
ring kan je alle kanten uit door het 
groot aanbod van stagebedrijven.

jobkansen
• tuinaannemer
• middenkaderlid in de natuur- en 

milieusector of in de tuin-, park- 
en landschapssector

• verantwoordelijke openbare 
 groendienst

• ploegverantwoordelijke land-
schapszorg

• medewerker in plantengroot-
handels, plantenkwekerijen, 
zaadbedrijven, meststofbedrij-
ven, planten bescherming

• medewerker Agentschap 
Natuur en Bos (ANB), Regionale 
Landschappen (RL), Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) of 
Bosgroepen

• boomverzorger
• zaakvoerder tuincentrum of 

een agrarisch dienstverlenend 
bedrijf

• lesgever agrarisch onderwijs

greep uit de vakken
• plant en habitat:  natuurgroen 

en cultuurgroen
• opmetings- en 

 visuali satie technieken
• ecologie, milieu en 

 duurzaamheid
• bodemkunde 
• materialen
• plantenbescherming
• plantkwaliteit en -praktijk

• groenmechanisatie in aanleg 
en beheer

• aanlegtechnieken en 
 vormgeving

• beplantingsleer
• natuur-, bos- en  groenbeheer
• geografisch informatie

systeem (GIS)

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingscoördinator:
johan.carette@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool
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– Jaarlijks zoeken we nieuwe  horizonten op 
  tijdens de eindejaarsreis. Een onvergetelijke   
  ervaring voor iedereen.

Jarne Vanderhaeghe
over de afstudeerrichting 
landbouw

“Ik volg binnen agro- en biotechno-
logie aan VIVES de afstudeerrichting 
landbouw. De reden is eigenlijk heel 
eenvoudig: ten eerste hebben mijn 
ouders een landbouwbedrijf en ten 
tweede heeft mijn broer, die twee jaar 
ouder is, deze richting ook gevolgd. Een 
derde, maar meer bijkomstige reden is 
dat Staden maar tien minuten rijden is 
van Roeselare – de enige andere op-
tie die ik had was Geel, dus dan is de 

keuze snel gemaakt. Met deze bachelor 
wil ik later in het bedrijf van mijn ouders 
meewerken. Het meest interessante 
aan de opleiding zijn de bedrijfsbe-
zoeken en werkveldverkenningen: je 
ziet met eigen ogen hoe ze het elders 
aanpakken en je kan daar veel van op-
steken. Bovendien zijn er drie stages, 
waardoor je tot driemaal toe écht kan 
meedraaien in een ander bedrijf en er 
de werking door en door leert kennen.”

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

 dagonderwijs 

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

LANDBOUW
 specialisaties  algemene  landbouw 

  landbouwmechanisatie
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programma
• Je kan kiezen voor algeme-

ne landbouw of landbouw -
mechanisatie. 

• In algemene landbouw komt 
zowel de dierlijke als de plantaar-
dige sector aan bod. Je maakt er 
kennis met alle facetten van de 
sector, de nieuwste trends en we-
tenschappelijke, technologische 
en economische innovaties. 

• In landbouwmechanisatie kan 
je je mechanisatievaardigheden 
ontplooien in de practica op 
school en in het werkveld. 

• Vanaf jaar één ga je op werk-
veldverkenning en verwerf je de 
competenties om als zelfstandig 
landbouwer aan de slag te gaan. 
Door de keuze van je stages, 
bachelorproef en de thema’s van 
opdrachten en projecten leg je 
jouw accenten.

• In het project ondernemingszin 
start je in de school een eigen 
onderneming op. 

• Als kers op de taart is er de 
buitenlandse studiereis. 

stage
In jaar twee heb je twee dagen stage 
per week in twee verschillende be-
drijven. In het derde jaar ga je op sta-
ge naar een ander bedrijf waaraan 
je bachelorproef is gekoppeld. Zin 
in een internationale ervaring? Dan 
kan je alle kanten op door het groot 
aanbod aan buitenlandse stages. 

jobkansen
specialisatie algemene 
landbouw:
• bedrijfsleider landbouwbedrijf
• middenkaderlid in veevoeder-, 

 meststof- en zaadbedrijven, 
broeierijen, plantenkwekerijen, 
in-vitrolabs

• teeltbegeleider agro-industriële 
bedrijven

• onderzoeker in land- en 
 tuinbouw

• milieuambtenaar

specialisatie 
landbouwmechanisatie:
• bedrijfsleider landbouwbedrijf
• technisch, commercieel of on-

derzoeksmedewerker
• middenkaderlid in land- en tuin-

bouw, machine-, constructie-, 
klimatisatie- en automatisatie-
bedrijven

• medewerker overheidsdiensten 
• onderzoeker in land- en 

 tuinbouw

greep uit de vakken
• bodem en bemesting
• landbouwteelten
• agrarische bouwkunde en 

milieuwetenschappen
• agro-ecologie
• bemestingsleer en 

 toepassingen
• biologische landbouw
• plantaardige productie
• plantenbescherming
• pluimveeteelt
• varkensteelt
• melkveeteelt
• bedrijfsmanagement

• kostprijsanalyse en 
 risicomanagement

• landbouwadministratie
• landbouwbeleid en 

 voedselveiligheid
• risicomanagement
• elektriciteit en  mechanica
• hydraulica
• landbouwmachines en auto-

matisatie
• melktechniek
• motoren en transmissies
• werkveldverkenning binnen- 

en buitenland

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingscoördinator:
isabelle.degezelle@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool
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– Tijdens deze opleiding kan je een gezond 
  en innovatief voedingsproduct ontwikkelen.
  Wie weet vind je wel het gat in de markt.

Marjan Jaques
over de afstudeerrichting 
voedingstechnologie

“Ik volg momenteel de bachelor voe-
dingstechnologie. Het is een nieuwe 
start voor mij want daarvoor had ik 
twee jaar voeding en dieet aan Hogent 
gedaan. Tot ik besefte ik dat ik er niet 
op mijn plaats zat en wou heroriënte-
ren. Gelukkig had ik veel vrijstellingen. 
Waarom VIVES in Roeselare? Door de 
kleinschaligheid van de campus is de 
opvolging er veel beter. Hier had ik me-
teen het gevoel dat docenten op een 

heel persoonlijk niveau met mij konden 
werken en veel ervaring in het werkveld 
hadden. Dat heeft me veel geholpen. 
Mijn droom is om kwaliteitscontroleur te 
worden in grootkeukens en restaurants. 
Deze bachelor is daar ideaal voor want 
dankzij de vele stages en praktijk word 
je sneller aangenomen. Ik heb hier dui-
delijk mijn draai gevonden: ik had vorig 
jaar geen enkel herexamen, normaal 
waren dat er altijd acht of tien.”

 dagonderwijs 

bachelor in de agro- en biotechnologie

afstudeerrichting

VOEDINGSTECHNOLOGIE

De opleiding voedingstechnologie 
biedt veel mogelijkheden voor 
tewerkstelling. Je specialiseert je 
tijdens je opleiding in productkennis, 
proceskennis en productontwikkeling 
zodat je leert hoe je de smaak en de 
kwaliteit van voeding kan verbeteren. 
Je krijgt natuurlijk ook een stevige 
portie  bedrijfsmanagement mee.
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programma
• Bij de meeste theoretische 

vakken hoort een practicum 
zodat je de theorie onmiddellijk 
kan toetsen aan de praktijk. Je 
leert er alles over de ontwikke-
ling van voedingsmiddelen: van 
houdbaarheid en kwaliteit tot 
gezondheid en marketing, van 
ontwikkeling tot productie en 
van concept tot eindproduct. 
Daarnaast kan je oefenen op 
mini-industriële installaties. Zo 
kom je heel kort bij het werkveld.

• Je helpt ook mee in ons experti-
secentrum en FoodLab die wer-
ken voor voedingsbedrijven. Het 
contact met het werkveld wordt 
nog intenser door een dertigtal 
bedrijfsbezoeken. 

• Als kers op de taart is er de 
buitenlandse studiereis. 

• In het project ondernemingszin 
start je binnen de school een ei-
gen onderneming op en scherp 
je je ondernemingsvaardighe-
den aan.

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

jobkansen
In een voedingsbedrijf:
• als kwaliteitsverantwoorde-

lijke, kwaliteitsmedewerker, 
 inspecteur

• als laborant
• als productontwikkelaar: je 

 verbetert of ontwikkelt produc-
ten en processen

• als aankoper of verkoper
• als productieverantwoordelijke

• als milieuverantwoordelijke
• zelfstandig ondernemer bijv. 

kwaliteitsconsultant 
• In de toeleveringssector
• In de dienstensector van de 

voedingsindustrie: FAVV, onder-
zoekscentra, kwaliteitslabo's, het 
onderwijs, 

• In de distributiesector
• Bij grondstoffenleveranciers ...

greep uit de vakken
• voedingswetenschappen en 

technologie: plantaardige en 
dierlijke producten, foodlab, 
organoleptiek, voedings-
technologie: bierbrouwerij- 
zuivelverwerking-vlees- en 
visverwerking- groente- en 
fruitverwerking, bakkerijtech-
nologie en chocolade …

• creatieve product-
ontwikkeling: project pro-
ductontwikkeling, foodpairing, 
receptuur ontwikkeling

• kwaliteit en gezondheid: 

voeding en gezondheid, 
 allergenenmanagement, 
kwaliteitszorg, voedings-
analyse …

• ondernemingszin: project 
ondernemingszin, bedrijfs-
management, people 
 empowerment …

• milieutechnologie
• werkveldverkenning: 

 seminaries, bedrijfsbezoeken, 
innovatielabo …

• 2 stages en bachelorproef

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
greta.rooms@vives.be
afstudeerrichtingscoördinator:
ingrid.deman@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool



praktisch

 —  BACHELOR OF 
 GRADUAAT?
Laat ons meteen duidelijk zijn: een graduaat is 
geen verkorte bachelor. Bij zowel een graduaats- 
als bacheloropleiding staat VIVES garant voor …

3 jaar

GRADUAAT BACHELOR

2 jaar

2 of 3x per semester 1x per semester

jobzekerheid flexibel instappentoegankelijke docenten

duur

evaluaties
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GRADUAATSOPLEIDING

PROFESSIONEEL 
GERICHTE BACHELOR schakel-

programma

BACHELOR-NA-BACHELOR MASTER-NA-MASTER

DOCTOR

MASTER

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

WIL JE NA JE OPLEIDING VERDER STUDEREN?

GRADUAAT BACHELOR
vaktechnische

kennis en 
vaardigheden

kleiner

job

bachelor

vakspecifieke
en algemene 
competenties

groter

praktijkgericht
studeren en 

uitgebreide stage

praktijkgerichte 
opleiding en 

werkplekleren

job

master

groepen

diploma

inhoud

soort opleiding



28 — VIVES BIOTECHNIEK — 2022

– Tijdens het werkplekevent kom je via 
  een speeddate in contact met 
  verschillende bedrijfsleiders. 

Jonas Coudeville
over het graduaat 
productie beheer  
land- en tuinbouw

“Na mijn beroepsopleiding elektri-
citeit wilde ik graag iets doen met 
landbouw. Een bacheloropleiding is 
echter te zwaar voor mij want die pak-
ken leerstof zijn echt niet aan mij be-
steed. Toen ontdekte ik bij VIVES de 
gra duaatsopleiding productiebeheer 
land- en tuinbouw. Een haalbare op-
leiding zo blijkt uiteindelijk: we hebben 
twee dagen werkplekleren per week, 
veel leerrijke bezoeken aan andere 

landbouwbedrijven en praktijkgerichte 
vakken. Voor mij is dat ideaal, want ik 
heb altijd al willen verder studeren in de 
landbouw. De uiteindelijke bedoeling 
is om in het landbouwbedrijf van mijn 
ouders aan de slag te gaan en daar te 
kunnen helpen. Daar hielp ik weliswaar 
al, maar voor bepaalde taken – zoals 
gewassen sproeien – heb je speciale 
licenties nodig. Dankzij deze opleiding 
kan ik die verkrijgen.

Als je graag aan de slag wil met 
planten en dieren op een land- of 
tuinbouwbedrijf of gepassioneerd bent 
door landbouwmechanisatie en ook 
wilt leren over het management ervan, 
biedt de opleiding productiebeheer 
land- en tuinbouw je een mooie kans 
om je droom waar te maken. 

 dagonderwijs 

graduaat productiebeheer

keuzetraject

LAND- EN TUINBOUW
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campus Roeselare

programma
• Je opleiding duurt twee jaar en 

elk jaar bestaat uit vier modu-
les. In het eerste jaar ga je op 
ontdekking in de wereld van de 
land- en tuinbouw. Daarna be-
studeer je de drie domeinen van 
land- en tuinbouw: plantaardige 
productie, dierlijke productie 
en mechanisatie. Je leert een 
bedrijfstak beheren en werken 
met mensen. 

• In het laatste jaar ligt de focus 
op kwaliteit, beheer, administra-
tie en specialisatie. Je krijgt les 
in kleine groepen en je gaat let-
terlijk de boer op met bedrijfsbe-
zoeken en werkplekleren. Tijdens 
de practica kan je zelf aan 
de slag met tractor en ploeg, 
klauwverzorgingsmate riaal … 
Door de unieke wissel werking 
tussen theorie en praktijk tijdens 
het werkplekleren ken je snel de 
knepen van het vak. 

• Een afstudeerproject sluit je 
opleiding af. 

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

jobkansen
• bedrijfsverzorger intensieve 

 vee houderij (varkens, pluimvee)
• teamverantwoordelijke tuin-

bouw
• onderhoudsverantwoordelijke
• polyvalente medewerker akker-

bouw

• polyvalente medewerker melk-
vee

• productieplanner
• technicus landbouw -

mechanisatie
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

greep uit de vakken
• plant ontdekking 
• dier ontdekking
• teeltzorg
• geboorte en opfok
• agro-technieken
• oogst en opbrengst
• dierlijke productie
• werktuigkunde en automa-

tisatie
• machines en productie 
• onderhoud
• aandrijftechniek 
• hijswerktuigen en veiligheid
• materiaalkennis

• administratief beheer 
• bedrijfsspecifieke  software 
• productieplanning
• voorraadbeheer
• social skills
• HR en team
• werkplekleren
• afstudeerproject

meer info
campus Roeselare:
051 23 23 30
opleidingshoofd:
joachim.kerckhove@vives.be

vives.be/bio 
@viveshogeschool



30 — VIVES BIOTECHNIEK — 2022

“Ik zit in mijn eerste jaar van het gradu-
aat productiebeheer land- en tuinbouw 
aan VIVES in Roeselare. De belangrijkste 
reden om voor een graduaat te gaan was 
het feit dat het heel praktijkgericht is: zo 
mag ik al heel snel aan mijn stage begin-
nen – ik werk liever met mijn handen 
dan met mijn hoofd (lacht). Ook dat een 
graduaat maar twee jaar duurt was een 
goed argument: ik wil zo snel mogelijk 
aan de slag. Maar meteen gaan werken 
zag ik niet zitten: liever eerst wat kennis 
en ervaring opdoen.” 

Fien Thuy
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Wie ben je en wat wil je? 
Tijd om jezelf even onder de loep te nemen. Waar word je blij van, wat gaat van-
zelf, wat helemaal niet? Wil je verder studeren? Of niet? Universiteit of hogeschool? 
Bachelor of graduaat? Welke hogeschool of universiteit past het beste bij jou? 
Waar wil je studeren? In welk domein ga je een opleiding kiezen?

vraag van één miljoen

 — HOE KIES JE  
JE OPLEIDING?
Zo ga je in vijf stappen van het  
secundair naar het hoger onderwijs.

Sfeer opsnuiven.
Nu is het moment om op bezoek te gaan bij de hogescholen en universiteiten 
die jou interesseren. Snuif de sfeer op, zorg dat je lijstje met interessante op-
leidingen korter wordt, blader eens door een cursus uit een opleiding die jou 
interesseert, breng een weekend door in jouw toekomstige studentenstad …

 januari – februari

Klaar voor de start?
Heb ik de juiste studiekeuze gemaakt? Heb ik nog twijfels? Voel ik mij goed in mijn 
studierichting? Heb je twijfels over je keuze, contacteer dan onze Dienst Studie- 
en Trajectbegeleiding. Het is nooit te laat om van opleiding te veranderen.

 september –  
oktober

 maart – april

Tijd om knopen door te hakken.
Weet je al concreet wat je wil studeren of heb je meer hulp nodig? Jouw lijstje met 
opleidingen moet nu bijna volledig afgevinkt zijn, de meeste infomomenten zijn 
achter de rug. Maar geen paniek: in juni is er ook nog een infodag en als je hulp 
nodig hebt, kan je altijd aankloppen bij de Dienst Studie- en Trajectbegeleiding. In 
augustus is er voor de last minute beslissers ook nog een infoavond.

Vind de opleiding 
die bij je past:

Ga op verkenning.
Verken het hogeronderwijslandschap, bezoek websites van hogescholen en 
universiteiten, download brochures … Vraag hulp bij je vrienden en familie: wat 
vinden zij jouw sterktes en zwaktes? Verzamel je vragen en twijfels en vuur ze af 
op docenten en studenten tijdens de digitale infodagen en open campusda-
gen. Maak een lijstje van opleidingen die in aanmerking komen en kom proeven 
of het studentenleven iets voor jou is tijdens de openlesdagen.

 november –
december

 mei – juni
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 — Ga aan de slag in een 
heus laboratorium.
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 — Ga aan de slag in een 
heus laboratorium.

In het Biolab, een echt 
laboratorium met alles erop 
en eraan, wordt heel wat 
getest.  Studenten, bedrijven 
en  onderzoekers vinden er 
de kennis en het hightech 
materiaal om  antwoorden te 
zoeken op vragen rond dieren, 
planten en voeding. 



praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?

academische 
opening

ontmoetingsdagen

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

start academiejaar

kennismakings-
bowling

escaperoommovie night

Halloween party

herfstvakantie

kerstvakantie

lesvrije week

mysterie-event

Sinterklaas-
cantus

Animals 
on ice

examens

2de kwartaal evaluatie

projectweek spaghetti-avond

1ste kwartaal evaluatie cinemaweek karaoke-avond

foute 
party

Students’  & 
Teachers’ Disco

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE projectweekles

vakantie examen

Afhankelijk van het type op leiding delen we 
een academiejaar op twee manieren in. De 
bacheloropleidingen werken met semesters 
die bestaan uit twee lesperiodes van onge-
veer twaalf weken met daarna examens. De 
graduaatsopleidingen werken met een mo-
dulesysteem waarbij het jaar is opgedeeld 
in meerdere modules van meestal zes of 

zeven lesweken, telkens gevolgd door een 
evaluatie. Aan de hogeschool heb je in ie-
der geval minder les dan in het secundair 
onderwijs. Hoeveel dat precies is, hangt af 
van de opleiding en varieert van 20 tot 25 
lesuren per week. Hoe verder je komt in je 
opleiding, hoe meer lessen vervangen wor-
den door stage.
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praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?

academische 
opening

ontmoetingsdagen

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

start academiejaar

kennismakings-
bowling

escaperoommovie night

Halloween party

herfstvakantie

kerstvakantie

lesvrije week

mysterie-event

Sinterklaas-
cantus

Animals 
on ice

examens

2de kwartaal evaluatie

projectweek spaghetti-avond

1ste kwartaal evaluatie cinemaweek karaoke-avond

foute 
party

Students’  & 
Teachers’ Disco

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE projectweekles

vakantie examen

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

movie night

3de kwartaal evaluatie

4de kwartaal evaluatie

proclamatie

studentenquiz

blok examensinternationale 
groenweek 

groenmanagement

studiereis 
voedingstechnologie, 

groenmanagement, 
biotechnologie, agro-
industrie en landbouw

game café

projectweek buitenlandse 
studiereis

dierenzorg

krokusvakantie

paasvakantie

FEB

MAA

APR

MEI

JUN
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goed om weten

 — STUDEREN 
DOE JE NIET 
 ALLEEN
In de hogeschool speel je op een heel ander level. 
Voel je je wat onwennig? Nergens voor nodig want 
het team van studentenvoorzieningen, kortweg 
Stuvo, staat voor je klaar. 

Kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. 
Gelukkig bestaan er ook financiële 
‘ondersteuners’. Er is de studietoe-
lage van de Vlaamse overheid, als 
je studeert behoud je je groeipak-
ket tot je 25 wordt, je kan werken 
als jobstudent … Al dit fraais is ech-
ter 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.cen-
tenvoorstudenten.be. Stuvo be-
schikt 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 te-
rugbetalen. Een vraag? Kom langs, 
discretie gegarandeerd.

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

In de knoop 
Uiteraard hopen we allemaal dat 
je je tijdens je studententijd altijd 
super in vorm voelt. Als dat niet zo 
is, weet dan dat je terecht kunt bij 

de Psychologische Dienst Stuvo. 
Je wordt er deskundig en bovenal 
gratis geholpen. En vanzelfspre-
kend geldt ook hier dat dat in alle 
vertrouwen gebeurt. Twijfels over 
je studiekeuze, miserie met je lief, 
faalangst, eenzaamheid, slecht 
slapen of andere toestanden: we 
helpen je graag vooruit en zoe-
ken samen naar oplossingen. 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 deelne-
men aan allerhande workshops. 
Omgaan met faalangst, sollicite-
ren, timemanagement, relaxatie, 
het aanbod is groot. Hiervoor be-
taal je een bescheiden bijdrage. 
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Op kot 
In de buurt van de VIVES-campus 
in Roeselare zijn er verschillende 
residenties die samen 124 kamers 
tellen. Het aanbod van privé-ver-
huurders maken we bekend via 
www.kotwest.be. Bij ons kan je te-
recht voor advies en, indien nodig, 
bemiddeling met je kotbaas. We 
hebben ook een degelijk model-
huurcontract dat je op eenvoudig 
verzoek gratis en met de glimlach 
meekrijgt. 

Onderweg 
Alle VIVES-campussen zijn vlot be-
reikbaar met het openbaar ver-
voer. Zowel De Lijn als de NMBS 
hebben verschillende student-
vriendelijke formules. Voor de 

prijs van een dame blanche huur 
je voor een maand een def tige 
tweewieler. Een regelmatig onder-
houd is, behalve de eventuele wis-
selstukken, inbegrepen. Opnieuw 
dragen wij een deel van de kosten, 
en dat met veel plezier. 

Studentenleven 
Studeren is een voltijdse job en 
daarom is het ook goed dat de 
boog nu en dan wat minder ge-
spannen staat. De verschillende 
studentenverenigingen organise-
ren geregeld allerlei leuks. Je kan 
heel voordelig sporten, gezellig re-
creatief maar als je wil ook op ni-
veau. Voor topsporters zijn er trou-
wens 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.

contact:

– Onze Stuvo-medewerkers 
 zorgen  ervoor dat je je bij VIVES 
goed voelt. 

TOT JE DIENST
Bij VIVES willen we dat je je goed voelt in de opleiding die je hebt 
gekozen en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat is geschre-
ven. Heb je een vraag of probleem? Hoe klein, groot, gênant of vreemd 
ook? Bij Stuvo, de Dienst voor Studentenvoorzieningen, en Stutra, de 
Dienst voor Studie- en Traject bege leiding, kan je terecht met de meest 
uiteenlopende vragen over sociale bijstand, financiële ondersteuning, 
psychologische ondersteuning, huisvesting, studentenwerking (sport & 
cultuur), mobiliteit en catering, studiebegeleiding … 
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Serena-Lynn Geldof  –  Topsporter Belgian Cats

studeren op afstand

 — HET DIPLOMA VAN 
JE LEVEN OP MAAT 
VAN JE  LEVEN
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Ontdek al onze 
 opleidingen en afstudeer-

richtingen op afstand:

Afstandsonderwijs: je hebt er wellicht al eens van gehoord. 
Maar wat houdt dat precies in? En weegt het behaalde 
diploma evenveel als hetzelfde diploma via dagonderwijs?

De filosofie achter afstandsonderwijs? Niets of nie-
mand zou in de weg mogen staan van jouw diplo-
ma. Wil je bijvoorbeeld topsport combineren met 
een opleiding hoger onderwijs dan kan dat niet al-
leen in dagonderwijs, maar ook via afstandsonder-
wijs. Zelfs wonen in het buitenland mag geen belem-
mering zijn om een opleiding te volgen. Vanuit die 
filosofie zet VIVES al meer dan twintig jaar in op af-
standsonderwijs. En met succes, want met zo’n 3000 
‘afstandsstudenten’ zijn we koploper in Vlaanderen!

Studeren waar en wanneer je wil
Kort en bondig komt afstandsonderwijs neer op 
‘studeren vrij van tijd en ruimte, dus waar en wan-
neer je zelf wil’. Je volgt een modeltraject of je stip-
pelt een volledig eigen traject uit, met maximale 
aandacht voor je beschikbare tijd. Je kiest zelf wan-
neer je studeert. Ook jouw examenmoment beslis 
je zelf. Als enige hogeschool in Vlaanderen beschikt 
VIVES over een examencentrum met flexibele exa-
menmomenten waardoor je het hele jaar door exa-
mens kunt afleggen, zelfs van thuis uit.

Een mix van zelfstudie en begeleiding
Je volgt de opleiding op jouw ritme, in een mix 
van zelfstudie en (online) begeleiding met gebruik 
van aangepast studiemateriaal. Handboeken, 

zelfgeschreven cursussen, instructiefilmpjes voor 
vaardigheden, digitale oefenplatformen … VIVES 
heeft het allemaal ter beschikking, zodat het per-
fect mogelijk is om in alle comfort van op afstand 
te studeren (hoewel er binnen bepaalde oplei-
dingen nog vaste contactmomenten en/of een 
beperkt aantal trainingssessies worden voorzien). 
Hoe dan ook VIVES maakt er een erezaak van om 
jouw diplomadroom waar te maken.

Evenveel waard als een ‘gewoon’ diploma
Nog het beste nieuws van allemaal: studeren via 
afstandsonderwijs levert een volwaardig bachelor-
diploma op. Dat betekent dat het resulterende diplo-
ma evenveel waard is als dat van de dagopleiding. 

Jouw kwaliteitsgaranties
Waarom afstandsonderwijs aan Hogeschool VIVES? 
Daar zijn drie erg goede redenen voor. Ten eerste is 
ons opleidingsaanbod op afstand veruit het groot-
ste op de markt. Ten tweede hebben we meer dan 
twintig jaar ervaring op vlak van afstandsonderwijs. 
Ten derde houden we, op basis van wetenschappe-
lijk onderzoek, de opleidingen en begeleiding up-to-
date zodat ze perfect op de arbeidsmarkt zijn afge-
stemd. En dat doen we met maar één ambitie: jouw 
slaagkansen als ‘afstandsstudent’ maximaliseren.
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“Om maar met de deur in huis te vallen: een fulltime job combineren met een opleiding – zoals 
ik via afstandsonderwijs doe – is niet evident. Ik moet er dus wel de nodige ambitie en motivatie 
voor aan de dag leggen, omdat ik er mijn vrije tijd grotendeels aan besteed, zeker omdat er ook 
stage is. Dat gezegd zijnde, is het een heel verrijkende ervaring, waarbij ik op heel wat steun 
van mijn werkgever en goede begeleiding van VIVES kan rekenen. Waarom ik het doe? Ik ben nu 
32 en heb altijd graag in tuinen gewerkt hoewel ik al tien jaar een bureaujob uitoefen. Dankzij de 
bachelor biotechnologie, groenmanagement kan ik die droom toch waarmaken.”

Jakob Bilcke



 — STUDEREN VOORBIJ 
DE LANDSGRENZEN
Studeren of stage lopen in het buitenland: het is een 
boeiende en verrijkende ervaring. Je maakt nieuwe 
vrienden, je leert een andere cultuur kennen …   
én het heeft een positieve impact op je cv. 

6000  
Vlaamse studenten  
in 2018-19 naar het 

buitenland

duur buitenlandse 
studie 

± 4,7 
maanden

duur buitenlandse 
stage

± 3,7  
maanden

309  
buitenlandse 

studenten in VIVES

528  
VIVES-studenten 

studeerden  
in het buitenland

232  
studenten op 

intercontinentale 
uitwisseling

partnerscholen  
in 62 landen

top 3 bestemmingen:  

Spanje, Frankrijk, 
Nederland
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Onze campus in Roeselare 
beschikt over een volledig 

uitgeruste dierenartsen-
praktijk waar je als student 

dierenzorg vaak les hebt.

 — Ongetwijfeld de beestigste 
 VIVES-campus.
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Binnen werkveldverkenning 
 bezoeken we geregeld de sector 
waarvoor je hebt gekozen.

In het centrum van  West-Vlaanderen 
zijn uitstappen naar landbouw-

bedrijven nooit ver weg.
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OK

registreren 
Indien je langskomt, maak je het jezelf een stuk 
gemakkelijker als je vooraf online registreert via 
www.vives.be/inschrijven. Vink 'inschrijven 
op campus' aan. 

definitief 
inschrijven

 
registreren op 

www.vives.be/inschrijven

ONLINE

OP DE CAMPUS

inschrijven

praktisch

 — HOE INSCHRIJVEN?
Je kan je volledig online inschrijven of 
langskomen op één van onze campussen. 

1.
2.

2.
1.
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studentenkaart  
thuis ontvangen

studentenkaart 
meteen mee

 
identiteitskaart en 

pasfoto opladen

identiteitskaart 
meebrengen

pasfoto 
laten nemen

3.

4.

5.

4.
3.
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laatste woord

 — BESTE
STUDENT ...
Van het middelbaar onderwijs naar het hoger … 
een hele verandering. Mijn gouden raad: maak ge-
bruik van deze nieuwe setting om een frisse start 
te maken en verder te bouwen aan jouw toekomst. 

De ideale start
VIVES is dé ideale plaats om verder te studeren. 
We houden klasgroepen bewust klein en de do-
centen hebben veel contact met studenten. “Een 
warme omgeving” en “persoonlijk contact” is het 
eerste wat ze antwoorden op de vraag wat ze 
meest waarderen bij VIVES. Studenten voelen zich 
bij ons geen nummer. Als je je thuis voelt in de 
hogeschool en als je een nauw contact hebt met 
je docenten, leer je ook vaak beter.

Werken aan je toekomst 
Als waarderende en warme hogeschool focussen 
we op de vorming van professionele bachelors 

en graduaten. We begeleiden je graag tijdens 
dit traject en stimuleren je om met passie en en-
gagement in het leven te staan. Probeer studeren 
ook nooit te zien als een opgave. Dingen bijleren, 
jezelf verbeteren en werken aan je toekomst, dat 
is toch fantastisch? Bij VIVES krijg je de kans om 
je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Dit zal misschien niet altijd zonder slag of stoot 
verlopen, maar onze gedreven docenten en me-
dewerkers zullen je tijdens deze tocht motiveren, 
uitdagen en begeleiden. Samen bouwen aan 
jouw toekomst, dat is ons uitgangspunt. 

Ik wens je heel veel succes bij deze nieuwe stap 
in je leven.

Joris Hindryckx
algemeen directeur



CAMPUSSEN
VIVES

campus Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10

050 30 51 00
campus.brugge@vives.be 

–
campus Brugge Station

Spoorwegstraat 12
050 40 59 00

campus.brugge@vives.be 
–

campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145

056 26 41 60
campus.kortrijk@vives.be

–
campus Oostende Station

Lijndraaiersstraat 60
059 56 90 00 

campus.oostende@vives.be
–

campus Oostende VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c

059 30 81 50
campus.oostende@vives.be

–
campus Roeselare

Wilgenstraat 32
051 23 23 30

campus.roeselare@vives.be 
–

campus Torhout
Sint-Jozefstraat 1

050 23 10 30
campus.torhout@vives.be 

STUDIEGEBIEDEN
VIVES

biotechniek
studiegebieddirecteur
Jan Vandekerckhove

jan.vandekerckhove@vives.be 
–

gezondheidszorg
studiegebieddirecteur

Nancy Boucquez
nancy.boucquez@vives.be 

–
handelswetenschappen 

en bedrijfskunde
studiegebieddirecteur

Johan De Langhe
johan.delanghe@vives.be 

–
onderwijs

studiegebieddirecteur
Noël Selis

noel.selis@vives.be 
–

sociaal-agogisch werk
studiegebieddirecteur

Veerle Dekocker
veerle.dekocker@vives.be 

–
technology

studiegebieddirecteur
Veerle De Mey

veerle.demey@vives.be 



 —  WELKOM
voor meer info of om ons beter te leren kennen.

APRIL

MAART

JUNI

MAART

AUGUSTUS

APRIL

27

12

25

13

26

21

OPENLESDAG
alle VIVES-campussen

14u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

13u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

10u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

13u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

16u - 21u

INFOAVOND
campus Brugge & Kortrijk

19u - 21u

Op de hoogte blijven van onze info- en ontmoetingsdagen? 
Ga naar vives.be/infodagen of snuister in het 

lesmateriaal op infodag.vives.be


