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“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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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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 — Campus Kortrijk,  mogelijkheden 
zat om volop van het 
 studentenleven te genieten.
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Op campus Kortrijk zijn er verschil-
lende  studentenrestaurants met 
elke dag een nieuwe dagschotel en 
daarnaast ook een aanbod met onder 
andere pastaschotels, vegetarische 
maaltijden en belegde broodjes.



studenten sociaal-agogisch werk getuigen over

 — HUN STAP NAAR 
HET HOGER  
ONDERWIJS
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Het klinkt cliché, maar volg bij je studiekeuze je 
hart. Uiteindelijk zal je je job ook met hart en ziel 
moeten uitoefenen. Sociaal-agogisch werk is een 
studiegebied waarin alles draait rond werken met 
mensen. Maar wat houdt dat precies in?

Hoe bevalt het studentenleven jullie, om 
maar met de deur in huis te vallen?
Kris: “Heel goed, ik had de opleiding en het 
studeren eerlijk gezegd moeilijker verwacht. 
Het studentenleven valt hier ook goed mee. 
Kortrijk is een rustige stad, dus de dopen 
zijn hier minder extreem en de studenten-
verenigingen zijn kalmer dan in de grote 
studentensteden. Of ik als Kempenaar hier 
snel mijn draai vond? Goh, je wordt hier al 
snel in projectgroepjes samen gezet, waar-
door je automatisch vrienden maakt. Dat 
zou in een aula toch wel anders zijn.”
Mouna: “Omdat ik een graduaatsopleiding 
volg ben ik heel veel op mijn stage, zodat ik 
Kortrijk, de campus en mijn medestuden-
ten niet zo gemakkelijk heb leren kennen. 

Ik vond dat wel een beetje jammer maar 
daar komt wel verandering in in de loop 
van het jaar.”
Emiel: “Kortrijk kan je uiteraard niet vergelij-
ken met Leuven, dat is een heel andere stu-
dentenstad, die vooral draait rond feesten. 
In Kortrijk is dat niet het geval, maar dat vind 
ik allerminst een minpunt. Ik zit gewoon wel 
eens graag rustig op café om iets te drin-
ken. En als je wil dansen, kan je altijd naar ’t 
Kanon of Den Chips (lacht). Maar ook binnen 
de opleiding word je zelfs uitgedaagd om 
contact te leggen, bijvoorbeeld via groeps-
werken. Zelfs met studenten van andere 
richtingen. Ook de  docenten zijn gemakke-
lijk aanspreekbaar. Deze laagdrempeligheid 
zie ik echt als een meerwaarde.”



12 — VIVES SOCIAAL-AGOGISCH WERK — 2022

 — Gedurende de volledige opleiding 
staan jouw talenten, inzet 
en beroepsvaardigheden centraal.

Waarom hebben jullie destijds  eigenlijk 
voor VIVES gekozen?
Lieselot: “Veel mensen hebben mij dat ge-
vraagd: waarom ga je niet in Gent stude-
ren? Zeker aangezien ik van Oudenaarde 
kom. Toen ik naar de SID-ins in Gent en 
Kortrijk ben geweest, had 
ik bij VIVES écht het gevoel 
dat ik welkom was en dat 
ze mij wilden leren kennen. 
In Gent had ik meer het 
gevoel een van de zovelen 
te zijn. Aangezien ik bij mijn 
bachelor een zekere hou-
vast nodig heb, heeft die 
openheid en vriendelijk-
heid echt wel de doorslag 
gegeven.”
Kris: “Daar kan ik me volledig bij aansluiten. 
Er heerst hier een open cultuur, je kan altijd 
aankloppen bij docenten als je een vraag 
hebt …”

Even over de studiekeuze: hoe lastig is 
het om die knoop door te hakken?
Tine: “Ik vond dat eerlijk gezegd heel las-
tig. Maar dat was al in het middelbaar zo: 
ik deed er schoonheidsverzorging, gewoon 
omdat ik niet wist wat ik anders moest 
doen. Ik wilde sociaal werk doen, maar vol-
gens mijn ouders zat daar geen toekomst 
in, dus ben ik hen gevolgd. Ik ben toen gaan 

reizen, heb veel nagedacht en uiteindelijk 
besloten om toch sociaal werk te doen. Ik 
heb er nog geen seconde spijt van.”
Goedele: “Mijn verhaal is wat gelijklopend: 
veel begonnen, weinig afgemaakt. Ook wel 
wat te veel van het leven genoten (lacht). 

En ik heb intussen in het 
werkveld gestaan. Dus nu 
ben ik wel dubbel en dik ge-
motiveerd, en mijn docen-
ten weten dat ook.”

Om even in te pikken op 
dat  genieten van het leven: 
is daar wel tijd voor?
Kris: “Het hangt ervan af hoe 
je je tijd indeelt natuurlijk. 
Sommige studenten hinken 

vanaf het begin achterop, omdat ze meteen 
uitgaan en lessen verwaarlozen. Anderzijds 
heb je studenten die twee weken voor de 
blok nog ruim voldoende tijd hebben voor 
hobby’s of andere activiteiten. Je mentaliteit 
speelt daar met andere woorden een grote 
rol in. Zeker in het eerste jaar bachelor, dat 
door de  theorie een soort filterjaar is. Kortom, 
veel hangt af van motivatie.”
Mouna: “Bij een graduaat is dat nog iets 
gemakkelijker, denk ik. Bij ons is er echt wel 
voldoende tijd voor andere dingen, omdat 
wij ten eerste minder moeten studeren en 
veel meer focussen op werkplekleren. We 

“Panikeer niet 
als je het nog niet 

meteen weet. Neem 
voldoende tijd om 
de verschillende 
opleidingen en 
campussen te 

verkennen.”
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hebben ook geen specifieke blok- of exa-
menperiode, evaluaties worden doorheen 
het jaar gespreid. Ik vind het erg fijn om 
met beide voeten in het werkveld te staan 
en bezig te zijn. Met de neus in de boeken 
zitten is niet echt iets voor mij. Door vanaf 
de start al te gaan werken, ontdek je ook 
veel sneller of dit echt iets voor jou is.”

Wat de studiekeuze betreft, welk  advies 
zou je studenten die nu  moeten kiezen 
geven?
Mouna: “Het klinkt misschien cliché, maar 
volg je hart. Luister niet naar je omge-
ving, maar in de eerste plaats naar jezelf. 
Anderzijds: laat je voldoende begelei-
den in je keuze, maar laat je dromen niet 

vermorzelen door fout advies. Als iemand 
zegt dat je een richting die je wil doen zeker 
niet zal aankunnen: ga er dan toch gewoon 
voor als daar je passie ligt. Alleen door te 
proberen zal je het te weten komen.”
Goedele: “Je moet zeker niet panikeren als 
je het nog niet meteen weet. Je bent heus 
niet de enige die twijfelt. Neem je tijd om 
de verschillende opleidingen te verkennen 
en focus je niet direct op één richting. De 
waaier is zo breed dat er misschien iets an-
ders is dat je nog beter ligt.”
Emiel: “En als je in een verkeerde richting 
blijkt te zitten, beschouw dat semester of 
jaar dan niet als verloren. Sowieso zal je er 
wel iets uit leren rond wat je later wel of niet 
wil doen. Dus er is altijd wel winst.”
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O Je hebt een hart voor mensen, 
jong en oud.

O Je wil je inzetten voor  mensen 
die kwetsbaar zijn in onze 
samenleving.

O Je draagt graag zorg voor 
anderen. 

O Je bent sociaal en mee
voelend en gaat gemakkelijk in 
gesprek met anderen.

O Je draagt veiligheid hoog in 
het vaandel en leidt daarbij 
alles graag in goeie banen.

O Je wil een actieve rol spelen 
in het begeleiden en coachen 
van leerlingen, ouders en 
leerkrachten.

O Je wil mensen begeleiden naar 
een job die bij hen past.

O Je houdt ervan culturele 
manifestaties en educatieve 
activiteiten te organiseren en 
te ontwikkelen.

O Je droomt ervan om ooit 
 opvoeder te worden.

O Je houdt ervan mensen te 
ondersteunen in hun woon en 
leefomgeving.

O Je wil mee helpen zoeken 
naar duurzame oplossingen 
voor bepaalde knelpunten, 
 drempels ... 

O Je wil bouwen aan de profes
sionele loopbaan van mensen.

O Je wil graag mensen informe
ren, wegwijs maken, en helpen 
zodat ze krijgen waar ze recht 
op hebben. 

O Je draagt het welbevinden van 
mensen hoog in het vaandel.

O Je wil mensen met een 
psychische kwetsbaarheid 
ondersteunen.

O Je wil mee helpen denken over 
de samenleving en stad van 
morgen.

O Je wil mee helpen bouwen 
aan een buurt en samenleving 
waar het goed is om te wonen 
en te leven.

O Je ziet jezelf werken binnen 
de (bijzondere) jeugdzorg of 
gehandicaptenzorg.

sociaal-agogisch werk

 — IETS VOOR 
JOU?
Drie of meer checks in deze lijst? Lees dan 
verder en ontdek welke opleidingen jij kan 
volgen binnen sociaal-agogisch werk.
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“De bachelor sociaal werk, meer bepaald de 
afstudeerrichting sociaal-cultureel werk heb 
ik gekozen omdat ik een wereldverbeteraar 
wil zijn: ik wil een betere wereld voor ie-
dereen helpen creëren. Ik ben namelijk zelf 
iemand met een zwarte huidskleur en heb 
daar de nodige problemen mee ervaren – ik 
wil anderen in die situaties helpen, door hen 
te wijzen op hun rechten en laagdrempelige 
workshops te geven. Het tweede jaar bevalt 
me nog meer dan het eerste, omdat we nu 
echt specifiek op culturele thema’s werken. 
Zo wordt het voor mij duidelijker wat ik later 
wil gaan doen met mijn diploma.”

Jasmien Demulder
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– Of het nu via werkplekleren is of 
  via stages; alle middelen zijn 
  goed om snel voeling te krijgen 
  met de werkvloer. 
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 afstudeerrichtingen
 30   arbeids- en organisatiepsychologie
 32   klinische psychologie
 34  school- en pedagogische psychologie
36  bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement
 afstudeerrichtingen
 36 care en vitaliteitsmanagement
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 40 wellness en spamanagement
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INTERDISCIPLINAIRE TRAJECTEN
44  • herstelgericht en verbindend werken
 • jong geweld
 • sterk(er) divers
 • (z)ondernemen
 • samen stad maken
 • forensisch werken
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onze bacheloropleidingen

 — OVERZICHT
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– Gedurende deze opleiding kan
   je ook het attest preventie-
  adviseur III behalen.

Kris De Peuter
over de opleiding 
 maatschappelijke  
veiligheid 

“Nadat ik in mijn thuisstad Turnhout het 
zevende jaar integrale veiligheid had 
gevolgd, wist ik heel goed dat de veilig-
heidssector me zeer sterk boeide en dat 
ik hierin verder wou. De opleiding maat-
schappelijke veiligheid biedt me deze 
kans door heel wat tools, vaardigheden 
en denkkaders aan te reiken die onont-
beerlijk zijn bij het managen van projecten 
rond leefbaarheid en veiligheid. Typerend 
is het preventief, integraal en mensgericht 

denken. Wat ik als Kempenzoon van 
Kortrijk vind? In het begin was het ac-
cent behoorlijk moeilijk, maar ik werd al 
gauw one of the guys. Ik zit hier graag op 
kot en de campus is heel fijn. Ik doe mo-
menteel stage in het Sportpaleis waarbij 
ik samenwerk met de organisatie om de 
veiligheid van de artiesten te garanderen. 
Ik zou graag die richting verder uitgaan. 
Zeker omdat ik zo ook al eens een con-
certje kan meepikken.”

 dagonderwijs 

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

bachelor in de

MAATSCHAPPELIJKE 
 VEILIGHEID
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campus Kortrijk

meer info
campus Kortrijk
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50

vives.be/saw
#VERYVIVES  

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

Jobkansen
• medewerker bij:

• stedelijke preventiediensten
• beveiligingsorganisaties
• lokale politiezones
• jeugddiensten
• evenementenbureaus
• brandweerkorpsen
• private bewakingsdiensten

• consultancybedrijven
• ziekenhuizen
• rust- en verzorgingstehuizen
• instellingen bijzondere jeugdzorg
• openbare vervoersmaatschap-

pijen
• bedrijven
• bedrijvencampussen

programma
• Je krijgt een heel gevarieerd 

lesprogramma waarin je leert 
kijken naar veiligheid door een 
integrale bril. We leiden je op 
tot een professional die op een 
kritische en deskundige manier 
antwoorden zoekt op vragen 
over onveiligheidsgevoelens, 
agressie, overlast, criminaliteit, 
risico’s ...  

• Jij en je medestudenten worden 
gevormd tot beleidsmedewer-
kers, regisseurs, onderzoekers, 
consultants, preventiewerkers of 
opleiders, breed geschoold op 
het vlak van veiligheid, veilig-
heidsbeleid en veiligheidszorg. 
Er is veel aandacht voor het 
trainen van vaardigheden, 
conflicthantering, omgaan met 
agressie en crisis, crisiscommu-
nicatie … 

stage
Je gaat vanaf het tweede jaar 
zeven weken op verkenningssta-
ge waar je de kans krijgt je eerste 
stappen in het werkveld te zetten.
In het derde jaar ga je op verdie-
pingsstage gedurende elf weken 
waar je de mogelijkheid zal krijgen 
om eigen projecten vorm te ge-
ven en je professioneel verder te 
ontwikkelen.

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
bram.lembrechts@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• beroepsoriëntatie
•  verkenningsstage
• verdiepingsstage
• bijzondere wetgeving 

 veiligheid
• criminologie
• crisisbeheer en  noodplanning
• crisiscommunicatie
• diversiteit
• economie
• evenementen en  veiligheid
• evoluties in het 

 veiligheidsdenken
• filosofie en ethiek
• Global Security Issues
• informatie- en  onderzoeks- 

 vaardigheden
• inleiding integrale  veiligheid

• intrafamiliaal geweld
• spreek-, schrijf- en sociale vaar-

digheden
• agressie en crisis
• organisatie veiligheidssector 

en haar sociale en internatio-
nale partners

• project integrale veiligheid
• psychologie en biologie
• recht
• risicomanagement
• sociologie
• statistiek
• straf- en jeugdrecht
• studie dader- en slachtoffer-

schap
• terrorisme en radicalisering
• veiligheidsbeleid en diagnostiek
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Lieselot Schellekens
over de opleiding 
 orthopedagogie 

“Ik studeer bachelor  ortho peda  gogie. 
Ik zie mezelf als praktijkgericht ortho-
pedagoog – je werkt namelijk met 
mensen in een kwetsbare situatie. Met 
orthopedagogie kan je met heel wat 
doelgroepen aan de slag – kinderen, 
volwassenen, senioren ... Dat maakt 
het wat moeilijker om te kiezen, maar 
anderzijds vind je zo de richting die je 
best ligt. Ik heb voor VIVES gekozen om-
dat de vriendelijkheid en openheid op 

de SID-in-beurs mij echt opviel. Ik kreeg 
meteen het gevoel van ‘ze willen mij 
hier écht leren kennen’. Ook de nadruk 
op workshops en andere lesmanieren 
om je te helpen de leerstof te bevatten 
sprak mij direct aan. Net als de stages, 
die we trouwens al vanaf het eerste 
jaar kregen. Ik wil vooral helpen men-
sen hun leven zo aangenaam mogelijk 
te maken, ondanks hun mogelijke be-
perking of moeilijke thuissituatie.”

– Een groep studenten kreeg hun  
  projectwerk gepubliceerd bij      
  een uitgeverij.

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

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs
	  duaal leren

bachelor in de

ORTHOPEDAGOGIE
(praktijkgericht orthopedagoog)
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campus Kortrijk

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

jobkansen
• begeleider, medewerker, (team)

coördinator of verantwoordelijke 
in:
• voorzieningen van de bijzon-

dere jeugdbijstand
• voorzieningen van het Vlaams 

Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH)

• het algemeen welzijnswerk
• de ouderenzorg

• de psychiatrische hulpverle-
ning

• de sector van integratie en 
 opvang van asielzoekers

• het onderwijs
• een jeugddienst of het jeugd-

welzijnswerk
• kinderopvang, opvoedingswin-

kels en ‘Huizen van het Kind’

programma
• Het accent in de opleiding ligt 

sterk op interactie en zelfreflec-
tie. Je doet dit via hoorcolleges, 
leerteams, probleemgestuurd 
leren, werkcolleges en vaardig-
heidstraining. We kiezen voor 
een theoretische onderbouw, 
met aandacht voor een ortho-
pedagogische lijn, onderzoeks-
vaardigheden en een internatio-
nale leerlijn. 

• Je krijgt veel kansen om je be-
roepsspecifieke vaardigheden te 
trainen met veel aandacht voor 
creatieve werkvormen: bewe-
ging, woord, drama en muzikale 
of beeldende vorming. 

• Via projectwerk maak je kennis 
met levensechte situaties en 
werk je  allerlei acties uit.

stage
We starten vanaf het eerste jaar 
met praktijkervaring. Je maakt in 
de opleiding kennis met verschil-
lende zorgvragen en sectoren. 
Tijdens de stages reflecteer je in 
de leerteams samen met mede-
studenten over je ervaringen op 
stage en je groei als praktijkge-
richt orthopedagoog.

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
wouter.leplae@vives.be 

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• zorg dragen en begrenzen
• aanzet naar orthopedago-

gisch management
• actuele orthopedagogische 

visies
• algemene psychologie
• creativiteit in de praktijk
• ethiek — deontologie — cliën-

tenrechten
• gespreksvaardigheden
• interdisciplinaire studies van 

actuele thema’s
• jeugd- en strafrecht
• onderzoeksvaardigheden
• ontwikkelingspsychologie

• oriëntatie op het orthopeda-
gogische werkveld

• orthopedagogie in internatio-
naal perspectief

• orthopedagogisch handelen
• orthopedagogische concep-

ten
• orthopedagogische 

 methoden
• sociaal-agogische 

 vaardigheden
• sociologie
• welzijnsbeleid
• werken met groepen
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Heidi Claerhout
over de afstudeerrichting 
 maatschappelijke  
advisering 

“Ik studeer bachelor sociaal werk, met 
als afstudeerrichting maatschappelijke 
advisering. Ik heb voor VIVES gekozen 
omdat ik gehoord had dat de bege-
leiding en ondersteuning hier top was. 
Gezien ik een beperking heb, is dit erg 
belangrijk voor mij. De stap naar het ho-
ger onderwijs was niet evident, aange-
zien ik nogal introvert ben en les volgde 
in het buitengewoon onderwijs, in een 
klas met slechts drie personen – dat 

is in het hoger onderwijs toch net iets 
anders. Er zijn vaak ontspanningsacti-
viteiten waardoor ik veel vrienden heb 
gemaakt. Je moet wel hulp of onder-
steuning durven vragen als je er nood 
aan hebt. Voor vakken die ik minder 
goed kon volgen, heb ik bijlessen ge-
volgd. Ik dacht eerst de graduaatsoplei-
ding sociaal werk te volgen, maar heb 
me toch aan de bachelor gewaagd. En 
die valt bijzonder goed mee.”

– Als afgestudeerde ben je breed inzetbaar in  
  het werkveld en vind je binnen de kortste  
  keren een toffe job als sociaal werker.

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

Heel wat mensen hebben onvoldoende 
inzicht in hun rechten en plichten en 
zien door de bomen het bos niet meer. 
Na deze opleiding kan je nagaan hoe 
je met de toepassing van het recht 
hun situatie kan verbeteren en treed 
je op als bemiddelaar. Als sociaal-
juridisch consulent kan je aan de 
slag bij justitiehuizen, vakbonden, 
mutualiteiten, vdab …

bachelor in het sociaal werk

afstudeerrichting

MAATSCHAPPELIJKE ADVISERING
(sociaal-juridische dienstverlening)
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campus Kortrijk

meer info
campus Kortrijk
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50

vives.be/saw
#VERYVIVES  

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

jobkansen
• sociaal-juridisch consulent bij:

• justitiehuizen
• vakbonden
• sociale verhuurkantoren
• mutualiteiten
• VDAB
• ocmw
• overheidsdiensten

• RVA
• sociale inspectie 
• huisvestingsdienst
• ombudsdiensten
• gevangenis
• bemiddeling in strafzaken

programma
In jaar één zetten we in op een 
brede basis met maatschappij-
gerichte vakken en de praktijk van 
het sociaal werk. In jaar twee kies 
je voor één van de vier afstudeer-
richtingen: maatschappelijk werk, 
personeelswerk, maatschappelijke 
advisering of sociaal-cultureel 
werk. Als maatschappelijk advi-
seur doe je aan sociaal-juridische 
dienstverlening. Je focust op hoe 
je mensen met hun rechten kan 
helpen door hen goed te informe-
ren en te adviseren. Naast extra 
rechtsvakken is er aandacht voor 
bemiddeling en verslaggeving en 
leer je hoe je de belangen kan be-
hartigen van mensen die het nodig 
hebben. De opleiding bestaat uit 
een goede combinatie van theorie, 
vaardigheden, methodieken en 
praktijk. In het derde jaar werk je 
samen met een organisatie uit het 
werkveld een echt project uit.

stage
Je kan stage lopen in tal van 
sectoren: justitiehuizen, vakbonden, 
sociale verhuurkantoren, huis-
vestingsdiensten van steden of 
gemeenten, ocmw’s, kinderrecht-
winkels, sociale inspectie, ombuds-
diensten, mutualiteiten, studenten-
voorzieningen … In jaar één heb je 
veertig uur praktijk. In jaar twee en 
drie heb je respectievelijk zeven en 
dertien weken stage.

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
jan.labbe@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• arbeidsrecht
• basismethodieken
• casuïstiek
• demografische ontwikke-

lingen en maatschappelijke 
 veranderingen

• economie
• ethiek en deontologie
• filosofie
• inleiding sociaal werk
• inleiding tot het recht
• juridische casussen
• methodiek sociaal-juridische 

dienstverlening
• onderzoeks- en informatie-

vaardigheden

• praktijkervaring en reflectie
• psychologie
• sociaal beleid
• sociaal werk in een internatio-

naal perspectief
• sociaal-economische 

 vraagstukken
• sociale instituties
• sociale psychologie
• sociale vaardigheden
• sociale zekerheidsrecht
• sociologische basisbegrippen 

en modellen
• straf- en jeugdrecht
• structureel sociaal werk
• thema’s uit het recht
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Emiel Cooman
over de afstudeerrichting 
 maatschappelijk werk 

“De eerste twee jaar van mijn opleiding 
zijn erg goed meegevallen. Ook over de 
stage kan ik alleen maar positief zijn. 
Maatschappelijk werk is leren aan de 
slag gaan met mensen die het niet al-
tijd alleen meester kunnen. Je helpt hen 
om hun leven terug op de rails te krijgen. 
Dat kan financieel zijn, maar ook sociaal, 
psychologisch, educatief … Het belang-
rijkste is dat je hen versterkt om zichzelf 
te kunnen helpen. Ik had aanvankelijk 

een andere opleiding gekozen, maar 
ben gestopt en beginnen uitkijken naar 
een richting waarin ik mensen echt 
kan helpen. Een job die me het gevoel 
geeft dat ik een verschil kan maken in 
iemands leven. Je moet echt je passie 
volgen, want dan kan je je echt smij-
ten. Eenmaal ik voldoende ervaring heb 
opgedaan, wil ik les geven zodat ik an-
deren kan aanzetten een goed maat-
schappelijk werker te worden.”

– Met een double degree in International  
  Social Work studeer je twee semesters in het   
  Engels in Ludwigsburg (Duitsland).

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in het sociaal werk

afstudeerrichting

MAATSCHAPPELIJK WERK

Met deze opleiding kan je alle kanten 
uit: integrale jeugdhulp, geestelijke 
gezondheidszorg, thuiszorg, sociale 
economie, OCMW, centra voor alge-
meen welzijnswerk ... Als maatschap-
pelijk werker maak je het verschil voor 
mensen die kwetsbaar zijn. Je zou 
graag mensen begeleiden, wegwijs 
maken en voor hen bemiddelen zodat 
ze krijgen waar ze recht op hebben.
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campus Kortrijk

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

jobkansen
• leerlingbegeleider
• contextbegeleider in diensten 

voor gezinsondersteuning
• arbeidstrajectbegeleider
• maatschappelijk werker in de 

ouderenzorg, zorg voor perso-
nen met een beperking, ocmw, 
integrale jeugdhulp, sociale 
dienst van een ziekenhuis, op-
vangcentra ...

• algemeen welzijnswerker in 
centra algemeen welzijnswerk, 
slachtofferhulp, vrouwenopvang

• pleegzorgbegeleider in adoptie- 
en pleeggezinnendiensten

• psychosociaal begeleider in de 
 geestelijke gezondheidszorg

programma
In jaar één zetten we in op een bre-
de basis met maatschappijgerichte 
vakken en maak je kennis met de 
praktijk van het sociaal werk. In jaar 
twee kies je voor één van de vier af-
studeerrichtingen: maatschappelijk 
werk, personeelswerk, maatschap-
pelijke advisering of sociaal-cul-
tureel werk. Als maatschappelijk 
werker zoek je naar hoe je mensen 
kan versterken en verbinden met 
hun omgeving. De klemtoon ligt 
op het psychosociaal welzijn en 
de ruimere context van je cliënt. 
Daarnaast leer je hoe je knelpunten 
kan signaleren aan het beleid en ga 
je op een constructieve manier op 
zoek naar duurzame oplossingen. 
De opleiding bestaat uit een com-
binatie van theorie, vaardigheden, 
methodieken en praktijk. In jaar drie 
werk je samen met een organisatie 
uit het werkveld een project uit.

stage
Er is een brede waaier aan stage-
mogelijkheden bij kinderopvang-
centra, centra integrale jeugdzorg, 
adoptie- en pleeggezinnendiensten, 
de sociale dienst van een ziekenhuis 
of woonzorgcentrum, organisaties 
voor personen met een beperking, 
clb’s, politie, justitieel welzijnswerk, 
geestelijke gezondheidszorg … In 
jaar één heb je veertig uur praktijk. In 
jaar twee en drie loop je respectie-
velijk zeven en dertien weken stage.

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
jan.labbe@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• casuïstiek
• ethiek en deontologie
• filosofie
• geestelijke gezondheidszorg
• gesprekstechnieken
• demografische ontwikkelin-

gen en maatschappelijke 
veranderingen

• inleiding sociaal werk
• inleiding tot het recht
• jeugd- en strafrecht
• methodiek maatschappelijk 

werk en systeemgerichte 
hulpverlening

• onderzoeks- en 

informatievaardigheden
• praktijkervaring en reflectie
• psychologie
• sociaal beleid
• sociaal werk in een inter-

nationaal perspectief
• sociaal-economische 

 vraagstukken
• sociale instituties
• sociale vaardigheden
• sociale zekerheidsrecht
• sociologie: begrippen en 

modellen
• structureel sociaal werk
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– Als student heb je de keuze om je  
  internationale competenties verder te 
  ontplooien in een 'international track'.

Ellen Foroozandeh
over de afstudeerrichting 
 personeelswerk 

“Ik studeerde sociaal werk met focus 
op personeelswerk. De opleiding bood 
mij echt wel wat ik er van verwacht had, 
vooral dankzij de focus op praktijk en 
de brede kijk op maatschappelijke the-
ma’s. Ik heb overwogen om psycholo-
gie op universitair niveau te studeren, 
maar dat was me te wetenschappelijk. 
Bij sociaal werk wordt meer gekeken 
naar de maatschappij in het algemeen. 
Dat is meteen ook de reden dat ik de 

afstudeerrichting personeelswerk heb 
gekozen: werk maakt een groot deel van 
je leven uit, het is dus belangrijk dat je je 
daar goed voelt. Ik heb voor VIVES ge-
kozen omdat de opendeurdag mij heel 
goed was bevallen. Ik zou zo’n bezoek 
dan ook zeker aan toekomstige hoge-
schoolstudenten aanraden. Informeer je 
grondig en ga op zoek naar de vakken 
die je krijgt zodat je een goed beeld hebt 
van de opleidingen.” 

Wil je mee bouwen aan de professionele 
loopbaan van mensen en geloof je 
in de kracht van ieders talent? In de 
afstudeerrichting personeelswerk oefen 
je je om op een constructieve manier 
in gesprek te gaan met mensen zodat 
zij zich professioneel verder kunnen 
ontwikkelen. Je leert er alles over sociale 
wetgeving en over het reilen en zeilen 
binnen organisaties en bedrijven. 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in het sociaal werk

afstudeerrichting

PERSONEELSWERK
(HR-professional) 
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campus Kortrijk

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

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

stage
Je kan terecht in alle organisa-
ties met een personeelsdienst. 
Daarnaast zijn er ook mogelijkhe-
den in een sociaal secretariaat, 
uitzendkantoor, VDAB, RVA … In jaar 
één heb je veertig uur stage, in jaar 
twee en drie respectievelijk zeven 
en dertien weken.

jobkansen
• HR-medewerker in:

• industriële en commerciële 
bedrijven

• financiële instellingen
• overheidsdiensten
• ziekenhuizen
• grotere welzijnsinstellingen

• beschutte werkplaatsen
• uitzendkantoren
• sociale secretariaten
• loopbaanbegeleiding (VDAB)
• rekrutering- en selectiekan-

toren
• uitzendkantoren

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
jan.labbe@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• arbeidsrecht
• bedrijfseconomie en organi-

satieleer
• demografische ontwikkelingen 

en maatschappelijke verande-
ringen

• economie
• ethiek en deontologie
• filosofie
• HRM en de strategische positie
• HRM-technieken
• inleiding sociaal werk
• inleiding tot het recht
• onderzoeks- en informatie-

vaardigheden
• personeels- en loonadminis-

tratie

• praktijkervaring en reflectie
• psychologie
• psychologie en sociologie van 

de arbeid
• sociaal werk in een internatio-

naal perspectief
• sociaal-economische vraag-

stukken
• sociale instituties
• sociale vaardigheden
• sociale zekerheidsrecht
• sociologische basisbegrippen 

en modellen
• structureel sociaal werk
• thema’s uit het recht
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– Je kan jouw sociaal engagement inzetten  
  in de opleiding. Zo kan je bijvoorbeeld  
  studiepunten krijgen voor vrijwilligerswerk.

Meinert Vanneste
over de afstudeerrichting 
 sociaal-cultureel werk 

“Ik studeer sociaal-cultureel werk. Binnen 
deze opleiding richten we ons vooral 
op het verenigings leven, vrijetijdswerk, 
jeugdwerk, cultuur- en kunstparticipatie 
… Voor mij was dit een evidente studie-
keuze, aangezien ikzelf heel betrokken 
en geëngageerd ben. Ik ben lid van de 
lokale jeugdraad, zat in de jeugdbe-
weging … zo kan ik met deze opleiding 
alles wat ik hier opsteek meenemen in 
dat engagement. Ik heb eerst twee jaar 

politieke wetenschappen gestudeerd. 
Nadien ben ik veranderd en heb ik voor 
VIVES gekozen omdat het dichterbij was 
en omdat de klasgroepen kleiner zijn. 
Die overstap was ingrijpend, maar het 
is de juiste keuze gebleken. Vooral die 
persoonlijke aanpak maakt het aan-
genaam om sociaal-agogisch werk te 
studeren. Wat ik uiteindelijk met mijn di-
ploma wil doen, weet ik nog niet. Ik kijk uit 
richting jeugdwerk.”

Sociaal-cultureel werk is dé sleutel 
tot maatschappelijke verandering. 
Je bent actief in het jeugdwerk, het 
volwassenenwerk of in de culturele 
sector en brengt mensen samen zodat 
ze hun ideeën helder kunnen formuleren 
om van daaruit de publieke opinie te 
beïnvloeden. Je gaat in overleg met 
over heden om je doelstellingen te 
bereiken en je begeleidt educatieve 
activiteiten en culturele manifestaties. 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in het sociaal werk

afstudeerrichting

SOCIAAL-CULTUREEL WERK



29 — VIVES SOCIAAL-AGOGISCH WERK — 2022

campus Kortrijk

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

jobkansen
• buurtwerker in buurthuizen
• cultureel werker in culturele cen-

tra, sociaal-artistieke projecten, 
musea, bibliotheken, gemeente-
lijke cultuur- of vrijetijdsdiensten

• vormingswerker in Avansa, 
vormingscentra van vakbewe-
gingen, lokale dienstencentra, 
centra voor gezondheidsvoor-
lichting

• jeugdwerker in jeugdhuizen, 
gemeentelijke jeugddiensten, 

jeugdbewegingen, vakantie- en 
speelpleinwerkingen

• sociaal-cultureel werker binnen 
ngo’s

• straathoekwerker
• sociaal-cultureel werker binnen 

verenigingen, werkingen naar 
specifieke doelgroepen zoals 
gedetineerden, armen, perso-
nen met een handicap

• opbouwwerker samenlevings-
projecten

programma
In jaar één zetten we in op een 
brede basis met maatschappijge-
richte vakken en maak je uitge-
breid kennis met de praktijk van 
het sociaal werk. In jaar twee kies 
je voor één van de vier afstudeer-
richtingen: maatschappelijk werk, 
personeelswerk, maatschappelijke 
advisering of sociaal-cultureel 
werk. Als sociaal-cultureel werker 
leer je werken met verschillende 
doelgroepen. Je sensibiliseert en 
activeert mensen zodat iedereen 
een stem krijgt in de samenleving. 
Je leert hoe je mensen in contact 
kan brengen met elkaar en hoe je 
de banden tussen groepen en de 
samenleving kan versterken. Door 
kritisch te kijken naar maatschap-
pelijke evoluties kan je bijdragen 
aan een solidaire samenleving. De 
opleiding bestaat uit een combi-
natie van theorie, vaardigheden, 
methodieken en praktijk. In jaar drie 
werk je i.s.m. een organisatie uit het 
werkveld een project uit.

stage
Stage kan in buurthuizen, samen-
levings- en sociaal-artistieke projec-
ten, cultuurdiensten en -centra, 
educatieve diensten musea, jeugd-
huizen, dienstencentra senioren, in-
stellingen voor bijzondere doelgroe-
pen … In jaar één heb je veertig uur 
praktijk, in jaar twee en drie zeven en 
drie dertien weken stage.

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
jan.labbe@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• creatieve expressie
• cultuursociologie
• ethiek en deontologie 
• groepswerk en -dynamica
• inleiding sociaal werk
• inleiding tot het recht
• methodiek cultureel en 

 educatief werk
• methodiek maatschappelijke 

activering
• onderzoeks- en informatie-

vaardigheden
• sociale vaardigheden
• praktijkervaring en reflectie
• psychologie

• sociaal werk in een internatio-
naal perspectief

• sociaal-cultureel werk: beleid 
en werkveldverdieping

• sociale instituties
• psychologie en vaardigheden
• sociologie van de sociale 

problemen
• sociologische basisbegrippen 

en modellen
• structureel sociaal werk
• thema’s uit het recht
• vrijwilligersbeleid en werken 

met vrijwilligers
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– In de lessen werken we rond actuele vragen  
  uit het werkveld, zoals het uitwerken van een  
  selectieprocedure voor de brandweer.

Leen Vanbesien
over de afstudeerrichting 
arbeids- en organisatie-
psychologie 

“In arbeids- en organisatiepsychologie 
focussen we ons op een carrière in een 
personeelsafdeling of in een organisatie 
die mensen na een afwezigheid in de ar-
beidsmarkt wil heroriën teren. We starten 
van een wit blad om te kijken waar men-
sen het best terechtkunnen en kijken of 
ze daar mentaal en fysiek toe in staat 
zijn. Ik heb eerst een andere opleiding 
geprobeerd, maar dat bleek toch niet 
mijn ding. Maar goed, ik vind dat je niet 

bang mag zijn om de verkeerde keuze 
te maken. Je weet maar dat ze verkeerd 
is als je het effectief probeert. Eenmaal 
afgestudeerd zou ik heel graag aan de 
slag gaan in de stageplaats waar ik nu 
bezig ben, omdat het balanceert op de 
grens tussen arbeids- en organisatie-
psychologie enerzijds en klinische psy-
chologie anderzijds. Als dat niet lukt, zou 
ik graag iets doen rond neuropsycholo-
gie in een revalidatiecentrum.”

Na deze opleiding kan je als psychologisch 
consulent aan de slag in HR-diensten, 
uitzend- en selectiekantoren, 
loopbaanbegeleidingscentra … Je 
begeleidt mensen naar een job en zorgt 
voor een traject op maat. Via gesprekken, 
observatie en psychotechnisch onderzoek 
verzamel je de info die je nodig hebt om 
mensen te motiveren voor hun job.

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de toegepaste psychologie

afstudeerrichting

ARBEIDS- EN 
 ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
(HR-professional) 
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campus Kortrijk

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

jobkansen
• psychologisch consulent in:

• organisaties die gezondheid 
op het werk promoten

• HR-consultancybureaus
• HR-dienst van kmo’s
• HR-dienst van multinationals
• HR-dienst

• overheidsorganisaties
• loopbaanbegeleidingscentra
• coachingbedrijven
• rekruterings- en selectiekan-

toren
• uitzendkantoren
• outplacementbureaus

programma
In jaar één bekwaam je je in je 
grondhouding als toekomstig 
hulpverlener en bestudeer je ver-
schillende aspecten van een mens 
vanuit een biopsychosociaal per-
spectief. Je krijgt ook een beeld van 
het werkveld van de verschillende 
afstudeerrichtingen. Daarnaast 
maak je kennis met psychodiag-
nostiek en dienstverlening, de twee 
kerntaken van een psychologisch 
consulent. In jaar twee maak 
je aan de hand van casussen, 
rollenspelen, theorie en oefenin-
gen kennis met onze doelgroep. 
We zetten werkende of werkzoe-
kende mensen in hun kracht en 
streven naar goed functionerende 
teams en mensgerichte organisa-
ties. Thema’s als rekrutering, selec-
tie, beloning, loopbaancoaching, 
teamcoaching, organisatiever-
andering, psychosociaal welzijn, 
gezondheids preventie ... komen in 
deze afstudeerrichting uitgebreid 
aan bod. In jaar drie zetten we de 
kers op de taart door je stage te 
doorspekken met real life projec-
ten, gesprekken en praktijkgerichte 
supervisiemomenten. Je gaat ook 
interdisciplinair aan de slag met 
o.a. een bachelorproefproject.

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

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
sylvie.steenhaut@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• algemene psychologie
• assessment en gespreksvoering
• bedrijfsmanagement
• beroepsethiek
• biologie
• coachen (individuen en teams)
• duurzaam tewerkstellingsbeleid
• filosofie
• Human Resources 

 Manage ment
• inleiding psychodiagnostiek
• inleiding psychologische 

 dienstverlening
• integratieve casuïstiek arbeids- 

en organisatiepsychologie
• interdisciplinaire studie van 

actuele thema’s
• levenslooppsychologie
• life events

• neuropsychologie
• onderzoeksvaardigheden
• organisatiepsychologie
• professionele basishouding
• professionele gespreksvoering
• psychodiagnostische 

 methoden
• psychologie van organisatie-

verandering
• psychopathologie
• psychosociaal welzijn op het 

werk
• recht 
• sociale psychologie
• sociologie
• toegepaste psychologie 

 (internationaal)
• training en coaching
• werkveldoriëntatie
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– Wij bestuderen de geestelijke gezondheid 
  tijdens verschillende levens fasen in  
  alledaagse én ongewone  uitingsvormen.

Goedele Carton
over de afstudeerrichting 
klinische psychologie 

“Ik heb voor deze opleiding gekozen 
vanuit de vaststelling dat er in onze sa-
menleving een groot tekort is aan goede 
psychologische hulp voor wie die nodig 
heeft. Bovendien is de drempel vaak te 
hoog, omdat er op die hulp nog steeds 
een groot taboe rust. Ik heb intussen al 
in het werkveld gestaan, als animatri-
ce in een woonzorgcentrum, en stelde 
daar vast dat ik de mensen te weinig 
kon begeleiden. Vandaar mijn keuze om 

opnieuw te gaan studeren. Een paar 
jaar geleden ben ik aan de bachelor so-
ciaal werk begonnen, maar toen bleek ik 
ook in het uitgangs leven iets te sociaal, 
dus dat is misgelopen (lacht). De keuze 
voor VIVES was vrij logisch: mijn broer en 
zus hebben er gestudeerd en ze heb-
ben er een goede tijd gehad. Ook de ei-
gen bibliotheek vind ik een troef, net als 
het feit dat je als student sterk betrokken 
wordt: je krijgt hier inspraak.”

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

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de toegepaste psychologie

afstudeerrichting

KLINISCHE PSYCHOLOGIE
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campus Kortrijk

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

jobkansen
• medewerker woonzorgcentra bij:

• mensen met dementie
• psychisch kwetsbare mensen
• ondersteuning medewerkers en 

mantelzorgers
• diensten voor preventie en 

 gezondheidsbevordering
• medewerker CAW bij:

• Jongeren Advies Centra
• gezins- en relatiebegeleiding
• slachtofferhulp

• justitieel welzijnswerk
• cognitieve & psychosociale 

revalidatie
• medewerker geestelijke gezond-

heidszorg bij:
• beschut wonen
• mobiele teams
• centra geestelijke gezondheids-

zorg
• psychiatrische ziekenhuis-

afdelingen

programma
In jaar één bekwaam je je in je 
grondhouding als toekomstig 
hulpverlener en bestudeer je 
verschillende aspecten van een 
mens vanuit een biopsychosoci-
aal perspectief. Je krijgt ook een 
beeld van het werkveld van de 
verschillende afstudeerrichtingen. 
Daarnaast maak je kennis met 
psychodiagnostiek en dienstver-
lening, de twee kerntaken van 
een psychologisch consulent. In 
jaar twee spitten we doelgroepen, 
psychodiagnostiek en dienstverle-
ning verder uit, binnen de context 
van het alledaagse leven van een 
individu. Je werkt als psycholo-
gisch consulent aan geestelijke 
gezondheid, met cliënten én hun 
context, thuis, online of in een 
voorziening. De focus ligt zowel op 
preventie als op laagdrempelige 
hulp en herstel. 
In jaar drie zetten we de kers op 
de taart door je stage te door-
spekken met praktijkgerichte ca-
sussen en supervisiemomenten. 
Je gaat ook interdisciplinair aan 
de slag met o.a. het maken van 
een bachelorproef.

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

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
sylvie.steenhaut@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• algemene psychologie
• beroepsethiek
• biologie
• concepten klinisch redeneren
• counseling klinische praktijk
• filosofie
• gespreksvoering klinische 

praktijk
• psychodiagnostiek
• inleiding psychologische 

dienstverlening
• integratieve casuïstiek klinische 

praktijk
• interdisciplinaire studie van 

actuele thema’s

• intervisie klinische praktijk
• levenslooppsychologie
• life events
• neuropsychologie
• onderzoeksvaardigheden
• organisatiepsychologie
• praktische handvaten klinische 

praktijk
• professionele basishouding
• professionele gespreksvoering
• psychodiagnostiek klinische 

praktijk
• psychodiagnostische metho-

den
• psychopathologie
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– Je gaat op zoek naar de betekenis van het  
  gedrag van  kinderen en jongeren en leert  
  oog hebben voor hun behoeftes.

“Ik studeerde toegepaste psycholo-
gie. Vroeger wilde ik leerkracht worden, 
maar door naar de SID-in te gaan heb 
ik ingezien dat psychologie me echt 
wel lag. Dankzij die specialisatie kan ik 
beide interesses mooi combineren. Het 
is een opleiding die mij toelaat om later 
uit een brede waaier van professione-
le bestemmingen te kiezen. Mijn keuze 
voor VIVES is vooral bepaald door het 
goed gevoel dat ik eraan overhield na 

de openlesdagen. Dat het niet ver van 
mijn woonplaats ligt, speelde natuurlijk 
ook wel mee. Dat het de juiste keuze 
was, bleek al vanaf dag één: ik kende 
er niemand, maar door de open sfeer 
heb ik snel vrienden gemaakt. Ik kwam 
toe met gezonde stress, maar het in-
fomoment net voor de allereerste les-
dag heeft die zenuwen weggenomen. 
Iedereen zit in hetzelfde schuitje, besef 
je dan.”

Britney Schietaert
over de afstudeerrichting 
school- en pedagogische 
psychologie 

Begeleiding en coaching van leerlingen, 
leerkrachten en ouders zijn in volle ont-
wikkeling. Het onderwijs wordt steeds 
inclusiever waardoor er een groeiende 
behoefte is aan ondersteuning. Als je 
hierin een actieve rol wil spelen, dan is 
deze afstudeerrichting echt iets voor jou. 
Je doet ervaring op in de begeleiding 
van kinderen met een moeilijke thuis-
situatie, speciale onderwijsbehoeften, 
kinderen van een andere origine … 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de toegepaste psychologie

afstudeerrichting

SCHOOLPSYCHOLOGIE EN  
PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

campus Kortrijk

jobkansen
• psychopedagogisch medewer-

ker binnen het clb
• psychologisch consulent in: 

• centra integrale hulpverlening
• centra voor ambulante reva-

lidatie

• leerlingenbegeleiding in scholen
• sociale diensten van scholen
• onthaal-, oriëntatie- en obser-

vatiecentra
• centra voor kinderzorg en 

gezins ondersteuning

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

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

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
sylvie.steenhaut@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• algemene psychologie
• beroepsethiek
• biologie
• filosofie
• gespreksvoering school- en 

 pedagogische psychologie
• gezinspedagogiek
• inleiding in de school- en 

 pedagogische psychologie
• inleiding psychodiagnostiek
• inleiding psychologische 

dienstverlening
• integratieve casuïstiek school- 

en pedagogische psychologie
• interdisciplinaire studie van 

actuele thema’s
• leren en onderwijszorgen
• levenslooppsychologie
• life events
• neuropsychologie
• onderzoeksvaardigheden

• ontwikkelingsstoornissen
• organisatiepsychologie
• professionele basishouding
• professionele gespreksvoering
• psychodiagnostische 

 methoden
• psychopathologie
• psychopedagogische zorg-

vragen
• recht 
• sociale psychologie
• sociologie
• toegepaste psychologie in 

internationaal perspectief
• training en coaching
• vraagstukken school- en  

pedagogische psychologie
• werkveldoriëntatie
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Fauke Van Fleteren
over de afstudeerrichting 
care & vitaliteitsma-
nagement

“Ik zit in wellbeing en vitaliteitsmanage-
ment, met als afstudeerrichting care. 
Die keuze is het gevolg van het feit dat 
ik later vooral zou willen werken rond het 
welzijn van mensen: mijn missie is om 
ze zo lang mogelijk zo goed mogelijk te 
verzorgen. Dat klinkt misschien vastbe-
raden, maar toch heb ik lang getwijfeld 
over mijn studiekeuze. Ik wil naden-
ken over hoe wellbeing voor mensen 
met specifieke noden beter kan. Deze 

richting voldoet helemaal aan mijn ver-
wachtingen. Zeker het nieuwe House 
of Wellbeing, met zijn inspirerende en 
praktische ruimtes is een grote troef en 
het feit dat er een groot groepsgevoel 
heerst. Later zou ik graag een groep van 
zorgverleners aansturen en samen kij-
ken hoe we wellbeing in de organisatie 
kunnen verbeteren. Mijn tip naar toe-
komstige hogeschoolstudenten? Volg 
je hart, dat heb ik ook gedaan.”

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

 (Micro Degree) 
	verkorte route 

Interesse om in de zorg te werken als 
zorg- of  vitaliteitsmanager? In deze 
praktijkgerichte opleiding leer je hoe 
je een wellbeingbeleid kan opstellen 
voor een organisatie in de non-profit 
sector. Je combineert thema’s als ge-
zondheidspreventie, belevingsgerich-
te zorg, verwenzorg, Active Ageing en 
welbevinden bij langdurige zorg met 
managementvaardig heden.

bachelor in wellbeing- en  vitaliteitsmanagement

afstudeerrichting

CARE EN VITALITEITS-
MANAGEMENT

– Je werkt samen met andere 
  zorgverstrekkers om wellbeing en 
  vitaliteit te behartigen.
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jobkansen
• zelfstandig ondernemer
• medewerker in:

• privé en innovatieve zorginiti-
atieven

• consultancybedrijven 
non-profitsector

• preventieve gezondheidsdien-
sten

• hersteloorden
• mutualiteiten
• liga’s

greep uit de vakken
• Academic Tour
• Active Ageing &  Longevity 
• anatomie, fysiologie en ergo-

nomie
• belevingsgerichte zorg 
• communicatie- en onder-

zoeksvaardigheden
• Engels en Frans
• gezondheidsbevordering en 

preventie 
• Healing Environment
• Hospitality Management & 

gastvrijheid
• IT
• Excel
• inleiding psychologie
• intake, screening en advies
• Integrative Approach

• Lifestyle Coaching
• logistiek management voor 

zorginstellingen
• managementvaar digheden
• marketing en  project  -
 management
• massage basis    tech nieken 
• ondernemerschap
• verwenzorg 
• vitaliteit, Care &  Mindfulness
• voeding en  vitaliteit
• wellbeing- en vitaliteitsbeleid
• welbevinden bij  lang durige 

zorg 
• wellness en pathologie
• wetgeving en preventie: pre-

ventieadviseur
• zorgtechnologie en innovatie

meer info
campus Kortrijk:
056 26 41 40
opleidingshoofd:
kaat.verplancke@vives.be

vives.be/hwb 
@viveshogeschool

campus Kortrijk

programma
• Je wordt opgeleid om goe-

de zorg en ondersteuning te 
promoten en in de praktijk te 
brengen voor  cliënten in de 
zorgverlenende sector zoals 
zorghotels, woon- en zorgcentra 
en gezondheidscentra. Je leert 
hiervoor specifieke middelen en 
methodes gebruiken. Je wordt 
ook gevormd in het begeleiden 
van familie, mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

• Na je opleiding ben je de pleit-
bezorger voor preventieve acties 
rond wellbeing en vitaliteit. Je 
leert ook op een systematische 
manier samenwerken met 
andere zorgverstrekkers om de 
nood aan wellbeing en vitaliteit 
binnen teams te behartigen.

stage
Je doet in het tweede jaar een 
stage van vijf weken. In het derde 
jaar ga je twaalf weken op stage.



– Studenten van de afstudeerrichting 
  coaching & wellbeing verwerven in het 
 	 derde	jaar	een		certificaat	wandelcoaching.

Lisa Van Hulle
over de afstudeerrichting
coaching & 
 wellbeingmanagement

“Ik zit in mijn laatste jaar wellbeing en vi-
taliteitsmanagement, een richting die ik 
heb gevonden door naar de infosessie 
in VIVES te komen. VIVES is de enige ho-
geschool die deze richting aanbiedt. Het 
sprak me meteen aan omwille van het 
heel mooie House of  Wellbeing, omwille 
van de behartiging van het  wellbeing 
van mensen, maar ook omwille van 
het financieel en marketingluik die er-
aan verbonden zijn. Concreet gaat het 

in mijn afstudeerrichting om vakken als 
‘teamcoaching’, ‘organisatiecoaching’ … 
Daarnaast hebben we verdiepende en 
brede vakken als voeding, marketing, 
communicatieve vaardigheden, talent-
management en financieel manage-
ment. Die combinatie vind ik erg inte-
ressant: je kan zowel in de welzijnssector 
als in de commerciële sector terecht. De 
opleiding biedt dus zeker wat ik ervan 
verwacht had en zelfs nog veel meer.”

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

 (Micro Degree) 
	verkorte route 

Je leert in deze richting de wellbeing en 
vitaliteit van cliënten bevorderen via per-
sonal coaching en een team begeleiden 
hiernaar via teamcoaching. Je neemt ook 
diverse organisatiemodellen onder de loep 
om leidinggevenden te ondersteunen in 
hun veranderbeleid. Het zorgt ervoor dat 
een individu, team of organisatie zich sterk 
kan houden tegenover de snelle evoluties 
van de 21ste eeuw.

bachelor in wellbeing- en  vitaliteitsmanagement

afstudeerrichting

COACHING EN  WELLBEING-
MANAGEMENT
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jobkansen
• lifestyle-, loopbaan-, stress- & 

 burn-out-, vitaliteitscoach
• zelfstandig ondernemer
• medewerker selectie en rekrute-

ring in HR
• strategie- en changemanager  

in HR

• consultant voor de profit en 
 non-profit sector

greep uit de vakken
• Academic Tour
• Active Solutions
• Advanced Personal Coaching
• anatomie en fysiologie
• communicatie- en onder-

zoeksvaardigheden
• conflicthantering
• Engels en Frans
• gezondheidsbevordering en 

preventie 
• Healing Environment 
• Hospitality Management & 

gastvrijheid
• IT
• Excel
• inleiding psychologie
• innovatieve arbeids-

organisatie

• intake, screening en advies
• Integrative Approach
• Lifestyle Coaching
• managementvaar digheden
• marketing en project -
 management
• ondernemerschap
• strategisch & changema-

nagement
• organisatiepsychologie
• stress & burn-out coaching
• personal & team coaching 
• vitaliteit, coaching & 

Mindfulness
• voeding en  vitaliteit
• wellness en pathologie
• wetgeving en preventie: pre-

ventieadviseur

meer info
campus Kortrijk:
056 26 41 40
opleidingshoofd:
kaat.verplancke@vives.be

vives.be/hwb 
@viveshogeschool

campus Kortrijk

programma
Wil je er je job van maken om 
medewerkers en leidinggeven-
den binnen organisaties te coa-
chen naar meer wellbeing en 
vitaliteit? Deze opleiding bereidt je 
daar prima op voor. De afstu-
deerrichting stelt het coachen 
van mensen naar meer welbe-
vinden op de werkvloer centraal. 
Aan de hand van verschillende 
methodes doe je kennis en prak-
tijkervaring op. Je leert integrale 
wellbeingtrajecten ontwikkelen. 
Zo draag jij bij tot burn-out en 
stresspreventie op team- en or-
ganisatieniveau.

stage
Je doet in het tweede jaar een 
stage van vijf weken. In het derde 
jaar ga je twaalf weken op stage.
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“Ik volg de bachelor in het wellbeing- 
en vitaliteits management, afstudeer-
richting wellness & spamanagement. 
Dit komt vooral neer op het leren ken-
nen van de wereld van wellness en spa 
en hoe je daarbinnen mensen kunt hel-
pen. Deze opleiding boeit mij, omdat er 
veel van mijn interesses in samenko-
men: ik ben afgestudeerd als kapster, 
heb een jaar toerisme, reisbegeleiding 
en animatie gestudeerd en ben naar 

Spanje geweest waar ik een opleiding 
tot yogalerares heb gevolgd … Mijn 
grote droom is om een eigen zaak te 
hebben met wellness, hotel en alles 
erop en eraan. VIVES is een aange-
name campus, zeker met het nieuwe 
House of Wellbeing dat over alle nodi-
ge faciliteiten beschikt. Slagen aan de 
hogeschool? Dat is weten waarom je 
een bepaalde opleiding hebt gekozen, 
zodat je er volledig achter kan staan.”

Laura Desmet
over de afstudeerrichting 
wellness & spamanage-
ment

Lijkt een wellness- of spa-omgeving je 
wel wat of droom je van je eigen wellness-
center? Deze afstudeerrichting bereidt 
je perfect voor op de job van spa-me-
dewerker of spamanager. Je wordt een 
specialist in hospitality, lifestyle, sauna, 
spa, kuren, basistechnieken massage en 
integrale dermatologie en cosmetologie. 
Daarnaast krijg je bedrijfseconomische 
bagage en managementskills. 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

 (Micro Degree) 
	verkorte route 

bachelor in wellbeing- en  vitaliteitsmanagement

afstudeerrichting

WELLNESS EN  SPAMANAGEMENT
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– Studenten met afstudeerrichting wellness 
  & spamanagement verwerven in het 
 	 derde	jaar	een	certificaat	saunameester.



greep uit de vakken
• Academic Tour
• anatomie en fysiologie
• communicatieve en onder-

zoeksvaardigheden
• Engels en Frans
• ergonomisch werken
• gezondheidsbevordering en 

preventie 
• Healing Environment
• Hospitality Management & 

gastvrijheid
• IT-vaardigheden
• inleiding psychologie
• intake, screening en advies
• integrale dermatologie & 

cosmetologie
• Lifestyle Coaching
• managementvaardigheden

• marketing en project -
 management
• massage basistechnieken
• Excel
• ondernemerschap
• Quality Management in 

Wellness & Spa
• saunaleer
• Spa Management & 

Marketing
• spa, massage, kuren en 

beleving 
• vitaliteit, wellness & 

Mindfulness
• voeding en  vitaliteit
• wellness en pathologie
• wetgeving en preventie: pre-

ventieadviseur

jobkansen
• manager/medewerker in:

• wellnesscentra
• spacentra
• gespecialiseerde 

schoonheids instituten

• recreatiedomeinen
• vakantiedorpen 

• consultant voor wellness- en 
spacentra

meer info
campus Kortrijk:
056 26 41 40
opleidingshoofd:
kaat.verplancke@vives.be

vives.be/hwb 
@viveshogeschool

programma
In deze afstudeerrichting be-
kwaam je je in het organiseren en 
plannen van het wellnessaanbod 
in al zijn facetten: dienstontwik-
keling, budgetbeheer, bijscholing 
van medewerkers en opvolging 
van (innovatieve) methodes en 
technieken uit de spa- en well-
nessector. Je leert een wellness-
omgeving aanpassen in functie 
van een gerichte service aan 
verschillende doelgroepen. 
Na deze boeiende opleiding kan 
je met je managementskills in 
dienstverband en als zelfstandig 
zaakvoerder aan de slag.

stage
Je doet in het tweede jaar een 
stage van vijf weken. In het derde 
jaar ga je twaalf weken op stage.

campus Kortrijk
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Steven Vanmedegael
over de opleiding 
sports innovation & 
 wellbeing

Mijn taak als trainer-coach van Knack 
Volley Roeselare combineren met les 
geven werkt verrijkend. Als trainer-coach 
ga ik prestatiegericht te werk, als docent 
plaats ik het proces voorop en spreken 
we andere vaardigheden aan. De band 
docent-student is niet te vergelijken met 
die van coach-atleet, maar een evolutie 
en progressie op academisch of per-
soonlijk vlak geeft dezelfde voldoening. 
Het gebruik van technologie in sport is 

niet meer weg te denken. Daarom be-
reiden we studenten voor om hier mee 
aan de slag te gaan. Zo ervaren stu-
denten binnen het vak gamedesign het 
creatieve luik van sport en spel. Steeds 
meer mensen willen werk maken van 
een gezonde levensstijl maar weten niet 
hoe ze dit moeten doen of verliezen snel 
hun motivatie. Technologie binnen en 
tijdens het sporten helpt bij het behalen 
van je doelen. 

Vind jij ook dat sporten een boost kan 
geven aan de veerkracht van men-
sen? Weet jij ook dat innovatieve apps 
en sport een perfecte match zijn gewor-
den? Wil jij ook meewerken aan de Work-
life Integration van iedere werknemer 
door middel van sport? Wil jij via game-
design sportsessies interactiever laten 
verlopen?

 dagonderwijs 

bachelor in wellbeing- en  vitaliteitsmanagement

keuzetraject

SPORTINNOVATIE 

– Studenten sportinnovatie worden een  
	 	 echte		kei	in	gamification	door	speel- 
  technieken en -principes in te leren zetten.
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campus Kortrijk

jobkansen
• medewerker:

• actief toerisme 
• consultancy non-profit & profit 

sector
• preventieve gezondheidsdien-

sten (regionaal, provinciaal, 
federaal)

• sporttechnologische bedrijven

• strategisch & change ma-
nagement - personeelsbeleid 
(HR)

• Quality Manager voor sportclubs 
en sportcentra

• personal trainer / beweegcoach

greep uit de vakken
• Academic Tour 
• anatomie en fysiologie
• artificiële intelligentie in sport 

& wellbeing
• communicatieve en
• onderzoeksvaardigheden
• Design Thinking in Sport
• Engels en Frans
• EHBO
• ergonomisch werken
• Future-proof Sports Sector
• Gamedesign 
• gezondheidsbevordering en 

preventie
• Group Sport Training
• Healing Environment
• Hospitality Management
• IT-vaardigheden
• inleiding psychologie

• inspanningsfysiologie
• intake, screening en advies
• managementvaardigheden
• marketing en projectma-

nagement
• mindfulness, sport en vitaliteit 
• Excel
• ondernemerschap
• Outdoor Education Coaching
• Personal Sport Training
• sportpsychologie
• teambuilding for business
• voeding, sport en vitaliteit
• wellness, sport en pathologie
• wellbeing, sport en vitaliteits-

beleid
• stage
• bachelorproef

meer info
campus Kortrijk:
056 26 41 40
opleidingshoofd: 
kaat.verplancke@vives.be

vives.be/hwb 
@viveshogeschool

programma
• In het keuzetraject sportinnovatie 

leer je door middel van innovatie-
ve sportapplicaties en -methodes 
interactieve sportsessies uitbou-
wen. Je bestudeert er ook hoe 
artificiële intelligentie in de well-
being- en sportsector een rol kan 
spelen. Je groeit er in het idee dat 
mede via digitale transformatie 
een sportcentrum of organisatie 
zich kan aanpassen aan de wen-
sen van een sporter of medewer-
ker van 21ste eeuw. Dankzij jouw 
unieke kennis en expertise op het 
gebied van sport, technologie en 
wellbeing stap je future-proof de 
professionele wereld binnen.

stage
Je doet in het tweede jaar een 
stage van vijf weken. In het derde 
jaar ga je twaalf weken op stage.
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In het studiegebied sociaal-
agogisch werk kijken we 
verder dan onze neus 
lang is. Interdisciplinaire 
trajecten van dertig 
studiepunten verbreden 
je blik en verruimen 
je werkveld. Ook als 
afgestudeerde bachelor 
of master ben je meer dan 
welkom om een traject te 
volgen.

Het studiegebied sociaal-ago-
gisch werk in VIVES is uniek in het 
Vlaamse onderwijslandschap. 
Wij hebben als enige hogeschool 
in Vlaanderen maar liefst vier 
sociale opleidingen onder één 
dak: maatschappelijke veiligheid, 
sociaal werk, orthopedagogie 
en toegepaste psychologie. 
Uiteraard maken we daar graag 
gebruik van om jouw studies een 
meerwaarde en een eigen twist 
te geven. 

Uniek traject
Daarom kan je in het laatste 
semester van jouw bachelorop-
leiding een uniek interdisciplinair 

traject volgen. In dit traject bestu-
deer je actuele sociale tendensen 
op een interdisciplinaire manier. 
Op het moment dat je je tra-
ject kiest, heb je zelf al heel wat 
beroepsspecifieke kennis en vaar-
digheden opgedaan. Tijd om hier-
mee aan de slag te gaan. Samen 
met studenten uit de verschillen-
de opleidingen van ons studiege-
bied zal je je kennis verbreden en 
samen toepassen in een eigen-
tijdse onderwijsvorm. Bovendien 
krijg je binnen dit traject een korte 
internationale uitwisseling aange-
boden. Een mooie voorbereiding 
op onze maatschappij van de 
21ste eeuw.

keuzetrajecten

 — INTERDISCIPLINAIRE 
TRAJECTEN



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

2. Jong geweld 
Binnen dit traject kijk je met een kritische bril naar het fenomeen jeugd-
delinquentie, een zwaar beladen term. Soms is er sprake van ‘harde-
kernjongeren’, maar vaak zijn het kwetsbare jongeren die deskundige 
ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Bovendien zijn heel wat 
fenomenen eerder onschuldig van aard. Het is dan ook belangrijk dat 
een welzijnswerker duiding kan bieden aan ouders, gezinnen, leer-
krachten, buurtbewoners … Met het keuzetraject 'Jong Geweld' krijg je 
achtergronden en inzichten om met een kritische bril naar fenomenen 
en doelgroepen te kunnen kijken en ermee om te gaan.

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

4. (z)Ondernemen
In dit traject hebben we oog voor de 21ste eeuw waarin mensen het 
verschil kunnen maken door ondernemend te zijn binnen een bestaan-
de organisatie of in een nieuw initiatief. Dit ondernemerschap willen we 
aanscherpen in een traject waarin je naast creatief en out-of-the-box 
denken ook leert netwerken en samenwerkingsverbanden creëren. Er 
is ook oog voor sociale marketing en fondsenwerving. De nadruk ligt 
steeds op sociaal ondernemerschap. Je leert initiatieven nemen die 
het sociale hulpverlenings- en dienstverleningslandschap ten goede 
komen.
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8. Forensisch werken 
Voel je er iets voor om te werken met mensen die in aanraking kwamen 
met politie of justitie? Wil je weten wat we kunnen doen om de kans op 
recidive voor criminaliteit, intrafamiliaal geweld, kindermishandeling ... 
te verminderen? Wil je slachtoffers op een goede manier leren onder-
steunen? Dan is dit nieuwe keuzetraject misschien wel iets voor jou.

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

6. Sociale beïnvloeding: van doelgroep- 
 communicatie tot gedragsverandering 
In het werkveld staan veranderingsprocessen vaak centraal. Dit ge-
beurt in individuele coaching, bij teambegeleiding, bij het opzetten van 
preventiecampagnes ... De verandering zal pas plaatsvinden als je een 
effectieve communicatie op gang brengt naar de doelgroep. In dit 
keuzetraject buigen we ons over alle kennis (social influencers, groeps-
processen, nudging ...) die we kunnen inzetten om mensen of groepen 
te overtuigen en te beïnvloeden. Speciale aandacht gaat naar hoe we 
media kunnen inzetten. Ook vaardigheden zoals creatief en out-of-the-
box denken zijn cruciaal om sociale verandering teweeg te brengen.

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



— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.
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9. eSociety (Innovating Society)
De wereld waarin we leven verandert in een duizelingwekkend tempo. 
De digitalisering is een van de belangrijkste motoren van deze veran-
dering. De impact op de mens, het dagelijks leven en de samenleving 
is onontkoombaar. Big data worden gebruikt om gedrag te analyseren 
en te voorspellen. We communiceren digitaal maar zijn ons weinig 
bewust van de gevolgen. In dit traject onderzoeken we de eSociety 
waarin we leven, en buigen we ons over de sociale vraagstukken die 
het opwerpt in domeinen zoals communicatie, veiligheid, ethiek en 
hulpverlening.

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

11. S.P.A.C.E. (Social Pedagogical Art and  
  Creativity Exploration) 
Tijdens dit Engelstalige, internationale traject maak je niet alleen kennis 
met het theoretische begrippenkader, de sector en het beleid, maar ga je 
zelf actief aan de slag. Zo experimenteer je in het vak ‘Methods’ met beeld, 
drama, multimedia, ritme en dans. Je bezoekt tal van organisaties over 
heel Vlaanderen die werken rond kunst en creativiteit. Denk aan artistieke 
ateliers voor mensen met een beperking, sociaal-artistieke initiatieven, 
kunsteducatieve organisaties en creatieve jongereninitiatieven. Na de 
paasvakantie werk je in een groep aan een sociaal-creatief project in op-
dracht van een organisatie. Een mooie mix van denken, durven en doen.

Meer weten
Ben je meer geïnteresseerd in een interna-
tionale ervaring @home? Heb je zin in een 
 opleiding in het Engels om je talenkennis 
bij te schaven? Kijk je graag eens over het 

muurtje en vind je de interactie met buiten-
landse studenten boeiend? We bieden ook 
drie internationale trajecten aan die open 
staan voor Erasmus-studenten.



3 jaar

GRADUAAT BACHELOR

2 jaar

2 of 3x per semester 1x per semester

jobzekerheid flexibel instappentoegankelijke docenten

duur

evaluaties
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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 …



GRADUAATSOPLEIDING

PROFESSIONEEL 
GERICHTE BACHELOR schakel

programma

BACHELOR-NA-BACHELOR MASTER-NA-MASTER

DOCTOR

MASTER

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

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
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WIL JE NA JE OPLEIDING VERDER STUDEREN?



– Bij een professionele bachelor 
  koppel je theorie aan praktijk 
  terwijl je bij  een graduaatsopleiding 
  leert al doende.
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onze graduaatsopleidingen

 — OVERZICHT

52  graduaat maatschappelijk werk
54 graduaat orthopedagogische begeleiding
56 graduaat sociaal-cultureel werk
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– De opleiding zet in op  inleefmomenten  
  waarbij  ervaringsdeskundigen hun verhaal 
  met studenten delen.

Tine Vanneste
over de graduaatsop-
leiding maatschappelijk 
werk

“Ik studeerde graduaat maatschappe-
lijk werk. Daarvoor heb ik de bachelor 
maatschappelijk werk geprobeerd, 
zij het aan een andere hogeschool. 
Aangezien ik een sociale richting wilde 
doen en met mensen wilde werken ben 
ik op deze opleiding gebotst. Ik kreeg 
dus een tweede kans. De overgang was 
wel wennen, maar in de goede zin: in 
het graduaat werk je in kleinere groe-
pen, je hebt nog meer praktijk … Het is 

persoonlijker en je hebt het gevoel dat 
je op je capaciteiten wordt beoordeeld. 
Ik zie het echt zitten om problemen aan 
te pakken, mensen met psychische en 
andere noden te begeleiden … Ik wil 
mijn steentje bijdragen aan een bete-
re maatschappij, vooral dan voor de 
jeugd, die het volgens mij steeds moei-
lijker krijgt en door sociale media onder 
druk komt te staan. Mijn droom is dan 
ook om later met jongeren te werken.”

Deze opleiding bereidt je voor 
om mensen in allerlei situaties te 
ondersteunen. Je leert hoe je mensen 
met een hulpvraag kan informeren, 
adviseren en begeleiden. Als het je 
aanspreekt om mensen wegwijs te 
maken in het kluwen van wetgeving en 
hulpverleningsinstanties en voor hen wil 
bemiddelen, dan is deze opleiding zeker 
iets voor jou. 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

graduaat

MAATSCHAPPELIJK WERK



meer info
campus Kortrijk
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50

vives.be/saw
#VERYVIVES  
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Greep uit de vakken
• anatomie
• visie op verpleegkunde
• ethiek en professionele groei
• methodische beroeps uit oef

ening en vaardigheden:  
hygiënische zorgen, parame
ters, inspuitingen, medicatie, 
wondzorg, sondage, communi
catieve vaardigheden, preven
tie en organisatie  …

• verpleegproblematiek gelinkt 
aan de oudere zorgvrager, 

zorgvrager met geestelij
ke gezondheidsproblemen, 
zorgvrager in een thuissituatie, 
zorgvrager in het ziekenhuis en 
zorgvrager met beperkingen

• integrerende casuï stiek en 
simulatie 

• werkplekleren en stage

De benaming en  invulling van 
de vakken verschillen van 
school tot school.

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

jobkansen
• maatschappelijk werker in het 

algemeen welzijnswerk  
(centrum algemeen welzijns-
werk, slachtoffer hulp, vrouwen-
opvang …)

• arbeidstrajectbegeleider in een 
jobcentrum

• medewerker in een adoptie- en 
pleeggezinnendienst

• jeugdwerker (kamertraining, 

begeleid zelfstandig wonen …)
• maatschappelijk werker in 

de ouderenzorg, de zorg voor 
mensen met een beperking, de 
thuiszorg, de gezondheidszorg, 
crisisopvangcentra, integratie-
centra voor allochtonen …

• leerlingbegeleider in het onder-
wijs, centra voor leerlingenbe-
geleiding

programma
Je opleiding duurt twee jaar maar 
je kan die ook deeltijds volgen. 
Van bij de start van de opleiding 
wordt werkplekleren ingebouwd: 
in semester één heb je tachtig uur 
werkplekleren. Vanaf semester twee 
heb je twee dagen per week les en 
besteed je de overige tijd aan prak-
tijkervaring en opdrachten maken. 
Je krijgt in deze opleiding een brede 
basis mee zodat je later stevig 
in je schoenen staat. In jaar één 
ontwikkel je een algemene kijk op de 
maatschappij, de maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag en hoe 
je met sociaal werk het verschil kan 
maken. In jaar twee verdiep je je 
in het deontologisch, methodisch 
en ethisch handelen. Je krijgt les 
in kleinere groepen zodat er veel 
aandacht kan gaan naar interactief 
werken en praktijk. Door de wissel-
werking tussen theorie en praktijk en 
omdat je vertrekt vanuit echte be-
roepssituaties, krijg je een allround 
kijk op allerlei situaties. Je sluit je 
opleiding af met een eindproject. 

werkplekleren
In jaar één zijn vijftien van de zestig 
studiepunten werkplekleren. In jaar 
twee ben je voor meer dan de 
helft van het jaar op je werkplek. Dit 
werkplekleren kan onder bepaalde 
voorwaarden plaatsvinden binnen 
je eigen job of in een groeitraject 
binnen je huidige jobcontext.

campus Kortrijk

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
mieke.brenning@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• casuïstiek 
• de bouwstenen van het den-

ken en doen 
• de welvaartstaat 
• deontologisch handelen 
• ethisch handelen 
• geschiedenis en identiteit van 

het sociaal werk 
• leren communiceren 
• maatschappelijke activering 
• menselijk gedrag in zijn 

context 
• psychisch welzijn en diver-

siteit 
• sociale vaardigheden van 

cliënten 

• systeemgericht handelen 
• uitdagingen in de samen-

leving 
• vaardig in een hulpverle-

ningsproces 
• vaardig in het recht 
• vaardig in professionele ge-

sprekken 
• vaardig met informatie en 

verslaggeving 
• vaardig werken in en met 

groepen 
• verkenning van het werkveld 
• werkplekleren
• zelfzorg
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–  Dit graduaat is erkend als 
  VDAB-opleiding die je kan spreiden
  over drie jaar. 

Mouna Belkadi
over de graduaats- 
opleiding orthopeda- 
gogische  begeleiding

“Dit is niet mijn eerste opleiding: ik heb 
twee pogingen achter de rug in Gent. 
Eerst een universitaire opleiding, daar-
na een bachelor leerkracht. Maar dat 
lag me allemaal niet, en toen ben ik 
beginnen nadenken. Ik besefte dat ik 
heel graag met mensen bezig was. 
Daarom ben ik sociale richtingen be-
ginnen uitpluizen, om uiteindelijk bij 
deze opleiding uit te komen. Een pure 
keuze uit interesse. Dat, en het feit dat 

er heel veel praktijk was en direct con-
tact met het werkveld. Het contact met 
de mensen is dan ook de grote troef 
van deze opleiding: niet alleen bezig zijn 
met cliënten, maar ook het overleg en 
de samenwerking met collega’s. Een tip 
voor toekomstige studenten? Plannen, 
plannen, plannen! Want tijdens praktijk 
heb je natuurlijk ook nog les én moet je 
je examens voorbereiden. Dus zie dat je 
het overzicht behoudt.”

Met deze praktijkgerichte opleiding kan 
je in verschillende werkterreinen aan 
de slag als begeleider van kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen. 
Je kan werken als ondersteuner in 
de gehandicaptenzorg, de integrale 
jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, 
de psychiatrische zorg … 

 dagonderwijs
 multi-locatieleren

graduaat

ORTHOPEDAGOGISCHE  
BEGELEIDING



meer info
campus Kortrijk
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50

vives.be/saw
#VERYVIVES  
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Greep uit de vakken
• anatomie
• visie op verpleegkunde
• ethiek en professionele groei
• methodische beroeps uit oef

ening en vaardigheden:  
hygiënische zorgen, parame
ters, inspuitingen, medicatie, 
wondzorg, sondage, communi
catieve vaardigheden, preven
tie en organisatie  …

• verpleegproblematiek gelinkt 
aan de oudere zorgvrager, 

zorgvrager met geestelij
ke gezondheidsproblemen, 
zorgvrager in een thuissituatie, 
zorgvrager in het ziekenhuis en 
zorgvrager met beperkingen

• integrerende casuï stiek en 
simulatie 

• werkplekleren en stage

De benaming en  invulling van 
de vakken verschillen van 
school tot school.

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

jobkansen
• begeleider van kinderen, jonge-

ren, volwassenen en ouderen
• ondersteuner gehandicapten-

zorg, integrale jeugdhulp, alge-
meen welzijnswerk, ouderenzorg, 
psychiatrische zorg

• orthopedagogisch begeleider in 
dagcentra

• woon- en leefbegeleider
• ondersteuner in opvangcentra

• straathoekwerker
• vrijetijdsbegeleider
• orthopedagogisch begeleider in 

buitengewone onderwijsinstellin-
gen en internaten

• opvoeder-begeleider in ge-
meenschapsinstellingen

• hulpverlener bij mensen met een 
verslaving

programma
Je opleiding duurt twee jaar, maar 
je kan die ook deeltijds volgen. Je 
hebt drie dagen per week praktijk 
in combinatie met twee dagen les. 
Je kan kiezen voor dagonderwijs of 
multi-locatie leren. Bij dagonderwijs 
volg je alle lessen in campus Kortrijk. 
Opteer je voor multi-locatie leren, 
dan volg je een deel van de lessen 
mee vanuit een andere locatie 
(campus Brugge of thuis) en moet 
je enkel voor practica en evalua-
tieactiviteiten naar campus Kortrijk 
komen. Het programma bestaat uit 
vier grote onderdelen: (1) kennisma-
king met het werkveld, (2) visies en 
denkkaders, (3) vaardigheden en 
methodieken en (4) werkplekleren.

werkplekleren
Van bij de start doe je praktijkerva-
ring op. De helft van je opleidings-
traject ben je actief in het werkveld 
en je kiest bij welke doelgroepen 
je ervaring wil opdoen. Er is een 
unieke wisselwerking tussen het 
werkplekleren en de denkkaders, 
vaardigheden en methodieken die 
aangereikt worden tijdens de les-
sen. De lessen gaan door in kleine 
groepen en er is veel aandacht voor 
interactief werken en praktijkerva-
ringen. Deze aanpak met een sterke 
focus op werkplekleren geeft je een 
stevige professionele basis en een 
allround kijk op allerlei situaties.

campus Kortrijk
campus Brugge & Kortrijk

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
gwendoline.hotton@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• actuele maatschappelijke 

tendensen 
• communicatievaardigheid
• contextgericht en verbindend 

begeleiden 
• creatief en expressief begeleiden 
• ethisch-deontologisch handelen 
• krachtgericht begeleiden 
• levenslooppsychologie 
• mens en maatschappij 
• observeren, rapporteren en 

reflecteren 
• omgaan met diversiteit 
• ortho(ped)agogie 
• orthopedagogische metho-

dieken 

• psychopathologie 
• recht 
• reflectie- en leervaardigheden 
• samenwerkingsvaardigheden 
• sociaal-emotioneel begeleiden 
• systemisch handelen 
• maatschappelijke thema’s 
• visie op begeleiden 
• werken in en met groepen 
• werken met:

• jongeren in een verontrusten-
de opvoedingssituatie

• mensen met een fysieke be-
perking en ouderenzorg

• mensen met een verstandelij-
ke beperking
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– Het werkveld heeft een boontje voor 
  je als ze horen dat je in  VIVES bent  
  afgestudeerd.

Eline Wijns
over de graduaats- 
opleiding sociaal- 
cultureel werk

“Ik startte het graduaat  sociaal-cultureel 
werk in februa ri. Vorige zomer had ik 
een vakantiejob waar ik de kans kreeg 
vast te blijven, maar dat ging uiteinde-
lijk niet door. Dus moest ik op zoek naar 
een geschikte opleiding. In elk geval 
bereidt VIVES late starters goed voor.
Ik wist sowieso al dat VIVES een goede 
hogeschool is, aangezien mijn ouders 
er hebben gestudeerd. Ik ben creatief 
en sociaal, ik help graag mensen en 

hou van schrijven. Daarom heb ik voor 
sociaal-cultureel werk gekozen. Idealiter 
ga ik later aan de slag bij Vormingplus 
om er schrijfcursussen te geven. 
Gemakkelijk is een studiekeuze maken 
niet. Maar ik zou zeggen: doe je goes-
ting en verzamel voldoende informa-
tie. Zeker als het om een opleiding met 
meerdere afstudeerrichtingen gaat 
want als je ’t verschil niet weet, dan kan 
je je dat wel eens beklagen.”

Leg je graag contacten met 
allerlei mensen en hou je ervan je 
te engageren in verenigingen en 
culturele instellingen? In het graduaat 
sociaal-cultureel werk leer je hoe 
je meebouwt aan een buurt en een 
samenleving waar het goed is om te 
leven en te wonen. Je geeft vorming 
aan mensen en ontwikkelt allerlei 
educatieve programma’s. 

 dagonderwijs

graduaat

SOCIAAL-CULTUREEL 
WERK



meer info
campus Kortrijk
katja.laveyt@vives.be
056 26 41 50

vives.be/saw
#VERYVIVES  
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Greep uit de vakken
• anatomie
• visie op verpleegkunde
• ethiek en professionele groei
• methodische beroeps uit oef

ening en vaardigheden:  
hygiënische zorgen, parame
ters, inspuitingen, medicatie, 
wondzorg, sondage, communi
catieve vaardigheden, preven
tie en organisatie  …

• verpleegproblematiek gelinkt 
aan de oudere zorgvrager, 

zorgvrager met geestelij
ke gezondheidsproblemen, 
zorgvrager in een thuissituatie, 
zorgvrager in het ziekenhuis en 
zorgvrager met beperkingen

• integrerende casuï stiek en 
simulatie 

• werkplekleren en stage

De benaming en  invulling van 
de vakken verschillen van 
school tot school.

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

jobkansen
• jeugdwerker (jeugdbewegin-

gen, jeugdhuizen, gemeentelijke 
jeugddiensten, vakantie- en 
speelpleinwerkingen)

• medewerker in het volwas-
senenwerk: Vormingpluscentra, 
vormingscentra van vakbe-
wegingen, lokale dienstencen-
tra voor ouderen, centra voor 
gezondheidsvoorlichting, ngo’s 
rond specifieke thema’s (noord-
zuid, milieu …), werkingen naar 

specifieke doelgroepen (men-
sen met een beperking, organi-
saties voor armen …)

• medewerker cultureel werk: 
culturele centra, educatieve 
diensten van musea, bibliothe-
ken, sociaal-artistieke projecten, 
gemeentelijke cultuur- of vrije-
tijdsdiensten

• medewerker in samenlevings-
projecten: initiatieven voor 
streek- en/of buurthuizen

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

werkplekleren
In jaar één besteed je vijftien van 
de zestig studiepunten aan werk-
plekleren. In jaar twee ben je zelfs 
voor meer dan de helft van het jaar 
bezig op je werkplek.

campus Kortrijk

meer info
campus Kortrijk
056 26 41 50
opleidingshoofd:
mieke.brenning@vives.be

vives.be/saw 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• de bouwstenen van het den-

ken en doen 
• de welvaartstaat 
• democratie en burgerzin 
• ethisch handelen 
• geschiedenis en identiteit van 

het sociaal werk 
• leren communiceren 
• maatschappelijke activering 
• menselijk gedrag in zijn 

context 
• methodiek cultureel werk 
• methodiek educatief werk 
• omgaan met diverse 

levensfasen 
• psychisch welzijn en diversiteit 
• uitdagingen in de samenle-

ving 
• vaardig in projectmatig 

werken 
• vaardig in sociaal-cultureel 

werk en netwerken 
• vaardig met informatie en 

sociale media 
• vaardig werken in en met 

groepen 
• verkenning van het werkveld 
• werken met vrijwilligers 
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“Mijn graduaat orthopedagogische begeleiding 
volg ik dankzij ondersteuning van de VDAB. Ik heb 
daar loopbaanbegeleiding gekregen en samen 
zijn we op de piste van sociaal-agogisch werk 
uitgekomen, zodat ik op termijn opvoeder kan 
worden. Ik koos voor VIVES omdat ik daar ook 
al een bachelor had geprobeerd. Maar die bleek 
iets te hoog gegrepen. De hogeschool zelf beviel 
me wél, vandaar dat ik meteen wist waar ik dit 
graduaat wilde volgen. Of ik tevreden ben van 
mijn keuze? Absoluut: de focus op praktijk en 
persoonlijke begeleiding zijn top. Bovendien helpt 
het dat ik écht verlang om opvoeder te worden."
Alexander Ghekiere
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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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academische 
opening

ontmoetingsdagen

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

start academiejaar

start 1ste jaar sociaal-agogische 
vaardigheden

examens 3de jaarHalloween 

herfstvakantie

kerstvakantie

lesvrije week

mysterie-event

examens

evaluatie

internationale 
week 2de jaars

start 60 dagen 
stage 3de jaars

karaoke-avond

foute 
party

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE

november - december: 
intervisie met medestudenten en coaching praktijk

november - december: 
intervisie met medestuden-
ten en coaching praktijk

introductiedag en opstart 
onderwijsactiviteiten semester 1

projectweekles

vakantie examen

start praktijkopdrachten in het werkveld

praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?
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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academische 
opening

ontmoetingsdagen

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

start academiejaar

start 1ste jaar sociaal-agogische 
vaardigheden

examens 3de jaarHalloween 

herfstvakantie

kerstvakantie

lesvrije week

mysterie-event

examens

evaluatie

internationale 
week 2de jaars

start 60 dagen 
stage 3de jaars

karaoke-avond

foute 
party

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE

november - december: 
intervisie met medestudenten en coaching praktijk

november - december: 
intervisie met medestuden-
ten en coaching praktijk

introductiedag en opstart 
onderwijsactiviteiten semester 1

projectweekles

vakantie examen

start praktijkopdrachten in het werkveld

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT
BACHELOR

GRADUAAT

examenperiode graduaat 

eindgesprek praktijk
evaluatie

examens publicatie punten

blokafstudeerbeurs 3de jaars

start interdisciplinaire studies van 
actuele thema's 1ste jaars

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

vervroegd examen 
en feedback

internationale uitwisseling 
i.f.v. keuzetrajecten 3de jaars

intervisie met 
medestudenten

krokusvakantie

paasvakantie

FEB

MAA

APR

MEI

JUN

eindverdediging 
praktijkproject

lesvrije periode i.f.v. bachelor-
proef voor alle 3de jaars

opstart onderwijsactiviteiten en 
praktijk semester 2

praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?
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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-
campussen zijn er verschillen-
de residenties beschikbaar. Op 
de campus in Kortrijk zelf zijn er 3 
studentenresidenties waar je kan 
verblijven. Het aanbod van pri-
vé-verhuurders maken we bekend 
via www.kotwest.be. Bij ons kan je 
terecht voor advies en, indien no-
dig, bemiddeling met je kotbaas. 
We hebben ook een degelijk mo-
delhuurcontract dat je op een-
voudig 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 gespannen 
staat. De verschillende studenten-
verenigingen organiseren geregeld 
allerlei leuks. Je kan heel voordelig 
sporten, gezellig recreatief maar als 
je wil ook op niveau. Voor topspor-
ters zijn er trouwens faciliteiten die 

de combinatie studeren en sport 
mogelijk maken. 
Af en toe eens proeven van cultuur, 
we kunnen het warm aanbevelen. 
En ook daar houden we rekening 
met je portefeuille. Ook wie zelf een 
gaaf initiatief heeft, kan rekenen op 
onze steun. Mits er voldaan wordt 
aan enkele redelijke voorwaarden.

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 … 



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:

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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“Na mijn secundair heb ik gekozen voor de bachelor be-
drijfsbeheer, optie marketing. Toen ik in de administratie 
begon, kwam ik regelmatig in contact met non-profitbe-
drijven als woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat triggerde 
iets in mij en ik voelde dat ik eigenlijk met mensen wilde 
werken. Dus toen heb ik beslist om de graduaatsopleiding 
orthopedagogische begeleiding te volgen, terwijl ik intus-
sen ook werk had gevonden in de sociale sector. Daarna 
heb ik via afstandsonderwijs een aanvullingstraject tot 
bachelor orthopedagogie gevolgd. Studies combineren met 
werk en gezin was niet evident. Achteraf bekeken ben ik er 
wel heel trots op dat ik in dat traject ben geslaagd.”

Jan Defever



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

 — 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. 
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OK

praktisch

 — HOE INSCHRIJVEN?

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

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
SintJozefstraat 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


