VIVES CAMPUS KORTRIJK

graduaat in de verkeerskunde en mobiliteit

Verkeerskunde en
mobiliteit

praktijkgerichte aanpak
Voortdurende wisselwerking
tussen theorie, cases en
werkplekleren. Permanente
kruisbestuiving tussen docenten
en vakspecialisten uit het
werkveld en studenten.

Bepaal mee de mobiliteit van de
toekomst

driejarige opleiding

Verkeer en mobiliteit zijn dagelijkse realiteit! Woon-werkverkeer, woon-school verkeer, winkelen
of sporten, een weekendje of reis met familie of vrienden… Wil je in de toekomst mee het verschil
maken en samen met andere partners meewerken aan meer leefbaarheid en verkeersveiligheid?
Dan is deze opleiding beslist iets voor jou! Na de opleiding kan je als kersvers verkeerskundige
zowel kleine als grote uitdagingen aan. Je kan meteen aan de slag en vanuit een multidisciplinaire visievorming meewerken aan een milieuvriendelijker, vlotter en veiliger verkeer en (openbaar)
vervoer. Kortom je bent één van de makers van de meer dan noodzakelijke duurzame mobiliteit voor
de toekomst.
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WERKPLEKLEREN
Vanaf het eerste jaar
ervaringen vanuit het
werkveld

DIRECT CONTACT
Kleine groepen
met sterke begeleiding door docenten
en vakspecialisten uit
het werkveld

KORTE LESPERIODES
Zes semesters met
hapklare opleidingsonderdelen. Na elk opleidingsonderdeel een
(praktische) toetsing

Lessen gaan door op
donderdagnamiddag in
combinatie met werkplekleren.
De opleiding is dus
combineerbaar met een job.
Zeer gegeerd diploma op de
arbeidsmarkt

ideale (door)start
van een boeiende carrière in
de wereld van verkeerskunde,
duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid.
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opleidingsonderdelen
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opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

semester 1: algemeen kader verkeer
en mobiliteit

15

semester 3: inrichting en beheer
openbare ruimte

20

semester 5: verdieping
verkeerskundige werkdomeinen

20

inleiding op verkeerskunde en
verkeersbeleid

4

verkeersonderzoek en -planning:

7

verkeersplanning

4

sociale verkeerskunde en
communicatie:

mobiliteitsmanagement en fiscaliteit:

5
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- inleiding (2 sp)

- communicatie (2 sp)
werkplekleren 1: veilige
schoolomgeving

7

semester 2: mobiliteit en
maatschappij

15

wetgeving, handhaving en
verkeersveiligheid

3

duurzaam mobiliteitsbeleid:

4

- duurzaam parkeerbeleid (2 sp)
- best practices (2 sp)

opleidingsverantwoordelijke:
Koen Vandenberghe
koen.vandenberghe@vives.be
tel. 0485 93 01 35

- fiscaliteit (2 sp)

- voorbereiden praktijkproject (2 sp)

- sociale verkeerskunde (2 sp)

werkplekleren 2: duurzaam
mobiliteitsbeleid

- verkeersonderzoek (3 sp)

8

- mobiliteitsmanagement (3 sp)

verkeerstechniek

3

inrichting openbare ruimte

3

werkplekleren 3: oriëntering
verkeerskundige werkdomeinen

4

voortgangstoets 1

3

werkplekleren 5: verdieping
verkeerskundige werkdomeinen

7

semester 4: bijdragen aan
mobiliteitsprocessen

10

semester 6: integratie
verkeerskundige werkdomeinen

10

verkeersmodi en netwerken

3

internationalisering

3

werkplekleren 4: onderzoek verkeerskundige werkdomeinen

7

werkplekleren 6: integratie verkeerskundige werkdomeinen

4

voortgangstoets 2

3

praktijkproject:

4

- verdieping (2 sp)
- integratie (2 sp)

