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Niemand 
studeert zomaar. 
En al zeker niet 
in het hoger 
onderwijs. 

Neen, studeren doe je 
gericht. Om je verder 
te ontplooien, voor een 
nieuwe job, voor meer 
werkzekerheid. Of je 
nu al werkt of niet, wie 
studeert, wil resultaat. 
Punt aan de lijn!

En da’s exact wat 
werkplekleren nastreeft: 
een maximaal resultaat 
haal je door theorie en 
praktijk op één lijn te 
zetten. Zo leer je de knepen 
van het vak op de werkvloer 
en op school. Dat zijn de 
graduaatsopleidingen van 
HOGENT ten voeten uit.

Want studeren aan 
HOGENT gaat niet alleen 
over wat er in de boeken 
staat. Het gaat ook over 
wat jij van die boeken vindt. 
Niet enkel over correcte 
antwoorden, maar over de 
juiste vragen stellen. Niet 
enkel over onze wijsheid, 
maar jouw eigenwijsheid.

Als je dus vraagt: ‘waarom 
een graduaat aan 
HOGENT?’ Wel daarom! 
Omdat je behalve een 
stevige vakopleiding, 
ook een future proof-
attitude meekrijgt.

Studeren 
doe je niet 
zomaar.

Koen Goethals,
Algemeen directeur 
HOGENT.

Ga  
ervoor!
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Waarom 
praktijk-
leerkracht 
worden?

Je overweegt een educatieve 
graduaatsopleiding 
(lerarenopleiding) te volgen? 
Maar je weet niet zeker of het 
wel iets voor jou is. Of het past 
bij je kwaliteiten, verwachtingen 
en persoonlijkheid?
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Je kan bogen op een ruime 
beroepservaring en bent gepassioneerd 
door je vak. Die uitgebreide kennis wil je 
nu graag doorgeven aan jongeren. 

Praktijkleerkracht 
secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs 
of vormingswerk? Dat 
klinkt je als muziek in 
de oren.

Heb je heel wat 
kunnen afvinken?  
Dan is deze opleiding 
beslist iets voor jou.

Je wil je carrière graag een nieuwe 
wending geven. Nieuwe kansen 
creëren voor jezelf door een diploma 
hoger onderwijs te behalen. 

Je kiest voor een 
praktijkgerichte opleiding. 
Liever praktische vakken en 
opdrachten op de werkvloer 
dan enkel theorie studeren. 
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Iemand die leer- en 
ontwikkelkansen biedt  
voor elke leerling,  
sterk samenwerkt 
binnen een schoolteam, 
een maatschappelijk 
engagement opneemt 
en bijdraagt aan 
kwaliteitsontwikkeling 
van het vak en de school.

Word jij de leraar die 
future proof in het werk-
veld staat: leergierig, 
verantwoordelijk, flexibel,…?

Dan is deze 
lerarenopleiding beslist 
iets voor jou. Om deze 
opleiding aan te vatten, 
moet je aan volgende 
voorwaarden voldoen:

 ۜ je beschikt over een 
diploma secundair 
onderwijs 

 ۜ je hebt drie jaar 
erkende werkervaring 
in de vakken die je 
wil onderwijzen

Je hebt geen diploma 
secundair onderwijs?  
Maar je wil toch deze 
opleiding volgen?  
Dat kan als je slaagt voor 
een toelatingsproef.

Word jij de praktijkleraar 
die vanuit een stevige 
praktijkbasis en liefde 
voor het vak jongeren 
inspireert en motiveert? 
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De opleiding is opgebouwd 
uit 3 verschillende trajecten: 
standaardtraject, intensief 
traject of LIO-traject.

De opleiding.
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Standaardtraject 

Semester Vakken

Semester 1

Taalvaardigheid

ICT in het onderwijs

Onderwijs en maatschappij

Semester 2

Algemene didactiek

Digitale didactiek

Communicatievaardigheden

Leerlingenbegeleiding 1

Semester 3

Vakdidactische oefeningen 1

Vakdidactiek

Differentiatie en taal

Semester 4 *

Stage 1

Praktijkonderzoek

Onderwijsorganisatie en -beleid

Semester 5 *

Vakdidactische oefeningen 2

Klasmanagement

Leerlingenbegeleiding 2

Semester 6
Stage 2

Intervisie en onderwijsthema’s

Je kan deze lerarenopleiding 
starten in september 
en in februari van elk 
academiejaar. Alle vakken 
lopen over één semester 
en worden aangeboden 
op verschillende lesdagen. 
Je kan kiezen uit drie 
verschillende trajecten: 
standaardtraject, intensief 
traject of LIO-traject.

Standaardtraject 
in tweeënhalf  
à drie jaar
Je wil de lerarenopleiding 
combineren met je job 
en/of je gezin? Dan is 
dit het meest geschikte 
traject voor jou. Het biedt 
je heel wat flexibiliteit en 
loopt over tweeënhalf 
tot drie academiejaren. 
Naargelang de studielast 
die voor jou mogelijk is, 

spreid je de opleiding 
over vijf à zes semesters. 
Reken daarbij op twee 
avonden of één lesdag 
(twee dagdelen) per week.

Naast het voorgestelde 
standaardtraject tekenen 
wij graag een individueel 
traject voor je uit.  
Dat stemmen we volledig 
af op jouw persoonlijke 
job- en gezinssituatie.

*  Semester 4 en 5 kan je eventueel tegelijkertijd afwerken. Dan duurt de opleiding geen 
zes maar vijf semesters of tweeënhalf jaar. Als je dit traject verkiest, kan je in het eerste, 
tweede en derde semester nog een extra opleidingsonderdeel volgen.
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Intensief traject 
van anderhalf jaar
Combineer je de 
lerarenopleiding niet met 
een job? Ben je overdag 
vrij en de hele week 
beschikbaar voor lessen 
en stageopdrachten? 

Dan kan je instappen in  
het intensief traject.  
Je opleiding werk je dan af 
in anderhalf jaar. Je volgt  
twee dagen per week les 
(overdag). De andere dagen 
gebruik je om de leerstof te 
verwerken, opdrachten uit 

te voeren of stage te lopen.
Studenten die via een 
zogenaamd OKOT-traject 
van de VDAB instromen, 
volgen hetzelfde traject.  
OKOT staat voor  
onderwijskwalificerend 
opleidingstraject.

Intensief traject *

Semester Vakken

Semester 1

Algemene didactiek

Vakdidactische oefeningen 1

Taalvaardigheid

ICT in het onderwijs

Onderwijs en maatschappij

Leerlingenbegeleiding 1

Semester 2

Stage 1

Vakdidactiek

Digitale didactiek

Communicatievaardigheden

Differentiatie en taal

Klasmanagement

Semester 3

Praktijkonderzoek

Vakdidactische oefeningen 2

Leerlingenbegeleiding 2

Onderwijsorganisatie en -beleid

Stage 2

Intervisie en onderwijsthema’s

*  Programma onder voorbehoud

11



LIO-traject - 
Leerkracht  
in opleiding 
in twee jaar
Geef je al les op een school? 
Dan kom je in aanmerking 
voor het zogenaamde 
LIO-traject. LIO staat 
voor ‘leraar in opleiding’. 
Het is een uiterst flexibel 
traject met verschillende 
instapmomenten.  
Dit traject kan je volgen  
na het afwerken van  
een theoretisch  
didactisch basisgedeelte.

Als LIO’er voer je voor  
30 studiepunten praktijk- 
opdrachten uit op de 
school waar je tewerk-
gesteld bent. Je doet 
dus aan werkplekleren 
op je eigen school.

Voor de overige vakken van 
de lerarenopleiding volg 
je het standaardtraject, 
met dezelfde flexibele 
mogelijkheden die dat 
traject je biedt. Wil je 
graag overstappen van het 
standaardtraject naar het 
LIO-traject (en vice versa)? 
Ook dat is perfect mogelijk.

De LIO-lerarenopleiding 
duurt twee academiejaren 
(of vier semesters). Dat is 
inclusief het eerste jaar 
in het standaardtraject, 
waarin je minstens het vak 
algemene didactiek volgt. 
Het gedeelte werkplekleren 
komt aan bod tijdens het 
tweede academiejaar.

LIO-traject (Leraar in opleiding)

Semester Vakken

Semester 1

Taalvaardigheid

ICT in het onderwijs

Onderwijs en maatschappij

Semester 2

Algemene didactiek

Digitale didactiek

Communicatievaardigheden

Leerlingenbegeleiding 1

Semester 3

LIO1+ Intervisie LIO en onderwijsthema’s

Vakdidactische oefeningen 1

Vakdidactiek

Differentiatie en taal

Semester 4

LIO2

Klasmanagement

Leerlingenbegeleiding 2

Onderwijsorganisatie en -beleid
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Meer info?  
Je kan de inhoud, de 
manier van evalueren, 
de werkvormen, de 
gewenste begin- en 
eindcompetenties 
over alle vakken 
nalezen op hogent.be/
studiefiches
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“Ik heb spijt dat ik 
de stap naar een 
lerarenopleiding niet 
eerder heb gezet. Ik heb 
niet alleen veel geleerd 
over het lesgeven, maar 
vooral over mezelf. 
Daarnaast heb ik 
toffe leerkrachten en 
medestudenten leren 
kennen. Kortom, het 
was twee jaar keihard 
werken, maar het was 
zeker de moeite waard!” 

Nathalie Vervoort
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De lessen die je volgt 
bieden je niet alleen kennis 
en inzicht. Ze inspireren 
je ook voor je opdrachten 
en stages waarin je jezelf 
mag uitleven en bewijzen. 

De lerarenopleiding 
omvat in totaal 90 studie-
punten(*), waarvan  
40 studiepunten praktijk. 

Met andere woorden:  
het praktijkgedeelte 
(stage) maakt een heel 
belangrijk deel uit van het 
geheel. Verdeeld over twee 
stageblokken zal je  
40 uur lesgeven op school. 

Aanvankelijk dienen je 
stages om kennis te maken 
met je latere job. Geleidelijk 
aan zal je de opgedane 

kennis en vaardigheden 
toepassen in de 
stagelessen die je zelf geeft 
en zal je vlot meedraaien 
in het onderwijs.

*  Studiepunten drukken het gewicht 
uit van een opleidingsonderdeel 
binnen een opleiding. Eén studie-
punt staat voor 25 à 30 uren totale 
studietijd. De meest recente versie 
van de opleidingstabellen vind je 
op hogent.be/studiefiches

Praktijk.

Kiezen voor een graduaatsopleiding 
is kiezen voor een praktijkgerichte 
opleiding met een stevige theoretische 
onderbouwing. Van bij de aanvang 
maken praktijkopdrachten integraal deel 
uit van de lessen. Op die manier maak je 
snel kennis met de onderwijspraktijk. 
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Waarom deze  
opleiding?

16



Onze  
troeven.

1.
Sterk praktijkgericht
Het praktijkgedeelte van 
de lerarenopleiding omvat 
maar liefst 40 van de 90 
studiepunten. Het doel? 
Je optimaal voorbereiden 
op de eisen van het 
hedendaagse onderwijs.

2.
Afstandsonderwijs en 
contactonderwijs
Voor elk vak zoeken we 
de juiste combinatie van 
kwalitatief afstandsleren 
en voldoende contact-
momenten. Op die 
manier word je optimaal 
ondersteund tijdens je 
leerproces. Dat betekent 
dat je deels leert via 
contactonderwijs (in de 
klas). En dat je deels de 
leerstof thuis verwerkt 
(op afstand). Je maakt 
daarvoor intensief gebruik 
van de elektronische 
leeromgeving Chamilo.

3.
Tevreden cursisten 
creëren aangename sfeer 
We stemmen de lesaanpak 
en de leeromgeving af op 
een volwassen publiek. Dat 
stelt je in staat de opleiding 
te combineren met je job 
en je gezin. We stellen 
heel wat gerichte vragen 
aan onze studenten over 
de vakken, de lesaanpak 
en de opdrachten. Zo 
kunnen we de opleiding 
continu optimaliseren.

4.
Flexibel 
Je kunt les volgen op 
verschillende tijdstippen 
tijdens de week. Naast 
het modeltraject tekenen 
wij een individueel 
traject voor je uit, volledig 
afgestemd op jouw 
job- of gezinssituatie. 
Elk semester kan je de 
studielast verlichten of 
verzwaren. Je kan de 
opleiding ook spreiden 
over een langere periode. 
Op die manier krijg je alle 
mogelijke slaagkansen.

5.
Uitstekende faciliteiten 
en ligging 
Ten slotte geniet je van 
de vele faciliteiten van 
HOGENT. Zo krijg je 
toegang tot de bibliotheek 
en het open leercentrum 
van HOGENT. Je kan 
ook gebruik maken van 
traject- en zorgbegeleiding. 
De campus beschikt 
over een ruime parking 
en bevindt zich op vijf 
minuten wandelen van het 
station Gent-Sint-Pieters.
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“Leerkracht word je 
niet vanuit je luie zetel, 
zei men tijdens de 
infosessie. Dat sprak me 
aan en het is ook écht zo!  
Tijdens de opleiding 
zag ik gepassioneerde 
lesgevers aan het werk. 
Hun enthousiasme 
werkt aanstekelijk. 
Hierdoor heb ik al sinds 
het eerste semester zin 
om zelf als leerkracht 
aan de slag te gaan. De 
opleiding zorgt voor een 
mooi evenwicht tussen 
afstandsmomenten 
en lesmomenten.”

Sarah Braeckman
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Standaardtraject 
(modeltraject) in 
tweeënhalf à drie jaar
De opleiding vindt plaats op de 
campus Schoonmeersen van HOGENT 
(nabij het Sint-Pietersstation). 

Het modeltraject omvat twee halve dagen 
of avonden, ofwel één volle dag per week. 

De vakken van het eerste semester volg je 
ofwel op maandag- en donderdagavond. 
Ofwel op zaterdag (overdag)

Vanaf het tweede semester kan je 
ook kiezen tussen lesmomenten op 
woensdagnamiddag en -avond of 
op vrijdag (overdag). Je hebt dan de 
keuze uit volgende mogelijkheden 
(onder voorbehoud):

 ۜ Op maandag- en donderdagavond 
tussen 18 en 21.30 u.

 ۜ Op vrijdag of zaterdag (overdag)  
tussen 9 en 16.30 u.

 ۜ Op woensdagnamiddag vanaf 14 u  
en ’s avonds van 18 tot 21.30 u.

Lesdagen vm nm av

Maandag x

Woensdag x x

Donderdag x

Vrijdag x x

Zaterdag x x

Waar en 
wanneer?
De opleiding start twee  
keer per academiejaar:  
in september en in februari.
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Intensief traject in 
anderhalf jaar
De lessen van het intensieve traject 
(anderhalf academiejaar) volg je op de 
campus Schoonmeersen van HOGENT 
(nabij het Sint-Pietersstation).

Lesdagen vm nm vakken

Weekdag 1 x x Didactische vakken

Weekdag 2 x x Ondersteunende 
vakken

LIO-traject in twee jaar
De ondersteunende sessies van het  
LIO-traject volg je op zaterdagvoormiddag 
op de campus Schoonmeersen van 
HOGENT (nabij het Sint-Pietersstation). 

Voor de overige modules heb je 
keuze uit een van onze lesdagen 
(zie 'modeltraject in 2,5 à 3 jaar').

Wil je graag meer info over flexibele 
trajecten en vrijstellingen? Neem 
dan contact op met pascale.
vanwijnsberghe@hogent.be
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Dat hangt af van het diploma dat je 
hebt behaald en je beroepservaring. 
Wil je weten welke lessen je later aan 
jongeren of volwassenen kan geven? 
Surf dan naar de website van het 
departement onderwijs data-onderwijs.
vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen 
of zoek in Google naar ‘bbso online’.

Je kan op twee manieren zoeken:
 ۜ Van vak naar diploma: zo kan je nagaan 
welke diploma's vereist zijn om een 
bepaald vak te mogen onderwijzen.

 ۜ Van diploma naar vak: zo kan je nagaan 
welke vakken je mag onderwijzen 
met een bepaald diploma. 

Tijdens de eerste lessen van de opleiding 
kijken we dit grondig na voor elke student.

Je vraag over je vakbevoegdheid kan 
je ook mailen naar het departement 
onderwijs via onderwijsbevoegdheid.
secundaironderwijs@vlaanderen.be.  
Of je kan bellen naar het gratis nummer 
1700. Dat is het centrale contactpunt van  
de Vlaamse overheid. Je kan er met al jouw  
vragen terecht tijdens de werkdagen van  
9 tot 19 uur. 

Wil je meer info over nuttige 
of erkende ervaring? Surf dan 
naar onderwijs.vlaanderen.
be/nl/nuttige-ervaring

Welke vakken 
mag je geven?
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De educatieve 
graduaatsopleiding is 
vanaf september 2019 de 
nieuwe lerarenopleiding 
voor praktijkleerkrachten.

Voorheen viel deze opleiding onder de 
specifieke lerarenopleiding (SLO). Als je de 
opleiding succesvol voltooit, ontvang je 
het diploma van ‘educatief gegradueerde 
voor het secundair onderwijs’. Met dat 
diploma mag je zowel technische als 
praktijkvakken geven in het secundair 
onderwijs. Maar je kan er ook mee aan 
de slag in het volwassenenonderwijs 
en in het vormingswerk.

Wat na je 
diploma?
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Info.
Ongetwijfeld heb 
je heel wat vragen. 
Hieronder vind je alle 
praktische informatie 
en antwoorden op 
enkele van de meest 
gestelde vragen.

Hoe groot zijn de groepen 
waarin ik terechtkom?
We proberen de klasgroep te beperken 
tot maximum 35 studenten. Voor de 
praktijkgroepen werken we bewust 
met kleinere groepen. Meestal zijn het 
groepen van ongeveer twaalf studenten. 
Op die manier kunnen we onze studenten 
alle mogelijke leerkansen geven.

Waar volg ik les?
Je volgt les op campus Schoonmeersen, 
Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. 
De campus ligt vlakbij het station Gent-
Sint-Pieters (uitgang Voskenslaan/Sint-
Denijslaan) en is gemakkelijk te bereiken 
met het openbaar vervoer. Vanaf het 
station is het nog tien minuten wandelen 
tot aan de campus. Of je neemt de tram tot 
de eerste tramhalte ‘Hogeschool Gent’.  
De campus ligt aan de ring rond Gent (R4) 
en is dus ook met de wagen gemakkelijk te 
bereiken via de Valentin Vaerwyckweg 1.

25



Hoeveel kost de opleiding?
Het is moeilijk om precies te bepalen wat 
studeren kost voor jou. Maar de cijfers 
hieronder geven je alvast een duidelijker 
beeld van het totale kostenplaatje.

Studiegeld
Voor 2019-2020 bedraagt het 
inschrijvingsgeld voor een 
modeltraject van 60 studiepunten:

 ۜ in 1-jarig traject (start in 
september) € 938,80 

 ۜ in 2-jarig traject: per jaar € 242,80 
+ € 11,6 per studiepunt

 ۜ € 494,80: bijna-beurstariefstudent 
(€ 242,80 + € 4,2 per studiepunt)

 ۜ € 110,80: beurstariefstudent 
(vast bedrag)

Wil je een idee hebben van de 
kosten buiten het studiegeld? Dan 
kan je de studiefiches raadplegen. 
Per opleidingsonderdeel vind je 
een raming van de kosten onder 
de rubriek ‘studiekosten’.

Als je alle bedragen van de opleidings-
onderdelen van een bepaald studiejaar 
samentelt, weet je hoeveel dat jaar kost. 

Afhankelijk van de gekozen studierichting 
moet je toch rekening houden met een 
budget van € 100 à € 150 voor de aankoop 
van boeken. Daar komt nog eens ongeveer 
€ 100 voor bijkomend studiemateriaal bij. 
De reële kostprijs hangt af van de actuele 
kostprijs en eventuele verplaatsingen.

Wat is een studiepunt?
Een volledige educatieve 
graduaatsopleiding telt 90 studiepunten. 
Studiepunten drukken het gewicht 
uit van een opleidingsonderdeel 
binnen een opleiding.

Eén studiepunt staat voor 25 à 
30 uren totale studietijd (inclusief 
aanwezigheid in lessen en thuiswerk).

Hoe, waar en wanneer 
moet ik me inschrijven?
Alle info over locatie en uren van de 
inschrijvingen vind je op hogent.be
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Start van het jaar
Het academiejaar start op 
maandag 23 september 2019.  
Het jaar bestaat uit twee 
semesters (september-
januari en februari-juni). 
Daartussen heb je een week 
intersemestrieel verlof (van 3 tot 
en met 7 februari).

1.

2.

3.

4.

Eerste semester
Het eerste semester omvat 
dertien weken les en wisselt 
hogeschoolleren af met 
werkplekleren. De kerstvakantie 
wordt meteen gevolgd door 
een blok- en examenperiode 
van twee weken, waarna 
beraadslaging en bekendmaking 
van de resultaten en feedback, 
gevolgd door weer een week 
blok- en examenperiode.

Tweede semester
Na deze periode start 
het tweede semester, 
dat opnieuw bestaat uit 
dertien weken (lessen + 
werkplekleren), onderbroken 
door twee weken 
paasvakantie. Het wordt 
gevolgd door vijf weken blok- 
en examenperiode (inclusief 
deliberatie en feedback).

Vakantie of  
‘tweede zit’?
Daarna geniet je van zeven weken 
zomervakantie. In de tweede 
helft van augustus gaat de derde 
examenperiode (‘tweede zit’) van 
start. Deze duurt vier weken en 
sluit het academiejaar af.

Hoe ziet een academiejaar eruit?
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Je staat er  
niet alleen 
voor.
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Studieadvies
Heb je echt geen 
idee welke studie het 
best bij jou past? Of 
twijfel je tussen twee 
of drie verschillende 
opleidingen? Dan helpt 
onze studieadviseur je 
met alle plezier op weg.

Neem contact op via  
T 09 243 33 89 of 
studieadvies@hogent.be

Studietraject- 
begeleiding

 ۜ Heb je vragen over 
je opleiding of 
studietraject?

 ۜ Ga je voor een 
diploma-, credit- of 
examencontract?

 ۜ Wil je weten welke 
vrijstellingen of credits 
je kan inbrengen?

 ۜ Zou je beter deeltijds 
of voltijds studeren?

 ۜ Wil je individuele 
onderwijs- en 
examenmaatregelen 
aanvragen?

 ۜ Heb je vragen over 
studeren met een 
functiebeperking?

 ۜ Vragen over 
bijzonder statuut?

Vraag ons gerust om hulp 
of advies. Samen vinden 
we de beste oplossing. 
Je kan altijd terecht bij je 
studietrajectbegeleider.

Pascale Vanwijnsberghe
Campus Schoonmeersen
Gebouw E
Pascale.vanwijnsberghe@
hogent.be

Studiebegeleiding
Sommige studenten 
hebben moeite om de 
juiste studiemethode 
te vinden:

 ۜ leerstof onthouden 
lukt niet goed

 ۜ gebrek aan studiedrive
 ۜ uitstelgedrag
 ۜ problemen met 
studieplanning

 ۜ angst voor black-outs

Bij dergelijke problemen 
kan je rekenen op 
je studiebegeleider. 
Samen gaan jullie op 
zoek naar een geschikte 
studieoplossing, zodat je 
slaagkansen verhogen.

Vincent Willemyns
T 09 243 27 29
vincent.willemyns@hogent.be

Als student verdien je een 
goede begeleiding. Dat vinden 
we bij HOGENT heel belangrijk. 
Daarom voorzien we tal van 
begeleidingsmaatregelen.
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Een team met veel 
expertise en goesting staat 
voor je klaar. Ze zullen je 
persoonlijk begeleiden, 
groepstrainingen 
organiseren, je tal van tips 
en tricks aanreiken, ...
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Studenten- 
begeleiding+ : 
ondersteuning 
voor studenten 
met een 
functiebeperking
Heb je een auditieve, 
motorische of visuele 
beperking? Kamp je 
met een chronische of 
medische aandoening? 
Een leerstoornis of 
ADHD? Een geestelijk 
gezondheidsprobleem? 
Dan kom je in aanmerking 
voor het speciaal statuut 
‘studeren met een 
functiebeperking’. Het 
begrip ‘functiebeperking’ 
slaat op elke lichamelijke of 
geestelijke beperking die je 
parten speelt bij je studie.
Hoe kunnen we je helpen? 
Door enkele aanpassingen 
door te voeren waardoor jij 
net dezelfde kansen krijgt 
om met succes hoger 
onderwijs te volgen. 

Een team met veel 
expertise en goesting staat 
voor je klaar. Ze zullen je 
persoonlijk begeleiden, 
groepstrainingen 
organiseren, je tal van 

tips en tricks aanreiken, 
enzovoort. Kom dus gerust 
eens langs. In alle openheid 
werken ze een oplossing uit 
op maat van je specifieke 
noden en wensen. 

Meer info? Neem contact 
via sbplus@hogent.be

Bijzonder statuut
HOGENT biedt de kans 
om een bijzonder statuut 
aan te vragen voor:

 ۜ topsporters
 ۜ ondernemers
 ۜ professionele 
kunstenaars

 ۜ uitvoerders van 
mandaten in een 
bestuursorgaan 
van HOGENT

 ۜ uitvoerders van 
mandaten in de politiek

STUVO
STUVO is een afkorting voor 
‘studentenvoorzieningen’. 
STUVO omvat alles, 
behalve leerstof. Het is een 
ruime en laagdrempelige 
dienstverlening voor 
elke student. Bij STUVO 
kan je terecht voor 
al je vragen over:

 ۜ zorg
 ۜ huisvesting
 ۜ catering
 ۜ mobiliteit
 ۜ (top)sport
 ۜ cultuur
 ۜ studentenwerking
 ۜ studentenparticipatie

STUVO
Overwale 42
9000 GENT
T 09 243 37 38
hogent.be/stuvo

Psychosociale 
en financiële 
ondersteuning
Voel je je niet zo lekker 
in je vel? Dan luisteren 
we graag naar je verhaal. 
Zo kan je bij de afdeling 
Zorg van STUVO terecht 
met al je vragen over:

 ۜ emotionele problemen
 ۜ relationele problemen
 ۜ faalangst
 ۜ uitstelgedrag
 ۜ gebrek aan assertiviteit
 ۜ informatie over 
studietoelagen

 ۜ vermindering op 
het studiegeld
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“Het leuke aan het LIO-traject 
is dat het voor iedereen 
op maat is geschreven. 
Voor de lessen werk je in 
de klas. Vervolgens wordt 
je aanpak geëvalueerd. 
Realistischer kan niet. Je 
komt thuis van de les in de 
lerarenopleiding en je kan de 
volgende dag onmiddellijk 
uitproberen wat je gezien 
hebt. Van psychologie over 
taalontwikkelend lesgeven 
en communicatie tot 
klasmanagement. Het houdt 
je als het ware ‘soepel’. Elke 
les deed ik nieuwe ideeën 
op van hoe ik het ook zou 
kunnen aanpakken. Of wat ik 
eventueel anders kon of moest 
doen. Boeiend.”

Mathias De Blanck
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hogent.be

Welkom op HOGENT

Januari-februari 2019
SID-ins - hogent.be

Woensdag 27 februari 2019
Infomoment

Woensdag 27 februari 2019
Infoavond voor ouders

Dinsdag 5 t.e.m. vrijdag 8 maart 2019
Openlesdagen
Inschrijven verplicht

Woensdag 27 maart 2019
Openlesdag 
Inschrijven verplicht

Zaterdag 27 april 2019
Opendeurdag

Zondag 28 april 2019
Opendeurdag School of Arts

Zaterdag 29 juni 2019
Infomoment

Zaterdag 7 september 2019
Infomoment


