
  crossmedia-ontwerp 
  grafimediabeleid
  grafimediatechnologie 
  multimediaproductie
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Kun jij je geen leven zonder het web voorstellen en vind je de iPhone ook 
de beste uitvinding sinds het gesneden brood? Kan je niet door een krant 
of tijdschrift bladeren zonder te focussen op lay-out en vormgeving? Of zie 
je jezelf als marketingstrateeg de crossmediaconcepten van de toekomst 
bedenken? Nee? Dan is de technische leiding over een mediabedrijf misschien 
helemaal je ding!

Welke invalshoek je ook kiest, een unieke opleiding boordevol projecten 
en contacten met de bedrijfswereld staat klaar om van jou de gedreven 
professional te maken waar werkgevers op azen.

BACHELOR in dE gRAfisCHE En digitALE mEdiA 
Je start met een brede basisopleiding die via afstudeerrichtingen en keuzetrajecten 
inspeelt op jouw talenten of specialisatiewens. Via uiteenlopende projecten, 
hetzij individueel, hetzij in team, bereiden we je voor op de uitdagingen van 
het werkveld. En wie weet groeit uit deze eerste contacten wel een toekomstig 
partnership of klantenrelatie? Aan interessante belevingen en werkervaring alvast 
geen gebrek tijdens deze opleiding!

HOE ziEt HEt EERstE jAAR ERuit? 
Eerst en vooral kies je een afstudeerrichting (zie volgende pagina’s). Welke 
je ook kiest, je duikt in een hightechomgeving die inspeelt op de modernste 
communicatiebehoeften. Jij bepaalt de leerweg en de specialisatie. Je combineert 
in je opleidingspakket design, techniek en management naargelang je persoonlijke 
voorkeur en interesse. Gaandeweg kun je nog bijsturen zodat je de richting vindt 
die het best bij je past.
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“Het is een brede opleiding waar 
je achteraf nog alle kanten mee 
uit kan. Je ontdekt zowel grafisch 
ontwerp als multimedia, welke 
afstudeerrichting je ook kiest.”
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wAAROm dEzE OpLEiding?
 – Wij zijn marktleider in Vlaanderen inzake de  opleiding van 

grafische professionals.  

 – Je ontdekt en ontplooit je talenten dankzij afstudeer- 
richtingen en keuzetrajecten vanaf het tweede semester. 

 – We bieden een mooie afwisseling van  theorie en praktijk. 

 – Door compacte uurroosters hou je tijd over voor zelfstudie 
en ontspanning.  

 – We beschikken over moderne en up-to-date  infrastructuur:
  multi medialabs
  fotostudio
  schetsterras
  print-&-signatelier
  gloednieuw gebouw
  parkeergelegenheid
  een groene omgeving 

 – Er is een rechtstreekse busverbinding naar het Sint-Pieters-
station.  

 – De helft van onze studenten vindt een job via zijn of haar 
stageplaats.

“Je krijgt aan de 
Arteveldehogeschool 
net dat ietsje meer 
begeleiding om je 
creatieve ideeën om 
te zetten in concreet 
bruikbare en technisch 
hoogstaande projecten.”
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“Vastroesten aan een bureau is niets 
voor mij. Na mijn studies Grafische 
en digitale media ging ik fotografie 
studeren. En ik maak het mezelf niet 
gemakkelijk: ik werk nu freelance, als 
fotografe en als vormgever. Dat is 
heel uiteenlopend werk, van foto-
opdrachten voor reclamebureaus, over 
kleinere privéontwerpen tot eigen 
portfoliowerk. 

De meeste van mijn medestudenten 
zijn na hun studie in het bedrijfsleven 
gestapt, en daar word je op school 
ook echt voor klaargestoomd. Je 
krijgt niet alleen praktijklessen 
in de vormgeving, je leert ook 
communiceren met klanten, omgaan 
met een budget en deadlines halen. 
Je wordt heel concreet opgeleid om 
in het werkleven te stappen, en vaak 
krijg je ook een job aangeboden na je 
stage.”

Ellen Goegebuer, 
freelance vormgever / fotograaf
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Huisstijlen ontwikkelen, flyers en magazines vormgeven, 
lay-out voor web, tablets of digitale bewerking van beelden? 
Als crossmedia-ontwerper leer je alle kneepjes van het vak. 
Creatief denken staat centraal, maar je leert ook rekening 
houden met technische uitvoermogelijkheden. Je kan je 
via keuzetrajecten verder specialiseren in grafisch design, 
fotodesign en e-design. Je bouwt een carrière uit als grafisch 
vormgever, illustrator, webdesigner, vormgever-fotograaf... 

muLtimEdiApROduCtiE
Multimediaproductie combineert design met spitstechno-
logie. Wil jij apps ontwikkelen voor smartphones of tablets? 
Je eigen video monteren tot een hit op YouTube? Fascineert 
de wereld van 3D en Augmented Reality je? Bij ons leer je 
multimediale projecten realiseren. Je kan je specialiseren in 
webapplicaties of audio, video en 3D-animatie via keuze-
trajecten. Er wacht je een toekomst als webdeveloper, 
multimedia-ontwerper, als creative in een reclamebureau, of 
als medewerker van een audiovisueel productiehuis.

Na deze opleiding ben 
je zo goed als zeker 
van een job: 9 op de 
10 afgestudeerden 
zijn binnen het half 
jaar aan de slag. 
(Instroomonderzoek 
2013)
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gRAfimEdiAtECHnOLOgiE
Grafimediatechnologie zoomt in op de technische coördinatie 
van een productieafdeling. Ben je geïnteresseerd in ICT en 
technologie, dan is deze afstudeerrichting iets voor jou. Het 
productieproces en de druktechnieken komen uitgebreid aan 
bod, zodat je met kennis van zaken processen kan sturen. 
Deze richting leidt naar een knelpuntberoep: werkzekerheid 
gegarandeerd! Je wordt productieverantwoordelijke of 
kwaliteitscontroleur bij een grafisch bedrijf, support engineer 
bij grafische hard- en softwarebedrijven, medewerker bij 
toeleveringsbedrijven...

gRAfimEdiABELEid
Jij bent degene die de klant zal adviseren bij zijn zoektocht 
naar de ideale combinatie van print- en non-printmedia 
om zijn boodschap tot bij de doelgroep te brengen. Om 
de crossmediale projecten van je klanten met kennis van 
zaken te kunnen begeleiden, verwerf je tijdens je opleiding 
het nodige technisch inzicht in zowel print- als digitale 
toepassingen, en de linken daartussen. Maar je vergaart ook 
een stevige bagage aan marketing, commerciële en financiële 
vaardigheden om je klanten te kunnen ondersteunen. Je 
kan aan de slag als accountmanager, projectbegeleider… in 
communicatie- of (cross)mediabedrijven.

“Wees gerust: je krijgt veel 
taken. Gelukkig zijn die heel 
gevarieerd en uitdagend. 
En door iets te doen, leer 
je natuurlijk meer dan door 
erover te praten.” 



8

OnDER VOORBEHOuD VAn EVEnTuElE WIJzIGInGEn. RAADPlEEG DE MEEST RECEnTE InFORMATIE AlTIJD OP WWW.ARTEVElDEHOGESCHOOl.BE.

SEMESTER 1 (gemeenschappelijk) SP

Mediatechnologie 
Creatieve beeldvorming 
Toegepaste informatica

 – Rekenbladen
 – Besturingssystemen

Webdesign I
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie 1
Lay-out en digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Visuele communicatie

4
4
4

2
2

4
4
3
4

2
2

3

SEMESTER 2 SP

Webdesign 2
Professionele communicatie 2
lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Beeldverwerking 1
 – Practicum
 – Technologie

Printtechnologie
Grafische vormgeving 1

 – Typografische esthetica
 – Schetsen
 – Vormgeving

4
3
4

2
2

5
3
2

4
10

2
4
4

SEMESTER 3 SP

Beeldverwerking 2
 – Practicum
 – Technologie

Ondernemen 1
 – Marketing
 – Toegepaste bedrijfseconomie

Grondstoffen
Drukken-afwerken 1
Grafische vormgeving 2
Project 1

6
4
2

4
2
2

4
6
8
2

SEMESTER 4 SP

Beeldverwerking 3
Professionele communicatie 3

 – Engels
 – Frans 
 – Projectcommunicatie

Workflow
Mediacommunicatie

 – Media- en handelsrecht
 – Reclame

Project I
Keuzetraject:
Graphic design 1    of
Photo design 1      of 
E-design 1

4
5

2
2
1

6
4

2
2

3

8
8
8

SEMESTER 5 SP

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie 4
Drukken-afwerken 2

 – Offset
 – Veredelen

Ordervoorbereiding & calculatie
 – Calculatie
 – Technische werkvoorbereiding

Ondernemen 2
Project 2 
Keuzetraject:
Graphic design 2   of 
Photo design 2     of 
E-design 2

3
4
4

2
2

4
2
2

4
3

8
8
8

SEMESTER 6 SP

Seminaries
Bachelorproef 
Stage
Print & sign
Project 2
Keuzetraject:
Graphic design 2    of
Photo design 2      of 
E-design 2

3
7
10
3
3

4
4
4

OpLEidingspROgRAmmA 2014-2015   BACHELOR in dE gRAfisCHE En digitALE mEdiA 

AfstudEERRiCHting CROssmEdiA-OntwERp 

ve
rs

ie
 2

0
1

4
-2

0
1

5
/0

1
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AfstudEERRiCHting muLtimEdiApROduCtiE

SEMESTER 1 (gemeenschappelijk) SP

Mediatechnologie 
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica

 – Rekenbladen
 – Besturingssystemen

Webdesign 1
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie 1
Lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Visuele communicatie

4
4
4

2
2

4
4
3
4

2
2

3

SEMESTER 2 SP

Webdesign 2
Professionele communicatie 2
lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Beeldverwerking 1
 – Practicum
 – Technologie

Multimediatechnologie
2D Animation
Software development

4
3
4

2
2

5
3
2

4
4
6

SEMESTER 3 SP

Crossmedia publishing 1
Beeldverwerking 2

 – Practicum
 – Technologie

Ondernemen 1
 – Marketing
 – Toegepaste bedrijfseconomie

Webdesign & development 1
new media design & development 1
prolAB 1

4
5

3
2

4
2
2

6
6
3

SEMESTER 4 SP

Crossmedia publishing 2
Beeldverwerking 3
Professionele communicatie 3

 – Engels 
 – Frans 
 – Projectcommunicatie

Mediacommunicatie
 – Media- en handelsrecht
 – Reclame

Projectmanagement
prolAB 1 
Keuzetraject proDEV:
Webdesign & development 2
new media design & development 2 
Keuzetraject proDUCE:
3D Animation 1
Audiovisual arts & production 1

6
3
5

2
2
1

4
2
2

3
3

4
4

4
4

SEMESTER 5 SP

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie 4
Ondernemen 2
Crossmedia publishing 3
Keuzetraject proDEV:
Webdesign & development 3
new media design & development 3 
prolAB proDEV
Keuzetraject proDUCE:
3D Animation 1
Audiovisual arts & production 1
prolAB proDuCE

3
4
4
4

9
5
3

5
9
3

SEMESTER 6 SP

Seminaries
Bachelorproef
Stage
Keuzetraject proDEV:
prolAB proDEV 
Keuzetraject proDUCE:
prolAB proDuCE

3
7
10

8

8

Semestersysteem (SEM)

Een academiejaar bestaat uit twee semesters.  
Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het 
volledige academiejaar.
Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd:
1 na het eerste semester, in de maand januari
2 na het tweede semester, in de maand juni
3 tijdens de derde examenperiode, in de maanden 

augustus en september.
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AfstudEERRiCHting gRAfimEdiAtECHnOLOgiE

Studiepunten (SP)

Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft 
je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt 
is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de 
bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits 
tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te 
behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit 
gemiddeld 60 studiepunten jaarlijks, over een traject van drie jaar.

SEMESTER 1 (gemeenschappelijk) SP

Mediatechnologie
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica

 – Rekenbladen
 – Besturingssystemen

Webdesign 1
Fotometrie en colorimetrie
Professionele communicatie 1
Lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Visuele communicatie

4
4
4

2
2

4
4
3
4

2
2

3

SEMESTER 2 SP

Webdesign 2
Professionele communicatie 2
lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Beeldverwerking 1
 – Practicum
 – Technologie

Printtechnologie
Grafische wetenschappen
Prepress-technologie

 – Netwerken
 – Prepress-automatisatie

4
3
4

2
2

5
3
2

4
4
6

2
4

SEMESTER 3 SP

Crossmedia publishing
Beeldverwerking 2

 – Practicum
 – Technologie

Ondernemen 1
 – Marketing
 – Toegepaste bedrijfseconomie

Grondstoffen 1
 – Technologie
 – Labo

Cost & management information

6
8

4
4

4
2
2

7
4
3

4

SEMESTER 4 SP

Beeldverwerking 3
Professionele communicatie 3

 – Engels
 – Frans
 – Projectcommunicatie

Workflow 
Drukken-afwerken 1
Statistiek
Project 1

5
5

2
2
1

6
6
4
5

SEMESTER 5 SP

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie 4
Drukken-afwerken 2

 – Offset
 – Veredelen

Print & sign 
Grondstoffen 2

 – Labo
 – Drukinkten

Ordervoorbereiding & calculatie
 – Calculatie
 – Technische werkvoorbereiding

Ondernemen 2

3
4
8

6
2

4
5

3
2

3
1
2

4

SEMESTER 6 SP

Seminaries
Drukken-afwerken 3
Ordervoorbereiding & calculatie
Bachelorproef
Stage
Project 2

3
4
2
7
10
3
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Studiepunten (SP)

Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft 
je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt 
is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de 
bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits 
tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te 
behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit 
gemiddeld 60 studiepunten jaarlijks, over een traject van drie jaar.

AfstudEERRiCHting gRAfimEdiABELEid

SEMESTER 1 (gemeenschappelijk) SP

Mediatechnologie
Creatieve beeldvorming
Toegepaste informatica

 – Rekenbladen
 – Besturingssystemen

Webdesign 1
Fotometrie en colorimetrie 
Professionele communicatie 1
Lay-out & digitale opmaak

 – Digitale opmaak
 – Lay-out & typografie

Visuele communicatie

4
4
4

2
2

4
4
3
4

2
2

3

SEMESTER 2 SP

Webdesign 2
Professionele communicatie 2
lay-out & digitale opmaak

 – Digitale Opmaak
 – Lay-out & typografie

Beeldverwerking 1
 – Practicum
 – Technologie

Printtechnologie
Multimediatechnologie
Kmo-management

 – Business modeling
 – Sectoranalyse

4
3
4

2
2

5
3
2

4
4
6

4
2

SEMESTER 3 SP

Crossmedia publishing
Beeldverwerking 2

 – Practicum
 – Technologie

Ondernemen 1
 – Marketing
 – Toegepaste bedrijfseconomie

Grondstoffen 1
Drukken-afwerken 1 
Cost & management information

6
6

4
2

4
2
2

4
6
4

SEMESTER 4 SP

Professionele communicatie 3
 – Engels
 – Frans 
 – Projectcommunicatie

Workflow
Mediacommunicatie 

 – Media- en handelsrecht 
 – Reclame

Ondernemingsrecht
Marketingcommunicatie

 – Commerciële communicatie
 – Crossmedia concepting 

Projectmanagement 
Project 1

5
2
2
1

5
4

2
2

4
5

3
2

3
4

SEMESTER 5 SP

Religie, zingeving en levensbeschouwing
Professionele communicatie 4
Drukken-afwerken 2

 – Offset
 – Veredelen

Print & sign
Conceptual design
Ondernemen 2

3
4
5

3
2

4
7
6

SEMESTER 6 SP

Seminaries
Multimediatoepassingen
Bachelorproef
Stage
Project 2

3
8
7
10
3



AndERstALigE tRAjECtEn
Verruim je horizon en kies voor een anderstalig traject. 
Je kunt bij iedere opleiding van de Arteveldehogeschool 
een aantal opleidingsonderdelen in het Engels volgen 
gedurende een semester. nederlandstalige en internationale 
studenten zitten samen in een groep. Je krijgt les van onze 
eigen docenten en van internationale gastdocenten. Een 
uitgelezen kans om je Engels bij te spijkeren, je curriculum te 
pimpen en een internationaal netwerk uit te bouwen. 

zin Om vERdER tE studEREn? 
zo’n 30 procent van onze studenten studeert verder. Je kunt 
aan de Arteveldehogeschool via een verkort traject een 
tweede professioneel bachelordiploma behalen. Bijvoorbeeld 
Bedrijfsmanagement of Communicatiemanagement. 

De Arteveldehogeschool biedt daarnaast nog andere 
mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-na-
bacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen. 
Bijvoorbeeld het postgraduaat Business event management.

Binnen de Associatie universiteit Gent vind je 
talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen 
die aansluiten bij jouw diploma. zo kan je via een 
schakelprogramma doorstromen naar een Master in de 
communicatiewetenschappen. 
Meer info op www.ugent.be/studiekiezer.

Check ook www.hogeronderwijsregister.be en 
www.onderwijskiezer.be voor mogelijkheden in heel 
Vlaanderen.

AAn dE sLAg 
na deze opleiding ben jij een startklare professional. Meer 
dan 9 op 10 van onze afgestudeerden hebben relevante 
werkervaring na één jaar. Veel laatstejaars vinden een 
boeiende job via hun stageplaats. Grafische en digitale media 
staat op de RVA-lijst van opleidingen die voorbereiden op 
een knelpuntberoep. 
De creatieve industrie biedt talloze jobkansen. Van webdeve-
loper over grafisch vormgever tot productieverantwoordelijke 
of account manager in een grafisch bedrijf: naargelang je 
afstudeerrichting kies jij je eigen weg in de sector van de 
grafische en digitale media. Op de pagina’s met info over de 
afstudeerrichtingen lees je meer over de specifieke jobmoge-
lijkheden.  



dEnk. dOE. wORd.
Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidin-
gen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op 
vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens 
toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste 
te halen uit jouw talent. zo word jij: een uitstekende professional, 
die elke dag groeit. 

stERk dipLOmA
Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholen-
raad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie www.vlhora.be,  
evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Artevelde-
hogeschool zien werkgevers jou graag komen. 97% van onze 
afgestudeerden is aan de slag binnen het jaar na het afstuderen. 
studeer je liever verder? Je bachelordiploma is een prima opstap 
naar een master of andere vervolgopleiding. 

ACtiE!
Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat vaak zelf aan de 
slag via praktijkopdrachten, rollenspelen, groepswerk … Stages 
en bachelorproef, in eigen land of internationaal, laten je volop 
proeven van “the real thing”.  Alle opleidingen werken met een 
semestersysteem zodat je de studielast kan spreiden.  

studEntEnvOORziEningEn
Financiële zorgen of vragen over je statuut? Emotionele 
kopbrekens? zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? 
Eén adres: de dienst studentenvoorzieningen. check
www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.
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OpLEidingEn AAn dE ARtEvELdEHOgEsCHOOL
bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement 
- communicatiemanagement - journalistiek - grafische 
en digitale media - sociaal werk - pedagogie van 
het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs 
- secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie 
en audiologie - podologie - verpleegkunde - 
vroedkunde  bachelor na bachelor - creatieve 
therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische 
verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding 
en remediërend leren  postgraduaten en 
bijscholingen
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COACHing Op mAAt
natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studie-
succes bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. 
Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met 
aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Je krijgt 
een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studie-
loopbaan. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, 
omgaan met stress …) kan je je competenties bijspijkeren.
Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben 
jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken 
en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan 
je aanspraak maken op een bijzonder statuut.  
Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar voor-
opleiding, afkomst, beperking, financiële situatie … 
kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen.

studEntEnLEvEn
Het studentenleven aan de Arteveldehogeschool draait op 
volle toeren. Kom samen met je vrienden uit je kot voor de 
Student Kick-Off, de nacht van het Examen, het filmfestival 
Gent, de night of the Proms, de jaarlijkse kerstmarkt voor het 
goede doel, een fuif, een quiz, een openluchtfilm … Begint 
het al te kriebelen? 

Lid vAn dE AssOCiAtiE univERsitEit gEnt
De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie 
universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier 
partners: uGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en  
Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studie-
programma’s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar 
een aanvullende opleiding.

Volgens de statistieken is Gent de grootste 
studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons 
is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! 
Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, 
of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is 
vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht 
netwerk van bussen en trams. Het is ook een 
heuse fietsstad.
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>

individuEEL studiEkEuzEAdviEs
Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst 
studieadvies maakt graag tijd voor een individueel gesprek. 
Bel 09 234 90 30 of mail studieadvies@arteveldehs.be.

infOmOmEntEn En pROEfstudEREn
Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen 
of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data 
van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure.

insCHRijvEn
Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je registre-
ren via het web. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij 
je d efinitieve inschrijving achteraf. Om je in te schrijven, vanaf 
vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je 
inschrijvingsgeld (ca. 600 euro voor een voltijdse inschrijving).
Voor data, openingsuren en een overzicht van de documenten die 
je bij inschrijving nodig hebt, check www.arteveldehogeschool.be.

Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze
algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.

mEdiACAmpus mARiAkERkE
Kies je voor Grafische en digitale media, dan kom je 
terecht op de mediacampus in Mariakerke, aan de rand 
van Gent. In de trendy nieuwbouw vind je behalve pc-, 
les- en schetslokalen ook een up-to-date mediatheek en 
pauzeruimtes voor studenten. 
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ACAdEmiEjAAR 2014 - 2015
 

Bachelor in de grafische en digitale media
Arteveldehogeschool  

Industrieweg 232    9030 Gent-Mariakerke    09 234 86 00 
info.grafische.digitalemedia@arteveldehs.be    www.arteveldehogeschool.be

infodagen 
telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 
15 februari    26 april    28 juni    30 augustus 2014 

infosessie voor ouders en begeleiders 
zaterdag 1 februari 2014 
om 10.00 uur op campus Kantienberg

proefstuderen
Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: 
kom ‘proefstuderen’ met de huidige studenten!

www.arteveldehogeschool.be

v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent


