
VERDER STUDEREN
in West-Vlaanderen



Last van keuzestress?

Als laatstejaars in het secundair onderwijs sta je voor een 
belangrijke beslissing: verder studeren of niet? En, als je 

 verder wil studeren, wat en waar? Het is een keuze die heel vaak 
je  verdere leven zal bepalen. Je gaat er dus best niet licht over.

Jouw middelbare school en het CLB kunnen jou begeleiden in jouw studie- 
of beroepskeuze. Het internet biedt je heel wat mogelijkheden om zelf op 

zoek te gaan in het ruime aanbod. Op onderwijskiezer.be vind je gedetailleerde 
informatie over opleidingen, scholen en beroepen.

In deze brochure maak je kennis met de onderwijsinstellingen en opleidingsverstrekkers 
die in onze provincie actief zijn en die je maar al te graag als student willen verwelkomen. 

Aarzel niet om contact op te nemen en om meer informatie op te vragen.

Wil je graag studeren in eigen regio?

Wist je dat het aanbod aan hoger onderwijs in West-Vlaanderen zeer uitgebreid is?  
Onze hogescholen Howest en VIVES en de West-Vlaamse campussen van KU Leuven en UGent bieden een 
brede waaier van kwalitatieve opleidingen aan. Tweejarige graduaatsopleidingen, HBO5 verpleegkunde, 
professionele en academische bachelors en zelfs volwaardige masteropleidingen, het kan allemaal in 
eigen provincie!

Wil je je talenten liever ontwikkelen in kortere, meer beroepsgerichte opleidingen? 
Dan is het aanbod van Se-N-Se (secundair na secundair), Syntra, VDAB of het 
 volwassenenonderwijs misschien wel iets voor jou. En waarom geen ‘uniformberoep’  
bij politie of leger overwegen?

Veel succes bij het maken van je keuze!

Handige websites: 
www.hogeronderwijsregister.be 
www.onderwijskiezer.be 
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Brugge Studentenstad

Brugge is een kleine maar toffe studentenstad met een gevarieerd aanbod aan campussen en opleidingen. Howest, VIVES, 
KU Leuven, ZoWe Verpleegkunde, Vesalius Verpleegkunde en het Europacollege tellen samen zo’n 10.000 studenten. Onder 
de noemer Brugge Studentenstad organiseren Stad Brugge en bovengenoemde scholen heel het jaar door gratis sportieve en 
culturele evenementen zodat je op een laagdrempelige manier jouw medestudenten kan ontmoeten. We trappen het academie-
jaar af met Student Welcome en daarna volgen een reeks studentikoze activiteiten zoals Karaoke Bowling, Tropical Night Swim, 
6urenloop, Students on ice en De Slimste van Brugge-quiz. Je kan ook elke laatste dinsdag van de maand voor een prikje naar 
Cinema Lumière of wekelijks je conditie trainen in onze joggingclub Lopen & Leute. 

Tijdens de examenperiodes faciliteren we doorheen de stad studeerruimte waar je samen met anderen kan gaan blokken. En in 
The Student Village zijn er verschillende zalen waar je je eigen activiteiten kan organiseren.

In Brugge is er ook een levendig uitgaansleven. Rond ’t Zand en de Eiermarkt zijn de meeste studentencafés te vinden. Ook 
tellen we een 10-tal studentenverenigingen die voor amusement en pit in het studentenleven zorgen.

Van kot tot fiets, van studeerlocaties tot studentenclubs, van events tot welzijnstips - op onze website vind je alles over student 
zijn in Brugge: www.bruggestudentenstad.be 

Contact: 
The Student Village
Hauwerstraat 3B, 8000 Brugge
0477 97 98 99
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Kortrijk, een studentenstad op jouw maat

Het mooiste moment van de week? Dat moment waarop je Kortrijk terug binnenrijdt en je plek als student weer inneemt. Samen 
met zo’n 15.000 andere enthousiastelingen die net als jou staan te popelen om het bruisende studentenleven weer te verkennen. 
Kortrijk is echter veel meer dan enkel zijn fijne  cafés en hippe restaurants. De 2 universiteiten en 2 hogescholen bieden kwalitatie-
ve opleidingen aan, waarvan je sommige nérgens anders vindt. En dat alles op mensenmaat. Door de kleinschaligheid ben je hier 
als student geen nummer maar geniet je van een aanpak op jouw maat en een nauw contact met je proffen en docenten.
Welkom in Kortrijk! De mooiste tijd van je leven begint NU!

Waarom je in Kortrijk moet studeren? Daar zijn wel 1000 redenen voor. En toch beperken we ons hier tot een paar. Kortrijk is 
een gezellige, rebelse en creatieve plek met een hoek af. Net zoals jij toch? De stad schenkt de perfecte  cocktail van continu 
vernieuwen, een rijke geschiedenis, een bruisende culturele scene en een hip stadsleven. Naast  unieke  kwalitatieve opleidin-
gen vind je er ook een ruim aanbod aan sportfaciliteiten en evenementen. Mogelijkheden genoeg dus om hier vrienden voor het 
leven te maken. Misschien blijf je na je studies wel plakken … en kan je meteen een job scoren bij een van de vele topbedrijven in 
de regio.

Bijna elke student kent wel het probleem: je zakcentjes zijn weer veel te snel op. Behalve in Kortrijk! De stad herbergt een groot 
aantal kwalitatieve en goedkope studentenkoten. Ook de studentenhoreca is democratisch geprijsd én gevarieerd. Want met 
jouw weekbudget wil je niet altijd frieten kopen, toch? Je auto kan je trouwens met een gerust hart thuis laten, want alle hot-
spots van de stad liggen op een zakdoek van elkaar. Ideaal om je met de fiets snel en veilig te verplaatsen.

Je kan via www.kortrijk.be/student de brochure en enkele getuigenissen terugvinden van studenten die er de tijd van hun 
leven beleven.
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Contact 

056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Aan Howest – de Hogeschool West-Vlaanderen – studeren dit academiejaar bijna 9000 studenten uit alle provincies. Ze kiezen voor ons uitge-
breide opleidingsaanbod, onze focus op de praktijk, onze voorliefde voor innovatie, creativiteit en ondernemen, onze persoonlijke begeleiding, 
de  internationale stages en projecten en onze goed bereikbare en goed uitgeruste campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Ons aanbod
Met 24 bacheloropleidingen, 12 graduaatsopleidingen 
en 1 masteropleiding binnen de domeinen Bedrijf & 
 Organisatie, Design & Technologie en Mens & Welzijn 
beschikt Howest over een breed opleidingsaanbod. Dat is 
even divers als praktijkgericht, innovatief en gericht op de 
toekomst. Met andere woorden: als hogeschool met een 
passie voor jouw toekomst zetten we je op weg naar een 
diploma dat je alle kansen en voorsprong op de arbeids-
markt geeft. 

Ons opleidingsaanbod is bovendien allesbehalve statisch. 
We passen de inhoud van de programma’s dus continu aan 
en creëren nieuwe  opleidingen, keuzetrajecten en afstu-
deerrichtingen die inspelen op de veranderende noden van 
de maatschappij en het werkveld.

Onze aanpak
Naast onze kwalitatieve opleidingen en onze bereikbare 
campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde kiezen onze 
studenten zeker ook voor de typische onderwijsaanpak 
van Howest. Die is persoonlijk en zeer praktijkgericht. 
 Beheersbare klasgroepen en aanspreekbare lectoren 
staan garant voor uitstekende coaching en persoonlijke 
begeleiding. In alle opleidingen kom je tijdens de lessen, 
practica en stage bovendien uitvoerig in aanraking met de 
praktijk en het werkveld. Zo word je opgeleid tot een future 
proof professional die klaar is om te beginnen werken.

Onze campussen
Howest heeft campussen in Brugge, Kortrijk en 
 Oudenaarde. Die zijn stuk voor stuk vlot bereikbaar, ge-
zellig, modern en perfect uitgerust. Zo volg je in de beste 
omstandigheden les, heb je alle middelen ter beschikking 
voor labo’s en workshops, maar kan je ook de maag stillen 
en ontspannen op de campus.

Contact 
056 24 12 11
communicatie@howest.be
www.howest.be 

Howest
De hogeschool met passie voor jouw toekomst
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Contact 

056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Contact 
056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Design Your Future
Als je bij ons de stap zet naar het hoger onderwijs dan hel-
pen wij jou graag op weg richting jouw droomjob. En dat zijn 
geen loze woorden! Wist je dat 96% van onze afgestudeerden 
direct na afstuderen aan het werk is?

Wat je bij ons allemaal kan volgen?
Je kunt bij Hogeschool VIVES terecht voor bachelor- en 
graduaatsopleidingen in zes interessedomeinen: biotech-
niek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfs-
kunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk en technology. 
Van media en entertainment business tot dierenzorg, van 
orthopedagogische begeleiding en sportopleidingen tot 
verpleegkunde, je vindt het allemaal bij VIVES. Een aantal 
van onze opleidingen kan je trouwens nergens elders in 
Vlaanderen volgen. 

Hoe het er bij ons aan toegaat?
We staan erom bekend dat er een nauwe band is tussen de 
docenten en de studenten, en dat zeggen we niet zelf, dat 
zeggen onze studenten. Wat je zeker ook moet weten is hoe 
praktijkgericht onze opleidingen zijn. Je wil immers toch 
goed voorbereid het werkveld in. Wist je bijvoorbeeld dat 
onze graduaatsopleidingen waarbij je jouw hogeschool-

diploma in twee jaar behaalt, voor minstens één derde uit 
werkplekleren bestaan? Uiteraard maken stage en praktijk 
ook een groot deel uit van onze bacheloropleidingen.

Waarom je bij ons zou studeren?
Het spreekt voor zich dat je studeert om het later goed te 
hebben in je professionele leven. Om je daarbij te helpen 
werkt VIVES samen met meer dan vijfduizend bedrijven en 
organisaties in binnen- en buitenland. Je kan er op stage, 
hun experten komen bij jou in de klas hun kennis en erva-
ring delen, je gaat er op bedrijfsbezoek … 

Waar je ons kan vinden?
We hebben campussen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, 
Oostende en Torhout.

Elke campus is anders, maar tegelijk vind je er overal de 
modernste leslokalen, auditoria, lab- of vaardigheids-
ruimtes en collaboration rooms die uitgerust zijn met de 
nieuwste didactische en audiovisuele middelen. En aan 
ontspanningsplekken geen gebrek: lounge ruimtes, leuke 
zithoeken, terrasjes, studentenbars, hippe restaurants, 
foodcorners, Starbucks, voetbalvelden … je vindt het er 
allemaal. 

Hogeschool VIVES
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Contact 

056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Campus Kulak in Kortrijk biedt bacheloropleidingen aan binnen Economie & Bedrijfswetenschappen, Geneeskunde & Biomedische Wetenschappen, 
Letteren, Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Rechten en Wetenschappen & Technologie. 
Campus Brugge biedt de bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en de bachelor- en masteropleiding Industriële 
 Wetenschappen aan. Na je bacheloropleiding in Kortrijk of Brugge vervolg je je masterstudies in Leuven of aan een andere Europese universiteit. 
De masteropleiding Industriële Wetenschappen kan je in Brugge afronden.

Persoonlijke begeleiding
Beide campussen focussen op persoonlijke studiebegelei-
ding, onderwijskwaliteit en studierendement.De docenten 
kennen je bij naam en je studietrajectbegeleider helpt je 
bij het  samenstellen van je traject en bij de aanpak van je 
studies.  

Unieke combinaties
Unieke combinaties brengen de onderwijs- en de on-
derzoekswereld dichter bij elkaar. Zo is er het stu-
dent-onderzoeker statuut voor studenten biomedische 
 wetenschappen, projectwerken vanaf jaar één binnen de 
industriële wetenschappen en de combinatie van economie 
en bedrijfskunde bij studies rechten.

Maatschappelijk engagement
Maatschappelijk engagement is belangrijk. Zo kunnen 
studenten kinesitherapie in Brugge zich engageren voor de 
organisatie van een kamp voor personen met een handicap. 

Innovatieve leerruimtes
Beide campussen blinken uit met de meest innovatieve 
leerruimtes: leercentrum, technologisch uitgeruste loka-
len, geavanceerde labo’s... . 

Bruisend studentenleven
Uniek voor Campus Kulak zijn de studentenresidenties op 
de campus zelf. Beide campussen kennen een bruisend 
studentenleven. De persoonlijke en ongedwongen sfeer 
maakt beide campussen uniek in hun soort!

Contact Campus Kortrijk
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
056 24 61 38
kulak.studieadvies@kuleuven.be 
kulak.kuleuven.be/nl/studeren

De West-Vlaamse campussen van

Contact Campus Brugge
KU Leuven Campus Brugge
050 66 48 00
campusbrugge@kuleuven.be 
www.kuleuven.be/campussen/campus-brugge

KU Leuven
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Contact 

056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Contact 
056 29 26 00 
hilde.robberecht@ugent.be
www.ugent.be/campuskortrijk

Ben je geboeid door de technologische aspecten van industriële toepassingen? Wil je weten hoe systemen, machines en installaties werken?  
Heb je een passie voor wiskunde en wetenschappen? Bekijk dan zeker het aanbod van praktijkgerichte opleidingen aan de UGent Campus Kortrijk.  
De Universiteit Gent biedt in Kortrijk drie unieke opleidingen tot industrieel ingenieur aan: Industrieel Ingenieur in de Circulaire bioprocestechnologie, 
in de Machine- en productieautomatisering (voorheen Elektromechanica) en in het Industrieel Ontwerpen. Het is ook de enige campus in West- 
Vlaanderen waar je jouw masteropleiding van start tot diploma kan doorlopen. 

Bioprocestechnologie verwijst naar het optimaliseren of 
ontwikkelen van nieuwe processen voor de productie van 
gezonde voedingsingrediënten, chemicaliën en biobrand-
stoffen. Aardappels bijvoorbeeld worden geschild en tot 
diepvriesfriet verwerkt. Maar kan je voedingsstoffen uit de 
schil opnieuw gebruiken? Wat doe je me het waswater van 
de aardappel? Hoe zorg je voor een duurzame verpakking 
van de frietjes? 
Ingenieurs in de machine- en productieautomatisering 
ontwerpen machines die de basis vormen van industrie 
4.0, zeg maar de geautomatiseerde, digitale industrie. 
Deze machines zijn efficiënt en flexibel inzetbaar. Zij laten 
de machines ook met elkaar communiceren en optimaal 
samenwerken. 
Industrieel ontwerpers bedenken en ontwikkelen de 
producten van de toekomst. De interactie tussen mens 
en product staat voor hen centraal. Unieke vaardigheden 

zoals creatief denken, ontwerpmethodologie, vormgeving, 
 prototyping, user experience design en projectmanage-
ment typeren de opleiding. 
UGent Campus Kortrijk kiest in al haar ingenieurs opleidingen 
voor een hands-on aanpak van bij de start. Als student 
zoek je mee naar oplossingen voor praktijkvraagstuk-
ken van  bedrijven, kijk je vooruit om deze toe te passen in 
een  industriële context en denk je na over een duurzame 
 integratie ervan. In het laatste jaar van jouw opleiding krijg je 
de kans om samen te werken met bedrijven via een stage en/
of  masterproef. 
Een deel van de praktijklabo’s werd recent compleet 
 vernieuwd en uitgerust met state-of-the-art instrumenten, 
machines en software. De labolessen worden georganiseerd 
in kleinere groepen. Zo leer je snel je medestudenten en 
lesgevers kennen.

UGent Campus Kortrijk
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Contact 

056 26 41 60 
info@vives.be
www.vives.be

Ben je op zoek naar een boeiende opleiding met een hart voor mensen 
en werkzekerheid? Dan is de opleiding HBO5 Verpleegkunde vast iets 
voor jou! Meer dan ooit is er toekomst voor verpleegkundigen. Door 

de maatschappelijke evoluties neemt de nood aan goed opgeleide, 
praktijkgerichte verpleegkundigen, die op kwalitatieve manier de nodige 
verpleegkundige basiszorg geven, toe.

HBO5 Verpleegkunde behoort tot het hoger onderwijs 
en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de 
 professionele bachelor. De opleiding duurt 3 jaar en is 
sterk praktijkgericht, de helft ervan bestaat uit stages. 
Het is een modulair systeem met instapmogelijkheden 
begin september en begin februari. Via flexibele  trajecten 
in  zowel dag-, avond- als afstandsonderwijs kan je de 
opleiding op jouw eigen tempo volgen. Bovendien wordt 
er permanent geëvalueerd en na elke afgelegde module 
wordt een deelcertificaat uitgereikt. Zo kan je je opleiding 
volledig op maat invullen!

In West-Vlaanderen kan je de opleiding HBO5  ver-
pleegkunde volgen bij Vesalius  Verpleegkunde, aan de 
 hogeschool VIVES en bij ZoWe Verpleegkunde.

Vesalius verpleegkunde
Vesalius Verpleegkunde biedt de opleiding HBO5 
 verpleegkunde aan op haar West-Vlaamse campussen in 
Kortrijk, Brugge en Oostende. 

VIVES
Hogeschool VIVES biedt de opleiding HBO5 verpleegkunde 
aan samen met de Scholen voor verpleegkunde. Je kan 
HBO5 verpleegkunde volgen in Brugge, Ieper, Kortrijk, 
Roeselare, Tielt en Waregem.

ZoWe verpleegkunde
ZoWe Verpleegkunde biedt de opleiding HBO5 
 verpleegkunde aan vanuit haar campussen in Brugge en 
Oostende en haar leslocaties in Veurne, Koksijde en  Knokke. 
ZoWe verpleegkunde werkt hiervoor nauw samen met haar 
partner Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen.

HBO5 Verpleegkunde

Contact Vesalius verpleegkunde

brugge@vesaliusverpleegkunde.be
kortrijk@vesaliusverpleegkunde.be
oostende@vesaliusverpleegkunde.be
www.vesaliusverpleegkunde.be 

Contact VIVES

056 26 41 60
info@vives.be
www.vives.be/graduaatverpleegkunde

Contact ZoWe verpleegkunde

050 97 75 55
info@zowe.be
www.zowe.be



Se-n-se
De opleidingen Se-n-Se of secundair na secundair 
 vervangen de vroegere 7de specialisatiejaren technisch 
secundair onderwijs (TSO) en kunst-secundair onderwijs 
(KSO). 
Deze opleidingen worden ingericht in de secundaire 
scholen en zijn een vervolg op het gewone secundaire 
onderwijs. Ze zijn op maat gesneden voor wie 6TSO of KSO 
heeft afgerond, maar ook mensen met een diploma 7BSO 
kunnen perfect instappen. Sommige opleidingen vereisen 
een specifieke vooropleiding of diploma, andere staan open 
voor iedereen. Informeer daarvoor bij de scholen die een 
bepaalde opleiding inrichten. 
www.se-n-se.be 

Syntra
Bij Syntra staan praktijk en ondernemingszin centraal. 
Jouw docenten zijn vakmensen en ondernemers die 
zelf elke dag in de praktijk staan. De meeste opleidin-
gen bestaan uit verschillende modules. Op basis van 
jouw praktijkervaring en eerdere studies kan je een 

traject op maat samenstellen. Je volgt overdag of ’s 
avonds les aan een van de 5 West-Vlaamse campus-
sen:  Brugge,  Ieper, Kortrijk, Oostende  en Roeselare.  
www.syntrawest.be 

Uniformberoepen
Droom je van een job bij de politie, de krijgsmacht of de 
brandweer? Neem zeker eens een kijkje op onderwijskie-
zer.be, je vindt er alle info over uniformberoepen. 
www.onderwijskiezer.be 

VDAB
Wil je na het middelbaar aan de slag op de werk-
vloer? VDAB begeleidt je bij jouw eerste stappen op de 
 arbeidsmarkt. Bij VDAB kan je niet enkel terecht voor 
jobaanbiedingen maar ook voor persoonlijk advies, hulp bij 
het solliciteren en opleidingen. 
 www.vdab.be/jongeren 

Andere opleidingsmogelijkheden 19

Volwassenenonderwijs
Het volwassenenonderwijs is er voor elke (jong)-
volwassene die wil blijven leren, bijbenen of alsnog een 
diploma  secundair onderwijs wil halen. Onze provin-
cie telt 9 CVO’s (Centrum voor volwassenenonder-
wijs) en CBE’s (Centrum voor Basiseducatie). 
Er is dus altijd wel een opleidings centrum bij 
jou in de buurt! 
www.west-vlaanderen.be/ 
onderwijs-en-vorming/ 
volwassenenonderwijs
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www.vives.be

Online info op:
www.west-vlaanderen.be/hogeronderwijs

In opdracht van het
Provinciebestuur West-Vlaanderen

Samenstelling:
TUA West
Van Belleghemdreef 6
8510 Marke
+32 (0)56 140 140
info@tuawest.be
www.tuawest.be

Met medewerking van de betrokken instellingen.

Februari 2022


