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O TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma secundair 
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.

PROGRAMMA OP MAAT
Heb je al voorkennis chemie door je oplei-
ding in het secundair onderwijs? Dan is 
herhaling van de basischemie in de eerste 
lesweken overbodig. Je kan via een alter-
natief, sneller en motiverend ‘Chemie-UP’ 
traject voor deze leerinhouden een credit 
halen. Behaal je goede resultaten voor de in-
staptoets tijdens de eerste lesdag? Dan kan 
je vrijgesteld worden van werkcolleges en/of 
krijg je aangepaste labopdrachten.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind mei. Je krijgt les volgens 
een 4 modulesysteem dat vervat zit in een 
semestersysteem. Zo combineer je de 
voordelen van beide systemen. Na een 6-tal 
weken leg je examen af van een beperkt 
aantal vakken. De andere examens volgen 
op het einde van het semester. Zo spreid je 
het aantal examens en de leerstof, en krijg je 
bovendien snel feedback.

WERKPLEKLEREN
Wil jij nog een stapje verder staan als je gaat 
solliciteren? Dan is werkplekleren iets voor 
jou. Voor het afsluiten van je opleiding kan 
je kiezen voor het alternatief traject ‘werk-
plekleren’. Zo verwerf je de nodige compe-
tenties en vaardigheden via een uitgebreide 
bedrijfsstage van een volledig schooljaar in 
een groot chemisch bedrijf, gecombineerd 
met terugkomdagen op de AP Hogeschool. 

WAT NA JE STUDIES?
Je kan onder meer terecht in:
•  de chemische industrie
•  researchlaboratoria en onderzoekscentra
•  farmaceutische bedrijven
•  de voedingsindustrie
•  milieulaboratoria
•  forensische laboratoria

Wil je verder studeren? Dan kun je via een schakelpro-
gramma doorstoten naar een master in de industriële 
wetenschappen, chemie of biochemie en biotechnologie.

CAMPUS
Je volgt les op de campus Kronenburg, vlak bij het Zuid 
in Antwerpen. Daar vind je de bibliotheek, zelfstudie-
centrum, projecthoekjes, ontspanningsruimte en de 
cafetaria. 

LOC
ATI

E C H E M I E  A N T W E R P E N
KRONENBURGSTRAAT  47  

2000  ANTWERPEN

T   +32  3  220  55  80 

CHEMIE

Onze oud-student Piet vertelt: ‘Onmiddellijk nadat ik 
was afgestudeerd, begon ik in het analyselab van een 
groot chemisch bedrijf aan de haven. Ik haalde stalen 
op, bracht die naar het lab en bepaalde de concen-
traties van verschillende bestanddelen in het staal.  
Doordat ik een brede kennis had, wist ik waarmee ik 
bezig was. Geen organische molecule, polymeer of 
materiaal is mij vreemd. Het werk was zeer divers en 
nooit saai. De uitgebreide labervaring die ik opdeed 
tijdens mijn studies was zeker een extraatje. Naarmate 
mijn ervaring groeide, kreeg ik meer inzicht in de 
werking van het bedrijf en klom ik een trapje hoger. Nu 
plan ik de analyses in het lab.’

ARTESIS PLANTIJN  
HOGESCHOOL ANTWERPEN

V.
U

. P
as

ca
le

 D
e 

G
ro

ot
e,

 L
an

ge
 N

ie
uw

st
ra

at
 1

01
, B

-2
00

0 
An

tw
er

pe
n 

- o
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
w

ijz
ig

in
ge

n.
AP

 H
og

es
ch

oo
l m

aa
kt

 d
ee

l u
it

 v
an

 d
e 

As
so

ci
at

ie
 U

ni
ve

rs
it

ei
t 

en
 H

og
es

ch
ol

en
 A

nt
w

er
pe

n

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool

100% WERKZEKERHEID

KNELPUNTBEROEP

INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Kronenburg, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Kronenburg, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Kronenburg en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/chemie                   
E  WT@ap.be                                         
T  +32 3 220 55 80



A C A D E M I E J A A R 2 0 1 8 / 2 0 1 9

Het buitenland wenkt. Je kan je stage, eindwerk, 
‘intensive program’ of zelfs opleidingsonderdelen in 
het buitenland volgen. Dit is niet alleen een intense en 
eenmalige ervaring maar het staat ook schitterend 
op je cv. Misschien hoor je zelfs bij de gelukkigen die 
samen met buitenlandse collega-studenten aan een 
intensief programma mogen werken waarbij je een 
project van a tot z uitvoert.

Omdat de chemische wereldtop zich in Antwerpen 
bevindt. Zowel de grote industriële bedrijven in de 
Antwerpse haven als de farmareuzen zijn uit op jouw 
talent. Ook in de voedingsindustrie is er een tekort 
aan laboranten met jouw profiel. Zeker nu elk bedrijf 
duurzaam en milieubewust wil werken, kunnen ze jouw 
actuele kennis goed gebruiken.

Omdat Chemie een knelpuntberoep is. Een niet onbe-
langrijk gegeven voor wie van jobzekerheid houdt.

CHEMIE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU ...
Omdat jij geboeid bent door chemie en zoekt naar een 
opleiding waarin de nadruk ligt op de praktijk. Het is 
jouw doel om met veel praktische ervaring terecht te 
komen in het bedrijfsleven. Jouw werkomgeving wordt 
immers de chemische industrie met al zijn mogelijk-
heden.

Omdat wij je zoveel mogelijk in contact brengen met 
échte projecten. Alles wat je leert, pas je toe in het lab, 
al vanaf de eerste dag. Al je lectoren hebben ervaring 
in de onderzoekspraktijk en brengen concrete voor-
beelden aan als lab-opdrachten en projecten. Zo berei-
den we je perfect voor op een carrière in de chemie.

Omdat je opleiding zich richt op de vorming van 
professionals in een labomgeving. Dit kan zowel een 
analyse- als een onderzoekslab zijn. In de researchlabs 
van bedrijven werk je mee aan chemische onderzoeks-
projecten: van de ontwikkeling van nieuwe materialen 
(kunststoffen), over de synthese van nieuwe genees-
middelen, tot de verfijning van nieuwe analysemetho-
den. Jij zal meer kunnen dan enkel kwaliteitscontroles 
uitvoeren.

Je kiest gaandeweg je specialisatie. De eerste twee 
jaar zijn gemeenschappelijk waarin we je de compe-
tenties aanreiken van een algemeen chemisch labora-
toriumtechnoloog, waarbij je zelf enkele accenten kan 
leggen binnen jouw interessegebied. Hierna kies je 
voor jouw afstudeerrichting. Het laatste jaar verdiep je 
je in jouw vakgebied (analytische en organische che-
mie) en groei je uit tot een echte specialist. Je loopt 
dan ook intensief stage in de chemische industrie 
zodat je als ervaren labmedewerker kan meedraaien 
in de verschillende disciplines. 

Naast je ruime chemische specialisatie ben je ook 
breed inzetbaar op andere gebieden. Biochemie, 
procesautomatisatie en milieuchemie behoren tot je 
vaardigheden. We reiken je ook de competenties aan 
die van jou een betere professional maken: project-
management, veiligheid, communicatie, zelfreflectie en 
zowel zelfstandig als in team werken. 

Je ideale opleiding kiezen uit 
het ruime aanbod aan onze 
hogeschool is niet eenvoudig. 
Waarop moet je letten? De 
vakken? De lectoren? De 
beroepsmogelijkheden? Deze 
brochure helpt je alvast om juist 
te kiezen. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be of 
mail naar WT@ap.be.

CHEMIE*

BACHELOR CHEMIE

MODELTRAJECT - JAAR 1

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten 

MODELTRAJECT - JAAR 2 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten 

MODELTRAJECT - JAAR 3

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten 

C H E M I E M1 M2 M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

Algemene chemie 1 9

- Algemene chemie  1 5 4,5

- Veiligheid 1,5

Toegepaste wiskunde en statistiek 3

- Toegepaste wiskunde 1,5 1,5

- Meetvariatie 2,5

Toegepaste fysica 1 3,5 3 3

Micro-organismen en biomoleculen 1 3

- Basisbegrippen microbiologie 1,5

- Biomoleculen 1 3,5

Organische chemie 1 3 5 5

Labportfolio semester 1 10

- Lab algemene chemie 1 3,5 3,5

- Lab microbiologie 1,5

- Lab inleiding fysicochemie 1 1,5

Algemene chemie 2 3 3,5 6

Toegepaste fysica  2 1,5 3 3

Labportfolio semester 2 12

- Lab algemene chemie 2 3,5 3,5

- Lab inleiding fysicochemie 2 3,5

- Lab scheidingstechnieken 3,5

Werkveldoriëntatie 1 6

- Rapporteren en verslaggeving 3 3 3 3

- Project 1 3 3 3 3

- Project 2 3 3 3 3

- POP1, werkveldverkenning 3 3 3 3

C H E M I E M1 M2 M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

Staalvoorbereiding en analyse 1,5 1,5 3

Instrumentele analyse 2 3 1,5 3

Organische chemie 2 6

- Organische reacties 1,5 3

- Structuurbepalingen 1,5

Statistiek 3 3 3

Procestechnologie 1 1,5 1,5 3

Labportfolio semester 3 7 7 9

- Lab staalvoorbereiding en analyse 3 3

- Lab instrumentele analyse 2 3 3

- Lab organische chemie 2 3 3

Milieuchemie en veiligheid 1,5 1,5 3

Industriële Microbiologie 1,5 1,5 3

Aromaten en polymeerchemie 2 1,5 3

Materialenleer 1,5 1,5 3

Fysicochemie 3

- Fasenleer en reactoren 2

- Warmteoverdracht 2

Biomoleculen 2/enzymkinetiek 2 2 3

labportfolio semester 4 7 7 9

- Lab instrumentele 2 3

- Lab aromaten en polymeerchemie 3

- Lab industriële microbiologie 3

- Lab enzymologie 3

- Lab fysicochemie 3 3

Werkveldoriëntatie 2 6

- Jaarproject 3 3 3 3

- POP2,  werkveldverkenning 3 3 3 3

C H E M I E M1 M2 M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

Procestechnologie 2 1,5 1,5 3

Instrumentele analyse M3 3,5 3,5 5 6

Kwantitatieve analyse 1,5 3

Validatie 1,5 3

Organische synthese 3 3

Geïntegreerd lab en project (CH) 18

- Instrumentele 3 7 7 7

- Organische synthese 5 5

- Kwalitatieve analyse 3,5

Bachelorproef CH 24

- Stage 3

- Eindwerk 3

- POP3 3 3 3 3

* Chemie is een afstudeerrichting van de bachelor Chemie


