WAT IS EEN GRADUAAT?

HOE ZIET JE ACADEMIEJAAR ERUIT?

Heb jij al gehoord van een graduaatsopleiding? Of doet
de voorganger HBO5 - Hoger BeroepsOnderwijs niveau
5 - misschien een belletje rinkelen? Deze opleidingen
in het hoger onderwijs bevinden zich tussen het niveau
vier van het secundair onderwijs en niveau zes van
de professionele bachelors. Graduaten stomen je
klaar om een specifiek beroep uit te oefenen en leiden
al in twee jaar naar een diploma hoger onderwijs.
Misschien wel ideaal voor jou?

Wanneer heb je les?

De kortere duur is een van de verschillen met een
bachelor. Daarnaast ligt er bij een graduaat een
nog sterkere focus op praktijk en ‘leren doen’.
Zo spendeer je een derde van je programma aan
werkplekleren. Een graduaatsopleiding is ook
een makkelijkere opstap naar een geslaagde
studiecarrière. De leerstof wordt in kleinere
hoeveelheden aangeboden. En omdat praktijkervaring
de bovenhand heeft, ligt er meer nadruk op
‘inoefenen’. Ook wie in het middelbaar niet echt
heeft leren studeren, kan via een graduaat het hoger
onderwijs instappen.

De graduaatsopleiding Transport en Logistiek omvat
120 studiepunten. Als je het modeltraject volgt, kan
je het graduaatsdiploma behalen na twee jaar. Als je
dat wil, kan je de opleiding over een langere periode
spreiden.

Met je diploma hoger onderwijs van ‘gegradueerde’ op
zak heb je de keuze: onmiddellijk de arbeidsmarkt op
of doorstromen naar een professionele bachelor.

TIP

Heb je al een verwant diploma of certificaat of
relevante praktijkervaring? Laat je dan adviseren
over de EVC/EVK-procedures om na te gaan of je
vrijstellingen kan krijgen.

TIP

Ben je werkzoekend? Kijk dan zeker even na of de
opleiding in aanmerking komt voor het onderwijskwalificerend opleidingstraject van VDAB.

Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni.
De lessen van de graduaatsopleiding Transport en
Logistiek vinden overdag plaats.

Hoelang duurt de opleiding?

Aangepaste trajecten
Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je
kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding
staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de
verschillende opties te bekijken.

Lees er alles over op www.ap.be/bachelorofgraduaat

ALGEMENE INFO

ACADEMIEJAAR

TOELATINSGVOORWAARDEN
Je kan een graduaat starten met een diploma
van het secundair onderwijs, maar ook met een
studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e
graad secundair onderwijs (dat minstens drie jaar
behaald is). Heb je niet de juiste studiebewijzen en
ben je 18 jaar? Dan kan je starten nadat je slaagt
voor een toelatingsproef.
Lees meer op www.ap.be/toelatingsvoorwaarden

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be
• Vervolgens vervolledig je jouw dossier op het
studentensecretariaat.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

INFOMOMENTEN
Bij AP openen we meermaals per jaar
de deuren zodat jij onze opleidingen,
campussen, lectoren en studenten van
binnenuit kan leren kennen. Alle praktische
details die bij het studeren komen kijken,
zoals studiegeld, diploma’s, inschrijvingen,
studiebegeleiding... komen ook aan bod.
Meer informatie op
www.ap.be/infomomenten

MEER WETEN?

GRADUAAT

TRANSPORT EN
LOGISTIEK

W www.ap.be/graduaat/transport-en-logistiek
E mc@ap.be
T +32 3 220 57 97
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Meteen aan de slag
De sector van het transport en de logistiek biedt
een groot aantal vacatures en dat zal de komende
jaren niet veranderen. Met dit diploma op zak zijn je
mogelijkheden dan ook talrijk.
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• Je kan kiezen voor de afstudeerrichting die best
aansluit bij je interesses, maar krijgt daarnaast ook
een stevige algemene basis.
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Je volgt les op de
campus Meistraat in Antwerpen.
M E I S T R A AT 5
2000 ANTWERPEN
De graduaatsopleiding Transport en Logistiek
maakt deel uit van het
Departement Management en Communicatie.

Verder studeren
Of je hebt de smaak van het studeren te pakken
en kiest voor een vervolgtraject aan de AP
Hogeschool. Dankzij de nauwe samenwerking met
de verwante bacheloropleiding Bedrijfsmanagement
(afstudeerrichting Logistiek Management) is een
optimale doorstroom mogelijk. Op die manier behaal je
een bachelordiploma na een vervolgtraject van
90 studiepunten.

VOLG ONS
www.ap.be
APHogeschool
@AP_Hogeschool
APHogeschool
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De informatie van deze folder is onder voorbehoud. Check altijd
www.ap.be voor de meest recente updates.
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• Je kiest voor een job met een hoge kans op
werkzekerheid.
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• Je volgt les in het midden van de transportcarroussel
die Antwerpen is, met haar haven en grote spoor- en
wegennetwerk.
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• Van bij de start van de opleiding trek je het werkveld
bus 22 180 181 182 183
in. Een groot deel van je opleiding breng je daar ook
door, zodat je al doende leert.
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Kijk voor een gedetailleerde omschrijving
van het programma op
www.ap.be/graduaat/transport-en-logistiek
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Als douanedeclarant moet je nauwkeurig zijn, de
regelgeving naleven en deadlines opvolgen.Ook
dispatchers/planners van goederenvervoer over de
weg moeten de regelgeving rond veiligheid, milieu en
kwaliteit bewaken.
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WAT LEER JE?
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Ben je op zoek naar een
opleiding boordevol praktijk die
je klaarstoomt om een beroep
uit te oefenen? Wil je verder
studeren en een diploma hoger
onderwijs behalen, maar is
een bacheloropleiding niet
helemaal wat je zoekt? Dan is
een graduaatsopleiding bij AP
iets voor jou!

Wil je samenwerken met mensen aan de andere kant
van de wereld? Draag je graag een steentje bij aan de
in-, door- en uitvoer van goederen of aan het transport
van goederen over de weg? En heb je interesse in een
werkzekere opleiding? Dan is dit iets voor jou.
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TRANSPORT EN LOGISTIEK

De wereld van het transport en de logistiek is zo
groot dat deze praktijkgerichte graduaatsopleiding je
twee verschillende afstudeerrichtingen voorschotelt,
waaruit jij er één kiest. De basis is voor iedereen
dezelfde, maar jij bepaalt of je eerder voor
Douanedeclaratie of wegvervoer kiest.

P

stra

aat
Kammenstr

GRADUAAT

Rooseveltplaats

P

Groenplaats

rij

ders

Fra
nk

Reyn

V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
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