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Professionele  Bachelor 
Flextraject Work & Study Elektromechanica

Kenmerken van het programma
• Enkel te volgen in de afstudeerrichtingen OHT

• Examens af te leggen in het reguliere dagprogramma (proactieve planning via digitap)

• Verlaagde studiebelasting
– 4 jaar studie met een studiebelasting van 45 studiepunten (reguliere studenten 3 jaar van 60 stptn)

– Totale studiebelasting PBA = 180 stptn waarvan er 30 op je eigen bedrijf doorgaan in nauw overleg tss student, 
de hogeschool en je werkgever (zoeken naar een win-win situatie)

• Verplicht te volgen (labo & project) onderdelen:
– Theorie is in principe zelfstudie via digitap en dus geen verplichtte aanwezigheid

– In het 1e jaar: 2 theoriegroepen en 14 labogroepen

– Labo’s specialisatiejaren te kiezen uit 2 groepen ... Max 11 groepen voor sommige vakken

– Labo’s kunnen gevolgd worden soms in: vroege/late en/of 14-daags te volgen en in afspraak met de lector

– Studiebegeleiding moet niet verplicht gevolgd worden (3 stptn). De oefeningen kunnen digitaal gedownload 
worden zodat ze in zelfstudie, thuis, gemaakt kunnen worden.

– Practicum & stage: EVK op basis van functiebeschrijving

• Cursusmateriaal (syllabi, lespresentaties, filmpjes en oefeningen) digitaal ter 
beschikking

• Geen opleidingscheque’s/kredieturen
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Professionele  Bachelor 
Flextraject Work & Study Elektromechanica

1e Je werkt en je bedrijf steunt je!
• Je werkt flexibel

• Vroege shiften 6-14u

• Late shiften 14-22u

• Nachten 22-6u

• Volcontinue of andere systemen?

• Examens theorie/projectwerk worden in daguren georganiseerd en vallen samen
met de reguliere studenten

• Stage op je bedrijf vanaf 110 studiecredits

• BP opdracht = project op je bedrijf

2e Inschrijvingsvereisten
• Je hebt een diploma ASO, TSO of 7e jaar BSO

• Je hebt een HBO5 diploma: max 60 studiepunten verkorting

Bachelor Elektromechanica



Bachelor Energiemanagement

Kosten (Indicatief)

5

• Studiegelden
niet-beurs beurs

– Studiegeld* € 890,00 € 104
– Studiemiddelen €   60

• Cursussen

– Module 1 ong. € 40
– Module 2 ong. € 40
– Module 3 ong. € 40
– Module 4 ong. € 40

* Het studiegeld is wettelijk bepaald en van 
toepassing in alle hogescholen en universiteiten.



Bachelor Elektromechanica

Toch ook nog dit ...

- Flexibel EM studeren enig en uniek in Vlaanderen
- ‘Niet voor niets de grootste’: uitspraak commissielid onderwijsdeskundige

- 10 jaar toegepaste onderzoekservaring nu ‘transcritische koeling’

- Lectoren hebben samen meer dan 250 jaar INDUSTRIËLE werkervaring

- Talentcoaching structureel in het curriculum

- Intensieve Nederlandse taalcoaching

- Modern technisch wetenschappelijk onderwijs vereist ‘state of the art’
leermiddelen en investeringen op niveau van gesimuleerd werkplekleren

- Structurele samenwerking met belangrijke industriële bedrijven uit de regio



Vragen?
Bedankt voor jullie komst!

Voor meer info:

AP Hogeschool Campus Spoor Noord

Departement Wetenschap en Techniek

Ellermanstraat 33      - 2060 Antwerpen

tel.: 03 220 55 61

elektromechanica@ap.be www.ap.be

Volgende infomomenten
Donderdag 6 september 2018 | van 17 tot 20 uur | 

Inschrijven voor academiejaar 2017-2018 kan vanaf 11 maart 2017 en verloopt in twee stappen. Eerst vul je het online registratieformulier in
op inschrijven.ap.be. Vervolgens en dit vanaf 28 juni 2017 kom je naar het inschrijvingspunt van jouw opleiding om je inschrijving te 
vervolledigen en af te ronden. De exacte locatie van het inschrijvingspunt in Antwerpen ontvang je na het afronden van je registratieformulier.

• Speciaal voor werkstudenten inschrijven op afspraak met mevr. Karen De Cock  via 
Tel. 03 220 33 00

http://www.ap.be/
https://www.ap.be/infomomenten/362#Infoavonden
https://voorinschrijvingen.ap.be/



