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WELKOM!

Wil je graag jouw kennis in je huidige werkveld verruimen? Of ben je in jouw professionele leven op een punt 
gekomen waarop je eens iets nieuws wil proberen? Heb je interesse in een (extra) diploma en wil je job of 
gezinsleven combineren met een opleiding? Dan ben je bij AP aan het juiste adres.

Wij zijn er namelijk rotsvast van overtuigd dat leren niet stopt wanneer je begint met werken. Levenslang 
leren zit in ons DNA. Daarom werken we altijd aan een uitgebreid aanbod van opleidingen en vormingen 
voor professionals. In deze brochure vertellen we je hier meer over. Ben je dus op zoek naar een vorming of 
vervolgopleiding in jouw vakgebied? Zoek je naar een flexibel traject om je opleiding met een gezin of een job te 
combineren? Wil je een opleiding hoger onderwijs volgen in avondonderwijs? Dan ben je met deze brochure op 
het goede pad.

(Opnieuw) studeren brengt natuurlijk heel wat met zich mee. Je zoekt naar een evenwicht met je professionele 
leven of je gezin, je hebt mogelijk vragen over de financiering van je studies, je wil weten welke ondersteuning 
er voor jou is … Ook daar helpt AP je graag mee. Hier vind je heel wat praktische informatie en tips.

Blader dus rustig door, laat je inspireren door de getuigenissen en aarzel vooral niet om met al je vragen 
gewoon eens langs te komen. Bijvoorbeeld op een van onze infomomenten!

Welkom (terug)!

AP Hogeschool
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DIT IS AP

“Laat zien wat in je zit”: dat is wat we vragen van iedereen bij AP. Van studenten, lectoren én medewerkers. 
Iedereen heeft eigen kwaliteiten en talenten, en het is aan ieder van ons om die te tonen en het beste in onszelf 
naar boven te halen. Dat is waar AP wil voor staan.

In deze brochure stellen we onze opleidingen voor zij-instromers voor: navormingen, postgraduaten, bachelor-
na-bachelors … Maar ook wie zijn eerste diploma hoger onderwijs wil behalen en een flexibel traject of 
avondtraject zoekt, zal hier heel wat info vinden. We vertellen je daarnaast meer over onze campussen, onze 
ondersteuning, onze faciliteiten … Ontdek je hier één of meerdere opleidingen die je wel interesseren? Neem 
dan zeker nog een kijkje op ap.be voor alle info. 

Veel leesplezier! 

Waarom kiezen voor AP?

1. Je studeert op makkelijk bereikbare campussen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

2. Je kiest uit een breed aanbod aan bachelors, graduaten, navormingen, postgraduaten enzovoort.

3. Je volgt een opleiding met state-of-the-art apparatuur: hightech labo’s, een eigen miniplant, 
hoogtechnologisch skillslab voor de zorgopleidingen ...

4. We kiezen voor een persoonlijke aanpak: ondersteuning op jouw maat.

5. “Laat zien wat in je zit”: dat zijn voor ons meer dan holle woorden! Ontdek wat dat betekent voor onze 
studenten op www.ap.be/laatzienwatinjezit.



CAMPUS 
DODOENS

Studeren aan AP, dat is studeren op een 
hypermoderne en goed bereikbare campus. 
AP Hogeschool innoveert voortdurend, zodat 
de leeromgeving van onze studenten de 
werkvloer evenaart en zelfs overstijgt.

Onze opleidingen volg je op vlot bereikbare 
campussen in Antwerpen, Turnhout, Mechelen 
en Lier. Zo kom je als student vlot per fiets, met 
het openbaar vervoer of zelfs te voet naar de 
les.

Breng een virtueel bezoek 
aan onze campussen: 
www.ap.be/campussen
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© Visit Antwerpen

DEPARTEMENT GEZONDHEID EN WELZIJN
CAMPUS SPOOR NOORD  -  NOORDERPLAATS
Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
T  +32 3 220 54 70       E  gw@ap.be

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN TRAINING
CAMPUS SPOOR NOORD  -  NOORDERPLAATS
Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
T  +32 3 220 54 70       E  ot@ap.be

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN COMMUNICATIE
CAMPUS MEISTRAAT
Meistraat 5, 2000 Antwerpen
T  +32 3 220 55 20       E  mc@ap.be

DEPARTEMENT WETENSCHAP EN TECHNIEK
CAMPUS SPOOR NOORD  -  ELLERMANSTRAAT
Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen
T  +32 3 220 33 00       E  wt@ap.be

CAMPUS KRONENBURG
Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen
T  +32 3 220 55 80       E   wt@ap.be
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CAMPUSSEN

CAMPUS 
BLAIRON

SCHOOLS OF ARTS
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
CAMPUS MUTSAARD  -  CAMPUS KEIZERSTRAAT  -  CAMPUS 
NATIONALESTRAAT
Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
T  +32 3 213 71 00       E  academie@ap.be

KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN
CAMPUS DESINGEL
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
T  +32 3 244 18 00       E  conservatorium@ap.be 

STUDENT SERVICE CENTER
CAMPUS SPOOR NOORD - LICHTTOREN
Ellermanstraat 81, 2060 Antwerpen
T  +32 3 220 59 00       E  stuvo@ap.be

CAMPUS DODOENS (MECHELEN)
Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen
T  +32 15 41 30 45
E  secretariaat.dod@ap.be

CAMPUS BLAIRON (TURNHOUT)
Steenweg op Gierle (Campus Blairon C2) 100, 
2300 Turnhout
T  +32 14 40 01 00
E  secretariaat.bla@ap.be

CAMPUS LOUIS ZIMMER (LIER)
Predikherenlaan 18, 2500 Lier
T  +32 220 54 70

CAMPUS 
LOUIS ZIMMER
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Op zoek naar een opleiding op jouw maat? Aan het hoger onderwijs in Vlaanderen kan je heel wat types opleidingen volgen. We 
lijsten ze even voor je op, zodat goed geïnformeerd je keuze maakt!

Graduaat 
Een graduaat stoomt je op korte tijd klaar voor een specifiek beroep. In amper 2 jaar kan je al een hoger diploma behalen. Theorie 
is eerder beperkt en hapklaar. De focus ligt vooral op inoefenen. Je krijgt massaal veel praktijk en mag al heel snel aan de slag op de 
werkvloer, want minstens een derde van je programma bestaat uit werkplekleren. Dit maakt van een graduaat de ideale (tussen)stap 
naar andere dipoma’s. Volg je deze opleiding met een diploma- of examencontract, dan hoef je geen leerkrediet in te zetten.

Professionele bachelor 
Een professionele bachelor is de ultieme mix van theorie en praktijk. Het programma omvat doorgaans 180 studiepunten en levert je 
na 3 jaar een diploma op. Tijdens je opleiding zet je kennis meteen om in praktijk via werkcolleges, cases uit het werkveld, stages … 
Ideaal voor al wie liefst al doende leert. Heb je al een graduaat in hetzelfde vakgebied, dan kan je vaak de gekoppelde bacheloropleiding 
in een verkort traject volgen.

Academische bachelor
Een academische bachelor is sterk gericht op theoretische kennis en wetenschappelijk onderzoek. Deze bacheloropleidingen worden 
vooral aan de universiteit georganiseerd. Aan de hogeschool kan je binnen de Schools of Arts voor een academische bachelor kiezen. 
Een academische bachelor bereidt je voor op een masteropleiding.

WELKE OPLEIDINGSTYPES KAN IK VOLGEN?
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Bachelor-na-bachelor (banaba)
De naam zegt het al: via een bachelor-na-bachelor kan je een extra bachelordiploma behalen. Deze opleiding telt minstens 60 
studiepunten en duurt gemiddeld 1 à 2 jaar. Een banaba is vooral bedoeld om je verder te specialiseren binnen je vakdomein. 

Master
Heb je al een bachelordiploma op zak? Dan kan je rechtstreeks (na een academische bachelor) of via een schakelprogramma (na een 
professionele bachelor) doorstromen naar een masteropleiding. Een master telt minstens 60 studiepunten en duurt circa 1 à 2 jaar. 
Het programma is sterk gericht op academische vorming en wetenschappelijk onderzoek. Masters worden vooral aan de universiteit 
georganiseerd. Aan de hogeschool kan je een artistieke master volgen, bijvoorbeeld aan onze Schools of Arts.

Postgraduaat 
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is een postgraduaat geen vervolg op een graduaat. Een postgraduaat telt minstens 
20 studiepunten en dient als verbreding, verdieping of opfrissing van eerdere kennis, skills en/of werkervaring. Als je voor de hele 
opleiding slaagt, krijg je een officieel getuigschrift.

Micro degree
Tijdens een micro degree volg je een selectie van opleidingsonderdelen uit een bacheloropleiding. Je neemt dus een beperkt aantal 
studiepunten op. Aan het einde van de rit krijg je per geslaagd opleidingsonderdeel een creditbewijs.

Navorming
Tijdens een navorming kan je je bijscholen rond een specifiek thema. Afhankelijk van de opleiding krijg je nadien een attest van 

deelname of een officieel getuigschrift.

Niveau 
Vlaamse 

Kwalificatie-
structuur

Studieomvang 
in SP*

Duur 
(modeltraject)

Leerkrediet 
nodig?

Vrijstellingen 
mogelijk?

Geslaagd?

Graduaat 5 90 of 120 1,5 tot 3 jaar Nee Ja Diploma

Bachelor 6 180 3 jaar Ja Ja Diploma 

Banaba 6 Min. 60 1 à 2 jaar Nee Ja Diploma

Master 7 Min. 60 1 à 2 jaar Ja Ja Diploma

Postgraduaat / Min. 20 1 à 2 jaar Nee Ja Getuigschrift

Micro degree / Selectie
Verschilt per 
micro degree

Ja Ja Creditbewijzen

Navorming /
Niet van 

toepassing
Verschilt per 
navorming

Nee
Niet van 

toepassing
Attest van 
deelname

* Studiepunten
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OPNIEUW STUDEREN

Meer weten?
www.ap.be/opnieuw-studeren

“Ik wilde graag een nieuwe start maken. In het begin moest ik een beetje 
mijn draai vinden, maar het is allemaal heel goed meegevallen. Ik zou iedereen 

absoluut aanraden om de stap naar een extra studie te zetten. De volle 100 
procent! Als ik zie hoe het mij in de voorbije zes maanden al veranderd heeft: 

ik heb meer zelfvertrouwen, heb zoveel bijgeleerd, heb mijn sociale kring 
uitgebreid ... Ik ben gewoon enorm gegroeid.”

|  Benni (43) volgt het graduaat Sociaal-cultureel Werk

Wil je een andere weg inslaan met je professionele leven? Ben je klaar om een (extra) bachelor- of graduaatsdiploma behalen? Denk 
je eraan om je job of gezinsleven te combineren met een studie? AP biedt verschillende trajecten aan op jouw maat.

Opnieuw studeren brengt heel wat extra uitdagingen met zich mee. Jij wil je studie flexibel inrichten: studeren op eigen tempo, je lessen zo 
plannen dat je ze kan combineren met een job of gezin, misschien zelfs een deel van de leerstof in zelfstudie verwerken. Bij AP kan je heel 
wat opleidingen in een flexibel dag- of avondtraject volgen.
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GRADUATEN 
Graduaatsopleidingen zijn erg praktijkgericht en kort; in twee jaar kan je al een diploma hoger onderwijs behalen. Bovendien kan je de 
opleidingsonderdelen die je opneemt makkelijk afstemmen op je persoonlijke situatie. Ideaal dus als je wil studeren op je eigen tempo!

Zo hebben een heel aantal van onze graduaten een avondopleiding, maar ook in dagopleiding zijn er heel wat faciliteiten voor 
werkstudenten of andere personen die flexibel willen studeren. Zo is het vaak mogelijk je modeltraject op te splitsen in de tijd, zodat je niet 
de traditionele twee jaar doet over de opleiding, maar meer. Werk je al in de sector, maar heb je nog geen diploma? Dan zoeken we ook 
naar mogelijkheden waarop je je werk in het kader van het werkplekleren kan valideren.

Bij AP kan je deze graduaten volgen:
•  Accounting Administration
•  Elektromechanische Systemen
•  HR-Support
•  HVAC-systemen
•  Internet of Things
•  Juridisch-administratieve Ondersteuning
•  Logies-, Restaurant en Cateringmanagement
•  Leraar Dans (aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
•  Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken
•  Maatschappelijk Werk
•  Marketing- en Communicatiesupport
•  Orthopedagogische Begeleiding
•  Programmeren
•  Sociaal-cultureel Werk
•  Systeem- en Netwerkbeheer
•  Transport en Logistiek
•  Tolk Vlaamse Gebarentaal
•  HBO5 Verpleegkunde
•  Werforganisatie

BACHELORS 

Dagopleidingen

Een aantal van de bacheloropleiding in dagonderwijs hebben specifieke trajecten voor werkstudenten. In zo’n traject verwerk je heel wat 
theorie in zelfstudie: zowel via klassiek cursusmateriaal als via e-learningmethodes. In bepaalde gevallen volg je ook nog één dag per 
week les op de campus, voornamelijk voor praktijkvakken. Je kan de volgende bacheloropleidingen als werkstudent volgen:

•  Communicatiemanagement
•  Leraar Kleuteronderwijs (flextraject)
•  Leraar Lager Onderwijs (flextraject)
•  Leraar Secundair Onderwijs (verkort traject) 
•  Office management
•  Toegepaste Psychologie
•  Vastgoed - Landmeten
•  Voedings- en Dieetkunde

Avondopleidingen

Verschillende opleidingen aan AP kan je niet alleen overdag, maar ook ’s avonds volgen. Een avondtraject is vaak gemakkelijker te 
combineren met een job overdag. Niet alleen overlappen de uren niet met traditionele werkuren, maar ook de workload is in deze 
opleidingen meer gespreid. De volgende bacheloropleidingen kan je ook in avondonderwijs volgen:

•  Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
•  Leraar Kleuteronderwijs (flextraject)
•  Leraar Lager Onderwijs (flextraject)
•  Leraar Secundair Onderwijs (verkort traject)
•  Verpleegkunde
•  Toegepaste Psychologie

Lees meer over deze specifieke trajecten op  
www.ap.be/opnieuw-studeren
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Heb je al een diploma en/of werkervaring op zak? Wil je je verder verdiepen in je vakgebied, of je kennis net verbreden? AP biedt heel wat 
vervolgopleidingen aan, die in nauw overleg met bedrijven en organisaties uit het werkveld georganiseerd worden.

Levenslang leren, daar geloven we bij AP heel sterk in! Aan onze hogeschool kan je heel wat – kortere en langere – vervolgopleidingen volgen. 
Deze professionaliseringtrajecten zijn nauw verweven met het werkveld. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste evoluties in je vakgebied, leer 
je een heel nieuw domein kennen, of breid je gewoon je professionele netwerk uit. Neem een kijkje in ons aanbod van bachelor-na-bachelors, 
postgraduaten, navormingen en micro degrees!

PROFESSIONALISEREN

Kijk voor het meest recente overzicht op 
www.ap.be/vorming-professionals. 
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POSTGRADUATEN
Coaching

Organisaties werken steeds vaker met interne coaches, professionals die binnen de eigen organisatie de rol opnemen om andere 
medewerkers te coachen. Wil je naast je eigen professionele rol (als HR-medewerker, leidinggevende, beleidsmedewerker, 
personeelsverantwoordelijke, studentenbegeleider, ombuds of coördinator) deze rol opnemen? Dit postgraduaat helpt je daarbij.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/coaching

Diabeteseducator

Een aangepaste zorg en begeleiding voor mensen met diabetes is noodzakelijk. Deze opleiding reikt je de tools aan om je hierin te 
specialiseren. Word jij straks de diabeteseducator waar zo veel vraag naar is?

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/diabeteseducator

Open Jeugdwerk

Verbreed je handelingskader als jeugdwerker met deze tiendaagse, praktijkgerichte opleiding. Vertrekkend vanuit de ervaring van 
diverse sectoren, ga je dieper in op de theorie rond verschillende thema’s. Je houdt hierbij steeds de context van jongeren, hun 
leefwereld en hun interesses in het achterhoofd.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/open-jeugdwerk

Supervisie, Intervisie, Coaching (SIC)

In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Je wordt professioneel deskundig in het begeleiden van studenten en 
professionals. De opleiding telt 20 studiepunten (gespreid over 2 jaar), aan het einde ontvang je een getuigschrift ‘Postgraduaat 
Begeleidingskunde’.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/supervisie-intervisie-en-coaching

DEPARTEMENT GEZONDHEID EN WELZIJN

BANABA’S
Autismespectrumstoornissen

Je bent of wil professioneel bezig zijn met personen met een autismespectrumstoornis 
(ASS) en expert worden op vlak van ASS. Dit is de enige Vlaamse opleiding op 
bachelorniveau die specifiek over autismespectrumstoornissen gaat.

MEER INFO    www.ap.be/banaba-autisme 

Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

Je hebt een bachelordiploma Verpleegkunde en je wil het verschil maken voor patiënten op levensbedreigende momenten? Deze banaba 
levert je de titel bachelor in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

MEER INFO    www.ap.be/banaba-inzo

Oncologie

Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor de oncologische patiënten. Wil jij je meer verdiepen in de oncologische zorg en 
zorg op maat verlenen? Dan is deze banaba iets voor jou.

MEER INFO    www.ap.be/banaba-oncologie
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Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Je bent verpleegkundige en wil je verdiepen in de specifieke zorg van een huisartsenpraktijk. In deze opleiding leer je hoe je de 
huisartsen ondersteunt bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van patiënten in de eerste lijn.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/verpleegkundige-huisartsenpraktijk

Vrijwilligerswerk

Geef je vrijwilligersorganisatie een boost dankzij deze opleiding. Je leert niet alleen vrijwilligers werven, onboarden en maximaal 
behouden, maar ook hoe je succesvolle interne én externe samenwerkingen opzet.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/vrijwilligerswerk 

Werken met de context

Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en mensen met een beperking) opleiden 
om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/werken-met-de-context

NAVORMINGEN

Het departement Gezondheid en Welzijn biedt naast de banaba’s en postgraduaten ook heel wat (kortere of langere) vormingen aan voor 
de socialprofitsector. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe opleidingen, op maat van de sector. Kijk voor een het meest 
recente overzicht steeds op www.ap.be/permanente-vorming.

Activerende ondersteuning van leerkrachten

Diversiteit vraagt extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider 
of ondersteuner om met deze evoluties in de zorg?

MEER INFO    www.ap.be/navorming-activerende-ondersteuning-van-leerkrachten

Additionele nucleaire geneeskunde

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruikmaakt van bronnen van ioniserende stralingen, en voor 
laatstejaarsstudenten Verpleegkunde.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-additionele-nucleaire-geneeskunde

Additionele radiotherapie

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen, en voor 
laatstejaarsstudenten Verpleegkunde.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-additionele-radiotherapie

Centrale Sterilisatiemedewerker

Deze navorming is gericht op alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in diensten voor sterilisatie en alle personen die belangstelling 
hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. 

MEER INFO    www.ap.be/navorming-centrale-sterilisatiemedewerker

Elektrocardiografie(ECG)

De navorming ECG duurt ongeveer zes lesavonden en richt zich voornamelijk op verpleegkundigen met interesse in elektrocardiografie.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-elektrocardiografie

Inclusie in de klas

Een diverse en heterogene klasgroep stelt een leerkracht voor heel wat uitdagingen en leerkansen. In dit vormingstraject bekijken we 
samen hoe inclusie een werkbaar concept kan zijn in de klas en de school.

MEER INFO    www.ap.be/inclusie-in-de-klas



Leidinggeven voor teamverantwoordelijken

Deze opleiding wil teamverantwoordelijken wegwijzers en handvatten aanreiken om als leidinggevende coachend aan de slag te gaan. 
We leggen de nadruk op het reflectief vermogen als garantie tot zelfsturing en permanente ontwikkeling.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-leidinggeven-voor-teamverantwoordelijken

Mentor Klinisch Onderwijs

Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs 
leer je hoe je dat professioneel aanpakt.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-mentor-klinisch-onderwijs

Radioprotectie

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruikmaakt van bronnen van ioniserende stralingen, en voor 
laatstejaarsstudenten Verpleegkunde.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-radioprotectie

Referentieverpleegkundige Diabeteszorg

Deze navorming is een onderdeel van het postgraduaat Diabeteseducator. De opleiding omvat 42 uren theorie, die telkens op vrijdag 
gegeven worden.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-referentieverpleegkunde-diabeteszorg
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MICRO DEGREE

Wil jij graag up-to-date blijven over je vakgebied? Of heb je interesse in psychologie? Dan zijn de micro degrees Toegepaste Psychologie 
iets voor jou! Je investeert één avond per week en behaalt in één jaar een relevant certificaat. 
Bekijk de drie programma’s op: www.ap.be/micro-degree-toegepaste-psychologie. 

VERVOLGTRAJECTEN

Heb je al een graduaatsdiploma op zak en wil je doorstromen naar een bacheloropleiding? De graduaten van het departement 
Gezondheid en Welzijn werken nauw samen met de bacheloropleidingen. Zo kan je via een vervolgtraject doorstromen naar een 
bachelordiploma:

• Met het graduaatsdiploma Sociaal-cultureel Werk behaal je na vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor Sociaal Werk 
(afstudeerrichting Sociaal-cultureel Werk).

• Met het graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk behaal je na vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor Sociaal Werk 
(afstudeerrichting Maatschappelijk Werk).

• Met het graduaatsdiploma HR-support behaal je na vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor Sociaal Werk (afstudeerrichting 
Personeelswerk).

• Met het graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding behaal je na vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor 
Orthopedagogie.

• Met een HBO5-diploma Verpleegkunde (of vierde graad secundair onderwijs) behaal je na een brugprogramma van 150 studiepunten 
je bachelor Verpleegkunde



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN COMMUNICATIE

Master in het Toerisme

De Master in het Toerisme is een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines 
zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand 
samenkomen. Deze opleiding is een samenwerking tussen KU Leuven, VIVES, Thomas More 
Mechelen, Hogeschool PXL, UHasselt en AP Hogeschool.

MEER INFO    www.wet.kuleuven.be/masterintoerisme

POSTGRADUATEN
Content Marketing

Het postgraduaat Content Marketing - eerder gekend onder de naam Content Rules?! - is een brede basisopleiding waar je een theoretische 
basis meekrijgt in verschillende subdomeinen: marketing, branding, advertising en brand journalism. Tijdens de opleiding werk je - samen met 
topprofessionals uit de wereld van advertising, marketing, media en communicatie - aan jouw strategische en creatieve vaardigheden.

MEER INFO    www.ap.be/content-marketing

Immersive Storytelling in Virtual Reality

Heb jij interesse om verhalen te vertellen in Virtual Reality om een nieuw publiek te bereiken? Wil je je verdiepen in user-centered 
storytelling, de mechanismen van immersie, prototyping en testing van 360-video- en VR-producties? Dan kan dit postgraduaat de 
toegangspoort zijn tot een toekomstgerichte carrière waarin jij je publiek een onderdompelende ervaring zal kunnen aanbieden.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/immersive-storytelling-in-vr
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VERVOLGTRAJECTEN

Heb je al een graduaatsdiploma op zak en wil je doorstromen naar een bacheloropleiding? De graduaten van het departement 
Management en Communicatie werken nauw samen met de bacheloropleidingen. Zo kan je via een vervolgtraject doorstromen naar 
een bachelordiploma:

• Met het graduaatsdiploma Accounting Administration behaal je na een vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor 
Bedrijfsmanagement – Accountancy-Fiscaliteit.

• Met het graduaatsdiploma Marketing- en Communicatiesupport behaal je na een vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor 
Bedrijfsmanagement – Marketing of Communicatiemanagement.

• Met het graduaatsdiploma Transport en Logistiek behaal je na een vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor 
Bedrijfsmanagement – Logistiek Management.

• Met het graduaatsdiploma Juridisch-administratieve Ondersteuning behaal je na een vervolgtraject van 90 studiepunten je bachelor 
Rechtspraktijk of Office Management.

Ook voor wie een bachelordiploma behaald heeft, biedt AP verschillende verkorte trajecten aan:

• Heb je een bachelor Communicatiemanagement op zak? Dan kan je op één jaar tijd een bachelor Communicatiemanagement (in de 
andere afstudeerrichting) of de bachelor Journalistiek behalen.

• Heb je een bachelor Journalistiek op zak? Dan kan je op één jaar tijd een bachelor Communicatiemanagement behalen.



DEPARTEMENT ONDERWIJS EN TRAINING

Verkort traject voor één onderwijsvak (Secundair Onderwijs)

Breid je onderwijsbevoegdheid uit met één extra onderwijsvak en vergroot zo je kansen 
op de arbeidsmarkt. De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor 
studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding 
(GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager Onderwijs, maar ook voor studenten die 
beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met 
een bachelor- of masterdiploma.

MEER INFO    www.ap.be/secundair-onderwijs-extra-vak

Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer

Dit postgraduaat bereidt je voor om stil te staan bij waarden, normen en ethiek in onze maatschappij. Dat kan tijdens de lessen 
Levensbeschouwing in het Secundair Onderwijs of in de lessen Zedenleer in de lagere school. We leren je hoe je boeiende onderwerpen kan 
aansnijden en de leefwereld van je leerlingen kan koppelen aan je lesinhoud.

MEER INFO    www.ap.be/postgraduaat/niet-confessionele-zedenleer

Mentorenvorming op maat - Kleuter-, Lager en/of Secundair Onderwijs

Toekomstige leraren opleiden is een gezamenlijke onderneming van opleiders op de scholen (mentoren) en opleiders op de hogeschool 
(lectoren). Samenwerking is heel belangrijk, coachingsvaardigheden zijn essentieel. Wil je die versterken? Dan kan je deze vorming volgen.

MEER INFO    www.ap.be/mentorenvorming
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Grafische en Digitale Media

Bij de opleiding Grafische en Digitale Media kan je via een micro degree het expertniveau behalen in een van de vier design labs: Brand 
Design, Publication Design, Interface Design, Motion Design. Heb je al een diploma Grafische en Digitale Media op zak? Dan doe je er 
een half of een volledig jaar over. Maar ook als je niet afstudeerde aan deze opleiding, kan je je op basis van jouw diploma of relevante 
werkervaring inschrijven.

MEER INFO    www.ap.be/gdm

VERVOLGTRAJECTEN
Heb je al een graduaatsdiploma op zak en wil je doorstromen naar een bacheloropleiding? De graduaten van het departement 
Wetenschap en Techniek werken nauw samen met de bacheloropleidingen. Zo kan je via een vervolgtraject doorstromen naar een 
bachelordiploma:

• Met het graduaatsdiploma Elektromechanische Systemen of HVAC-systemen behaal je na een vervolgtraject je bachelor 
Elektromechanica.

• Met het graduaatsdiploma Internet of Things of Systeem- en Netwerkbeheer behaal je na een vervolgtraject je bachelor       
Elektronica-ICT.

• Met het graduaatsdiploma Programmeren behaal je na een vervolgtraject je bachelor Elektronica-ICT of Toegepaste Informatica.

BENIEUWD NAAR MEER? 
Kijk voor het meest 

recente overzicht op: 
ap.be/vorming-professionals

DEPARTEMENT WETENSCHAP EN TECHNIEK

NAVORMINGEN
Virtueel 3D-bedrijfsautomatisatie

Leerkrachten uit de derde graad TSO-BSO uit het studiegebied mechanica-elektriciteit 
kunnen deze navorming volgen en hebben keuze uit twee leerstappen naargelang de 
aanwezig voorkennis.

MEER INFO    www.ap.be/navorming/virtueel-3d-bedrijfsautomatisatie-voor-leerkrachten

Voeding bij sport

Begeleid je (top)sporters? Dan is deze navorming iets voor jou. Voeding is voor elke intensieve sporter erg belangrijk, de juiste sportvoeding 
cruciaal voor de beste resultaten. De cursist leert sportvoedingsadvies op maat te geven, op basis van de meest recente wetenschappelijke 
internationale aanbevelingen.

MEER INFO    www.ap.be/navorming-voeding-bij-sport

MICRO DEGREES
IT-opleidingen

Wil je je expertise in IT in een specifiek domein naar een nieuwe hoogte te duwen? Bij de IT-opleidingen van AP (Elektronica-ICT en 
Toegepaste Informatica) kan je verschillende micro degrees volgen: Advanced Web Programming, Internet of Things, Programmeur of 
Network Security.
Iedere micro degree bestaat uit één jaar waarin je een 15-tal studiepunten volgt gedurende maximaal anderhalve dag per week 
(waarvan de meeste via remote learning).

MEER INFO    microdegree.it@ap.be 
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Werken en studeren combineren is niet simpel. Bij AP bestaan er gelukkig heel wat mogelijkheden om je opleiding op jouw maat af te 
stemmen. En ook de Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug via diverse opleidingsincentives.

Statuut Werkstudent
Wie werk en studie combineert kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het bijzonder statuut van werkstudent. Als 
je hier recht op hebt, kan je individuele aanpassingen aanvragen. Mogelijke toepassingen van deze extra ondersteuningsmaatregelen zijn 
bijvoorbeeld: onderwijsactiviteiten vroeger verlaten, deadlines voor taken en/of examens spreiden … Omdat elke student en elke situatie 
uniek is, worden deze aanpassingen op maat voorzien. 
De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op onze website: www.ap.be/bijzondere-statuten.

In principe kan je in elke opleiding starten in een werkstudentenstatuut, maar niet elke opleiding leent zich hier even goed voor. Een deel 
van onze bacheloropleidingen in dagonderwijs hebben aparte trajecten voor werkstudenten. Hierbij kan je theorie grotendeels via zelfstudie 
verwerken. 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Werk je in de Vlaamse privésector en wil je tijdens de werkuren een opleiding volgen? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht 

op Vlaams Opleidingsverlof (voorheen Betaald Educatief Verlof). Dankzij het Vlaams Opleidingsverlof kan je mét behoud van loon verlof 
opnemen om naar de les te gaan of te blokken voor examens én ben je beschermd tegen ontslag. Per academiejaar kan je maximaal 

125 uur VOV opnemen. 

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

STATUTEN, VERLOFSTELSELS EN FINANCIERING

Meer info
www.ap.be/opnieuw-studeren
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Betaald Educatief Verlof (BEV)
Werk je in de Brusselse privésector of in een autonoom overheidsbedrijf in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en wil je tijdens de 
werkuren een opleiding volgen? Dan is het Betaald Educatief Verlof wel nog steeds van toepassing. Per academiejaar kan je maximaal 
180 uur BEV opnemen. 

Niet al onze opleidingen geven recht op Betaald Educatief Verlof. De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op 
www.werk-economie-emploi.brussels.

Opleidingscheques 
Volg je een opleiding op eigen initiatief (je betaalt ze zelf en volgt les buiten de werkuren)? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht 
op opleidingscheques. Dankzij opleidingscheques hoef je slechts een deel van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal te betalen. Per 
kalenderjaar kan je voor maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt vervolgens de helft van het bedrag 
(max 125 euro) terug. 

Heb je nog geen hoger diploma? Dan kan je een extra tegemoetkoming van maximaal 125 euro krijgen, als je studiekosten meer bedragen 
dan 250 euro. 

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

KMO-Portefeuille
Heb je een kleine of middelgrote onderneming in de Vlaamse privésector? En volg je een opleiding om de werking van je bedrijf te 
verbeteren? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de KMO-portefeuille. Dankzij deze overheidssubsidie kan je tot 20 à 30 
procent van je studiekosten financieren (per kalenderjaar maximaal 7.500 euro).

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op www.vlaio.be. Om je subsidieaanvraag in te dienen heb je ook het 
erkenningsnummer van AP Hogeschool nodig. Dat is: DV.O232895.

Aanmoedigingspremie opleidingskrediet
Werk je in de privésector en onderbreek je je loopbaan om een opleiding te volgen? Dan kan je van 

de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie opleidingskrediet krijgen. Dat is een aanvullende 
uitkering bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

Ga na of je opleiding hiervoor in aanmerking komt op de website van de Vlaamse overheid.

Meer weten?
www.ap.be/opnieuw-studeren



KOM EENS LANGS
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Info en inschrijvingen
www.ap.be/infomomenten

“Toen ik aan AP begon, had ik al een tijdje gewerkt. Ik runde een lunchbar. 
Dat was leuk, maar ik wilde eigenlijk graag meer uit m’n leven halen, mezelf verder 

ontplooien. Omdat ik dyscalculie heb, kreeg ik al van jongs af aan te horen dat 
verder studeren niets voor mij was. Daarom ben ik destijds gewoon gaan 

werken. Maar ik wilde meer doen met wat ik dan wél kon! Het studeren heeft 
me ook wel écht uitgedaagd. Ik heb doorgezet, en ik heb gelukkig een heel 

goede band met de lectoren. Ze hebben me altijd volop gesteund en 
aangemoedigd: ‘Komaan, je kunt het!’ Bij AP kan je met alle vragen overal 

terecht én word je ook echt geholpen. Dus dat is heel fijn.”

|  Kylie (30) volgt de bachelor Sociaal Werk.

Wil je eens kennismaken met AP, onze campussen en onze lectoren? Heb je vragen die je op ons wil 
afvuren? Let’s meet!

SID-in
De Studie-informatiedagen (SID-ins) vinden elk jaar in januari en februari in heel Vlaanderen. Op deze beurzen 
vind je standen van alle hogescholen en universiteiten. Ook de graduaats- en bacheloropleidingen van AP 
Hogeschool zijn present. Kijk op onderwijs.vlaanderen.be/sidin voor alle informatie.

Infomomenten
Welkom bij AP! Kom gerust eens langs op een van onze infomomenten. Doorheen het jaar vinden er 
verschillende momenten plaats, waarop we je graag alle antwoorden bezorgen op jouw vragen.

•  Zaterdag 6 maart 2021: Infodag
•  Zaterdag 24 april 2021: Infodag
•  Maandag 28 juni 2021: Infoavond
•  Zaterdag 4 september 2021: Infodag 

Daarnaast organiseren we on- en offline infosessies om jou goed te informeren over bepaalde thema’s, zoals 
studieswitchen, starten in februari ... Neem een kijkje op ap.be/infomomenten om op de hoogte te blijven van 
alle infomomenten.



Je inschrijving voor een graduaat, bachelor, master, postgraduaat of bachelor-na-bachelor kan je volledig van thuis uit in orde 

brengen wanneer het jou past. We gidsen je volledig doorheen het proces met een heel inschrijfteam.

Stap 1: start je dossier op

Je kan de inschrijfprocedure opstarten door je dossier aan te maken. Dit kan via www.ap.be/inschrijven, of door op een 
opleidingspagina op de rode knop ‘Ik schrijf me in’ te klikken. In dat tweede geval, zijn ineens al enkele details over je opleiding 
ingevuld.

Stap 2: vervolledig je dossier

Na je online inschrijving ontvang je een mail van de studentenadministratie met de praktische informatie om je inschrijving te 
vervolledigen. Hou daarom je mailbox goed in de gaten, en lees alle informatie grondig door.

De volgende documenten moet je zeker (digitaal) bezorgen. een kopie van je diploma secundair onderwijs; je identiteitskaart (via een 
scan of eID-lezer); als je vorig academiejaar recht had op een studietoelage van de Vlaamse Overheid: voeg het attest van toekenning van 
de afdeling Studietoelagen toe en je betaalt voorlopig verminderd studiegeld aan beurstarief. Vervolgens vraag je een studietoelage aan 
voor het lopende academiejaar.

Wil je je inschrijven voor een ander type opleiding? Neem dan een kijkje op de opleidingspagina op onze website. Daar vind je de 
juiste procedure voor jouw opleiding.

INSCHRIJVEN

Meer weten?
Surf naar www.ap.be/inschrijven
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