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Pascale De Groote 
algemeen directeur

Beste student,

Afstuderen, een studiekeuze maken, de sprong wagen naar 

een geheel nieuwe uitdaging: wat een spannende tijd! Jaar-

lijks schrijven meer dan 200.000 Vlaamse jongeren zich in 

aan een hogeschool of universiteit. Misschien ben jij bin-

nenkort wel een van hen. Om je te helpen een doordachte 

keuze te maken, wil AP Hogeschool je alle informatie bie-

den die je nodig hebt.

In dit infomagazine lees je over alles wat onze hogeschool 

je te bieden heeft. We vertellen je over ons opleidingsaan-

bod, we laten studenten aan het woord over de uitgebreide 

dienstverlening van AP, we stellen Antwerpen als studen-

tenstad aan je voor … Kortom, we geven je een kijkje in het 

echte leven van een AP-student.

Het hoger onderwijs evolueert snel. Vraag maar eens aan je 

ouders, je oudere broer of zus, je klastitularis of je voetbal-

trainer hoe het bij hen was. Je zal merken: er is veel veran-

derd. Daarom is het belangrijk dat je vooral jezelf goed leert 

kennen tijdens je keuzeproces. Waar ligt jouw passie? Wie 

wil jij zijn? Waar ben jij goed in?

Bij AP staan we met z’n allen klaar om je bij deze keuze zo 

goed mogelijk te ondersteunen. Studenten, studietraject-

begeleiders, lectoren en ons studentenadviespunt helpen 

je met veel plezier voort met al je vragen. Blader even rustig 

door dit magazine, laat je inspireren door de getuigenis-

sen en aarzel vooral niet om met al je vragen gewoon eens 

langs te komen. Op een infomoment bijvoorbeeld!

We hopen je snel te mogen verwelkomen aan onze hoge-

school.

Tot dan, 

Pascale De Groote 

Algemeen directeur
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Opgelet, de informatie in dit magazine is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Check altijd ap.be voor de meest recente informatie.
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15.000
STUDENTEN

64
OPLEIDINGEN

13 
CAMPUSSEN

2 
SCHOOLS 
OF ARTS

6 
DEPARTEMENTEN

3 
STEDEN

ANTWERPEN
MECHELEN 
TURNHOUT 25 

PROFESSIONELE 
BACHELORS

16  
GRADUAATS-
OPLEIDINGEN

13 
POSTGRADUATEN

2 
BACHELOR-NA-

BACHELORS

8 
ARTISTIEKE

OPLEIDINGEN
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WAT NU?
Een studiekeuze maken, hoe spannend! Maar hé, je bent 

goed bezig. Dit infomagazine helpt je op weg om in het 

brede opleidingslandschap van het hoger onderwijs jouw 

interessegebied te ontdekken. Je vindt hier heel wat lees- en 

kijkvoer om jou te helpen bij je studiekeuze. Dit magazine 

geeft je een inkijk in het dagelijkse leven van AP-studenten, hun 

interesses, hun lesroosters en hun toekomstplannen.

Hier vind je mogelijk die ene opleiding waar je al lang naar op zoek 

was. Of ontdek je dat er nog andere opleidingen zijn, waar je zelf nog 

niet aan gedacht had. Zo bots je misschien wel op joúw droomopleiding. 

Laat je vooral inspireren en informeren door de verhalen van de studenten 

die je al zijn voorgegaan. Veel leesplezier!

ZOVEEL 
KEUZE 

BEKIJK AL ONZE 
OPLEIDINGEN OP 

www.ap.be
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KEUZESTRESS!
HOE MAAK IK EEN GOEDE KEUZE? VOLG DIT HANDIGE STAPPENPLAN.

 

WIE BEN IK

EN WAT WIL IK?

Wie ben je en wat wil je? 

Tijd om jezelf even onder 

de loep te nemen. Waar

word je blij van, wat gaat vanzelf, 

wat helemaal niet? Wil je verder 

studeren? Of niet? Universiteit of 

hogeschool? Hou je ervan om je 

eindeloos in een materie te verdie-

pen of ben je net super praktisch 

ingesteld? Wil je dingen doen en 

onmiddellijk resultaat zien?

DOEN!

Verken het hogeronderwijsland-

schap, bezoek websites van hoge-

scholen en universiteiten, down-

load een brochure, vraag hulp bij je 

vrienden en familie: wat vinden zij 

jouw sterktes en zwaktes? 

WELKE 

MOGELIJKHEDEN 

ZIJN ER?

Welke hogeschool of 

universiteit past het beste 

bij mij? In welke stad ga ik

studeren? In welk domein ga ik een 

opleiding kiezen? 

DOEN!

Verzamel je vragen en twijfels en 

vuur ze af op lectoren en studen-

ten tijdens de SID-in-beurzen, 

maak een lijstje van opleidingen 

die in aanmerking komen en kom 

proeven of het studentenleven iets 

voor jou is tijdens de openlesda-

gen. Stuur je ouders ook alvast op 

prospectie tijdens het infomoment 

voor ouders.

SID-ins  

   www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/

sidin

Openlesdagen  

   www.ap.be/infomomenten

DOMPEL JE ONDER 

IN DE OPLEIDINGEN 

EN SFEER

Voor welke opleiding kies 

ik? Sluit de opleiding aan 

bij mijn persoonlijkheid? 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden 

van een opleiding? 

DOEN!

Nu is het moment om op bezoek 

te gaan bij de hogescholen en 

universiteiten die jou interesseren. 

Snuif de sfeer op, zorg dat je lijstje 

met interessante opleidingen korter 

wordt, blader eens door een cursus 

uit een opleiding die jou interes-

seert, breng een weekend door in 

jouw toekomstige studentenstad … 

Infodagen: 

zaterdag 12 maart en 23 april 2022  

   www.ap.be/infomomenten

SEP•NOV

MAA•APR

JAN•FEB
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ENKELE PRAKTISCHE 

ZAKEN REGELEN EN 

VAKANTIE NEMEN!

Ga ik op kot of blijf ik thuis 

wonen? Heb ik recht op 

studiefinanciering? Hoe 

geraak ik op mijn campus? Zijn er 

onthaaldagen? 

DOEN!

Joepie, een extra lange vakantie, 

dus veel tijd om een definitieve 

keuze te maken en alle praktische 

zaken te regelen. Vergeet je niet in 

te schrijven en ga, indien nodig, op 

zoek naar een kot.

Infodag: zaterdag 3 september 2022

   www.ap.be/infomomenten

KNOPEN 

DOORHAKKEN
Weet ik al concreet wat ik

wil studeren of heb ik wat 

meer hulp nodig? 

DOEN!

Jouw lijstje met opleidingen moet 

nu bijna volledig afgevinkt zijn, de 

meeste infomomenten zijn achter 

de rug. Maar geen paniek: in juni 

is er ook nog een infodag en als 

je hulp nodig hebt, kan je altijd 

aankloppen bij het studentenad-

viespunt. Liever een tour volgen op 

de campus? Houd www.ap.be in de 

gaten voor alle mogelijkheden.

Infodag: zaterdag 25 juni 2022 

   www.ap.be/infomomenten

Start inschrijvingen

   www.ap.be/inschrijven

START 

ACADEMIEJAAR
Heb ik de juiste studiekeu-

ze gemaakt? Heb ik nog 

twijfels? Voel ik mij goed in 

mijn studierichting?

DOEN!

Heb je twijfels over je keuze, con-

tacteer dan ons studentenadvies-

punt (STAP) via stap@ap.be, je kan 

nog heroriënteren tot en met eind 

oktober. 

MEI•JUN

AUG•SEP

SEP•OKT
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E
en gradu-wat? In het hoger on-

derwijs bestaan er verschillen-

de types opleidingen: graduaat, 

bachelor, master ... Het is be-

langrijk dat je een opleidingstype 

kiest, dat écht bij jou past. Kies jij 

voor veel, of massaal veel praktijk?

Bij AP kan je naast professionele 

bachelors ook graduaatsopleidingen 

volgen. Maar wat is dat nu precies? En 

welk type past nu het beste bij jou? Je 

informeren is een goede eerste stap 

naar jouw studiekeuze. Wij helpen je 

alvast voort met die éne hamvraag: 

bachelor of graduaat?

GRADUAAT

Graduaten zijn erg praktijkgericht 

en kort. Ze stomen je klaar om een 

specifiek beroep uit te oefenen. De 

focus ligt vooral op praktijk en 'leren 

doen'. Zo spendeer je een derde van 

je programma aan werkplekleren. De 

leerstof wordt in kleinere hoeveelhe-

den aangeboden en heeft steeds een 

rechtstreekse link met de praktijk. 

Omdat praktijkervaring de bovenhand 

heeft, ligt er meer nadruk op 'inoe-

fenen'. Dit maakt van een graduaat 

ook een makkelijkere opstap naar 

een geslaagde studiecarrière. Na je 

graduaat kan je bovendien via een ver-

kort programma een bachelor halen. 

Ideaal dus als je twijfelt of het hoger 

onderwijs iets voor jou is!

PROFESSIONELE BACHELOR

Een professionele bachelor is de 

perfecte mix van theorie en praktijk. 

Tijdens je opleiding krijg je een brede 

algemene vorming en kennisverdie-

ping binnen je vakgebied. Je mag de 

theorie meteen in de praktijk brengen 

door middel van (groeps)projecten, 

praktijkcolleges, bedrijfsbezoeken, 

stages, bachelorproef ...  Met een 

bachelordiploma heb je veel moge-

lijkheden op de arbeidsmarkt, en heb 

je ook een goede basis om tijdens 

je loopbaan verder te groeien in je vak-

domein. Nog twijfels over je slaagkan-

sen? AP staat voor je klaar met heel 

wat begeleiding en ondersteuning. 

En heb je nadien nog goesting om 

verder te studeren? Dan kan je via een 

verkort traject een tweede bachelor 

halen, een banaba volgen, of na een 

schakelprogramma een master aan 

de universiteit behalen.

Ben je er nog niet uit? Kijk eens op 

www.ap.be/bachelorengraduaat voor 

meer verschillen, getuigenissen en 

informatie over onze opleidingstypes. 

Of kom gewoon eens langs op een 

van onze infomomenten!

BACHELOR  VS  GRADUAAT

MEER WETEN OVER

BACHELOR VS GRADUAAT

www.ap.be/                                 

bachelorengraduaat

Kies jij voor veel, of 
massaal veel praktijk?

“Ik startte in de bachelor 

Kleuteronderwijs, maar 

door een ongeval in 

mijn eerste jaar heb 

ik een deel leerstof 

gemist en kampte ik met 

concentratieproblemen. 

Het resultaat: niet 

geslaagd. Ik ben 

dan op zoek gegaan 

naar een andere 

opleiding en kwam 

uit bij het graduaat 

Orthopedagogische 

Begeleiding. Nu studeer 

ik op eigen tempo 

en naar m'n eigen 

capaciteit.”

    Stefanie  
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Ben je werkzoekend en wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, met een opleiding naar 

een knelpuntberoep? Verschillende (graduaats)opleidingen in het AP-aanbod kan je volgen 

via een OKOT-traject: onderwijskwalificerende traject met VDAB-opleidingscontract. Kijk op de 

website van VDAB of de opleiding van jouw keuze hiervoor in aanmerking komt!

HOE LEER JIJ HET LIEFST?

A.   Van theorie naar de praktijk. Een brede algemene vorming en veel praktijkmomenten om de leerstof toe te 

passen: dat zie ik wel zitten.

B.  Gewoon door het te dóen: op de werkplek leer ik het best.

C.  Ik ben nog volop op zoek naar mijn favoriete leermethode.

HOELANG WIL/KAN JE STUDEREN?

A.   Ik heb tijd: drie jaar moet lukken.

B.  Zo kort mogelijk: ik wil snel aan de slag.

C.  Eerst eens kijken of studeren iets voor mij is, daarna zien we wel.

AL GEDACHT AAN NÁ JE OPLEIDING?

A.   Goh ja, ik wil graag beginnen werken. Of nog verder studeren, wie weet.

B.   Yep. Ik wil meteen een concreet beroep starten en daarvoor hands-on alle skills leren. 

C.   Geen idee, eerst mijn studiekeuze.

DOE DE TEST

VOORAL A? VOORAL B? VOORAL C? 

VEEL PRAKTIJK

Overweeg een bacheloropleiding. 

Een professionele bacheloropleiding 

stoomt je klaar om de arbeidsmarkt 

te veroveren. Je verwerft niet alleen 

een stevige theoretische basis, maar 

ook heel wat praktische skills. 

MASSAAL VEEL PRAKTIJK

Misschien is een graduaat iets voor 

jou! Deze korte maar krachtige 

opleidingsprogramma’s zijn de 

ideale tussenstap van secundair 

naar hoger onderwijs. Minstens een 

derde van je opleiding breng je op 

de werkplek door. Bovendien is dit 

een snelweg naar de arbeidsmarkt: 

je leert een specifiek beroep, en in 

amper twee jaar kan je een hoger 

diploma behalen.

NOG AAN HET TWIJFELEN?

Jij kan nog wel wat informatie over 

het hoger onderwijs gebruiken! 

Neem nog eens een kijkje op onze 

website (www.ap.be), kom langs op 

een infomoment, babbel met onze 

studenten en lectoren en laat het 

gerust nog even bezinken. Tot snel!

TIP
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WOORDENBOEK 
HOGER ONDERWIJS

L
eerkrediet? Graduaat? 

Studiepunten? Het hoger 

onderwijs zit vol complexe 

termen! Word jij er soms 

ook helemaal gek van? Deze 

woordenlijst licht een tipje van de 

sluier. En wees gerust, dit komt 

niet op het examen. 

   Academiejaar: Zo heet een 

schooljaar in het hoger onderwijs.

   Generatiestudent: Dit is een 

student die zich voor de eerste 

keer inschrijft in het Vlaamse hoger 

onderwijs.

   Graduaat: Graduaatsopleidingen 

(vroeger HBO5-opleidingen) zijn 

erg praktijkgericht en kort. Zo kan 

je in twee jaar al een diploma hoger 

onderwijs behalen. Om het tech-

nisch uit te leggen: deze opleidingen 

bevinden zich op onderwijsniveau 

5, tussen het secundair onder-

wijs (niveau 4) en de professionele 

bachelor (niveau 6).

   Leerkrediet: Elke student die zich 

voor de eerste keer inschrijft aan een 

Vlaamse hogeschool of universiteit 

krijgt 140 studiepunten aan leerkre-

diet. Terwijl je studeert, kan je leer-

krediet verliezen of bijverdienen. Dat 

is ingewikkelde materie, we leggen 

het allemaal haarfijn uit op 

ap.be/leerkrediet!

   Modeltraject: Het modeltraject 

van een bepaalde opleiding is het 

standaard studietraject, dat je als 

voltijdse student aangeraden wordt 

om te volgen. Je kan om verschil-

lende redenen afwijken van het 

modeltraject en voor een individu-

eel traject kiezen: flexibel studeren, 

studeren en werken combineren, 

vakken uit een vorig jaar meene-

men … Zo kan je bijvoorbeeld een 

opleiding van 3 jaar spreiden over 

meerdere jaren. Bij AP staat je 

studietrajectbegeleider klaar om je 

hiermee te helpen.

   Modulesysteem: Er zijn twee 

systemen om een academiejaar 

in te delen: modules of semesters. 

In het modulesysteem is het jaar 

opgedeeld in vier modules van zes 

of zeven lesweken, telkens gevolgd 

door een evaluatiemoment.

   Opleidingsonderdeel: Je oplei-

ding bestaat uit verschillende 

“onderdelen”. Een beetje zoals je 

“vakken” in het secundair onderwijs.

   Professionele bachelor: Een 

professionele bacheloropleiding 

stoomt je klaar om de arbeidsmarkt 

te veroveren. Je verwerft niet enkel 

een stevige basis theorie maar ook 

heel wat praktische skills. Deze oplei-

dingen tellen meestal 180 studie-

punten en hebben een modeltraject 

van 3 jaar.

   Semestersysteem: Er zijn twee 

systemen om een academiejaar in te 

delen: modules of semesters. Volg je 

een semestersysteem, dan bestaat 

het academiejaar uit twee lesperio-

des van een dertiental weken, met 

daarna telkens een evaluatieperiode.

   Studiepunt: Studiepunten druk-

ken de studieomvang uit van een 

opleiding of opleidingsonderdeel. 

Elk studiepunt staat voor ongeveer 

25 tot 30 uur studieactiviteit: lessen 

volgen, opdrachten maken, examens 

afleggen … Als je dat alles zou omre-

kenen in werkuren en rekening zou 

houden met weekends en vakan-

ties, dan komt een modeltraject uit 

op het equivalent van een voltijdse 

job. Een modeljaar telt in het totaal 

ongeveer 60 studiepunten.

   Studieswitchen: Verkeerd 

gekozen? Is de opleiding niet wat je 

verwachtte? Geen zorgen, door tijdig 

te veranderen van opleiding (studie-

switchen), verlies je geen volledig 

academiejaar. Kijk op 

ap.be/studieswitchen voor alle info.

Kwam je nog moeilijke termen 

tegen? Op onderwijskiezer.be vind je 

nog veel meer definities van termen 

uit het hoger onderwijs.
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MAS Museum aan de stroomHet Havenhuis

530.104
INWONERS

179 
NATIONALITEITEN

MEER DAN

50.000
STUDENTEN AAN 

ANTWERPSE HOGESCHOLEN 
EN UNIVERSITEITEN

6.817 
STUDENTENKOTEN

IN DE STAD

4.200 
VELOFIETSEN

31  
SPORTHALLEN

11  
ZWEMBADEN

675  
CAFÉS

38  
PARKEN

7 
KM KAAIEN

28  
MUSEA

31  
KOFFIEBARS

1.725  
RESTAURANTS

Cijfers van de stad Antwerpen, 2020
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De Antwerpse campussen van AP liggen in het hartje 
van de stad. Superhandig, want Antwerpen heeft alles 

te bieden op het vlak van studeren, ontspannen en 
wonen. Het is de grootste stad van Vlaanderen, én de 
snelst groeiende studentenstad. Hier, in de diamant- 

en havenstad aan de Schelde, word je wat en wie je wil.

E
en enorme haven, een interna-

tionaal hoog aangeschreven 

cultuurscène, ontelbaar veel 

start-ups … Dat is de achter-

grond waartegen jouw studenten-

leven in Antwerpen zich afspeelt. 

Neen, Antwerpen is zeker geen 

typische studentenstad. Hier studeer 

je in het midden van een bruisende 

metropool, direct geconnecteerd 

met de hele wereld.

CREATIEVE EN INNOVATIEVE STAD

Net als het water van de Schelde 

loopt er een continue stroom 

van creativiteit door de stad: van 

streetart tot Schone Kunsten, 

van Rubens tot Tuymans, van het 

Sportpaleis tot De Singel. Ook in de 

ondernemerswereld toont zich dat 

baanbrekende talent. In Antwerpen 

schieten de succesvolle start-ups 

dan ook als paddenstoelen uit de 

grond.

BRUISEND STUDENTENLEVEN

Wat je ook studeert, in de metropool 

Antwerpen ben je nooit zomaar 

‘student’. Je woont, leeft en studeert 

midden tussen de Antwerpenaren. 

Hoewel de stad in cijfers een echte 

studentenstad is, zal ze nooit zo 

aanvoelen. De studenten mengen 

zich onder de inwoners, de campus-

sen liggen verspreid over de stad en 

gezellige cafés en restaurants vind je 

in alle stadswijken. Van het Mechel-

seplein tot de Ossenmarkt, of een 

picknick op de Scheldekaaien: als 

student vind jij snel je favoriete plek! 

JOUW PARTNERS IN CRIME

Als student in Antwerpen sta je er 

niet alleen voor. Voor ontspanning, 

praktische ondersteuning, of gewoon 

vragen en bezorgdheden zijn er heel 

wat plekken waar jij kan aankloppen. 

Wij wijzen je alvast de weg! 

1.  STAN, DE STUDENTEN-

COMMUNITY VAN ‘T STAD

Op de Kleine Kauwenberg 15 vind je 

STAN: dé beste vriend van elke Ant-

werpse student. STAN helpt je bij 

alle aspecten van het studentenle-

ven: studeren, feesten, wonen, wer-

ken, dromen, ontdekken, proberen …  

Als welkomstcadeautje heeft STAN 

voor jou de ‘Antwerpse Studenten-

gids’ klaarliggen, een vaste waarde 

boordevol insideradresjes, recensies 

en nuttige info. Kom eens langs 

en ontdek wat STAN jou te bieden 

heeft. En natuurlijk: eerste afspraak 

op StuDay, de feestelijke kick-off van 

elk academiejaar.

  www.stanstan.be

2. KOTWEB

Ruil jij Hotel Mama in voor een 

studentenkot? Dan wil je natuurlijk 

een geschikte kamer vinden, waar je 

je écht thuis voelt. Start je zoektocht 

op Kotweb: een databank die werd 

opgericht in samenwerking met de 

stad Antwerpen, de hogeronder-

wijsinstellingen en STAN. Kotweb 

biedt het grootste kotenbestand 

van Antwerpen aan, met meer dan 

5000 koten, studio’s en apparte-

menten. Hier kan je gratis en snel 

zoeken tussen de koten, en nagaan 

of ze gecontroleerd werden op 

veiligheid en kwaliteit. Bovendien 

gebruiken de meeste eigenaars het 

modelcontract, zo ben je zeker dat 

alles juridisch correct verloopt.

  www.studentkotweb.be                   

ANTWERPEN
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3. TAKEOFFANTWERP

Heb je plannen om te beginnen 

ondernemen? In Antwerpen zit 

je goed! De afstudeerrichtingen 

sluiten nauw aan bij het werkveld 

en de lokale economie, waardoor je 

hier gemakkelijk blijft ‘plakken’. De 

Antwerpse onderwijsinstellingen 

geven ondernemende studenten 

ook een duwtje in de rug met TA-

KEOFFANTWERP: het platform voor 

student-ondernemers in Antwer-

pen. Hier leer jij als jonge onderne-

mer de kneepjes van het vak, krijg je 

de ondersteuning en tips & tricks, en 

smeed je de nodige connecties om 

van jouw onderneming een succes 

te maken.

  www.takeoffantwerp.be

4. RUBI – THE CULTURAL FACTORY

Rubi staat (met een knipoog naar 

Rubens) voor kunst en cultuur in 

Antwerpen, voor verwonderen en 

schitteren als een robijn in al haar 

diverse facetten. Als AP-student kan 

je het hele academiejaar deelne-

men aan verschillende culturele 

activiteiten.

  www.rubirubi.be

5. MOVE AP

Sportfanaat? Met MOVE kan je een 

heel jaar deelnemen aan een ruim 

aanbod sport- en cultuuractiviteiten. 

Verwacht je bijvoorbeeld aan een 

recreatief aanbod met meer dan 40 

sporten, competities en kortingen 

bij verschillende sport- en fitness-

partners in en rond Antwerpen.

  www.move-ap.be

Wist je dat AP als Antwerpse hoge-

school ook haar vleugels spreidt en 

naar andere steden uitvliegt? Enkele 

opleidingen kan je ook dicht bij huis 

volgen: in Mechelen bijvoorbeeld. In 

de Dijlestad, de stad van de Mane-

blussers, beleef je het studentenle-

ven als een local.

DEZE AP-OPLEIDINGEN KAN JE IN MECHELEN VOLGEN:

  Graduaat Maatschappelijk Werk

  Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

  Educatief Graduaat Secundair Onderwijs

  Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Deze lijst is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk steeds op www.ap.be voor het meest 
recente overzicht van opleidingen in Mechelen en Turnhout.

Campus Dodoens van AP ligt in 

de Leopoldstraat, op drie minuten 

wandelen van het station van 

Mechelen. Met de trein, met de 

fiets, met de bus … Gemakkelijker 

bereikbaar vind je niet! Bovendien 

geniet je ook meteen van de perks 

van een gezellige stad als Mechelen: 

de Dijle is overal, het stadscentrum ligt 

op wandelafstand, de Bruul en haar 

winkels zijn vlakbij.

MECHELEN
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BEKIJK AL ONZE
OPLEIDINGEN OP 

www.ap.be

Wil jij leraar worden, het graduaat 

Orthopedagogische Begeleiding 

studeren, of de wereld van de human 

resources verkennen? Maar dan het 

liefst van al dicht bij huis of ge-

makkelijk bereikbaar – op 1 km van 

station Turnhout? Dat kan! Op onze 

campus Blairon worden in een gezel-

lige, familiale sfeer enkele opleiding-

en georganiseerd.

DEZE AP-OPLEIDINGEN KAN JE IN TURNHOUT VOLGEN:

  Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

  Educatief Graduaat Secundair Onderwijs

  Graduaat HR-support

  Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Deze lijst is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk steeds op www.ap.be voor het meest 
recente overzicht van opleidingen in Mechelen en Turnhout.

Onder studentensteden is Turnhout 

een new kid on the block. En dat 

maakt het eens zo gezellig! Studen-

tencafés, restaurants en sportgelegen-

heden schieten er als paddenstoelen 

uit de grond, in de buurt van de cam-

pus én op en rond de Grote Markt. 

Wedden dat jij je hier binnenkort ook 

thuis voelt?

TURNHOUT

Campus Blairon Campus Blairon
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I
edereen is uniek, en daar houden 

we bij AP wel van! Daarom zeg-

gen we: “laat zien wat in je zit”. 

Want wij zijn benieuwd naar wie 

jíj bent, wat joúw talent is. Weet 

je het zelf nog niet zo goed? Geen 

zorgen: wij begrijpen dat. Er komt 

wel wat bij kijken wanneer je de 

overstap naar het hoger onderwijs 

maakt. Je zoekt je weg tussen de 

wisselende uurroosters, grotere 

deadlines en volle aula’s, en dat 

hoef je gelukkig niet alleen te doen. 

Bij AP staan studentenbegeleiders, 

studentenvertegenwoordigers en 

medewerkers van STUVO (Studen-

tenvoorzieningen) klaar om je bij 

deze overstap te begeleiden. 

We spraken met Louis, student 

Hotelmanagement en studenten-

vertegenwoordiger, en met Jessy, 

studentenbegeleider bij de opleiding 

Orthopedagogie.

NAAR HET HOGER ONDERWIJS

Een studiekeuze maken, wat span-

nend! Louis, hoe heb jij je studiekeu-

ze en je start in het hoger onderwijs 

ervaren?

   Louis: Toen ik de overstap maakte 

naar het hoger onderwijs, vond ik het 

vooral spannend om in een nieuwe 

stad te komen wonen en studeren. 

Onze campus Meistraat ligt echt pal 

in het centrum van Antwerpen, vlak 

bij de Meir. Toch is de campus niet te 

groot en hangt er een heel persoonlij-

ke sfeer. Dat was wel een opluchting.

Voor mij vormden de wisselende 

uurroosters wel een grote aanpassing: 

je hebt geen vast weekschema meer, 

je krijgt eigenlijk zelf de verantwoorde-

lijkheid over je eigen tijd.

   Jessy: Klopt, als studentenbegelei-

der hoor ik dat vaker van studenten. 

In het hoger onderwijs moet je heel 

wat werk zelf inplannen: opdrachten, 

studeren, eigen werk … Je hebt veel 

informatie zelf te verwerken. Om dat 

aan te pakken, heb je goede handvat-

ten nodig. Bij AP krijgen de studenten 

van bij de start een gevarieerd aanbod 

studieondersteuning. Dat kan gaan 

van workshops waar je tips en tricks 

krijgt om je werk te plannen en te 

structureren, tot sessies over een 

goede studiemethode in het hoger 

onderwijs enzovoort.

PERSOONLIJKE AANPAK

In het hoger onderwijs wordt er dus 

van je verwacht dat je je werk veel 

meer zelf gaat plannen. Is het dan 

zo dat je het vanaf dan gewoon zelf 

moet doen?

   Jessy: Neen, helemaal niet! Op onze 

hogeschool is er altijd iemand in je 

buurt die je kan aanspreken. Tijdens 

de startweek introduceren we alle 

ondersteunende diensten aan onze 

nieuwe studenten. Als studentenbe-

geleiders zijn we bovendien vaak het 

eerste aanspreekpunt voor wie naar 

hulp zoekt. We werken nauw samen 

met de opleiding, dus we zijn goed 

op de hoogte van je vakkenpakket en 

werklast. Met vragen over studieme-

thode en planning, individuele aan-

passingen, studiekeuzebegeleiding of 

persoonlijke moeilijkheden kan ieder-

een bij ons terecht. Samen zoeken we 

dan naar een goede aanpak.

   Louis: Inderdaad, je staat er nooit 

alleen voor. De lectoren zijn trouwens 

ook heel aanspreekbaar. Ze geven 

vaak zelf al aan wat de workload van 

hun vak zal zijn en hoe je het best kan 

aanpakken. Daarnaast kan je hen ook 

altijd gewoon even aanspreken als je 

met vragen zit. Dat vind ik zelf heel fijn 

aan onze hogeschool: die persoonlijke 

band met lectoren.

Als studentenvertegenwoordiger praat 

ik zelf ook heel vaak met studenten 

over allerlei onderwerpen, bijvoor-

beeld ook over studentenbegeleiding 

en de voorzieningen voor studenten. 

Elke opleiding heeft deze vertegen-

woordigers, dus bij ons kan je natuur-

lijk ook altijd terecht.

STUDEREN AAN AP 
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
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HUN GOUDEN TIP
  VOOR EEN GESLAAGDE START

   Louis: 

“Durf vragen te stellen. De stap om een 

lector aan te spreken kan misschien soms 

iets groter lijken dan in het secundair, 

maar geen zorgen! Zij appreciëren het 

enorm als je vragen stelt.”

   Jessy: 

“Zoek vrienden om samen te ontspannen. 

Bijvoorbeeld via MOVE AP kan je in 

Antwerpen goedkoop en op studentenmaat 

aan sport en cultuur doen.”

Elke opleiding heeft een aanbod uitgewerkt, op maat van elke student. Een greep uit het begeleidingsaan-

bod aan AP:

   Studiebegeleiding

   Psychosociale begeleiding

   Individuele aanpassingen

   Taalpunt: taalondersteuning 

   Tutoraat: studenten voor studenten

   Maatwerk: intensieve ondersteuning voor studenten met een functiebeperking

   Financiële en sociale ondersteuning

   Ombudsdienst

Meer info? Bekijk alle ondersteuning op maat via ap.be/ondersteuning-bij-ap.

      

HEB JE
VRAGEN, NOOD AAN 

INFO OF ADVIES?  

stap@ap.be

EEN GOEDE VOORBEREIDING

De overstap naar het hoger onder-

wijs is voor iedereen spannend. Wat 

kan je toekomstige studenten aanra-

den, om zich voor te bereiden?

   Jessy: De studiekeuze is een heel 

belangrijk moment. Ik zou iedereen 

vooral aanraden om die keuze zelf te 

maken. Goede raad uit je omgeving 

is natuurlijk van onschatbare waarde, 

maar nog veel belangrijker is dat je je 

er zelf goed bij voelt. Heb je je keuze 

gemaakt, en sta je voor de start? 

Super! Dan is mijn tip: zorg voor een 

goede agenda. Een weekplanner, 

maandplanner … Dat helpt je enorm 

om werk niet te laten liggen en bij 

evaluatiemomenten niet voor onaan-

gename verrassingen te komen staan.

   Louis: SID-inbeurzen, infodagen 

en openlesdagen kunnen bij je keuze 

écht helpen. Je kan er praten met stu-

denten en lectoren, kritische vragen 

stellen en rechtstreeks informeren 

naar welke mogelijkheden er specifiek 

voor jou zijn. Zo kom je goed voorbe-

reid aan de start.
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Z
in in een internationale erva-

ring tijdens je studies? Ben 

je benieuwd naar de moge-

lijkheden om je grenzen te 

verleggen? Bij AP zit je goed. Een 

uitwisseling, buitenlandse stage, 

internationale projecten op je ei-

gen campus … De wereld wacht!

Een internationale ervaring is meer 

dan enkel les volgen in een andere 

setting: je leert er veel bij op persoon-

lijk vlak, je breidt je talenkennis uit, je 

leert zelfstandig leven, het verruimt 

je blik op de wereld en het bereidt je 

voor op een wereld die steeds interna-

tionaler wordt. Elke opleiding voorziet 

eigen mogelijkheden om interna-

tionale ervaring op te doen. En dat 

allemaal op maat van jouw budget en 

interesses. 

STUDEREN IN HET BUITENLAND

Wat denk je bijvoorbeeld van een uit-

wisseling? Via het Erasmusprogram-

ma, of andere internationale samen-

werkingsovereenkomsten, kan je een 

stukje van je studie aan een buiten-

landse onderwijsinstelling afleggen. 

De bestemmingen en de duur van je 

uitwisseling verschillen per opleiding, 

maar een verrijking zijn ze allemaal. 

Niet alleen voor je cv, maar ook voor je 

persoonlijke ontwikkeling.

INTERNATIONALE STAGE

In de wereld van vandaag kom je elke 

dag met het buitenland in contact! 

Tijdens je opleiding leer je omgaan 

met álle aspecten van je vak, en daar 

hoort heel vaak een internationale link 

bij. Via projecten met buitenlandse 

partners in Antwerpen of internatio-

nale excursies bijvoorbeeld. Of: via een 

stage in het buitenland. Loop bijvoor-

beeld tijdens je lerarenopleiding mee 

in een school in Zuid-Afrika, doe als 

toekomstig hotelmanager internatio-

nale ervaring op in steden als Londen 

of Bordeaux, reis voor je stage in de 

zorgsector af naar een ontwikkelings-

land of ga als IT’er meewerken in het 

bruisende Tokio. De weg naar jouw 

avontuur ligt open!

PROJECTEN & 

INTERNATIONALE LESSEN

Om internationale ervaring op te 

doen, hoef je trouwens niet voor 

een volledig semester of een hele 

   NAAR HET BUITENLAND

stage te vertrekken. Alle bachelorop-

leidingen laten je proeven van het 

buitenland, bijvoorbeeld via studie-

reizen of projectweken. Zo ga je in de 

opleiding Grafische en Digitale Media 

bijvoorbeeld een week internationaal 

cityhoppen: de lessen worden even 

op pauze gezet, en er wordt virtueel 

of in het echt samengewerkt met 

medestudenten uit het buitenland. 

Als toekomstige leraar sturen we je 

dan weer op internationaal inleef-

project. Vastgoedstudenten werken 

samen aan een project met Duitse en 

Nederlandse studenten, en onze jour-

nalisten in spe trekken onder andere 

naar Straatsburg om er de Europese 

instellingen te bezoeken.

Je ziet: aan AP is het buitenland nooit 

ver weg. Soms ga jij er zelf opuit, 

maar soms komt het buitenland ook 

gewoon naar jou toe: internationale 

gastlectoren delen hun kennis, uitwis-

selingsstudenten volgen samen met 

jou les … Benieuwd naar de internatio-

nale mogelijkheden per opleiding en 

verhalen van je voorgangers? Kijk op 

onze website voor alle informatie.
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HAROLD, YANI EN LOUIS TROKKEN VOOR HUN OPLEIDING 

RECHTSPRAKTIJK NAAR BOLOGNA. 

“Vierenhalve maand later zit het erop en zijn we 

tientallen vrienden en een hele levenservaring rijker. 

Aan wie nog twijfelt om te vertrekken zeggen we: begin 

maar alvast je koffers te pakken!" 

LEEN LIEP VOOR HAAR LERARENOPLEIDING STAGE IN EEN 

SCHOOLTJE IN SENEGAL. 

“Het is een eye-opener om te leren werken met andere 

middelen, andere methodes, andere leerlingen ... 

Bovendien is het een unieke kans om nog een stukje 

van het land en de wereld te zien. Een aanrader dus!” 

SASCHA GING VOOR DE OPLEIDING ENERGIEMANAGEMENT OP 

UITWISSELING NAAR FINLAND. 

“Ik heb voor Scandinavië gekozen, omdat ze in 

het Hoge Noorden actief bezig zijn met duurzame 

economie. Daarnaast is een buitenlandse ervaring 

ook ideaal om eens buiten je comfortzone te treden. Je 

verbreedt je talenkennis, versterkt je sociale skills én 

leert flexibel zijn.”

JONATHAN REISDE VOOR ZIJN STAGE IN DE BACHELOR SOCIAAL 

WERK NAAR NEW YORK. 

“New York stond al langer op mijn bucket list. 

Aangezien holebirechten me na aan het hart liggen, 

was de keuze voor New Alternatives for LGBT 

Homeless Youth snel gemaakt. Een buitenlandse stage 

is een fantastische kans, maar onderschat het niet: er 

moet veel geregeld worden!”

YENTE GING NAAR BARCELONA VOOR ZIJN STAGE IN DE 

BACHELOR HOTELMANAGEMENT. 

“Een buitenlandse stage is een once in a lifetime 

experience. Naast je studies leer je ook enorm veel 
bij op persoonlijk vlak. Als je de kans krijgt om naar 

het buitenland te gaan, zou ik dus zeker niet te veel 

twijfelen!”

  STUDENTEN VERTELLEN …

MEER WETEN?

ap.be/internationaal

    Harold, Yani en Louis 
studenten Rechtspraktijk - Bologna  

    Leen, Liesbeth en Lauri 
studenten Lerarenopleiding - Senegal
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@visit_Antwerpen

CAMPUS 
SPOOR NOORD

  NOORDERPLAATS

  ELLERMANSTRAAT

  VIADUCT

  LICHTTOREN

CAMPUS 
KRONENBURG

ZOO

CAMPUS 
LANGE NIEUWSTRAAT

CAMPUS 
MEISTRAAT

CENTRAAL 
STATIONMEIR

'T EILANDJE

CAMPUS 
HALLENPLEIN*

STADS-
PARK

* aangekondigd
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Studeren bij AP? Dat is studeren op moderne 
campussen, gemakkelijk bereikbaar in het midden 
van de stad en met alle voorzieningen die je nodig 
hebt voor je studie en het studentenleven. Maak nu 
alvast kennis met je toekomstige campus!

EEN KIJK OP DE CAMPUS

CAMPUS SPOOR NOORD

Binnenkijken op de campussen? 

Dat kan! We houden permanent 

opencampusdag via onze virtuele tours

  ap.be/virtuele-campustours

   TIP

Deze hypermoderne campus ligt vlak bij de hippe 

wijk ’t Eilandje en het groene Park Spoor Noord. Hier 

kom je gemakkelijk met de fiets, het openbaar ver-

voer of zelfs te voet vanuit het stadscentrum:

   Met de fiets: via een van de vier Velostations op 

wandelafstand.

   Met de bus of de tram: de grote halte 

Noorderplaats ligt voor de deur.

   Met de trein: vanaf het treinstation Antwerpen-

Centraal ben je er na twintig minuten stappen. Dat 

stuk kan je ook makkelijk met de tram of de fiets 

afleggen.

CAMPUS SPOOR NOORD - NOORDERPLAATS
   Studentenrestaurant

   Bibliotheek

   9 aula’s en 65 leslokalen

   Verschillende labo’s: fysica, biologie, mode, 

leskeuken …

   Ziekenhuisgang: hypermodern skillslab voor de 

zorgopleidingen

   1350 fietsenstallingen

  onthaal.noo@ap.be 
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CAMPUS SPOOR NOORD - ELLERMANSTRAAT
   Cafetaria 

   Bibliotheek12 leslokalen en 4 aula’s

   Verschillende labo’s: ICT, topografie, elektronica, 

elektriciteit, automatisatie, klimatisatie, robotica, 

energie …

   Een eigen ‘miniplant’: een miniversie van een 

petrochemisch bedrijf

   Ondergrondse verbinding met Campus Spoor 

Noord – Noorderplaats

  onthaal.ell@ap.be

CAMPUS SPOOR NOORD - VIADUCT
Deze gloednieuwe campus opent de deuren in 2022. 

Ze zal plaats bieden aan zo’n 2.000 studenten uit 

verschillende opleidingen. Ondergronds komt er een 

parking voor 50 wagens en 400 fietsen.

CAMPUS SPOOR NOORD - LICHTTOREN
De Lichttoren is de thuis van ons Student Service 

Center. Hier zijn alle studentenvoorzieningen op één 

plek samengebracht. Voor een gesprek met de sociale 

of psychologische dienst, vragen over sport en cultuur, 

of informatie over studiefinanciering ben je er dus aan 

het juiste adres.

    ap.be/stuvo

CAMPUS KRONENBURG
In de Kronenburgstraat vind je onze opleidingen Voedings- 

en Dieetkunde, Biomedische Laboratoriumtechnologie en 

Chemie. Je hebt er onder andere:

   Een cafetaria

   Labo’s met moderne apparatuur: biochemie, 

hematologie, microbiologie, foodlab …

   Een rustige bibliotheek

   Projecthoekjes voor groepswerken

HOE GERAAK JE ER?

   Met de fiets: Velostations Tropisch Instituut en 

Marnixplaats liggen op wandelafstand

   Met de tram of de bus: Halte Tropisch Instituut, halte 

Groenplaats Metro, halte Mechelseplein of halte 

Kasteelplein

   Met de trein: station Antwerpen-Centraal ligt op 1,8 km

  onthaal.kro@ap.be 
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CAMPUS LANGE NIEUWSTRAAT
Op deze campus vind je behalve kantoren ook een aantal les- 

en praktijklokalen, aula's en een ruim studielandschap.

HOE GERAAK JE ER?

   Met de trein: 500 m van station Antwerpen-Centraal

   Met de bus of tram: o.a. haltes Opera, Meir, 

Rooseveltplaats, Sint-Jacob en Jezusstraat liggen op 

wandelafstand.

   Met de fiets: je vindt een Velostation voor de deur!

  info@ap.be

CAMPUS DODOENS CAMPUS BLAIRON 
MECHELEN TURNHOUT

Campus Dodoens ligt gemakkelijk bereikbaar, op drie minuten 

wandelen (300 m) van treinstation Mechelen.

  secretariaat.dod@ap.be 

Ook in Turnhout vind je AP. Campus Blairon ligt in het stadscen-

trum, op ongeveer 1 km van het treinstation.

  secretariaat.bla@ap.be

CAMPUS 
DODOENS

CAMPUS 
BLAIRON

CAMPUS MEISTRAAT
In de Meistraat, vlak bij het Theaterplein en de Meir, volg je onze 

management- en communicatieopleidingen. Shoppen tussen 

de lessen door? Terrasje meepikken tijdens de lunchpauze? Het 

kan allemaal. Je studeert hier met alle faciliteiten:

   Verschillende studio’s: radio, video, fotografie, regielokaal

   Taallabo, PC-lokaal en andere praktijklokalen

   Groepswerkplekken en sociale ruimtes

   Studentenrestaurant

   EMI (Educatief Multimediaal Informatiecentrum: 

uitleendienst voor al je materiaal) & bibliotheek

   Fietsenstalling

HOE GERAAK JE ER?

   Met de trein: station Antwerpen-Centraal ligt op 800 m (15 

min. te voet)

   Met de tram: haltes Meir Metro, Opera, en Stadspark op 

wandelafstand

   Met de fiets: Velostations Theater en Rubenshuis zijn 

vlakbij, en je eigen fiets stal je in de ondergrondse 

fietsenstalling.

  mc@ap.be
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Ben jij nieuwsgierig en gepassioneerd door technologie? 

Doen technische snufjes en elektronische gadgets je 

hart een tikje sneller slaan? Combineer je creativiteit met 

functionaliteit en hou je ervan dingen te ontwikkelen en 

programmeren? Dan is een IT-opleiding iets voor jou.

PROFESSIONELE BACHELOR

  Dagtraject

  Semestersysteem

  Modeltraject: 3 jaar

  In Antwerpen

Onze wereld draait op IT. Elke dag 

worden niet alleen nieuwe digitale 

toepassingen, maar ook nieuwe 

hardware ontwikkeld. Dat vraagt om 

flexibele en boeiende IT-opleidingen 

die snel inspelen op hedendaagse en 

toekomstige trends. Hardware of soft-

ware? Dat maakt niet uit: je wil alles 

weten over pakweg computernetwer-

ken, VR of Cloud-applicaties. Je staat 

ook te trappelen om zelf te pro-

grammeren: mobile apps, websites, 

games … Binnen de vier trajecten van 

de bacheloropleidingen Toegepaste 

Informatica en Elektronica-ICT heb jij 

de keuze om je persoonlijke leerrou-

te samen te stellen, die het beste 

aansluit bij jouw interesses, talenten 

en passies.

5 REDENEN OM VOOR DEZE     

OPLEIDING TE KIEZEN

1. Persoonlijke leerroute: je bouwt 

aan een uniek en gespecialiseerd 

profiel, via drie keuzemomenten. 

Bekijk het programma online!

2. Je brede én gespecialiseerde 

kennis en vaardigheden zijn 

wereldwijd toepasbaar: je kiest 

voor één van de brede trajecten, 

en door je keuzes specialiseer je je 

verder.

3. Je werkt aan innovatieve 

projecten met de nieuwste 

technologieën.

4. Je les krijgt van gepassioneerde 

lectoren met ervaring in het 

werkveld, en wordt in projecten 

begeleid door IT-bedrijven.

5. Je krijgt les in een inspirerende 

omgeving met ruimtes waarin 

je zelf kan werken aan je eigen 

projecten.

BACHELOR IT-OPLEIDINGEN 

ELEKTRONICA-ICT EN 
TOEGEPASTE INFORMATICA  

BENIEUWD 

NAAR HET PROGRAMMA?
   www.ap.be/elektronica-ict

   www.ap.be/toegepaste-informatica



EEN TYPISCHE WEEK
Benieuwd naar een doorsnee week? We geven je een kijkje in de agenda van een eerstejaarsstudent. Let op, dit is een 

voorbeeldagenda. De lessenroosters worden elk jaar aangepast en geperfectioneerd. Je definitieve rooster krijg je na 

inschrijving. Gemiddeld volg je 22 uur per week les, waarbij je een aantal vakken zowel via contactonderwijs als vanop afstand 

kan volgen (blended). Zo bepaal jij je eigen tempo.

    Mohamed Alem 
student Toegepaste Informatica  

EN NADIEN?
METEEN AAN DE SLAG? 

Als IT’er wacht je een werkzekere 

toekomst: in zowat alle sectoren 

kan jij meteen aan de slag. 

Afhankelijk van je gekozen traject 

vind jij werk als security specialist, 

IoT-ontwikkelaar, network 

engineer, embedded programmer, 

softwareontwikkelaar, IT-consultant, 

businessanalist, webdeveloper 

… Daar zitten trouwens heel wat 

knelpuntberoepen tussen!

VERDER STUDEREN?

Kriebelt het om verder te studeren? 

Via een schakeltraject stroom je 

door naar diverse masteropleidingen 

(Industriële Wetenschappen, 

Informatica, Computer Science 

…). Bovendien haal je via een 

verkort traject snel een tweede 

bachelordiploma (Toegepaste 

Informatica of Elektronica-ICT).

“Ik was op zoek naar een hogeschool die vertrok 
vanuit een persoonlijke aanpak, waar je niet 
zomaar een nummertje bent. Daar was ik in het 

hoger onderwijs en op zo'n grote 
school wel bang voor, maar op 
dat vlak bleek AP voor mij heel 
toegankelijk. Ook qua diversiteit en 
vertegenwoordiging zit het bij AP 
absoluut snor.” 

08.00 – 10.00 u.

Les: 
Programming 
principles

Les: 
Databases

Les: Business 
processes

Les: Digital 
fundamentals

10.00 –12.00 u.

Labo: 
Databases

Les: 
Data networks

Labo: Digital 
fundamentals

12.00 – 14.00 u. Labo: Program-
ming principles

Les: Web 
technology

Labo: 
Data networks

Les: IoT 
experiments

14.00 – 16.00 u. Les: 

Discover IT
Labo: Web 
technology

Les: Linux Labo: IoT 
experiments

16.00 – 18.00 u. Labo: Linux

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

 Campus Spoor Noord -  

Ellermanstraat



IT & BUSINESS
Jij ondersteunt organisaties met je zelf ontwikkelde 

software. Zo automatiseer je bijvoorbeeld een 

verzendproces waardoor verse producten nog sneller 

in de winkelrekken liggen. Natuurlijk pas je de software 

voortdurend aan de veranderende noden van de 

bedrijfswereld aan.

Je verdiept je in:

  Software & webdevelopment

  Bedrijfsprocessen

  Analyse & design 

  Big Data, data modellering en SAP development

   www.ap.be/it-business

IT & SOFTWARE
Jij kan uitdagende softwareopdrachten aan en werkt 

IT-oplossingen uit op maat van de klant. Je ontwikkelt 

bijvoorbeeld een ticketsysteem voor festivals waardoor 

tickets ook via mobiele apps aangekocht kunnen worden.

Je verdiept je in:

  Software, mobile & webdevelopment

  Analyse & design 

  Software engineering 

  DevOps

  Full stack development

   www.ap.be/it-software

ELEKTRONICA-ICT OF TOEGEPASTE INFORMATICA
security and cloud, dan bepaalt je keuze van de minor 

in het tweede jaar de opleiding waarin je afstudeert.

In het tweede jaar volg je immers nog één minor: 

Mixed Reality, Artificial Intelligence, Maker, Start-up 

of Explore. In je laatste jaar kies je tot slot binnen je 

traject nog een laatste specialisatie, zo heb je écht een 

uniek en gespecialiseerd profiel en ben je klaar voor de 

arbeidsmarkt!

D
e IT-wereld is vandaag meer verweven dan ooit. 

Daarom werken de opleidingen Toegepaste In-

formatica en Elektronica-ICT sterk samen. Na een 

gemeenschappelijk eerste semester kies je voor 

één van de vier trajecten.

Kies je voor het traject IT & Business, dan studeer 

je af in Toegepaste Informatica. Volg je het traject 

IT & Internet of Things, studeer je af in de bachelor 

Elektronica-ICT. Kies je voor IT & Software of IT & Cyber 

  Yor Rombaut 
 alumnus

  Diemas Michiels 
 alumnus 

“Tijdens mijn 

opleiding heb ik leren 

ontwikkelen in SAP, 

één van de grootste 

oplossingen voor 

bedrijfssoftware ter 

wereld. Door het inzicht 

in bedrijfsprocessen 

kon ik starten als 

technisch SAP 

consultant en werk ik 

dagelijks oplossingen 

uit voor klanten.” 

“Tijdens mijn opleiding 

heb ik leren werken 

met de nieuwste web 

frameworks. Hierdoor 

kon ik meteen aan 

de slag als front-end 

webdeveloper. Dankzij 

de projectaanpak 

tijdens mijn opleiding 

kreeg ik een goed zicht 

op wat mijn job later 

zou inhouden.” 



IT & CYBER SECURITY AND CLOUD
Jij beschermt bedrijven tegen cyberaanvallen, ransomware 

en gevoelige datalekken. Je beveiligt bijvoorbeeld het 

netwerk van een ziekenhuis, zodat de patiëntgegevens 

beschermd zijn.

Je verdiept je in:

  Cloud infrastructuur

  Automatisering & monitoring 

  Netwerkmanagement

  DevOps

  Network security & System security

   www.ap.be/it-security-cloud 

IT & INTERNET OF THINGS (IOT)
Je leert IoT-systemen ontwikkelen, de koppeling maken 

tussen hardware en software en meebouwen aan de IoT-

netwerken van de toekomst. Je ontwikkelt bijvoorbeeld 

een trackingsysteem voor koelcontainers, waardoor de 

producten efficiënt hun eindbestemming bereiken.

Je verdiept je in:

  Embedded programming 

  Smart systems 

  Digital signal processing 

  loT security, loT prototyping

  Robotics

   www.ap.be/it-iot

  Frederik Moonen 
 alumnus

  Joran Van Gremberghe 
 alumnus 

“Op mijn stage 

werkte ik aan een 

securitytool. Tijdens de 

ontwikkeling hiervan 

kwam ik in aanraking 

met heel wat nieuwe 

technologieën. Dankzij 

mijn opleiding kon ik 

probleemloos verder. 

Mijn stagebedrijf was 

zo tevreden dat ik er 

mocht blijven werken” 

“In de opleiding vond 

ik mijn passie voor 

elektronica. Ik leerde 

niet enkel specifieke 
vaardigheden, maar 

ook de manier van 

zelfstandig en levenslang 

leren. Als ondernemer 

moet ik steeds nieuwe  

vaardigheden leren, dus 

dat komt nog altijd van 

pas."

Je doet internationale ervaring op door in Antwerpen 

samen te werken met internationale studenten 

of door er zelf opuit te trekken! Naar Oulu in 

Finland bijvoorbeeld, de thuisbasis van onze vaste 

partnerhogeschool OAMK. 

Student Emyl was erbij:

“We leren hier hoe we met een anderstalig 

team, met diverse profielen, samen kunnen 
werken.” 

In de IT-wereld is de internationale context nooit ver 

weg, dus ook niet in jouw opleiding!

  TREK EROPUIT!



     

BUSINESS & RECHT
 Bachelor Bedrijfsmanagement

 • Accountancy-Fiscaliteit

 • Financiën & Verzekeringen

 • Marketing

 • Rechtspraktijk

 • Supply Chain Management

 Bachelor Hotelmanagement

 Bachelor Organisatie & Management

 • Business & Languages

 • Health Care Management

 Graduaat Accounting Administration

 Graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning

 Graduaat Logies-, Restaurant- en 

Cateringmanagement

 • Logies

 • Restaurant

 • Catering

 Graduaat Marketing- en Communicatiesupport

 • Marketingsupport

 • Communicatiesupport 

 Graduaat Transport & Logistiek

 • Douanedeclaratie

 • Wegvervoer

 Graduaat Verzekeringen (onder voorbehoud van 

goedkeuring door de Vlaamse Overheid)

GEZONDHEID & WETENSCHAPPEN
 Bachelor Ergotherapie

 Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

 • Medische Laboratoriumtechnologie

 • Farmaceutische en Biologische

  Laboratoriumtechnologie

 Bachelor Toegepaste Psychologie

 Bachelor Verpleegkunde

 Bachelor Voedings- en Dieetkunde

 Bachelor Vroedkunde

INDUSTRIE & OMGEVING
 Bachelor Chemie

 • Biochemie

 • Chemie

 • Procestechnologie

 Bachelor Elektromechanica

 • Automatisering

 • Klimatisering

 • Onderhoudstechnologie

 • Procesautomatisering

 • Technisch-commercieel Adviseur

 Bachelor Energiemanagement

 Bachelor Integrale Veiligheid

 Bachelor Vastgoed

 • Vastgoed

 • Landmeten

 Graduaat Elektromechanische Systemen

 • Onderhoudstechnieken

 • Meet- en Regeltechnieken

 Graduaat HVAC-systemen – 

Klimatisatiesystemen

 Graduaat Werforganisatie

 • Wegenbouw

 • Woningbouw

MEDIA, DESIGN & IT
 Bachelor Communicatie

 Bachelor Journalistiek

 Bachelor Grafische & Digitale Media

 Bachelor Elektronica-ICT

 Bachelor Toegepaste Informatica

 Graduaat Internet of Things

 Graduaat Programmeren

 Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer

MENS & MAATSCHAPPIJ
 Bachelor Orthopedagogie

 Bachelor Sociaal Werk

 • Maatschappelijk Werk

 • Sociaal-cultureel Werk

 • Personeelswerk

 Graduaat HR-support

 Graduaat Maatschappelijk Werk

 Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

 Graduaat Sociaal-cultureel Werk

ONDERWIJS & TRAINING
 Educatieve bachelor Kleuteronderwijs

 Educatieve bachelor Lager Onderwijs

 Educatieve bachelor Secundair Onderwijs

 Verkorte educatieve bachelor Secundair 

Onderwijs

 Extra onderwijsvak Leraar Secundair Onderwijs

 Educatief graduaat Secundair Onderwijs
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   • 

SCHOOL OF ARTS
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR      

SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 
 Bachelor en master Beeldende 

Kunsten

• Fotografie

• Grafisch Ontwerp

• Juweelontwerp en 

 Edelsmeedkunst

• Mode

• Kostuumontwerp

 • Vrije Kunsten: Beeldhouwkunst, 

  In Situ3, Schilderkunst, Vrije Grafiek

 Educatieve master in de 

Beeldende Kunsten

KONINKLIJK CONSERVATORIUM

ANTWERPEN
 Bachelor en master Dans

 Bachelor en master Drama: Acteren, 

Kleinkunst, Woordkunst

 Bachelor en master Muziek: Compositie, 

Directie, Instrument/Zang, Jazz

 Educatieve bachelor Leraar Dans

 Educatief graduaat Leraar Dans

 Educatieve master Muziek

 Educatieve master Dans

 Educatieve master Drama

INTERESSE?

www.ap.be/opleidingen



AP.BE
LAAT ZIEN WAT IN JE ZIT
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