
 Workshop afdeling 
1. Defensie 

Voordracht over opleidingen binnen het leger: zowel gevechts- als niet gevechtsopleidingen 
 

2. Politie 
Uniformopleiding 

 

3. Brandweer 
uniformopleiding 

 

4. Professionele Bachelor bedrijfsmanagement 
Voordracht over de opleiding met zijn afstudeerrichtingen 

Howest Brugge 
Rijselstraat 5, 8200 Brugge 
 

5. Professionele Bachelor Ergotherapie 
Voordracht over de opleiding Ergotherapie 

Faculteit Mens en Welzijn 
Campus Vesalius  
Keramiekstraat 80 - 9000 Gent 
T +32 9 243 23 56  
www.hogent.be 

6. Studiebegeleiding Odisee 
Een interactieve voordracht die leerlingen uitleg geeft over hoe je het best studeert aan het hoger onderwijs 

Campus Brussel 
Studentenbegeleiding,  
Medewerker,  
02 300 22 57 

7. Professionele Bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 
Een interactieve voordracht voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in laboratoriumtechnologie. Vooral geschikt 
voor leerlingen met interesse in toegepaste medische wetenschappen.  

Technologiecampus Gent 
Gebroeders De Smetstraat 1 
9000 Gent 
T 09-265 86 10 
E info.gent@odisee.be 

8. Professionele Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie 
Een voordracht over de opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie 

 

9. Bachelor in het onderwijs: leraar secundair onderwijs 

Een voordracht over opleidingen secundair onderwijs  
Ben je geboeid door jongeren in volle ontwikkeling? Wil je hun professionele begeleider worden en als 
enthousiaste leraar leerlingen inwijden in je vakgebied?  

Artevelde Hoge school 
Kattenberg 9 
9000 Gent 
www.arteveldehogeschool.be 

10. Bachelor in het onderwijs: leraar lager onderwijs  

Heb je een brede interesse? Leg je graag iets uit? Ben je gedreven, innovatief en leergierig? En 
 
Bachelor in het lager onderwijs: 

https://www.hogent.be/
mailto:info.gent@odisee.be
http://www.arteveldehogeschool.be/


geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen? Start dan onze opleiding Bachelor in het onderwijs: lager 
onderwijs! 

Brusselsepoortstraat 93 
9000 Gent 
www.arteveldehogeschool.be 

11 Bachelor in het onderwijs: leraar kleuter onderwijs  

Wil je samen met kinderen hun omgeving ontdekken en leren begrijpen? Ben je speels en creatief? En wil jij 
je vol enthousiasme inzetten voor elk kind? Dan vormen jij en de opleiding Bachelor in het onderwijs: 
kleuteronderwijs een perfecte match! 

Bachelor in het onderwijs: 
kleuteronderwijs 
tel +32 9 234 88 11  
Campus Sint-Amandsberg 
J.Gerardstraat 18 - 9040 Sint-
Amandsberg 
www.arteveldehogeschool.be 
 

12. Professionele Bachelor elektromechanica met afstudeerrichting elektromechanica, klimatisering, 
automatisering + Professionele Bachelor Houttechnologie 
Info over de opleidingen met hun afstudeerrichtingen 

Faculteit Natuur & Techniek 
Valentin Vaerwyckweg 1 
BE-9000 Gent 
www.hogent.be 
 

13. Professionele Bachelor elektronica – ICT met afstudeerrichting ICT en elektronica 
Info over de opleiding met hun afstudeerrichtingen 

Peter Demeester 
Opleidingshoofd prof. bachelor 
Elektronica-ICT 
T +32 (0)93316581 

Technologiecampus Gent 
Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 
Gent 
www.odisee.be 

14. Professionele Bachelor Agro en biotechnologie met afstudeerrichting dierenzorg, landbouw en 
groenmanagement,  bachelor landschaps- en tuinarchitectuur en bachelor chemie. 
Een voordracht over de Professionele bachelor opleidingen Agro en biotechnologie met afstudeerrichting 
dierenzorg, landbouw, groenmanagement en voedingstechnologie,  de opleiding landschaps- en 
tuinarchitectuur en chemie met afstudeerrichting biochemie, chemie en milieutechnologie 

Faculteit Natuur en Techniek 
Valentin Vaerwyckweg 1 
BE-9000 Gent 
T + 32 9 243 27 60 - M + 32 474 88 
30 72 
www.hogent.be 

15. VSPW Gent 
Een voordracht van mogelijke graduaats (HBO5) opleidingen binnen de VSPW Gent (samenwerking met 

Edgard Tinelstraat 92  
B-9040 Gent (Sint-Amandsberg) 

http://www.arteveldehogeschool.be/
http://www.hogent.be/
http://www.odisee.be/
http://www.hogent.be/


Artevelde Hoge school) Vooral gericht op leerlingen die interesse hebben in opleidingen die leiden tot een 
beroep ‘werken met mensen’: vb. orthopedagogie, maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.  

Tel. : 09 218 89 30  
Fax : 09 229 32 55 
Web : http://www.vspw.be/ 

16. Graduaats opleidingen (HBO5)  binnen de Hoge school Gent 
Graduaatsopleidingen zijn praktijkgerichte studies voor echte doeners. Voor studenten die meteen aan de slag 
willen met hun diploma. En voor studenten die willen verder studeren voor een bacheloropleiding.  
Een voordracht over de graduaatsopleidingen van Hogent oa bouw- en houtconstructie, informatica- 
netwerkbeheer en informatica- programmeren, elektronica en elektromechanica  

CVO Panta Rhei 
Schoonmeersstraat 26, 9000 GENT   
tel. 09 335 22 22 (20)       fax  09 335 22 
29 

 

17. VDAB 
Workshop voor leerlingen die de arbeidsmarkt willen instappen of willen weten waar je moet op letten bij het 
stopzetten van je studies (vb. vragen over kindergeld, studentenjobs,…)  

Tom Bodyn 
Loopbaanconsulent | medewerker 
Magik vzw - ABVV-jongeren | 
Educatief medewerker Vorming en 
Actie vzw | School@Work   | 
Stationsstraat 21 - 9600 Ronse 
T 055 33 90 15 
www.abvv-oost-vlaanderen.be 

18. Syntra 
Voordracht over dagopleidingen en de ondernemersopleiding binnen syntra vestiging Gent. Welke opleiding kan 
je volgen, welke vestigingsvoorwaarden, wat kan je combineren, wanneer kan je instappen,…  

Syntra Midden Vlaanderen – 
campus Gent 
Autoweg- Zuid 3 
9051 Gent 
Tel 09/243.41.14 
Fax 09/220.43.29 
Website: www.syntra-mvl.be 
 

19. Graduaatsopleiding (HBO5) Verpleegkunde SAI Aalst 
Info over de graduaatsopleiding verpleegkunde 

Sint-Augustinusinstituut 
Leopoldlaan 9 
9300 Aalst 
T 053 70 33 79 
F 053 78 23 57 
E info@sai-aalst.be 

20. PCVO Scheldeland:  
info over de opleidingen computer (programmeren, webdesign, besturingssystemen,…), technieken (auto, 
centrale verwarming, elektriciteit…)  en taal (Nederlands, Italiaans, spaans,…),  binnen het volwassenonderwijs 

PCVO Scheldeland 
Nieuwstraat 11 
9230 Wetteren 

 

https://www.vspw.be/
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