Studie of stage
in West-Vlaanderen
—
Wil je als Nederlandse student graag
een buitenlandse ervaring opdoen
dicht bij huis? Kom dan studeren of
stage lopen in West-Vlaanderen! Onze
hogescholen Howest en VIVES en de
West-Vlaamse campussen van
KU Leuven en UGent bieden een brede
waaier van kwalitatieve opleidingen aan.
Studeren in West-Vlaanderen is niet
alleen dichtbij; het is bovendien ook
een stuk goedkoper dan studeren in
Nederland!
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Waarom
West-Vlaanderen?
Dichtbij en toch buitenland
Nederlandse studenten voelen zich snel
thuis in West-Vlaanderen. Juist over de grens
van Zeeland en toch in het buitenland! Je
bent vaak bijna even snel of zelfs sneller in
West-Vlaanderen dan in een andere
Nederlandse provincie om de opleiding
van je keuze te vinden.

Betaalbare studie
Het inschrijfgeld in het hoger onderwijs in
Vlaanderen bedraagt slechts € 906,10 per
jaar als je een volledig programma opneemt
van 60 studiepunten. Neem je minder
studiepunten op, dan betaal je ook minder.
Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag
van € 234,10 en een aanvullend bedrag van
€ 11,25 per studiepunt. Je kan dus zelf
perfect uitrekenen hoeveel je opleiding je zal
kosten. In de West-Vlaamse studentensteden
vind je heel betaalbare kamers. Ook het
openbaar vervoer is in België voordeliger dan
in Nederland. Vergeten we ten slotte
de Bourgondische Vlaamse levensstijl
tegen een betaalbare prijs niet!
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—
Howest profileert zich als een atypische, creatieve, innovatieve
en ondernemende hogeschool. Anticipating the future is ons

Studeren
bij Howest

leidmotief en onze drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest
strategisch anticiperen op en voorzien in de behoeften van de
maatschappij en het brede werkveld in het bijzonder. Hiervoor
geeft Howest haar opleidingen een toekomstgerichte invulling
en kiezen we bewust voor nieuwe profielen.
Dat werd ook herkend en erkend door de visitatiecommissie
bij de Instellingsreview (2017), die Howest in haar rapport de
hoogst mogelijke scores gaf.

Onze hogeschool telt 6200 studenten op onze campussen in
Brugge en Kortrijk. We bieden een gediversifieerd opleidingsportfolio aan van 23 bachelors (HBO) in verschillende
studiedomeinen (bedrijf & organisatie, design & technologie,
mens & welzijn) en 6 graduaatsopleidingen (associate degree).
Howest is toonaangevend als ICT-technologische hogeschool
in West-Vlaanderen. Onze opleiding Digital Arts & Entertainment
won de Rookie Award voor beste game opleiding wereldwijd.
Daarnaast biedt Howest een aantal voor Vlaanderen unieke
opleidingen aan waaronder Toegepaste Architectuur en
Industrieel Productontwerpen. Elke opleiding organiseert ook
een semester in het Engels.
De meerderheid van onze studenten komt uit West-Vlaanderen,
maar een groeiend aantal studenten komt van buiten de
provincie of uit het buitenland.
Studeren aan Howest betekent investeren in je toekomst. Wij
leiden op tot future proof professionals. Ons onderwijsconcept
met praktijkgerichte en persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je
onmiddellijk na je afstuderen klaar bent voor de arbeidsmarkt
van morgen. We geven je skills mee die je voorbereiden op een
wereld in verandering.
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—
VIVES is de grootste hogeschool in West-Vlaanderen met een
divers onderwijsaanbod in vijf steden: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. Je vindt bij ons een brede waaier aan
opleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg,

Studeren
bij VIVES

handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES sterk in persoonsgericht
onderwijs en studentenbegeleiding
VIVES is een hogeschool waar de afstand tussen docenten
en studenten klein is. Zo kan je optimaal je talenten ontwikkelen. Wij hebben ook een goed uitgebouwde studentenbegeleiding en een dynamische dienst Studentenvoorzieningen.

VIVES koploper in onderwijs
op afstand
Hoewel je in onze studentensteden heel betaalbare kamers
vindt, kan je er ook voor kiezen om in Nederland te blijven
wonen tijdens je studie want VIVES biedt onderwijs op
afstand. Zo kan je gewoon van thuis uit je diploma behalen of
werk en studie combineren.

VIVES unieke opleidingen
VIVES biedt ook opleidingen aan die je nergens anders in
Vlaanderen kan volgen: bachelor in de luchtvaart (afstudeerrichtingen aspirant-lijnpiloot en luchtvaarttechnologie met
specialisaties als UAS en drones), de bacheloropleiding wellbeing- en vitaliteitsmanagement (met leerbedrijf), de Engelstalige Bachelor of Business Management ...

Wist je dat VIVES …
•

•

•

een Maaklab heeft waar je terechtkan
als je een prototype wil 3D-printen,
lasercutten, metaalprinten … ?
een Zorglab runt, waar al onze zorgopleidingen interprofessioneel
samenwerken met externe partners?
verschillende simulatielabs met
hoogtechnologische robots heeft?
…

VIVES innovatie

•

VIVES is elke dag bezig om het onderwijs van morgen vorm
te geven. Onderwijs, praktijkervaringen en onderzoek zijn met
elkaar verweven.

Waarom kom je het niet zelf ontdekken?
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—
KU Leuven heeft twee campussen in West-Vlaanderen:
•

Campus Kulak te Kortrijk met 22 bacheloropleidingen
binnen de domeinen Economie & Bedrijfswetenschappen, Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen,
Letteren, Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Rechten en Wetenschappen & Technologie.

•

Campus Brugge met de bacheloropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en de bachelor- en
masteropleiding industriële wetenschappen.

•

Na je bacheloropleiding in Kortrijk of in Brugge vervolg
je je masterstudies te Leuven of aan eender welke

Studeren op de
West-Vlaamse
campussen
van KU Leuven

andere Europese universiteit. De masteropleiding
industriële wetenschappen kan je in Brugge afronden.

Beide campussen staan sterk in studiebegeleiding,
onderwijskwaliteit en studierendement. Unieke combinaties
brengen er onderwijs en onderzoek bijeen: b.v. een
ervaringstraject voor studenten economie, een projectstage
voor studenten wetenschappen, het student-onderzoeker
statuut voor studenten biomedische wetenschappen, de
optie economie en bedrijfskunde bij studies rechten,
toegepaste taalkunde en educatieve technologie …
Je ontmoet er onderzoekers uit vele continenten en
ontwikkelt er een blik op de wereld. Je geniet er van een
meer persoonlijke aanpak: de docenten kennen je bij naam
en je studietrajectbegeleider helpt je bij het samenstellen
van je traject en bij de aanpak van je studies.
Beide campussen blinken uit met uitstekend uitgeruste
lokalen (leercentrum, technologisch uitgeruste lokalen,
geavanceerde labo’s…).
Campus Kulak in het bijzonder kent met zijn studentenresidenties een boeiend en goed georganiseerd studentenleven, veel extra-curriculaire mogelijkheden en ruimte voor
studentenengagement. Persoonlijk onderwijs is een van de
troeven van de campus in Brugge, waar een ongedwongen
en persoonlijke sfeer hangt.
De verkozen presidia op beide campussen staan in voor
een waaier aan studentikoze activiteiten.
Benieuwd naar meer? We verwelkomen en
begeleiden je graag voor een succesvolle start!
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—
Ben je geboeid door de technologische

Studeren
aan UGent
Campus Kortrijk

aspecten van industriële toepassingen? Wil je
weten hoe systemen, machines en installaties
werken? Heb je een passie voor wiskunde en
wetenschappen? Bekijk dan zeker het aanbod
van praktijkgerichte opleidingen aan de
UGent Campus Kortrijk. De Universiteit Gent
biedt in Kortrijk drie unieke opleidingen tot
industrieel ingenieur aan: Industrieel
Ingenieur in de Circulaire bioprocestechnologie, Industrieel ingenieur in de
Machine- en productieautomatisering en
Industrieel ingenieur in Industrieel Ontwerpen.

Blauwe groei
UGent Campus Kortrijk kiest in al haar
ingenieursopleidingen voor een hands-on
aanpak van bij de start. Als student zoek je
mee naar oplossingen voor praktijkvraagstukken, kijk je vooruit om deze toe te passen
in een industriële context en denk je na over
een milieuvriendelijke integratie ervan. In het
laatste jaar van jouw opleiding krijg je de
kans om samen te werken met bedrijven via
een stage en/of masterproef.
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UGent bouwt Campus Oostende uit tot dé place-to-be
voor blauwe groei: innovatie gelinkt aan de duurzame
ontginning van zeeën en oceanen. De incubator
GreenBridge biedt infrastructuur en dienstverlening
aan aan start-ups. In het wetenschapspark werken
bedrijven en onderzoekers samen aan de ontwikkeling
van de blauwe groei. Daar zal in 2020 o.a. het Maritiem
Onderzoekscentrum operationeel zijn dat ten dienste
staat van de waterbouwkunde, de offshore industrie en
de scheepvaart. Samen met TUA West wordt jaarlijks
een ‘Blue Growth Summer School’ georganiseerd voor
internationale studenten en young professionals.
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Wens je nog meer
informatie of advies?
TUA WEST
Van Belleghemdreef 6
8510 Marke
TEL. +32 (0)56 140 140
info@tuawest.be
www.tuawest.be/projecten/grensinfovoorziening
www.grensinfo.eu/nl/studeren

Meer info over
het opleidingsaanbod?
Howest
www.howest.be
KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk
www.kuleuven-kulak.be
Campus Brugge
www.kuleuven.be/campus/campusbrugge
UGent
Campus Kortrijk
www.ugent.be/campuskortrijk
Campus Oostende
www.greenbridge.be
VIVES
www.vives.be
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