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Welkom! 
Weten je vrienden je wel te vinden voor een goede 
babbel? Luister je dan met veel geduld en interesse? 
Zoek je daarna hoe je ze kan helpen en wil je dat later 
ook professioneel gaan doen? Dan is Toegepaste 
Psychologie iets voor jou. In deze opleiding leer 
je het gedrag van mensen begrijpen, analyseren 
en beïnvloeden. Zo groei je uit tot een expert in 
psychologische gespreksvoering, psychodiagnostiek, 
coaching en begeleiding.

Bouw mee aan 
psychisch welzijn   
Mensen helpen: dat wordt je doel. Niet uit de losse 
pols, maar met een kritische blik, theoretisch inzicht 
en een reeks vaardigheden in de bagage. Die ‘basis’ 
krijg je aangereikt aan Howest, in een mix van 
theorie en praktijk. In het begin focussen we nog 
vooral op de theorie, maar in de loop van de 
opleiding wordt het aandeel praktijkleren almaar 
groter. Zo vormen we je tot een breed inzetbare 
professional. Je hoeft bij ons geen afstudeerrichting 
te kiezen, want alle doelgroepen komen aan bod:  
organisaties, kinderen en jongeren, volwassenen en 
senioren. Hierdoor kom je in contact met alle 
mogelijke werkvelden: klinische psychologie, 
arbeids- en organisatiepsychologie, school-
psychologie en revalidatiepsychologie. Die brede 
invulling maakt je kansen op de arbeidsmarkt alleen 
maar groter. Als psychologisch consulent kom je 
onder meer terecht in uitzendkantoren, selectie- en 
wervingsbureaus, de personeelsdienst van 
bedrijven, CLB’s, scholen, centra voor opvoedings-
ondersteuning, centra geestelijke gezondheids zorg, 
revalidatiecentra, woonzorg centra, psychiatrische 
instellingen, bij de dienst slachtofferhulp, enz. 
Daarnaast kan je ook op zelfstandige basis aan de 
slag als trainer, coach of begeleider.

In Toegepaste Psychologie@Howest 
helpen wij je op weg om later  

ook anderen te helpen.
“

“

PSYCHOLOGIE
IETS VOOR JOU?

TOEGEPASTE
BACHELOR

Persoonlijk en praktijkgericht 
Het gedrag van mensen, wat ze doen, voelen en denken, is 
een complex en tegelijk boeiend gegeven. Om met de juiste 
antwoorden mee te kunnen bouwen aan hun psychisch welzijn, 
moet je de probleemstelling eerst volledig begrijpen. Dat leer 
je in de eerste van drie clusters van het opleidingsprogramma: 
‘Gedrag onderzoeken’. Je oefent observatietechnieken, neemt 
psychodiagnostische testen af, verwerkt en interpreteert 
data en voert zelf kleinschalig praktijkonderzoek uit. Zo groei 
je uit tot een expert in psychodiagnostiek en praktijkgericht 
onderzoek. Nadat je het gedrag in kaart hebt gebracht, ga je 
op zoek naar oplossingen. Die ontdek je in de cluster ‘Gedrag 
beïnvloeden’. Je krijgt diverse methodes onder de knie om 
jongeren, volwassenen en ouderen te helpen om hun leven 
op een duurzame en positieve manier bij te sturen. Je leert 
de technieken van psychologische gespreksvoering.  Je staart 
je daarbij niet blind op wat iemand niet (meer) kan, want 

vanuit een oplossingsgerichte insteek heb je ook oog voor 
opportuniteiten en talenten. In de cluster ‘Professioneel 
handelen’ sta je tot slot uitgebreid stil bij je eigen functioneren. 
Als psychologisch consulent heb je namelijk niet alleen inzicht 
nodig in het gedrag van de ander, je moet ook jezelf kennen. 

Howest staat voor een persoonlijke aanpak, kleine klas-
groepen en een nauw contact tussen studenten en lectoren. 
Stap voor stap helpen we je om jouw plaats in de sector te 
vinden. Met theorie, maar zeker ook met praktijk. Veel 
praktijk. In projectwerk en op stage bij de verschillende 
doelgroepen ontdek je gaandeweg alle aspecten van de 
toegepaste psychologie. De lectoren begeleiden je daarbij naar 
toenemende zelfregulering. Hun rol evolueert met andere 
woorden van strikt sturend naar ondersteunend en coachend. 
Precies hoe jij later in de arbeidsmarkt zal staan.

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design
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Programma onder voorbehoud

Naast de algemene leerlijn ‘Gedrag begrijpen’ is de opleiding Toegepaste Psychologie opgebouwd 
rond drie grote clusters: Gedrag onderzoeken, Gedrag beïnvloeden en Professioneel handelen. De 
inhoudelijke invulling is breed en zorgt voor een gevarieerd programma. In de eerste helft van de 

driejarige opleiding komen alle doelgroepen en methodieken aan bod. Weet je vanaf de tweede helft ongeveer welke richting je uit 
wil? Dan krijg je vanaf dan, via heel wat keuzeopties binnen vakken, opdrachten en stages, de kans om je eigen accenten te leggen. 
Kun je echter niet kiezen of hou je de weg naar de arbeidsmarkt liefst zo breed mogelijk open? Ook dat is mogelijk: doordat er geen 
afstudeerrichtingen zijn kun je immers met een diverse doelgroep in een brede waaier aan sectoren terecht.

PROFESSIONEEL 
HANDELEN

GEDRAG 
ONDERZOEKEN

GEDRAG 
BEÏNVLOEDEN

STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
3A

OF: Deel 1  
Internationaal  

semester** (12 SP)

3B 
OF: Deel 2  

Internationaal  
semester** (12 SP)

3C 3D

G
ED

RA
G

 
BE

G
RI

JP
EN

Basis van gedrag 
(4 SP)

Gedrag in context 
(4 SP)

Doelgroep bedrijven 
en organisaties  (3 SP)

Doelgroep kinderen 
en jongeren (4 SP)

Doelgroep 
volwassenen (3 SP)

Doelgroep senioren  
(3 SP)

Werkplekleren 
(10 SP)

Keuzeopties: 12 SP samen te stellen uit:
 / Schakelprogramma UGent: Statistiek I
 / HRM
 / Werken met kinderen en jongeren
 / Relatie- en gezinscounseling
 / Coachen met behulp van dieren
 / Bemiddeling
 / Suïcidaal gedrag
 / Forensische psychologie
 / Gerontopsychologie
 / Psychofarmacologie
 / eHealth
 / Sexuology
 / Sport psychology
 / Internationale samenwerking Noord-Zuid
 / Didactische competenties algemeen
 / Leerkracht en verantwoordelijkheid

Stage (24 à 30 SP)

— OF —

Stage** (21 SP) + Bachelorproef (15 SP) 

(**enkel voor studenten 
met Internationaal semester  

in 3A & 3B)

G
ED

RA
G

 O
N

D
ER

ZO
EK

EN

Basis van onderzoek 
(4 SP)

Basis van
psychodiagnostiek
(4 SP)

Psychodiagnostiek 
in bedrijven en 
organisaties (5 SP)

Psychodiagnostiek bij 
kinderen en jongeren 
(4 SP)

Psychodiagnostiek bij 
volwassenen (5 SP)

Psychodiagnostiek bij 
senioren (4 SP)

Projectwerk (3 SP)

Kwantitatief 
onderzoek (3 SP)

Kwalitatief 
onderzoek (3 SP)

Onderzoekend Vermogen (5 SP)

Onderzoekend Vermogen 1 (2 SP)
Onderzoekend Vermogen 2 (3 SP)

Skills lab (9 SP)

WISC (3 SP) 
Doelgroepen (6 SP)

G
ED

RA
G

 
BE

ÏN
VL

O
ED

EN Basis van gedrags-
beïn vloe ding (4 SP)

Positieve psychologie
(4 SP)

Voorlichten (4 SP) Trainings-
vaardigheden (4 SP)

Counselen (5 SP) Coachen (5 SP)

Bachelorproef (15 SP)

PR
O

FE
SS

IO
N

EE
L 

H
A

N
D

EL
EN

Professioneel handelen 1 (6 SP)

Taal- en reflectievaardigheden (2 SP)
Gespreksvaardigheden (4 SP)

Professioneel  handelen 2 (8 SP)

Taal- en reflectievaardigheden (1 SP)
Studie- en opvoedingsondersteuning (4 SP)

Ethisch en juridisch handelen (2 SP)
Interprofessioneel samenwerken (1 SP)

Professioneel handelen 3 (3 SP)

Studenten worden begeleid naar toenemende zelfregulering waarbij de rol van de lector evolueert van strikt sturend naar meer ondersteunend en coachend.
—

Studenten worden begeleid van zelfzorg naar verbindend samenwerken.

 In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

    

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design
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  VAN BIRGER        EEN DAG IN HET ZOG 

STUDENT TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

De theorie vertrekt hier 
altijd van voorbeelden uit 

de praktijk. Omgekeerd zijn 
de praktijkoefeningen altijd 
geïnspireerd op de theorie.

“

“

• Brede opleiding: je wordt ingewijd in de toegepaste psycho-
logie in al haar vormen. Je kiest geen afstudeerrichting, maar 
maakt kennis met alle doelgroepen waar je later mee aan de 
slag kan. Door deze brede invulling hou je na je studies veel 
kansen open voor een job.  

• Transparant opleidingsprogramma: in het eerste deel van 
het curriculum werken we met 4 periodes van 8 weken, 
waarin we 4 à 5 vakken behandelen. Elke periode sluiten 
we af met evaluaties en feedback. Deze aanpak verhoogt de 
focus en de studeerbaarheid. En het maakt snel bijsturen 
mogelijk.

• Een brede waaier aan didactische werkvormen: hoor-
colleges en werkcolleges, op de campus en online lessen, 
individuele en groepsgerichte opdrachten, samen met 
medestudenten en docenten maar ook in interactie met het 
werkveld...: theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend 
af en ze worden aangereikt door middel van diverse werk-
vormen en methodieken. 

• Veel stage: zowel in het 2de jaar (7-tal weken) als in het 3de 
jaar (16-tal weken) loop je stage in het brede werkveld van 
de psychologisch consulent. In het eerste jaar bereiden we je 
voor op en begeleiden we je bij je stagekeuze: we organise-
ren onder andere een stagebeurs waar je in gesprek kunt 
gaan met tweede- en derdejaarsstudenten, we maken ge-
bruik van een digitaal stageplatform waar je stageprojecten 
kunt vinden, en je leert solliciteren voor een stage (monde-
ling en schriftelijk). 

• Persoonlijke begeleiding: Howest staat erom gekend dicht 
bij zijn studenten te staan. Voor de hoorcolleges krijg je les 
in de voltallige groep, maar voor oefeningen en praktijk 

 ONZE TROEVEN  

Internationale mogelijkheden  
Kijk je graag over de grenzen heen? Dan krijg je daar 
tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie aan Howest 
zeker de kans toe!

In het laatste jaar kan je een deel van je studie of je stage 
in het buitenland doen. We hebben heel wat interessante 
stageplaatsen in Europa, maar ook in Zuid-Afrika, Oegan-
da of India. 

Uiteraard staat Howest je bij in de zoektocht naar een 
kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties biedt 
voor een goede omkadering. 

Tijdens de lessen komen ook internationale gastsprekers 
aan bod, via online tools doen we ook groepswerk en 
presentaties met hogescholen in het buitenland. 

Daarnaast voorziet het programma internationale evene-
menten en congressen in het buitenland. Je kan tot slot 
ook mee op inleefreis naar China of India. 

Op de fiets naar de campus. 
Die ligt slechts drie straten 
van mijn kot. Ideaal, want 

vanochtend ging ik al 
joggen. Ik hou wel van zo’n 

pittige start van de dag.

We beginnen vandaag met 
de les ‘Gesprekstechnieken’. 

Die oefenen we uiteraard 
ook in. De link tussen de 

theorie en de praktijk is hier 
nooit veraf.

Lunchen doe ik in het 
studentenrestaurant van de 
campus. Praten doen we ook 

hier, maar dan over koetjes en 
kalfjes en zonder de technieken 

uit de les van daarnet.

Psychodiagnostiek is een 
belangrijk onderdeel van onze 

latere beroepspraktijk. Vanmiddag 
leren we psychologische tests 

afnemen bij elkaar. Zo leer je ook je 
medestudenten goed kennen… 

Tijd voor ontspanning. Ik ben 
een vaste klant op de activiteiten 
van Stuvo of de studentenclubs. 
Vanavond op het programma: 
een gratis filmavond. Met het 
gezelschap zit het alvast snor.

08:15u 08:30u 13:00u

13:45u 19:30u

houden we de groepen bewust klein. Lectoren kennen je 
naam en zijn bereikbaar. Met gerichte coaching en bege-
leiding op maat ben je bij ons allerminst een nummer. 

• We zetten sterk in op studietrajectcoaching: wanneer 
het niet zo vlot op studie- of persoonlijk vlak bieden we je 
extra ondersteuning. De opleiding Toegepaste Psycho-
logie heeft hier een voorbeeldfunctie. Niet alleen onze 
(opleidings)coaches staan klaar, we hebben ook een goed 
uitgebouwd buddy netwerk waarin studenten voor elkaar 
zorgen. 
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“Ik studeerde Toegepaste Psychologie en werk nu als psychologisch 
consulente in een multidisciplinaire praktijk. Het uitvoeren van 
diagnostiek zoals het afnemen van intelligentie-, concentratie- en 
persoonlijkheidstests behoort tot mijn takenpakket.
Ik werk er zowel met kinderen, jongeren als volwassenen, dus de 
uitgebreide theorie over de ontwikkeling en levensloop van de 
mens komt goed van pas. Ook belangrijke gesprekstechnische en 
diagnostische skills heb ik hier geleerd. De persoonlijke feedback van 
de docenten vind ik de grootste troef van de opleiding!”

“Het (mentale) welzijn van anderen heeft mij altijd geïnteresseerd. 
Dat ik psychologie zou gaan studeren, wist ik dus al heel vroeg. De 
moeilijkste keuze was nog die tussen de universiteit en de hogeschool. 
Uiteindelijk gaven het praktijkaspect en de kleinschaligheid van 
Howest de doorslag. Nu ik alsnog aan de universiteit zit, bleek 
beginnen aan de hogeschool de juiste beslissing. Ik mag de 
band met de lectoren en de kleine groepen dan wel missen, de 
achtergrondkennis die ik aan Howest opdeed, maakt alles nu vlotter 
verteerbaar. Ook omdat ik in het laatste jaar het keuzevak ‘Statistiek 
I’ aan UGent had gekozen. Met mijn bachelordiploma op zak kan 
ik nu wel stellen dat Howest ons niet alleen klaarstoomde voor het 
werkveld, maar ook om verder te studeren.”

JUSTINE LALOO

PHAEDRA STAELS

DIAGNOSTICUS ONTWIKKELINGS- EN

LEERSTOORNISSEN

MASTER PSYCHOLOGIE

ALUMNA + WERKVELD

ALUMNA

WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

Na het behalen van je diploma mag je jezelf psychologisch 
consulent noemen. Dan kan je kiezen uit een waslijst aan mogelijke 
tewerkstellingsplekken: centra voor leerlingenbegeleiding, 
scholen, revalidatiecentra, selectie- en uitzendbureaus, 
woonzorgcentra, personeelsdiensten, centra voor geestelijke 
gezondheidszorg (voor kinderen en volwassenen), centra voor 
crisisbemiddeling, psychiatrische instellingen, slachtofferhulp, 
arbeidstrajectbegeleiding … Je kan ook als zelfstandige aan de slag.

De rode draad doorheen deze opsomming is dat je werkt in 
organisaties die professionele hulp verlenen om psychosociale 
problemen te voorkomen én in te perken en/of het psychosociale 
welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen te 
optimaliseren.

Met je diploma Toegepaste Psychologie kan je dus heel wat kanten 
uit in het uitgestrekte domein van de psychologie. Dat je opgeleid 
wordt voor alle doelgroepen, maakt je kansen op de arbeidsmarkt 
alleen maar groter. Uiteraard kan je je bij de keuze van opdrachten, 
keuzevakken, stages en bachelorproef ook specialiseren als je al 
goed weet waar je naartoe wil.

Verder studeren

Een bijkomende opleiding volgen is niet nodig, maar wel mogelijk. 
Wil je bijvoorbeeld de master Psychologie of Pedagogische 
Wetenschappen volgen aan UGent? Dan kan je in het derde jaar 
al Statistiek I uit het schakelprogramma volgen. Parallel aan het 
programma in Gent voorzien we nog extra begeleidingssessies op 
maat. Het komt de slaagcijfers van onze studenten zeker ten goede.

Ook een tweede bachelordiploma is een mogelijkheid. In heel 
wat opleidingen kan je rekenen op vrijstellingen of een verkort 
traject. Denk aan Sociaal Werk, de lerarenopleiding of Toegepaste 
Gezondheidswetenschappen.

AAN HET
WOORD

“Als lid van diverse verenigingen wou ik destijds begrijpen welke 
motieven er speelden bij mensen en hoe ik ze kon coachen. Dat 
‘empoweren’ heb ik zeker geleerd aan Howest. We leerden er ook 
constant reflecteren over onze eigen handelingen. Ook bij de 
studenten die ondertussen in ons kantoor op stage komen, herken 
ik die kritische attitude. Ze staan niet alleen open om zichzelf te 
verbeteren, maar met hun coachende vaardigheden en hun positieve 
mindset doen ze dat ook met anderen. We merken ook dat studenten 
van Howest getraind worden om te werken met diverse doelgroepen. 
Bij mij hield die brede invulling van de opleiding alvast veel opties 
open bij de zoektocht naar een job.“

GORAN VANNESTE
CONSULTANT PUBLIEKE SECTOR START PEOPLE
ALUMNUS + WERKVELD

“Mijn interesse in het mentaal ondersteunen van mensen was er 
al sinds het middelbaar. Mijn keuze voor Toegepaste Psychologie 
was dan ook heel logisch. Momenteel combineer ik een job in de 
OLV-psychiatrie van Brugge met het geven van ‘equicoaching’, 
ook wel paardencoaching genoemd. De keuze voor equicoaching 
werd getriggerd door mijn bachelorproef. Ondertussen werk 
ik al enkele jaren als equicoach in bijberoep en heb ik ook de 
equitherapie uitgebouwd binnen mijn hoofdjob in de psychiatrie 
waar ik groepstherapie geef aan mensen met een stemmings- of 
persoonlijkheidsproblematiek.”

SARAH MAENHOUT 

GROEPSTHERAPEUT EN EQUICOACH

ALUMNA + WERKVELD
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“Als CLB helpen wij leerlingen om te groeien en hun toekomst in 
handen te nemen. Dat doen we ook met de studenten Toegepaste 
Psychologie die hier stage komen lopen. De afgelopen jaren 
hebben we wel wat Howest-stagiairs verwelkomd en het valt op 
hoe goed zij voorbereid zijn op hun stage. Niet alleen qua kennis 
van diagnostische testen en observatiemethodieken, maar ook qua 
attitude. Ze tonen respect voor de cliënten, hebben geleerd om te 
reflecteren over hun eigen handelen en kunnen zelfstandig op zoek 
gaan naar informatie en methodieken. De praktijkgerichtheid van 
de opleiding zorgt er dan weer voor dat ze zeer snel inzetbaar zijn 
in het werkveld.”

“In het derde jaar trok ik voor mijn stage naar een plattelandsdorp 
in India. Daar werkte ik mee aan een project rond depressie en 
angststoornissen en ontwikkelden we een vragenlijst om beide 
problematieken beter op te sporen. Op persoonlijk vlak werd mijn 
stage het avontuur van mijn leven. Hoe langer ik er was, hoe minder 
ik naar huis wilde. Ik kwam er mezelf wel af en toe eens tegen, maar 
ik was er ook heel gelukkig. Ook als psychologisch consulent bleek 
de stage een goede keuze omdat ik er op een andere manier naar 
psychische gezondheidszorg leerde kijken en kon samenwerken met 
lokale sociaal werkers. En dan waren er ook nog de andere cultuur, 
het overdreven lekkere eten en de vele mensen die ik er leerde 
kennen. Een voltreffer!”

“Ik koos voor Toegepaste Psychologie uit interesse, maar ook op 
basis van de brede invulling. Een afstudeerrichting kiezen hoefde 
namelijk niet en dat nam wel wat druk weg. Een keuze maken deed 
ik wel vol overtuiging toen ik de kans kreeg om in het buitenland te 
gaan studeren. Zo beleefde ik mijn American dream in Philadelphia, 
een prachtige locatie om veel van Amerika te ontdekken. Mijn tijd 
daar was werkelijk onvergetelijk en ik zou een buitenlandse studie 
dan ook aan iedereen aanraden. Je doet er nieuwe ervaringen op, 
leert er nieuwe mensen kennen en in mijn geval kreeg mijn Engels 
ook een stevige boost. Laat je ook niet tegenhouden door de prijs, 
want verschillende beurzen zetten je aardig op weg.”

JULIE VANBIERVLIET

SUZANNE LANDUYT

MAXIM DE PUYSSELEIR

PSYCHOPEDAGOGISCH WERKER VRIJ CLB GENT

LIEP STAGE IN INDIA

STUDEERDE IN AMERIKA

WERKVELD

INTERNATIONALE STAGE

AAN HET
WOORD

INTERNATIONALE STUDIE

CAMPUS

Pal in het centrum 
De campus bevindt zich 
vlak bij alles waar Brugge zo 
bekend om is: de Reien, de 
Grote Markt, de Burg of de 
vele winkeltjes, cafeetjes en 
koffiebars. Ook het station ligt 
op wandelafstand. Die mooie 
locatie combineren we met 
persoonlijke begeleiding. 

Tijdens je opleiding deel je de stad met 
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die 
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op 
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje? 
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen 
tussen twee lessen door? Een film of optreden 
meepikken? Of de toerist uithangen op de 
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

BRUGGE, 
TOPSTAD VOOR STUDENTEN

BRUGGE CENTRUM

Mail naar 
tp@howest.be

BEZOEK DE CAMPUS EN

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

 WWW.HOWEST.BE/KENNISMAKEN

“In mijn laatste jaar deed ik onderzoek naar de beleving van kinderen 
en jongeren met autisme. Howest stond me daar met veel raad en 
daad in bij. En dat hield niet op bij het afstuderen. Ik kreeg de unieke 
kans om mijn onderzoek uit te breiden en naar een groter publiek 
te brengen. Het leidde tot een heus boek van mijn hand: Autisme 
ver-beeld-en. Dat was zonder de opleiding Toegepaste Psychologie 
nooit gelukt. Ik groeide er als persoon, proefde volop van de mix 
tussen theorie en praktijk waar Howest zo bekend om staat en 
kreeg de steun én de vrijheid om me te verdiepen in mijn interesses. 
Met veel dankbaarheid kijk ik dan ook terug op mijn periode op de 
schoolbanken van Howest.“

ISABELLE NISET
AUTEUR ‘AUTISME VER-BEELD-EN’

ALUMNA

NOG VRAGEN OVER 

DEZE OPLEIDING?

www.howest.be/tp

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design


Sociale Readaptatiewetenschappen (bachelor)
Voel je de passie om te werken met kinderen en jongeren? Wil je ze ondersteunen bij 
de vele en soms complexe uitdagingen in hun leven? Meebouwen aan een samenleving 
waarin kinderen en jongeren alle mogelijke kansen krijgen? In de bachelor Sociale 
Readaptatiewetenschappen (Child and Youth Studies) leiden we je op tot een breed 
inzetbare jeugdprofessional en sociaal-pedagogisch begeleider met een focus op 
opgroeien en opvoeden.

Human Resources Management (bachelor)
Ben je een echte teamspeler die geboeid is door mensen en organisaties? Wil je het gedrag 
van mensen in organisaties begrijpen en beïnvloeden? Dan is de bacheloropleiding 
Human Resources Management iets voor jou. Je ontdekt en ontwikkelt naast je eigen 
talenten ook die van anderen. Als hr-medewerker in kleine of grote organisaties leer je 
zo iedereen op de juiste plaats in de organisatie inzetten.

Toegepaste Gezondheidswetenschappen (bachelor)
Ben je gebeten door preventie en een gezonde levensstijl? Werk je graag met mensen 
en zit je niet graag stil? In de bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen leiden 
we je op tot een gezondheidscoach die individuen, groepen of organisaties helpt om hun 
gedrag duurzaam te veranderen in het kader van een gezonde levensstijl.

Sociaal Werk (bachelor)
Ben je sociaal bewogen en zou je later graag met én voor mensen werken? Wil je ze 
helpen bij de uitdagingen in hun leven? En meebouwen aan een duurzame, inclusieve 
en solidaire samenleving? Dan is de bacheloropleiding Sociaal Werk je op het lijf 
geschreven.

HR-support (graduaat)
Ben je geboeid door mensen? En meer bepaald door het begeleiden van mensen tijdens 
hun carrière? Wil je met andere woorden een ondersteunende rol spelen in hun traject 
binnen bedrijven of organisaties? Dan is de opleiding HR-support iets voor jou! Zeker 
wanneer je ook nog eens nauwgezet, efficiënt en discreet werkt, is de kans groot dat jij 
de operationele hr-processen van morgen mee vorm geeft!
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MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 


