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Wil je je relatie met 
patiënten verbeteren? 
Een heldere en efficiënte 
communicatie is daarbij 
essentieel. Patiënten 
moet je respectvol en 
met tact behandelen. 
Wie zich binnen de 
zorgsector vlot in onze 
multiculturele samenleving 
kan voortbewegen en 
daarbij probleemloos 
tussen verschillende talen 
kan schakelen, heeft een 
grote troef in handen. 
Is dat jouw ambitie?

Volg dan de micro 
degree meertalige 
communicatietraining 
voor de zorgprofessional. 
Dit is een deeltraject van 
de bachelor organisatie 
en management, 
afstudeerrichting 
Health Care Management. 

Een micro degree is 
een clustering van 
opleidingsonderdelen 
binnen een specifiek 
domein uit een 
bacheloropleiding. 

Voor alle opleidings-
onderdelen waarvoor je 
slaagt, ontvang je een 
creditbewijs.

Heb je een bachelor of 
master in de zorgsector 
en wil je je talenkennis 
bijschaven? 

Via deze micro degree 
leer je servicegericht 
en professioneel 
communiceren in het 
Frans en het Engels en 
krijg je tools aangereikt 
waarmee je in jouw 
professioneel handelen 
rekening kan houden met 
culterele verschillen.

Programma na opleiding 
orthopedagogie, sociaal werk 
of soortgelijke opleiding
Opleidingsonderdeel semester studieptn

Meertalige communicatie voor 
zorg en welzijn (NL-FR-EN) 1 10

Interculturele bemiddeling 1 3

Totaal 13

Programma na opleiding 
verpleegkunde, logopedie, audiologie 
of soortgelijke opleiding
Opleidingsonderdeel semester studieptn

Communication avec la patientèle 1 5

Communication with patients 1 5

Interculturele bemiddeling 1 3

Totaal 13

Waarom  
deze opleiding? 
Onze troeven.

Je volgt enkel 
het eerste 
semester les en 
dit maximum 
2 dagen per 
week. Perfect 
te combineren 
met deeltijds 
werken dus.



Voor wie is 
deze opleiding 
bedoeld?
Je beschikt over 
een bachelor- of 
masterdiploma binnen 
de zorgsector of je bent 
minstens ingeschreven 
in het diplomajaar van 
bijvoorbeeld een opleiding 
logopedie, verpleegkunde, 
ergotherapie, ....

Hoe schrijf ik  
me in? 
Neem hiervoor 
contact op met de 
studietrajectbegeleider.

Waar en wanneer 
vinden de lessen 
plaats? 
De opleiding begint in 
september, bij de start 
van het academiejaar. 
De lessen vinden 
plaats op de campus 
Schoonmeersen in Gent.

Combineerbaar 
met job of 
diplomajaar
De micro degree heeft een 
studieomvang van dertien 
studiepunten. Voorzie twee 
volle lesdagen per week.
Je volgt alle 
opleidingsonderdelen 
in het eerste semester 
(oktober-januari) samen 
met de studenten Health 
Care Management. 
Zo is dit mooi te 
combineren met 
deeltijds werk of andere 
bijkomende opleiding.

Hoeveel kost  
deze opleiding? 
Het studiegeld bestaat 
uit een vast bedrag 
van 253,60 euro en een 
variabel bedrag van 
12,10 euro per studiepunt. 
Deze micro degree is 
een deeltraject van 
13 studiepunten van de 
bachelor organisatie 
en management, 
afstudeerrichting Health 
Care Management. 
Je schrijft je bijgevolg 
alleen in voor deze 13 
studiepunten. Dat komt 
voor deze micro degree 
dus neer op 410,9 euro voor 
deze volledige vorming.

In het studiegeld zijn de 
kosten van de boeken, 
syllabi, studie-uitstappen, 
enz. niet inbegrepen.

Attest 
Voor alle opleidings-
onderdelen ontvang 
je een creditattest. 
Als je slaagt voor alle 
opleidingsonderdelen, 
ontvang je een attest van 
de micro degree.

Vragen over 
werken en 
studeren?
Heb je vragen over:

 → tijdskrediet
 → Vlaams zorgkrediet
 → loopbaanonderbreking
 → Vlaams opleidingsverlof
 → opleidingscheques
 → andere financiële 
ondersteuning?

Neem dan contact
op met STUVO, de
studentenvoorzieningen
van HOGENT.

STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Contact
Studietrajectbegeleiding:
hogent.be/
studietrajectbegeleiders

Coördinator
Lara Derycke:
lara.derycke@hogent.be

Via deze 
micro degree 
leer je 
servicegericht 
en professioneel 
communiceren 
in het Frans 
en het Engels 
binnen de 
zorgsector.

http://hogent.be/studietrajectbegeleiders
http://hogent.be/studietrajectbegeleiders
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Verantwoordelijke uitgever 
Directie Communicatie

Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1

9000 Gent
T 09 243 22 00

info@hogent.be
hogent.be

De informatie in deze flyer is  
bijgewerkt tot 15 februari 2022

Meer info & inschrijven?

Ga naar hogent.be/mctzp

Ontdek onze andere vervolgopleidingen 
op hogent.be/verder-studeren 

http://hogent.be/mctzp
http://hogent.be/verder-studeren 

