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Welkom! 
Zin om de boeiende wereld van bedrijven en 
management te ontdekken? Dan is de bachelor 
Bedrijfsmanagement iets voor jou! 

Vanaf het eerste jaar kies je een gespecialiseerde 
afstudeerrichting die je voorbereidt op de arbeids
markt. Onze lectoren maken van jou een echte 
vakexpert die bedrijven en organisaties meteen kan 
ondersteunen met specifiek en op maat gesneden 
advies.

Werkplekleren: Let’s do it!
Vanaf het eerste jaar.

Met beide voeten op de werkvloer, dat is 
werkplekleren voor ons.

Deze aanpak heeft tal van duidelijke voordelen:

• Leren on-the-job: je begrijpt de leerstof niet 
alleen sneller, ze blijft ook langer hangen als je ze 
meteen in de praktijk kan toepassen.

• Tastbare resultaten: niets is een betere motivatie 
dan het concrete resultaat zien van je eigen werk.

• Je leert veel meer dan leerstof: de juiste attitudes 
op de werkvloer, meedraaien in de dagelijkse 
praktijk en een flinke dosis zelfredzaamheid zijn 
even noodzakelijk als kennis.

• Je doet echte ervaring op en bent met je diploma 
op zak klaar om aan de slag te gaan.

• De ervaring uit het werkplekleren is ook een 
sterke troef in de zoektocht naar een job. Je 
stroomt dus vlot door naar de arbeidsmarkt.

• Je past de theorie actief toe en wisselt 
verschillende leervormen af. Die variatie werkt 
blijvend motiverend.

Tijdens de modules werkplekleren verwerf je 
competenties die helemaal afgestemd zijn op de 
vraag van de arbeidsmarkt.

BEDRIJFSMANAGEMENTBACHELOR

IETS VOOR JOU?

Persoonlijk en futureproof  
Wat onze studenten Bedrijfsmanagement verwachten? 
Dat varieert. De ene is geboeid door de cijfers en de 
boekhouding van een bedrijf, de andere wil de geheimen 
van de bedrijfsprocessen ontrafelen en nog een andere heeft 
oog voor het commerciële, het logistieke, het meertalige of 
het marketingaspect in een organisatie. Inspelen op deze 
individuele interesses doen we met de afstudeerspecifieke 
opleidingsonderdelen. De overkoepelende vakken geven 
je een brede bedrijfseconomische basis. Sleutelwoorden 
daarbij zijn: ondernemerschap, innovatie, internationaal, 
economie en beroepsgericht. Toekomstgericht ook, want 
de bedrijfswereld beweegt continu en digitaal wordt 
steeds vaker het nieuwe normaal. Daarom gaan we voor 
dynamische inhoud die inspeelt op trends en evoluties. 
Dat we je digitale skills over de afstudeerrichtingen 
heen en ook op maat van de afstudeerrichting 

ontwikkelen, maakt deze opleiding futureproof, net 
als het (knelpunt)beroep waarop ze je voorbereidt.  
In de opleiding ligt de focus op het leren met en in het 
werkveld, en dit vanaf het eerste jaar. Onze docenten zijn 
daarbij een essentiële schakel. Zij komen vaak uit de praktijk 
of staan er nog met een voet in. We kennen onze studenten bij 
naam, staan open voor vragen en hanteren een persoonlijke 
aanpak. Directer dan op stage wordt het contact met de 
werkwereld niet. Howest laat je daarom al in het tweede jaar 
van je eerste bedrijfsstage proeven. Kan je niet wachten? In 
onze incubator geven we je de kans om al tijdens je studies 
te ondernemen. Kijk je graag over de grenzen heen? Een deel 
van je opleiding in het buitenland volgen of een internationale 
stage verruimen je blik op de bedrijfswereld. De inkomende 
Erasmusstudenten in de les zorgen dan weer voor een 
internationale touch op het thuisfront.

De afstudeerrichtingen bereiden je 
voor op een specifiek beroep (met 

toekomst). Daarbij verliezen we de link 
met het werkveld nooit uit het oog. “

“

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design
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STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

KIES JE VOOR DE OPLEIDING BEDRIJFS- 
MANAGEMENT? DAN KIES JE VOOR:

EEN FUNCTIESPECIALISATIE
Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit: 

Als boekhouder of fiscaal adviseur speel je een cruciale rol 
binnen de organisatie waarvoor je werkt. Je kijkt naar cijfers, 
analyseert ze en vertaalt ze in concrete adviezen. Een divers 
takenpakket en een wetgeving die constant evolueert, zorgen 
voor een boeiende job. Door de toenemende digitalisering 
verschuift de focus steeds meer van het uitvoeren van 
boekhoudkundige taken naar adviesverlening.

» Studieprogramma op pagina 6

Afstudeerrichting Financiën en Verzekeringen: 

Als bachelor in financiën en verzekeringen ben je een 
persoonlijke consultant en vertrouwenspersoon. Jij weet 
precies welke risico’s een klant loopt, hoe hij best zijn 
beleggingsportefeuille samenstelt, welke verzekeringen voor 
hem aangewezen zijn en hoe hij zijn vermogen optimaal 
opbouwt en overdraagt naar de volgende generatie. Een 
brede kennis over de vastgoedmarkt laat toe dat je ook in 
de immosector aan de slag kan. Goed om weten: Howest is 
erkend als extern examencentrum voor het behalen van het 
officiële attest kredietbemiddeling.
Wie dit wenst, kan vanaf het tweede jaar kiezen voor het 
algemene traject: Allround Advisor, of voor een van de drie 
specialisatietrajecten: Financial Advisor, Insurance Advisor 
of Real Estate Advisor.

» Studieprogramma op pagina 8

Afstudeerrichting Marketing: 

Als sales of marketeer win je het hart van de klant in een 
wereld die steeds digitaler wordt en waar de trends elkaar snel 
opvolgen. Aan de hand van de nieuwste technologieën zet je 
businessmodellen op hun kop en combineer je traditionele, 
nieuwe én sociale media. Zo help je bedrijven scoren met 
opmerkelijke campagnes en maak je ze futureproof. Wil 
je het ene moment analytisch denken en het andere zot 

uit de hoek komen? Neem je graag initiatief en 
wil je als digital native vooral niet stilstaan? Dan 
is de afstudeerrichting Marketing iets voor jou. 
 
Vanaf het tweede jaar kies je voor een van de twee 
specialisatie trajecten: Marketing & Sales  of Digital Marketing 

» Studieprogramma op pagina 10

Afstudeerrichting Supply Chain Management: 

Je carrière als supply chain manager zit boordevol uitdagingen. 
Bijna alle bedrijven kijken voortdurend naar hoe zij hun 
logistieke processen en de supply chain zo effectief mogelijk 
kunnen invullen met gebruik van de nieuwste technologieën. 
Ons land en de havens spelen niet alleen een cruciale rol 
als logistieke draaischijf in de wereld, ook de ecommerce 
markt blijft groeien en doet de vraag om logistieke profielen 
groeien. Kortom: jobzekerheid gegarandeerd.
Extra specialisatie: Logistic Engineering
Ben je niet alleen gebeten door logistiek, transport en 
techniek, maar heb je ook een passie voor data en IT? Kies 
dan voor de specialisatie Logistics Engineering.
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Keuzetraject Meertalige Bedrijfsorganisatie:

Ligt je passie in het bedrijfsleven en wil je daarbij al je 
opties openhouden? Verlang je ernaar om een spilfiguur te 
worden in een bedrijf en daar projecten te managen? Ben 
je een geboren communicator?  Kies dan voor Meertalige 
Bedrijfsorganisatie. Als afgestudeerde young professional 
heb je een brede bedrijfskennis en word je de spil van de 
organisatie. Als meertalige, digitale comanager zorg je 
ervoor dat alles op rolletjes loopt binnen de organisatie. 
Jouw meertaligheid en projectmatige aanpak worden jouw 
troeven waar elk bedrijf zit op te wachten! 

» Studieprogramma op pagina 14

Je kan gespecialiseerde vakkennis 
inzetten in verschillende sectoren

OF OF

Je kan brede bedrijfs kennis 
inzetten in een specifieke sector

Je bent multi-inzetbaar in elk 
bedrijf en elke organisatie

EEN FUNCTIESPECIALISATIE
EEN SECTORSPECIALISATIE EEN BREDE BEDRIJFS- EN

MANAGEMENTOPLEIDING

EEN SECTORSPECIALISATIE
Keuzetraject International Business Management:

Droom je van een carrière in een internationaal bedrijf of 
in het buitenland? Dan is dit keuzetraject iets voor jou! Een 
groot deel van de lessen volg je samen met studenten van 
over de hele wereld, waardoor je meteen de kans krijgt om je 
interculturele vaardigheden te oefenen, met internationals te 
communiceren en een internationaal netwerk uit te bouwen.
Via diverse werkveldprojecten in en met bedrijven leer je 
samenwerken, een team aansturen, plannen, vergaderen, 
presenteren en ontwikkel je je managementskills. Je wordt 
dus volledig klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven!
Dit keuzetraject legt extra nadruk op ervaring opdoen 
buiten België. In het derde jaar is dit ook geen vrijblijvende 
optie meer en trek je voor minstens één semester naar het 
buitenland.

» Studieprogramma op pagina 16

Keuzetraject Sport Business Management:

Heb je een hart voor sport én voor bedrijfsmanagement? 
Dan is het keuzetraject Sport Business Management iets 
voor jou.
Grote sportteams leveren veel meer dan sportieve prestaties 
alleen. In wezen zijn het bedrijven die achter de schermen 
gerund worden door een professioneel team.  
In dit keuzetraject leer je hoe je ook buiten het terrein kan 
bijdragen aan het succes van een sportclub. Je ontdekt alle 
aspecten van ‘management in de sportwereld’: commercieel, 
marketing, events, juridisch, … Innovatieve dataanalyse en 
social media spelen hierbij een belangrijke rol. 

» Studieprogramma op pagina 18

Keuzetraject Chinese Business Studies: 

Wil je later zakendoen in of met China? Ben je geboeid 
door de Chinese taal, cultuur, geschiedenis en economie? 
Dan is dit keuzetraject binnen de bacheloropleiding 
Bedrijfsmanagement iets voor jou.
Dit keuzetraject is niet alleen nieuw, het is ook uniek in 
Vlaanderen. Het bereidt je optimaal voor om succesvol 
handel te drijven met het Verre Oosten en zo mee te surfen 
op de snelle groei van de Chinese economie. 
Je krijgt enerzijds een stevige taalbasis zakelijk Chinees zodat 
je zakenrelaties je ernstig nemen. Anderzijds leer je in detail 
hoe de Chinese bedrijfswereld in elkaar steekt. Uiteraard 
komen daarnaast ook de Chinese cultuur, geschiedenis en 
lokale gebruiken aan bod. Dat ontdek je ook ter plaatse, 
want tijdens dit keuzetraject trek je minstens één keer naar 
China voor studie of stage.

» Studieprogramma op pagina 20

Keuzetraject Healthcare Business Management: 

Hou je van de medische wereld en van het ondersteunen 
van  artsen, specialisten, patiënten en labo’s? Wil je er mee 
voor zorgen dat alles op wieltjes loopt zonder dat je zelf 
medische handelingen uitvoert? Kies dan voor Healthcare 
Business management. Naast een bedrijfskundige 
achtergrond, dompelen we je ook onder in onder andere 
anatomie, pathologie, medische terminologie, deontologie 
in de gezondheidszorg...
Kortom, je begrijpt perfect de noden van de ziekenhuizen, 
huisartsenpraktijken, labo’s enz. 

» Studieprogramma op pagina 22

EEN BREDE BEDRIJFSOPLEIDING
Keuzetraject Toegepaste Bedrijfseconomie: 

Dit keuzetraject leidt je op tot een business consultant die zich vastbijt in hoe bedrijven functioneren. Je begrijpt hoe alles binnen 
een organisatie met elkaar verbonden is en weet hoe je processen kan bijsturen en optimaliseren. Dankzij jou vallen heel wat 
puzzelstukjes in elkaar. Je grootste troeven? Je multiinzetbaarheid en je helikopterzicht op de verschillende afdelingen van een 
onderneming.

» Studieprogramma op pagina 24
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Accounting 
Gedurende de 3jarige opleiding 
word je een expert op het vlak 
van vennootschapsboekhouden; 
consolidatie en management 
accounting!

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Meteen in de praktijk 
Door de talrijke projecten met en in 
bedrijven,  leer je om onmiddellijk de 
theorie om te zetten in de praktijk!   
Hierdoor heb je zeker een stapje voor 
bij je eerste werkervaring!

DE ALGEMENE MODULES

De opleiding voor alle leergierige, kritische en 
cijfer-minded studenten.  In deze opleiding leer je 
via cijfers een bedrijf managen, zowel vandaag 
als in de toekomst. Met een studieprogramma dat 
praktijkgericht en digitaal innovatief is, stomen we 
je klaar voor een boeiende carrière in accountancy 
en fiscaliteit.

🛥🛥 💡💡 
Financieel
Als accountant word je de financieel 
raadgever van jouw klant.  Je leert hoe 
je op een gepaste wijze advies kunt 
geven.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Nieuwste digitale innovaties  
Je leert werken met de meest recente 
software, een absolute must in de 
digitale wereld van accounting. Onze 
futureproof opleiding groeit mee met 
de evoluties en trends van bedrijven.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Belasting en BTW
Kennis van fiscaliteit is noodzakelijk 
om optimalisaties te kunnen 
uitvoeren.  Na deze 3 jaar heb je een 
kennis van oa btw, personenbelasting 
en vennootschapsbelasting.

🦸🦸 

 
 

Persoonlijke aanpak en
begeleiding  
Wij benaderen de studenten op een 
individuele en persoonlijke manier. Je 
kan je niet alleen als student maar ook 
als persoon verder ontplooien.

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Accounting fundamentals 
(6 SP)

Accounting advanced (6 SP) Financial management 
(6 SP)

Interne en externe 
controle (3 SP)

Accounting expert (6 SP)

Financieel expert (3 SP) Personenbelasting (6 SP) Vennootschaps-
boekhouden en 
vennootschaps recht (3 SP)

Vennootschapsbelasting 
(6 SP)

Computerboekhouden 
(3 SP)

BTW en andere indirecte 
belastingen (6 SP)

Enterprise Resource 
Planning & Business 
Intelligence (3 SP)

Fiscale update en Fiscale 
procedure (3 SP

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
Project future proof bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, 
bedrijfsbezoeken, 
werkveldverkenning case 
accountancy en case 
fiscaliteit

Werkveld 4 (9 SP)
Case en 20 werkdagen 
bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 sp)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen 
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid 
van een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)         
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als accountant-fiscalist

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud

 ONZE TROEVEN  

UITGELEGD:
@HOMEDeze opleiding kan je ook in afstandsonderwijs volgen
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Financial Advisor
Je verdiept je in beleggingen en 
financiële analyse. Zowel parti
culieren als ondernemingen 
zijn gebaat met jouw expertise 
als financieel adviseur.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 Consultant met een brede kijk
Je bent een allround consultant in de domeinen finance, insurance en 
real estate en hebt een helikopterview op het totaalbeeld van de klant. 

🛥🛥 💡💡 Specialiseren op maat van je interesses
Je krijgt gespecialiseerde vakken van experts uit het werkveld en groeit 
tijdens de 2 stageperiodes uit tot een echte specialist.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 Praktijkgerichte en futurproof opleiding
Je volgt de evoluties en trends in je sector op de voet en bent klaar voor 
de toekomst.

HET ALGEMENE TRAJECT
DE SPECIALISATIETRAJECTEN

UITGELEGD:
UITGELEGD:

Word een echte uitblinker in financiën, verzekeringen én vastgoed! Vanuit 
jouw passie adviseer en bescherm je je klanten met betrekking tot hun 
vermogen. Met je analytische skills en je commerciële flair ben je een 
persoonlijke consultant en vertrouwenspersoon. 

🦸🦸 

 
 

Insurance Advisor
Breng de risico’s van je klant in 
kaart en ga op zoek naar de ge
paste verzekering. Zowel voor 
particuliere klanten als onder
nemingen ben je als insurance 
advisor een belangrijke schakel 
en zorg je voor gemoedsrust. 

Real Estate Advisor
Je doet kennis op in de ver
schillende stromingen van de 
vastgoedsector. Zowel bemid
deling als syndic zijn jou niet 
vreemd. Ook in de project
ontwikkeling sta je sterk.

🛥🛥 💡💡 

🤝🤝 
 Allround Advisor
Je doet kennis op in 3 domeinen: 
financiën, verzekeringen en vast
goed. Deze mix geeft jou inzicht 
in verschillende sectoren zodat je 
jouw klanten optimaal advies kan 
geven over hun totale vermogen.

FINANCIËN EN VERZEKERINGEN
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP) 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Bank en beurs 
fundamentals (3 SP)

Fiscaliteit (3 SP) Bank en beurs 
advanced (3 SP)

Specialisatie Allround Advisor
• Bank en beurs expert (3 SP)
• Verzekeringen expert (3 SP) 
• Vastgoed expert (3 SP) 

Specialisatie Allround Advisor
• Digital trends (3 SP)
• Keuzemodule (3 SP)

Verzekeringen 
fundamentals (3 SP)

Verzekeringsrecht (3 SP) Verzekeringen 
advanced (3 SP)

Specialisatie Financial Advisor
• Bank en beurs expert (3 SP) 
• Compliance & data protection 

(3 SP) 
• Financial risk management 

(3 SP)

Specialisatie Financial Advisor
• Business consulting (3 SP)
• Finance trends (3 SP) 

Vastgoed fundamentals 
(3 SP)

Vastgoed advanced 
(3 SP)

Specialisatie Insurance Advisor
• Transportverzekering (3 SP)
• Insurance trends (3 SP)

Specialisatie Insurance Advisor
• Verzekeringen expert (3 SP) 
• Riskmanagement en 

preventie (3 SP)
• Acceptatie en tarifering (3 SP)

Specialisatie Real Estate Advisor
• Waardebepaling en 

schatting (3 SP)
• Real estate trends (3 SP)

Specialisatie Real Estate Advisor
• Vastgoed expert (3 SP) 
• Bouwkunde (3 SP) 
• Projectontwikkeling (3 SP)

Blockchain & smart 
contracts (3 SP)

Sales & klantgerichtheid (3 SP)

Financial planning 
fundamentals (3 SP)

Financial planning advanced 
(3 SP)

Financial planning expert 
(3 SP)

Financiering en 
waarborgen (3 SP)

Innovation consulting (3 SP) Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
Project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, 
werkveldverkenning, 
softwaretraining, 
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
Case en 25 werkdagen 
bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 sp)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 Werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation 
management (3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde 
taal extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als adviseur

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

@HOMEDeze opleiding kan je ook in afstandsonderwijs volgen

Afhankelijk van je voorkeur kan je vanaf jaar 2 kiezen uit verschillende specialisaties.
/ Ben je gebeten door beleggen en finance, dan is de specialisatie Financial Advisor beslist iets voor jou.
/ Wil je je verdiepen in verzekeringen en risk management, dan kan je kiezen voor de specialisatie Insurance Advisor.
/ Is vastgoed je passie? Als Real Estate Advisor kan je hét verschil maken in deze boeiende sector. 
Wil je eerder een stevige basis van de 3 domeinen? Kies dan voor het algemene traject Allround Advisor.

 ONZE TROEVEN  WIST JE DAT...

Wil je als zelfstandige starten? 
Onze opleiding is erkend door 
het FSMA zodat je in de bank en 
verzekeringswereld aan de slag kan. 

Bank- & verzekeringsspecialist en 
syndicus zijn knelpuntberoepen. Start 
vandaag nog om je werkzekerheid in de 
toekomst vast te leggen.

Met het diploma op zak, ben 
je klaar om je BIVstage aan te 
vatten.

Programma onder voorbehoud

OF

OF

OF

OF

OF

OF
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SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Marketing fundamentals 
1 (6 SP)

Marketing fundamentals 
2 (6 SP)

Marketing advanced 
(6 SP)

Marketing expert (3 SP)

Marketingcommunicatie 
fundamentals (3 SP)

E-commerce (3 SP) Marketingcommunicatie 
advanced (3 SP)

Market research 
fundamentals (3 SP)

Market research 
advanced (3 SP)

Marketing & Languages 
Engels (3 SP)

Marketing & Languages 
Frans (3 SP)

Sales fundamentals (3 SP) 
en Beurs en events (3 SP)

Of

Digital marketing 
fundamentals (6 SP)

Sales advanced (3 SP)

Of

Digital marketing 
advanced (3 SP)

Sales expert (3 SP)

Of

Digital marketing expert 
(3 SP)

ICT-advanced (3 SP)

Photoshop

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
Project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Werkveldopdracht 
en meerdaagse studiereis

Werkveld 4 (9 SP)
30 Werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 sp)
Opdrachten uit het 
werkveld

Werkveld 6 (21 SP)
65 Werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)
- Ondernemen
- Grafische vormgeving
- CRM
- Events
- Creative design
- Video

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als marketeer

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

MARKETING
2023 - 2024

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Marketing 
Inleiding tot het marketingproces om 
een doelgerichte strategie op te stellen 
en te vertalen naar klantgerichte 
acties.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Sales
Als sales ben je het gezicht van 
je bedrijf. Leer klanten zoeken, 
benaderen en onderhouden. Volg 
verkoopresultaten op, leer omgaan 
met moeilijke situaties en gebruik 
aangepaste salestools in verschillende 
situaties.

DE ALGEMENE MARKETING-

DE SPECIALISATIETRAJECTEN

MODULES UITGELEGD:

UITGELEGD:

🦸🦸 

 
 

Werkveld
Met twee stages en concrete 
bedrijfsprojecten start je je 
eerste job met een stevige brok 
werkervaring!

Hou je van een opleiding met veel variatie 
waarin je strategie, sales of digitale marketing 
en marketingtools wil combineren, dan is deze 
opleiding beslist iets voor jou. 
Enerzijds leer je strategisch denken en het brede 
kader zien, anderzijds pas je de kennis meteen 
concreet toe.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Marketingcommunicatie
Wat is een communicatieplan, hoe doe 
je aan merkenbeleid en hoe steekt de 
communicatiemix ineen? Leer goede 
content maken, verspreiden en 
opvolgen door de impact te meten.

Market Research
Ontdek de onderzoekstechnieken op 
basis waarvan marketingbeslissingen 
genomen worden. Leer cijfers en data 
correct interpreteren en inzetten.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Digital Marketing
Krijg strategisch inzicht en zet de 
juiste tools in om de hoogste en beste 
return te halen uit je eigen acties en 
platformen. Stop niet bij een leuke 
site of mooie beelden, maar ga voor 
strategische marketing die perfect 
meetbaar is en die echte impact heeft.

Afhankelijk van je voorkeur kan je vanaf jaar 2 kiezen uit verschillende specialisaties:
/ Ben je een geboren verkoper, dan ga je beslist voor de specialisatie Marketing & Sales
/ Digitale enthousiastelingen kunnen bij ons kiezen voor Digital Marketing

Al een bachelordiploma op zak? 
Bekijk ons ‘Track M’, hét verkorte traject 
tot marketingspecialist.
Surf naar: howest.be/trackm

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Supply Chain management
Inleiding tot supply  chain.  Vanaf het 
1ste  jaar word je  ondergedompeld 
met cases/opdrachten rechtstreeks 
uit het werkveld.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Keuzetraject Logistics Engineering
Dit is  dé logistieke job van morgen. 
In dit keuzetraject leer je hoe je de 
nieuwe ‘Bright Logistics’ inzichten 
toepast in een bedrijf aan de hand van 
de juiste technologie. 

HET KEUZETRAJECT
UITGELEGD:

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Werkveld
Door een nauwe samenwerking 
met het werkveld d.m.v. 
gastsessies op campus 
en  bedrijfsbezoeken word je 
klaargestoomd voor een functie 
met doorgroeimogelijkheden.

West-Vlaanderen is als één van de logistieke 
hotspots the place to be voor Supply Chain 
managers. Industrie, handel of e-commerce: Supply 
Chain Management is de olie die het systeem doet 
draaien. Dus ben jij dat organisatorisch talent en 
die echte teamplayer die van variatie houdt? Dan is 
deze opleiding op jouw lijf geschreven.

🚚🚚       📦📦 

🛃🛃 
Douane
Bij internationale handel en export 
is het een must om een stevige basis 
rond douaneformaliteiten op te 
bouwen.

🛥🛥 💡💡 
Havenlogistiek
Krijg een totaalbeeld van de logistieke 
aspecten en economische impact van 
de haven van Zeebrugge. 

🦸🦸 

 
 

Stage
Je stage start al in het derde semester. 
Drie stageperiodes bij éénzelfde 
werkgever zorgen voor specialisatie 
in het desbetreffende vakgebied, 
wat leidt tot maximale kansen tot 
aanwerving.

Afhankelijk van je voorkeur kan je vanaf jaar 2 kiezen uit verschillende specialisaties:
/ Supply Chain Management: als logistieke professional kan je bij vrijwel elke organisatie je toegevoegde waarde bewijzen.
/ Logistics Engineering: als logistics engineer bezit je een ruime kennis rond de data-analyse in de supply chain. 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP) 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Supply chain 
management (6 SP)

Total Quality 
Management (6 SP)

Wegvervoer (3 SP) Interne logistiek (3 SP) Vervoersrecht en 
goederenverzekering 
(6 SP)

Enterprise resource 
planning (ERP) (3 SP)

Douane fundamentals 
(3 SP)

Douane advanced (3 SP)

OF 

Logistics engineering 
technology basics (3 SP)

Zorglogistiek (3 SP) 
New supply chain & 
blockchain (3 SP)

OF

Logistics engineering 
technology advanced 
(= Bright logisitics) (6 SP)

Havenlogistiek toegepast 
op de haven van 
Zeebrugge (3 SP)

Business intelligence (3 SP)

OF

Business intelligence for 
Logistics engineering (3 SP)

Zeevervoer (3 SP)

Warehouse management 
(3 SP)

International Trade 
Languages (3 SP)

Binnenscheepvaart, 
spoor-, lucht- en 
intermodaal vervoer (3 SP)

Labo interne logistieke 
technologie (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

UNIEK SPECIALISATIETRAJECT BINNEN 1 BEDRIJF

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
Project future proof supply 
chain

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, opdrachten uit 
het bedrijfsleven

Werkveld 4 (9 SP)
30 Werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 sp)
Real life supply chain 
management challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 Werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als logistiek manager

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

DUALOGISTIEK+
Deze opleiding 
biedt een uniek 

stagetraject!DE ALGEMENE MODULES
UITGELEGD:

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud



Howest / 14 YOUR FUTURE STARTS HERE / 15

MEERTALIGE BEDRIJFSORGANISATIE
2023 - 2024

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Meertalige communicatie 
Je leert professioneel communiceren 
in drie talen, zowel mondeling als 
schriftelijk. 
Jij wordt dé communicator binnen en 
buiten het bedrijf. 
Bovendien specialiseer je je nog in een 
vierde taal, Spaans of Chinees. 

DE ALGEMENE MODULES

Ben jij een organisator die altijd de feestjes en 
events voor je vrienden plant? 
Ben je bovendien communicatief sterk? 
Dan is het keuzetraject Meertalige 
Bedrijfscommunicatie beslist jouw keuzetraject!
Wij leren je je talenten voor meertalige 
communicatie en projectmanagement verder 
ontdekken en aanscherpen. 

🛥🛥 💡💡 
Digitale expertise
Bij afstuderen ben jij de expert 
op gebied van Office Tools, een 
waardevolle troef om vlot en efficiënt 
je job uit te oefenen. 
Je bent een trendsetter die de nieuwste 
digitale tools als eerste implementeert 
in je dagdagelijkse bezigheden.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
(Digital) Trends
Wij geven je de kans om je honger 
naar nieuwe business trends te stillen 
door ze te ontdekken, onderzoeken 
en toe te passen.  Misschien kan je 
zo mee het verschil maken tijdens je 
stage.

UITGELEGD:

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP) 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Digital tools (3 SP) Digitale en sociale media 
(3 SP)

Specialisatie Meertalige 
Bedrijfsorganisatie 
• Grafische vormgeving (3 SP)

Digital expert (3 SP) Digital advice (6 SP)

Word (3 SP) Specialisatie Klantrelatiebeheer
• CRM (3 SP)

(Digital) trends (3 SP)

Excel (3 SP)

Professionele 
communicatie 1 (3 SP)

Professionele 
communicatie 2 (3 SP)

Specialisatie Meertalige 
Bedrijfsorganisatie
• Professionele 

communicatie 3 (3 SP)
• Professional 

Communication 3 (3 SP)
• Communication 

professionnelle 3 (3 SP)
• Keuzetaal Spaans/ 

Chinees 1 (3 SP)

Specialisatie Meertalige 
Bedrijfsorganisatie
• Professionele 

communicatie 4 (3 SP)
• Professional 

Communication 4 (3 SP)
• Communication 

professionnelle 4 (3 SP)
• Keuzetaal Spaans/ 

Chinees 2 (3 SP)

Corporate communication 
(6 SP)

Communication 
professionnelle 1 (3 SP)

Communication 
professionnelle 2 (3 SP)

Professional 
Communication 1 (3 SP)

Professional 
Communication 2 (3 SP)

Specialisatie 
Klantrelatiebeheer
• Sales Expert (3 SP)

Specialisatie 
Klantrelatiebeheer
• Professionele 

communicatie 3 (3 SP)
• Keuzetaal Frans 3/

Engels 3 (3 SP)
• Sales fundamentals (6 SP)

Specialisatie 
Klantrelatiebeheer
• Professionele 

communicatie 4 (3 SP)
• Keuzetaal Frans 4/ 

Engels 4 (3 SP)
• Sales advanced (3 SP)
• Business Intelligence 

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Projectmanagement en 
ontdekking van jouw 
toekomstige werkomgeving 

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmananagement 
en uitdieping van  jouw 
toekomstige werkomgeving

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis en samenwerking 
met het werkveld

Werkveld 4 (9 SP)
Eventmanagement en stage               

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Stage (21 SP)

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Intercultural 
Communication (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als adviseur

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

OF

OF OF

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud

🛥🛥 💡💡 

🤝🤝 
Klantrelatiebeheer
Door je sociale ingesteldheid geniet je van diverse klantencontacten. 
We leren jou hoe de back office van het sales afdeling  werkt en welke rol 
je hierin kan opnemen. 
Je wordt een krak  in  Customer Relationship Management voor elk bedrijf. 

HET ALGEMENE TRAJECT
HET SPECIALISATIETRAJECT

UITGELEGD:
UITGELEGD:

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Meertalige bedrijfsorganisatie 
Met je meertalige communicatieve 
vaardigheden en je digitale expertise 
in combinatie met je allround 
bedrijfskundige kennis, kan je in elk 
soort bedrijf, in elk departement een 
coördinerende functie opnemen. 
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
International Business
Van bij de start krijg je de basisbeginselen van internationaal 
ondernemen mee. Verdiepen doen we in Supply Chain 
Management, Management Accounting, International Trade, 
International Business Law, e.a. 

🛥🛥 💡💡 
Consumer Behaviour in world perspective
Je wordt ingeleid in het gedrag van consumenten in Europa en de 
rest van de wereld.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
International Marketing
Bestudeer het marketingproces in een internationale context en 
maak een marketingplan op voor een bedrijf met internationale 
ambitie. Verdiepen doe je o.a. in International Trade en Export 
Marketing.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Intercultural and cross-cultural communication
Scherp je interculturele vaardigheden aan om met succes te 
kunnen functioneren binnen een geglobaliseerde professionele 
en sociale context.

DE ALGEMENE MODULES

Je voelt het kriebelen om naar het buitenland 
te gaan? Je bent internationaal gericht en 
open-minded? Dit internationaal gericht 
studieprogramma, deels in het Engels stoomt 
je klaar voor een boeiende carrière in een 
internationaal bedrijf of in het buitenland.

UITGELEGD:

Deze lessen volg je samen met 

buitenlandse studenten en in het Engels

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Buitenlandse ervaring
Minstens één semester ga je helemaal 
internationaal. Je kan dat doen met een studie 
bij één van onze vele buitenlandse partners en/
of een stage in het buitenland.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Internationale experten
Voor modules en opdrachten die specifiek 
zijn voor de opleiding krijg je les en coaching 
van ervaringsdeskundigen, personen die 
professioneel in een internationale context 
werken.

🦸🦸 

 
 

Uitdagende projecten
Eén van de belangrijke en uitdagende  op-
drachten  midden in jouw opleiding is om voor 
een Belgisch bedrijf een exportplan op te stellen 
en daarvoor in het kader van een internationale 
handelsmissie ook effectief in het buitenland 
aan prospectie te doen.

 ONZE TROEVEN  

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

VERPLICHT SEMESTER 5 OF 6 IN HET BUITENLAND

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Supply chain 
management (6 SP)

Total Quality 
Management (6 SP)

Management accounting 
(6 SP)

Export Marketing (3 SP) Global Trends (3 SP)

International Marketing 
(3 SP)

Sales fundamentals (3 SP) Business intelligence (3 SP) International Trade (3 SP)

International Business 
(3 SP)

Inclusive Business 
Communication (3 SP)

CRM (3 SP)

Market research 
fundamentals (3 SP)

International Business 
Law (3 SP)

Change Management 
(3 SP)

International Trade 
Languages (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
Project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, 
bedrijfsbezoeken, 
werkveldverkenning en 
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 Werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 sp)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 Werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als international manager

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Sports Landscape 
Je verkent de sportwereld en 
bestudeert businessmodellen van 
bedrijven en organisaties  uit de 
sportwereld (zoals Decathlon en 
Nike). Via bedrijfsbezoeken kom 
je onmiddellijk in contact met de 
boeiende en dynamische sportsector.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Sport Marketeer 
Ondersteun bedrijven en organisaties 
uit de sportwereld met hun marketing.

ONTDEK ENKELE MODULES

Sport is booming business. In deze opleiding 
combineer je jouw passie voor sport met een 
stevige basis managementskills. Je wordt 
ondergedompeld in alle aspecten van de 
bedrijfskunde.   En bovendien pas je deze vanaf 
dag één toe op de sportwereld.

🛥🛥 💡💡 
Sports Marketing
Ontdek hoe je de marketing voor 
bedrijven en organisaties in de 
sportsector kan ondersteunen. 
Studenten zetten samen een 
sportevent op. Hierbij houd je 
rekening met de marketing, maar 
ook met de financiële, logistieke 
en praktische  aspecten van het 
organiseren van een event.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Sport event organiser
Je organiseert events waarbij je 
zowel de productie van het event 
als het budget, de communicatie en 
het globale overzicht van het event 
bewaakt.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Sport Analytics & Fan Industry
Omdat data het nieuwe goud is, 
mag een vak als Sport Analytics en 
Fan Industry niet ontbreken in jouw 
opleiding. Je leert hoe je data kan 
inzetten om bedrijven en organisaties 
uit de sportsector te ondersteunen: 
hoe kan data ingezet worden voor 
de nationale selectie, welk dataspoor 
laten fans na op hun social media of in 
het stadium,...?

🦸🦸 

 
 

Sport data analist
Je adviseert organisatie  en bedrijven 
rond het verzamelen, bijhouden en 
inzetten van data om strategische 
doelstellingen te bereiken.

UITSTROOMPROFIELEN

SPORT BUSINESS MANAGEMENT
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Marketing fundamentals 
1 (6 SP)

Marketing fundamentals 
2  (6 SP)

Digital marketing 
fundamentals (6 SP)

Sports analytics & fan 
industry (6 SP)

AI in sport (3 SP)

Sports landscape (3 SP) Sport & sales (3 SP) Turning sports data into 
practice (3 SP)

Events fundamentals 
(3 SP)

Events advanced (3 SP) Sportrecht (3 SP)

Trends en technologie in 
de sport (3 SP)

ICT advanced (3 SP) Ondernemen in sport 
(3 SP) 

Sponsoring in de sport 
(3 SP)

EHBO, REA en AED (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Bedrijfsbezoeken, 
werkveldverkenning en 
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als sportmanager

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

Je bent breed opgeleid in de verschillende aspecten van bedrijfsmanagement. Hierdoor ben je 
ook in andere bedrijven inzetbaar. Dankzij de extra focus op de context van de sportsector ben 
je een gegeerd profiel voor deze sector.

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Chinese Business 
Je ontdekt hoe de Chinese 
bedrijfswereld in elkaar zit. Hierdoor 
kan je advies geven aan bedrijven die 
zaken doen met en voor China.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Ontdek China 
Je maakt kennis met een boeiende en 
groeiende Chinese economie. Je wordt 
ondergedompeld in het zakendoen, 
maar ook de etiquette en de Chinese 
cultuur. De kers op de taart is een 
bezoek aan China tijdens je studies.

DE ALGEMENE MODULES

Marco Polo achterna dankzij dit unieke keuzetraject 
in Vlaanderen: leer succesvol handel drijven met 
het Verre Oosten, een zakelijk netwerk uitbouwen 
in China en surf mee op de spectaculaire groei van 
de Chinese economie. Een brede businessopleiding 
toegespitst op de Chinese markt!

🛥🛥 💡💡 
Spoken Chinese
Je krijgt een stevige basis van de 
zakelijke Chinese taal. Hierdoor 
kan je na de studies een aardig 
mondje Chinees spreken. Dit wekt 
het vertrouwen bij toekomstige 
zakenpartners.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Een brede businessopleiding in 
een specifieke markt  
Je krijgt een brede businessopleiding 
(marketing, financiën, juridisch, 
kwaliteit, logistiek,...) maar wel 
toegespitst op de Chinese markt. 
Hierdoor heb je na afstuderen tal van 
mogelijkheden.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Chinese culture
Wat maakt de Chinese cultuur en 
samenleving zo specifiek? Je leert 
Chinese (zakelijke) gewoontes te 
kaderen in een rijke geschiedenis en 
boeiende cultuur. 

🦸🦸 

 
 

Echte China experten
Je krijgt les van experts uit de praktijk. 
Bovendien werk je heel vaak samen 
met de bedrijfswereld. 

 ONZE TROEVEN  

UITGELEGD:

Specialisatie Sales:  Als salespersoon ben je het gezicht van je bedrijf, je leert klanten zoeken, benaderen en opvolgen. Je leert verkoopresultaten op te 
volgen en omgaan met moeilijke verkoopsituaties en salestools.

CHINESE BUSINESS STUDIES
2023 - 2024

UNIEK!

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Chinese Business (3 SP) Chinese cultuur en 
samenleving (3 SP)

Chinese Import & Export 
(3 SP)

Chinese Intercultural 
Competences (3 SP)

Chinese Business Trends 
(3 SP)

Sales fundamentals (3 SP) Export Marketing (3 SP) E-commerce in China 
(3 SP)

International marketing 
(3 SP)

Change Management 
(3 SP)

Business intelligence (3 SP)

Spoken Chinese 1 (3 SP) Spoken Chinese 2 (3 SP) Spoken Chinese 3 (3 SP) Chinese For Business 1 
(6 SP)

Chinese For Business 2 
(6 SP)

Market research 
fundamentals (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Bedrijfsbezoeken, 
werkveldverkenning en 
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Written Chinese 1 (3 SP) Written Chinese 2 (3 SP) Written Chinese 3 (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            

Personal & professional development 3 (3 SP)                       Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT 
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP) 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Digital tools (3 SP) Word (3 SP) Digitale expert(3 SP)

Excel (3 SP)

Professionele 
communicatie 1 (3 SP)

Professionele 
communicatie 2 (3 SP)

Professionele 
communicatie 3 (3 SP)

Professionele 
communicatie 4 (3 SP)

Keuzemodule (6 SP)

Communication 
professionnelle 1 (3 SP)

Communication 
professionnelle 2 (3 SP)

Communication 
professionnelle 3 (3 SP)

Professional 
Communication 1 (3 SP)

Professional 
Communication 2 (3 SP)

Anatomie en Pathologie 
2 (3 SP)

Anatomie en Pathologie 
3 (3 SP)

Anatomie en Pathologie 1 (3 SP) Medische terminologie 
1 (3 SP)

Medische terminologie 
2 (3 SP)

Healthcare 2 (3 SP)
• Medische terminologie 
• Dictaten - Speech 

Healthcare 1 (3 SP)
• Deontologie (2 SP)

• EHBO (1 SP)

Beleid en organisatie 
van de gezondheidszorg 
(3 SP)

Healthcare trends & tools Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K Werkveld 1 (3 SP)
Werkveld 1
Projectmanagement en 
ontdekking van jouw 
toekomstige werkomgeving 

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmananagement 
en uitdieping van  jouw 
toekomstige werkomgeving

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis en samenwerking 
met het werkveld  

Werkveld 4 (9 SP)
Eventmanagement en 
stage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Stage (21 SP)

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Intercultural 
Communication (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als adviseur

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Medische vakken 
We dompelen je onder in de 
medische wereld vanaf semester 1. 
Dankzij vakken zoals Anatomie en 
Pathologie, Medische Terminologie 
en Deontologie, ben jij het perfecte 
aanspreekpunt voor  zowel  artsen, 
specialisten, verplegend personeel als 
voor  patiënten. 

Ligt je hart bij de zorgsector, kies dan voor 
Healthcare Business Management. 
Dankzij de medische kennis die je opdoet, ben je 
perfect inzetbaar in ziekenhuizen, privéprakrijken  
woonzorgcentra en de farmaceutische sector. Via 
keuzevakken kan je extra expertise opdoen om 
een coördinerende rol op te nemen op financieel of 
logistiek vlak in de zorgsector.

🛥🛥 💡💡 
Keuzevakken
Dankzij de keuzevakken, beslis je 
zelf of je je verder specialiseert 
in Zorglogistiek, Supply Chain 
Management, Management 
Accounting, …

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Healthcare trends & tools
Voor het vak Healthcare trends & 
tools, krijg je de kans om naar de 
grootste medische beurs te gaan die 
jaarlijks in Düsseldorf plaatsvindt. 
Dankzij de inspiratie die je daar 
op doet, ben je klaar om aan je 
bachelorproef te beginnen. 

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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UITGELEGD:
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👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
Brede focus en inzetbaarheid 
Je leert alle aspecten van een bedrijf 
of organisatie kennen.    Je wordt  all-
rounder die binnen het bedrijf vlot 
verbanden legt tussen verkoop, 
inkoop, marketing en finance.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
All round profiel 
Je begrijpt hoe alles binnen een 
organisatie met elkaar verbonden is 
en weet hoe je processen kan bijsturen 
en optimaliseren. Dankzij jou vallen 
heel wat puzzelstukjes in elkaar.

DE ALGEMENE MODULES

Je bent hét Zwitsers zakmes van de businesswereld! 
Je bent sterk geïnteresseerd in economie en je 
begrijpt graag hoe alles binnen een organisatie 
met elkaar verbonden is en hoe je processen kan 
bijsturen en optimaliseren. Dankzij jou vallen heel 
wat puzzelstukjes in elkaar. Na deze opleiding ben 
je multi-inzetbaar in elk bedrijf en elke organisatie. 

🛥🛥 💡💡 
Digitale skills
Je kunt vlot overweg met de heden-
daagse softwaretools zoals ERP, 
WMS  en CRM die de bedrijfsvoering 
aansturen.
Je leert werken met grafische software 
en behaalt een Google Marketing 
certificaat. Je wordt futureproof   op-
geleid.

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
 

 

👩👩👩👩📱📱 

🎯🎯💡💡 
AI fundamentals
Leer hoe je  grote hoeveelheden data 
kan analyseren en visualiseren om zo 
gefundeerde beslissingen te nemen. 
Krijg inzicht in hoe je AI kan inzetten 
om nog betere resultaten te behalen 
met je bedrijf/ organisatie.

 

💬💬 

🤝🤝😀😀 
Project Management
Als voorbereiding op de projecten 
die je zal uitvoeren tijdens de 
werkveldmodules leer je hier hoe je 
een project aanpakt van A tot Z.

🦸🦸 

 
 

Ervaring opdoen samen met en 
in bedrijven en organisaties
Vanaf de start van je studies kom je 
in contact met het wekveld. Je krijgt 
de kans om twee projecten in en voor 
bedrijven en organisaties uit te voeren 
Je loopt een korte stage van 6 weken in 
semester 4 en een lange stage van 13 
weken in semester 6. Wist je trouwens 
dat 2/3 van de studenten mag blijven 
werken op hun stageplaats. 

 ONZE TROEVEN  

UITGELEGD:

TOEGEPASTE BEDRIJFSECONOMIE
2023 - 2024

SEMESTER 1 (30 SP) SEMESTER 2 (30 SP) SEMESTER 3 (30 SP) SEMESTER 4 (30 SP) SEMESTER 5 (30 SP) SEMESTER 6 (30 SP)

SP
EC

IA
LI

SA
TI

E

Supply chain 
management (6 SP)

Total Quality 
Management (6 SP)

Management accounting 
(6 SP)

A.I. fundamentals (6 SP) Digital trends (3 SP)

ERP (3 SP) Customer relationship 
management (6 SP)

Projectmanagement, (3 SP) Industry 4.0 (3 SP)

Sustainable business 
management (3 SP)

Change Management 
(3 SP)

Warehouse management 
(3 SP)

E-commerce  (3 SP) New supply chain &  
blockchain (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PR
A

KT
IJ

K

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf 
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof 
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, 
bedrijfsbezoeken, 
werkveldverkenning en 
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen  
bedrijfsstage in binnen- of 
buitenland

BE
D

RI
JF

SM
A

N
A

G
EM

EN
T

Financiële gezondheid van 
een organisatie 1 (3 SP)

Financiële gezondheid van 
een organisatie 2 (3 SP)

Innovation management 
(3 SP)

Start-up 
fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Economische principes 
(3 SP)

ICT-fundamentals (3 SP) Intercultural 
Communication (3 SP)

Juridisch kader van een 
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement 
(3 SP)

Engels 1 (3 SP) Engels 2 (3 SP)

Frans 1  
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 2 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Frans 3 
(of tweede vreemde taal 
extern) (3 SP)

Personal & professional 
development 1 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional 
development 2 (3 SP)            
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)                       
Jij als business consultant

Personal & professional development 4 (3 SP)                            
Klaar voor de arbeidsmarkt

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

Werkveld  = het aanleren en inoefenen van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

Programma onder voorbehoud
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• Campus Brugge ligt vlak aan het station. 

• Leren door te doen: dit is een opleiding voor doeners.

• Ruime keuze aan (unieke) specialisatietrajecten. 

• Contacten met het werkveld: aangezien de opleiding voor 
één derde uit werkplekleren bestaat, kom je intensief in 
contact met bedrijven en organisaties .

• Persoonlijke begeleiding: de opleiding Bedrijfsmanagement 
staat voor interactief onderwijs waarbij de lectoren je 
optimaal coachen.

• Onmiddellijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

• Kans tot het opstarten van een eigen onderneming tijdens 
de lesuren. 

• Internationale kansen: talrijke mogelijkheden om vakken 
en/of stages in het buitenland op te nemen.

 ONZE TROEVEN  

Leren op afstand 

Volgende afstudeerrichtingen en keuzetrajecten 
worden ook in afstandsonderwijs aangeboden:
• Accountancy-Fiscaliteit
• Financiën en Verzekeringen
• Real Estate Advisor
• Insurance advisor
• Financial Advisor
• Allround Advisor

WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

Je gaat vlot aan de slag in of voor bedrijven. Je afstudeerrichting 
bepaalt wat je precieze beroep wordt.

• Accountancy-Fiscaliteit: boekhouder, accountant, dossier-
beheerder in boekhoudkantoor of fiduciaire, financieel 
adviseur in groot bedrijf, kmo, ziekenhuis, ziekenfonds, rust- en 
verzorgingstehuis. Ook werken bij de overheid.

• Financiën en Verzekeringen: beleggingsadviseur, 
beursanalist, vermogensbeheerder, kredietadviseur, 
verzekeringstussenpersoon, vermogensplanner, 
schadebeheerder, vastgoedmakelaar, risk manager, 
compliance officer, zelfstandig consultant, ... Ook bedrijven of 
de overheid bieden kansen.

• Supply Chain Management: supply chain manager, dispatcher, 
scheepsagent, logistiek adviseur, verantwoordelijke expeditie, 
magazijnverantwoordelijke, … Zowel in de klassieke logistieke 
sector als de e-commerce en internationale handel.

• Marketing: digital marketeer, social media manager, search 
expert, accountmanager, projectmanager, sales manager, 
business developer, event manager, consultant,…

• Toegepaste Bedrijfseconomie: bedrijfseconoom, 
account  manager, projectcoördinator, logistiek 
verantwoordelijke, verkoopmanager, IT-consultant,  
big data analist, aankoop- en marketingassistent, …

• Chinese Business Studies: wil je een job in een bedrijf dat 
handelt met Chinese bedrijven of aanwezig is op de Chinese 
markt, dan is dit de geschikte opleiding voor jou. 

• Sport Business Management: een brede waaier aan jobs in 
bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede sector van 
de sport. 

• Logistics Engineering: Projectmanager, Planner, Junior 
Consulting, Industry 4.0, supply Chain Manager, logistiek 
adviseur.

• Meertalige Bedrijfsorganisatie: Office Manager, event- en 
projectmanagement, Management Assistant in elk bedrijf en op 
elke afdeling. 

• Klantrelatiebeheer: Customer Relationship Management, Back-
Office van de sales afdeling, Assistant van de Sales Manager, 
Account-Manager. 

• Healthcare Business Management: Medisch secretariaat in 
ziekenhuizen en privé praktijken, logistieke ondersteuner 
in ziekenhuizen, planner en administratieve coördinatie in 
labo’s en op verpleegposten, Medisch vertegenwoordiger, 
administratief coördinator in woonzorgcentra en 
wijkgezondheidscentra.
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“Ik koos destijds voor Marketing als vervolg op mijn opleiding 
communicatie en media in het middelbaar. Howest overtuigde me 
door het veelvuldige contact met bedrijven. De projecten, stages, zelf 
een event opzetten… ze brachten me alle skills bij om vol vertrouwen 
het bedrijfsleven in te gaan. Het allerleukste vond ik de studiereizen 
naar Brussel, Londen en Lissabon: unieke en leerrijke ervaringen die 
ik nooit zal vergeten. Aan Howest werd ik met open armen ontvangen 
en de persoonlijke aanpak stelde me meteen op mijn gemak. Ik liep 
niet verloren tussen de andere studenten en voelde mij nooit een 
nummer. Je weet perfect waar je aan begint: geen onaangename 
verrassingen tijdens de studies en behapbare leerstof die goed 
wordt uitgelegd door de ervaren docenten.”

“Ik twijfelde lang tussen de master Handelswetenschappen en de 
bachelor Accountancy-Fiscaliteit, maar vandaag ben ik zeer blij dat 
ik destijds voor Howest in Brugge koos. De praktijkervaring die ik 
daar opdeed, gaf me de bagage om vlot te starten bij Deloitte (waar 
ik ook stage had gelopen). Howest legt de focus op de praktijk op 
tal van manieren: met werkveldprojecten (individueel en in groep), 
bezoeken aan boekhoudkantoren en bedrijven, studiereizen en 
uiteraard de stages. Stuk voor stuk brengen ze je de nodige kennis 
bij en leren ze je om samen te werken. Tel daar de persoonlijke 
begeleiding bij en ik kijk zeer tevreden terug op mijn periode aan 
Howest. Soms heb ik zelfs nog wat heimwee naar de toffe gesprekken 
met de docenten.”

“Vanuit Toegepaste Informatica stapte ik over naar Toegepaste 
Bedrijfseconomie. Die mix tussen informatica en economie lag me 
beter. De brede basis was de ideale voorbereiding op de master 
Bedrijfskunde die ik nu volg. Wat ik bijzonder fijn vond aan de 
opleiding was het feit dat we elk semester op projecten konden 
werken en consultancy konden bieden voor verschillende bedrijven, 
weliswaar onder begeleiding van de docenten. Die persoonlijke band 
tussen studenten en docenten mis ik nu wel aan de universiteit.”

“Vanuit het bso koos ik voor Bedrijfsmanagement. Geen evidente 
keuze, maar aan Howest kwam ik in een warm nest terecht. Dankzij 
de persoonlijke aanpak en ondersteuning studeerde ik na drie 
jaar af met onderscheiding. Vandaag pluk ik bij Stadsbader – mijn 
stagebedrijf werd mijn eerste werkgever – volop de vruchten van het 
praktijkgerichte karakter van de opleiding. De drie stageperiodes en 
de bachelorproef waren een optimale voorbereiding voor mijn huidige 
job. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de binnenvaart, de planning 
van het wegtransport en de data-analyse. Maar ook een functie in 
een warehouse, zee- of luchthaven of bij de douane hadden gekund. 
De afstudeerrichting Supply Chain Management biedt namelijk veel 
variatie aan jobmogelijkheden. En heel veel jobzekerheid!”

PHAEBO VANDERSTEEN
MARKETING

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

ALUMNA

TAYYAB AMIN
TOEGEPASTE BEDRIJFSECONOMIE

ALUMNUS

AAN HET
WOORD

ALIN GOESAERT
ALUMNUS

LISA DEGANDT
ALUMNA 

ACCOUNTANCY-FICALITEIT

“In het zesde middelbaar ontdekte ik tijdens een stage bij AXA 
dat mijn passie bij financiën lag. Mijn studiekeuze lag dus relatief 
snel vast, over de locatiekeuze deed ik iets langer. Ik volgde lessen 
mee in verschillende hogescholen, maar pas aan Howest raakte ik 
overtuigd. Hier krijgen we zowel breed les over Bedrijfsmanagement 
als specifiek voor onze afstudeerrichting. Op de infodag vertelden 
studenten me ook over de uitstekende relatie met hun lectoren. 
Het was niet gelogen, ze staan echt dicht bij ons en helpen ons 
inhoudelijk, maar ook met studieplanning. De afstand met het 
werkveld is trouwens ook klein, met tal van gastcolleges, stages en 
bedrijfsbezoeken.”

“Uit mijn opleiding onthoud ik vooral de alomtegenwoordige link 
met de praktijk. In tal van kleinere en grotere projecten, en natuurlijk 
ook tijdens de stage, kreeg de theorie een concrete invulling. Die vele 
projecten – ook in het buitenland – overtuigden me relatief snel van 
de richting die ik later uit zou gaan. IT was een mogelijkheid, maar 
mijn voorkeur ging naar processen. Mijn stageplaats (PvO) werd 
uiteindelijk ook mijn werkgever. Als ik nu kijk naar de bedrijven waar 
mijn medestudenten zijn terechtgekomen (EY, Beaulieu, IT-Care, 
Elmos, …), dan kan je wel stellen dat je met deze opleiding heel veel 
kanten uit kan.”

AMBER VLAMINCK
FINANCIËN EN VERZEKERINGEN

STUDENTE

LAURA CLAEYS
TOEGEPASTE BEDRIJFSECONOMIE

ALUMNA

“Mijn opleiding zette voor mij de deuren van de medische wereld 
wagenwijd open. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn huidige job voor 
een groot deel te danken heb aan de manier waarop we bij Howest 
werden klaargestoomd voor de medische sector. De brede waaier 
aan medische vakken, de praktijkgerichte taallessen en de diverse 
digitale tools vormden de ideale voorbereiding voor ‘het echte werk’. 
Tijdens mijn boeiende stages kon ik al onmiddellijk wat ik geleerd 
had omzetten in de praktijk en mijn kwaliteiten aanscherpen. 
Mondelinge en schriftelijke communicatie vormden daar een 
belangrijk onderdeel van, zowel in mijn omgang met patiënten als 
met artsen en verpleegkundigen.”

AZ SINT-JAN
LIEN DUMERY
MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT

“Een supergevarieerde job tussen de beste koekjes - what’s not 
to like?!”

Mijn job in drie kernwoorden: 
plannen - communicatieve partner - administratieve afhandeling 

JULES DESTROOPER
PATINA DE WILDE
EXPORT LOGISTIC PLANNER BIJ
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Mail naar  
lieven.van.hyfte@howest.be

NOG VRAGEN OVER 

DEZE OPLEIDING?

www.howest.be/bm

STUDEREN
EN ONDERNEMEN

Stroomt er ondernemersbloed door jouw aderen? Dan 
zit je bij Howest Bedrijfsmanagement op de goede plaats! 

Dankzij de samenwerking met Howest Onderneemt 
worden je ondernemersambitie ondersteund, en zelfs 
vorm gegeven. Dit kan je verwachten als je studeert aan 
Howest Bedrijfsmanagement: Howest Onderneemt 
faciliteert netwerking en brengt je in contact 
met collega-studenten die interesse hebben in 
ondernemen. 

Misschien vind je hier de goede match voor je 
ondernemersidee. Je krijgt een klankbord die jouw 
idee aftoetst en bijschaaft tot een realistisch en relevant 
ondernemersidee. We begeleiden je bij het uitwerken 
van jouw ondernemersidee tot een ondernemersplan.

Ook als je jouw start-up effectief wilt lanceren, kunnen 
we je de nodige ondersteuning en advies geven.

In The Vibe - onze incubator op de campus - creëren 
we een aantrekkelijke werkplek voor start-ups. Het 
bruist er van het ondernemerschap, de wisselwerking 
werkt inspirerend en de ondernemerschapscoach is 
er een inhoudelijk klankbord en legt bruggen naar 
professionele startersorganisaties.

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

CAMPUS

Bruisende campus 
De campus bevindt zich vlak 
bij het station van Brugge en 
op wandelafstand van alles 
waar de stad zo bekend om 
is: de Reien, de Grote Markt, 
de Burg en de vele winkeltjes, 
cafeetjes en koffiebars. Op 
onze campus is een gezellig 
studentenrestaurant 
met lekkere maaltijden, 
pasta en broodjes aan 
studentvriendelijke prijzen. 

BRUGGE STATION 

BEZOEK DE CAMPUS EN

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

 WWW.HOWEST.BE/KENNISMAKEN

https://www.howest.be/nl/studeren/kom-kennismaken


MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 

www.howest.be/bm • lieven.van.hyfte@howest.be

Toegepaste Informatica (bachelor)
Ben je gefascineerd door de digitale wereld? Droom je ervan om zelf software te ontwikkelen? 
Trekt het beveiligen van IT-systemen en netwerken tegen hackers je aan? De bacheloropleiding 
Toegepaste Informatica dompelt je er helemaal in onder. Je groeit uit tot een veelzijdige 
informaticus én mag jezelf ook nog eens ICT & Blockchain Consultant, Software Engineer, 
Cyber Security Professional of AI Developer noemen.

Accounting Administration (boekhouden) (graduaat) 
Heb je een voorliefde voor cijfers en oog voor detail? Werk je graag met digitale tools, maar 
hou je ook van sociaal contact en communicatie? En wil je later bedrijven en organisaties 
helpen op het vlak van boekhouding en fiscaliteit? De graduaatsopleiding Accounting 
Administration leidt je op tot een hands-on digital accountant die later aan de slag kan in 
boekhoudkantoren, bij kmo’s of multinationals, bij de overheid of het OCMW.

Transport en Logistiek (graduaat)
Wil je later aan de slag in de boeiende wereld van transport en logistiek? Meesurfen op 
de populariteit van e-commerce? Of internationale zendingen vlot op hun bestemming 
doen geraken? In dit praktijkgerichte graduaat leer je knelpunten in de logistieke keten 
signaleren, problemen analyseren en verbeteringen doorvoeren. Op basis van je interesses 
of toekomstplannen kies je een van de drie afstudeerrichtingen: dispatcher wegvervoer, 
douanedeclarant of magazijnbeheerder.

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.

Marketing- en Communicatiesupport (graduaat)
Binnen dit graduaat leer je uitdagende marketing- en communicatieprojecten aanpakken, 
met oog voor de creatieve insteek en de commerciële opportuniteiten. Dankzij de inzet van 
aangeleerde digitale, grafische en communicatieskills bied je ondersteuning bij de meest 
uiteenlopende marketing- en communicatieprojecten. Je wordt een allround-assistent aan 
wie je manager heel wat taken kan uitbesteden.


