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A match made in heaven
Je hebt onze brochure in je handen en dat kan geen
toeval zijn. Want Communicatie, dat is voor de
curieuzeneuzen, de avonturiers, de speciallekes, de
explorateurs, de koppigaards en eigenzinnigen, de
noeste werkers, de funmakers en de ontdekkers. Dat
we elkaar hier en nu ontmoeten, dat is voorbestemd.
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Je bent wellicht – net als onze studenten
Communicatie – gebeten door trends, lifestyle en
media. Je drukt je moeiteloos uit in emoji’s, test de
nieuwste facefilters in Instagram en bent mee met
de laatste TikTok hypes. Je bent een influencer-lover
of bekijkt het net vanuit een uiterst kritische hoek.
Je voelt je alive & kicking op social media. Goeie
(en saaie
communicatie kan je raken
communicatie ook ). Of dat nu een YouTube video,
een evenement, een reclamecampagne of een PRstunt is, je merkt het op en het doet iets met je.
#insertperfectGIFreaction

Communicatie, Content Creation, Talen en Project
Onze opleiding bulkt van de workshops en unieke ateliers die
jou in 3 jaar tijd klaarstomen tot communicatieprofessional.

Communication. What else?
Professioneel communiceren, dat is je verhaal op
een doeltreffende en creatieve manier brengen. Je
leert problemen analyseren, je in te leven in de
doelgroep, strategieën en creatieve oplossingen
bedenken. Je maakt kennis met de mediawereld en
volgt trends, innovaties en actualiteit op de voet. Je
gaat op onderzoek en vertaalt de resultaten naar
een stevig communicatieplan. Je knutselt een
hyperefficiënte mediamix in elkaar, berekent het
bijhorende kostenplaatje en stelt een haalbare
tijdsplanning op.

In het eerste jaar zie je de nodige theorie om al snel over te
schakelen naar oefeningen en zelfs opdrachten voor échte
opdrachtgevers (think: Rodenbach, Les Tartes Françoises,
Dovy, Colora, Foodbag, … #yeswelikefood). We beginnen
bij interpersoonlijke en interculturele communicatie. De
verschillende media komen aan bod en je krijgt voeling met
hun specifieke eigenschappen. Wat is nu precies Marketing
en wat is PR? Diversiteit, duurzaamheid, maar ook andere
trends staan op de topiclist. We kruipen in het hoofd van
‘de consument’ om te ontdekken hoe die zich gedraagt en
waarom dat zo is. Je leert gerichte vragen stellen om de juiste
strategische keuzes te maken. Je verdiept je in de Corporate
en de Marketing Communication, in het Engels dan nog wel!
Een wereld van tactics en tools gaat voor je open. Je
experimenteert met influencer marketing, doorgrondt de

algoritmes van Google, Facebook en Instagram en past ze
toe. Je oefent je copywriting skills en zet je eerste stappen
in de grafische vormgeving. We dagen je uit om je wildste
concepten in blogs, vlogs, podcasts, infographics, baselines –
om er maar een paar te noemen – om te zetten.
Frans en Engels komen rijkelijk aan bod, ah oui, of course!
In In ‘Projecten’ komt alles wat je over een bepaalde
periode hebt geoefend samen. In team werk je op een
communicatiecase voor een echte opdrachtgever. Jawel, we
gaan er prat op: je leert pas écht aan de hand van échte cases
voor échte opdrachtgevers.
Met jouw digitaal portfolio op zak, val je beslist op tussen
andere jobseekers! Bovendien biedt het jou een knap overzicht
van wat je hebt gemaakt in jouw drie jaar Communicatie. Jouw
visitekaartje naar de meest boeiende job ter wereld job dus.
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Theorie en praktijk vullen elkaar steeds heel mooi aan, het zwaartepunt ligt evenwel bij dat
laatste. In je laatste jaar kies je uit één van vijf ateliers: Content Creator, Digital Marketing &
Sales, PR & Media Influencer, Event Designer of Creative Business Developer.

5 ATELIERS

Opleidingsprogramma Communicatie 2022-23
1BA

2BA

3BA

Communicatie Basics

Strategie

The Mix

SEMESTER 1

SEMESTER 2

Mediacommunicatie

COMMUNICATIE

Mediagebruik & Mediaplan

Marketing &
Public Relations
Marktcommunicatie, sales,
klantenrelaties & reputatie

6 SP

Interpersoonlijke
Communicatie
Psychologie & Sociologie

CONTENT CREATION

SEMESTER 5

Communicatiestrategie

Marketing Communication*

Doelstellingen, doelgroep,
boodschap, kanalen, budget
& tijdsplanning

Reclame & B2B Marketing

Onderzoek & advies

6 SP

6 SP

• Content Creator
Verhalen brengen die aan de ribben blijven kleven: alleen
een rasechte storyteller kan dat. Met audio, video,
fotografie en graphics laat de content creator zien wat
voor en achter de schermen bij je favoriete merken
gebeurt.

SEMESTER 6

Digitaal Portfolio
Your best of
Communicatiemanagement

6 SP

3 SP

Trends & Society

Trends & Business

Corporate Communication*

Atelier

Bachelorproef

Sociaal-culturele &
maatschappelijke context

Business economics,
consumentengedrag, technologie
& duurzaamheid

Reputatie-, influencer-,
media- & crisismanagement

Kies uit:

Your show off:
Jouw oplossing voor
een communicatieprobleem

6 SP

Content Creator
Formats
Campagne

6 SP

6 SP

Professionele
Communicatie

Copy & Design

Visual Storytelling

Blogging & Vlogging

Nederlands schrijven
& Office-tools

Copywriting, grafische vormgeving,
Illustrator & InDesign

Beeld, Lightroom, Photoshop
& Premiere Pro

Personal branding, content creation
& code basics

Frans 1
Engels 1

3 SP
3 SP

6 SP

• Digital Marketing & Sales

PR & Media Influencer
Formats
Community Building

Frans 2
Engels 2

3 SP
3 SP

6 SP

6 SP

Frans 3
Engels 3

3 SP

Frans 4
3 SP

3 SP

Creative Business Developer
Community Building
12 SP
Business & Technology

Frans 5
Engels 4

3 SP
3 SP

9 SP

Project Storytelling

Project Online Campagne

Project Contentcreatie

Project Eventconcept

The Collective

Eindstage

Deskresearch & Excel,
Podcast & Audio.

Marketing funnel,
Zoekmachinemarketing,
Social media advertising,
emailmarketing & automation

Customer journey, touchpoints,
contentplan & social media content

Creatieve event productie
= The experience

Multidisciplinair project

13 weken

3 SP

Stage
4 weken
6 SP

6 SP

6 SP

In de grote wereld van het world wide web vindt de
nieuwe content creator de weg naar het juiste publiek
en zorgt met straffe creaties voor een magical én perfect
match tussen merk en doelgroep. TikTok? Instagram? You
name it!
Campagne x Formats (12 SP)

Digital Marketing & Sales
Campagne
Business & Technology

Event Designer
Campagne
Project Event

6 SP

TALEN

SEMESTER 4

CommunicatieOnderzoek

6 SP

6 SP

PROJECT

SEMESTER 3

No sales? No business! Digital Marketing & Sales
Managers zijn specialisten in het overtuigen van hun
prospects en klanten; tegenwoordig zowel online als
face-to-face. ‘Yes I Can’ dat zeggen ze elke ochtend in de
spiegel, daarna sluiten ze deals af. De Digital Marketing
& Sales Managers zijn de commerciële zielen van elke
organisatie. Persoonlijke opvolging, CRM-systemen maar
ook automation zijn de dagelijkse werktools. Klanten
tot een aankoop laten overgaan vergt immers een
systematische en uitgekiende aanpak. SEO, SEA, Google
Analytics, real-time marketing, multichannel marketing,
lead nurturing ... daar staan ze mee op en gaan ze mee
slapen.
Business & Technology x Campagne (12 SP)

6 SP

6 SP

18 SP
* in het Engels

• PR & Media Influencer
Rasechte netwerkers zijn het, die PR-mensen.
Diplomatisch, dat ook. Het goede imago en de reputatie
van de organisatie bewaken, daar gaan ze voor. Iedereen
die daar op de een of andere manier invloed op kan
hebben, krijgt het label ‘stakeholder’.

Howest / 4

En het is met die stakeholders dat goede relaties worden
onderhouden: huidige klanten, potentiële klanten,
drukkingsgroepen, omwonenden, politici, maar ook
journalisten, influencers, bloggers en vloggers onder
andere.
Ze kunnen de zaken goed verwoorden: voor een publiek,
voor de camera of op papier. Sociale en andere online
media hebben voor de PR & Media influencer geen enkel
geheim.
Community Building x Formats (12 SP)
• Event Designer
In een event bureau draait de wereld net ietsje sneller.
Een team creatieve dromers geeft zich volledig om
voor de klanten een apart universum te creëren en een
moment te laten beleven dat ze nog nooit eerder hebben
beleefd.
Chique of fun? Een event manager denkt aan alles en
tovert het hele decor om tot een totaalgebeuren. De
hostessen, de food & drinks, muziek, acts en locatie …
niets wordt aan het toeval overgelaten.
Altijd mee met de nieuwste trends en hypes. Geen
galafeest, seminarie, muziek-, theater- of filmfestival,
teambuilding of personeelsfeest is ooit hetzelfde.
Perfectionisme is meer dan een codewoord, it’s an
attitude.
Campagne x Project Event (12 SP)
• Creative Business Developer
De Creative Business Developer helpt ondernemers
en bedenkers van geniale concepten om hun nieuwste
idee naar de markt te brengen (en is dus al even
geniaal als het concept zelf). Weapons of choice? Een
uniek (merk)verhaal, kennis van de creatieve en de
communicatiesector, inzicht in what’s hot and what’s not,
en straffe projectmanagement skills. Met je een sterk en
gepassioneerd verhaal beweegt de Creative Business
Developer mensen, of het nu journalisten, gamers,
consumenten of investeerders zijn. Het business idee
krijgt concreet vorm. Een complexe technologie of dienst
wordt helemaal begrijpelijk.
Community Building x Business & Technologie (12 SP)
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Absolute hoogtepunten in jouw opleiding zijn de
inspirerende gastsprekers, jouw stages en bachelorproef.
Deze nooit-te-vergeten episodes uit jouw studentencarrière
zijn niet alleen bijzonder leerrijk maar best ook intensief,
een prima voorbereiding op wat snel komen zal. Een job in
de communicatie is dan ook – net als de opleiding - enorm
gevarieerd. Geen dag is dezelfde.
In de lessen laten we regelmatig professionals aan het
woord, waaronder oud-studenten die ondertussen als

EXPLAINED:

(6 SP)

Innovators ontwikkelen producten nog voor
er gebruikers zijn. Jij leert hoe je van bij het
begin mensen kan samenbrengen rond een
product of dienst. Samen vertellen zij het
verhaal. Dàt is de kracht van een community.
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Jouw stagemogelijkheden zijn ongezien: van communicatie
diensten bij tal van organisaties tot een gespecialiseerd eventof reclamebureau, sales- of marketingafdeling, copywriting
agency, social- media of PR-bureau ....

Business & Technology

DE MODULES

Community Building

communicatieprofessional aan de slag zijn. We gaan ook zelf
op bezoek bij bedrijven en agencies in binnen- en buitenland
#RealityCheck

(6 SP)

Nieuwe technologieën scheppen
nieuwe mogelijkheden. Je leert
hoe je die nieuwe mogelijkheden
maximaal als hefboom voor jouw
business kan inzetten.

Formats

(6 SP)

Je gaat op zoek naar de meest
innovatieve media van het moment
en je leert hoe je die kan inzetten.
Cutting-edge én bloedmooi? Damn
sure.

Campagne

09:15u

10:30u

12:30u

Gegroet, Penta, geliefde campus.
Gij die o zo bruisend zijt. Gij die
zoveel wijsheid huist. Gij met uw
imposante trappen. But no offence,
wilt u die niet kwijt? #lesopverdiep3
#starttheclimb

Wat is er leuker dan meewerken
aan een creatieve campagne?
Wanneer ‘werken’ bladeren door
speelgoedcatalogi betekent.
Research kan toch leuk zijn. Laat
die brainstorm nu maar komen! En
Sinterklaas ook .

Een lunchpauze zonder
dit gezelschap is als een
campagne zonder verhaal.
Zielloos. Tijd voor lekker eten,
life-updates en veel gelach.
#COMvriendjeszijndebeste

(6 SP)

Je leert hoe je een campagne van A
tot Z opzet én plant, met als utlieme
doel: hét al even utlieme verschil
te maken met de concurrenten en
doelgroepen omver te blazen met je
staffe strategie en dito concept.

Project Event

(6 SP)

Experience is everything. Je bedenkt
een event-concept dat de klant
omverblaast. Een kant-en-klaar plan
- draaiboek inclusief - ligt klaar voor
implementatie. Je beleeft het pas
helemaal wanneer je écht live gaat.
Waar zijn die handjes?

“
16:30u

20:00u

‘Nog snel even die AR-filter afwerken’,
dacht ik. Blijkt dat tussen een schets en
een werkende filter op Spark AR meer
zit dan ‘snel even’. Maar de voldoening
achteraf is des te groter. Alweer een
software om aan het cv toe te voegen!

Netflix, tea and chill.
Aan het einde van de
dag is de originaliteit
op. Ontspannen doe ik
dus lekker standaard.
#donotdisturb

Elke dag weer variatie troef
binnen onze opleiding.

“
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ONZE TROEVEN
• Persoonlijke en gerichte begeleiding: Je bent zeker van
één-op-één-consult en -begeleiding, o.a. dankzij verdeling in
kleinere klasgroepen.
• All-in focus: We mikken op de ontwikkeling van je creativiteit
én je digitale én strategische competenties.
• Persoonlijk traject volgens interesse en talent: In het
tweede jaar krijg je het beste van twee werelden: Corporate
en Marketingcommunicatie, in het derde jaar kies je tussen
vijf ateliers volgens de specialisatie die jou het meeste boeit.
• Nauwe banden met het werkveld: Dankzij ons netwerk
kunnen we nauw – en bovendien ook heel vaak samenwerken met mooie organisaties en partners.
• De juiste tools voor het werkveld: In Communicatie leer je
werken met de tools uit het werkveld.
• Trendgevoelig: Je maakt een roadtrip doorheen een
landschap van nieuwe trends en kan ze algauw zelf
detecteren. Je werkt in ons eigen Gen Z Lab mee aan de
producten, campagnes en concepten van morgen.

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Communicatieprofessionals werken samen aan sterke
merken, brainstormen tot diep in de nacht over big
ideas, stellen gedetailleerd briefings op voor video- of
podcastmakers, houden het hoofd koel bij het organiseren
van urgente aan crisiscommunicatie, lanceren social media
campagnes in no time.
Communicatie evolueert constant. Van AR over VR, AI en
voice. Spannend, maar ook fijn voor jou, want jij blijft voor
altijd nieuwe dingen ontdekken.
Elke stad, gemeente, culturele instelling, ngo,
commerciële organisatie, mediaspeler … heeft
communicatieprofessionals nodig. Er wacht jou dus een
heel brede waaier aan jobs. Wat dacht je van copywriter,
eventmanager, PR-consultant, digital storyteller,
mediastrateeg, communicatiemedewerker of -manager,
brand manager of social media expert? Of allround
communicatiemedewerker, die alles overziet? Jij bent er
klaar voor. Kom maar af!

Programma onder voorbehoud
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“Vorig jaar hadden we Sander Vandroemme als stagiair. We waren
toen net begonnen met ons bureau en hadden slechts vijf mensen aan
boord, dus werd hij voor heel wat taken en opdrachten ingeschakeld:
presentaties maken, nieuwsbrieven opstellen, social media opvolgen,
de pers contacteren, praktische zaken regelen ... Maar even goed
mocht hij tijdens brainstormsessies met eigen creatieve ideeën
komen. Verantwoordelijkheid nemen was in het begin nog wat
moeilijk, maar dat is iets wat een stagiair natuurlijk moet leren.
Op het einde kende hij ons bedrijf echter goed en draaide hij mee.
Hurae zal dus zeker blijven werken met stagiairs van Howest, die als
hogeschool een belangrijke partner voor ons wordt.”

ULEN
TIJL VAN DER MHEANNIBAL
OR
CONTENT CREAT

TE
MARTHE DEWIT
PR EXECUTIVE BIJ

DAY ONE MPM

“Mijn opleiding stoomde mij helemaal klaar voor een job in de
communicatie. De perfecte balans tussen theorie en praktijk maakt
het studieprogramma zo gevarieerd. De 3 jaar aan Howest vlogen
echt voorbij. Boeiende docenten met heel wat kennis en ervaring
en de bijzonder leuke sfeer onder de studenten dragen daartoe bij.
Ik participeerde in de HEDCOM marketingcompetitie in Lissabon
en ik reisde mee naar het prachtige New York, waar we een pak
inspirerende figuren en bedrijven bezochten. Ik kreeg daar echt een
boost van. Zo volg ik tot op vandaag nog steeds dé Belgische PRMadame in NYC, Eef Vicca, die vice-president is bij Factory PR. Op
stage besefte ik algauw dat communicatie geen 9-to-5 job is. Volg
je Communicatie aan Howest? Dan staan jou heel wat inspirerende
gastcolleges en boeiende lessen te wachten. Bovenop dit alles, maak
je er vrienden voor het leven.”
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KORTRIJK,
TIE
IN VOLLE EVOLU
Kortrijk biedt je vandaag alles om van je
studententijd een mooie periode te maken. Naast
onze moderne campussen vind je er heel wat leuke
eetadresjes en cafeetjes, sportfaciliteiten bij de
vleet en een gevarieerd cultureel aanbod. Kortrijk
is daarnaast de place to be voor gameontwikkeling
én een bruisende plek met veel ruimte voor
creativiteit, innovatie, design en feestjes.

ALUMNA

DIGITAL MEDIA &

Deze gloednieuwe campus,
vlakbij het Magdalenapark, het
zwembad, het stadscentrum én het
station, heeft alles om studenten
Communicatie in de beste
omstandigheden les te laten volgen.
Er zijn de mixed coffee corners
waar je docenten tegen het lijf
loopt, een geschikt projectlokaal,
een presentatie-cube, en al het
nodige multimediamateriaal voor
fotografie en film.

ALUMNUS

“De marketing- en reclamewereld leek me ontzettend boeiend door
de breedheid en creativiteit binnen het werkveld. Ik heb graag opties
in het leven, en dankzij de variatie van de opleiding kon ik van alles
een beetje proeven om zo mijn eigen weg te bepalen. Bovendien
had ik veel goede dingen gehoord van alumni – open relatie met
de docenten, groeimogelijkheden, autonomie, eerder praktische
aanpak met stage … – en was het relatief dicht bij de deur. Dus
waarom zou ik ver drentelen als er kwalitatieve opleidingen zijn
in eigen streek? Studeren aan Howest heeft ongetwijfeld ook
bijgedragen aan mijn groeiende liefde voor Kortrijk.”

Inspiratie aan de Leie

ALUMNUS

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING

JULES FREMAUT BEPUBLIC GROUP
PR-CONSULTANT

BIJ

“In de opleiding communicatie word je helemaal klaargestoomd voor
het “werkleven”. Er is aangename mix lessen, inspirerende gastcolleges en uitdagende opdrachten waardoor je in drie jaren stapsgewijs
gevormd wordt tot een gedreven communicatieprofessional. Bovendien leer je kritisch kijken naar de actualiteit, wat vandaag enorm
helpt in mijn job als PR-consultant bij Bepublic Group. Van copywriter over online marketeer tot public relations consultant, de opties na
de opleiding zijn eindeloos!”

Mail naar jan.dauwe@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H

HowestCommunicatiemanagement
communicatiemanagement
www.howest.be/cm
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Bedrijfsmanagement (bachelor)
Heb je een zwak voor de bedrijfswereld? Wil je een krak worden in domeinen zoals
logistiek, sales, marketing, fiscaliteit of finance? Of droom je van een job in het
buitenland? In de bachelor Bedrijfsmanagement leer je al doende, vanaf dag één!
De keuze tussen een functiespecialisatie, een sectorspecialisatie of een brede
bedrijfsopleiding maakt van deze praktijkgerichte opleiding helemaal je ding.

Journalistiek (bachelor)
Journalistiek is vandaag relevanter dan ooit. In deze tijden van fake news, klimaatonrust
en internationale politieke verwikkelingen is een objectieve stem die de feiten
brengt zoals ze zijn en die op de juiste manier interpreteert en analyseert, meer dan
broodnodig. Deze bachelor bereidt je helemaal voor op het vak. Of je nu voor kranten,
radio of televisie wil werken, dit opleidingsprogramma leert je alle kneepjes van het
vak. Wist je trouwens dat we met Sportjournalistiek een uniek keuzetraject hebben?

Organisatie en Management (bachelor)
Als office manager leer je plannen, communiceren, meedenken, anticiperen en het
overzicht bewaren in een complexe en dynamische werkomgeving. Via praktijkgerichte
modules, vaak in een internationale context, groei je uit tot een allround, meertalige
en IT-vaardige young professional. Je hebt de keuze tussen de afstudeerrichting
Business & Languages (management assistant) en Health Care Management (medical
management assistant).

Digital Design and Development (Devine) (bachelor)
De bachelor Digital Design and Development, beter bekend als DEVINE, is dé opleiding
voor de digitale makers van de toekomst. Hier zet je al je design-, development- en
researchskills in om online ervaringen te optimaliseren en er een frisse wind van innovatie doorheen te jagen. Je hebt altijd de eindgebruiker in gedachten, en van daaruit
exploreer je als Deviner zo creatief mogelijk de manieren waarop je het gebruiksgemak
kan verbeteren.

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.

www.howest.be/cm • jan.dauwe@howest.be

