TRACK E
1 JARIGE BACHELOR IN NETWERKECONOMIE (BUSINESS INNOVATION)

BACHELOR - KORTRIJK Campus Kortrijk Weide - The Penta - Sint-Martens-Latemlaan 1B
Track E is een verkort traject binnen de bacheloropleiding Netwerkeconomie
Heb je je bachelor op zak? Droom je ervan je steentje bij te dragen aan de digitale revolutie? Wil je dingen doen en impact
hebben op je omgeving – idealiter in teamverband? Dan is ‘Track-E’ écht iets voor jou.
In deze innovatieve verkorte bachelor Netwerkeconomie, die slechts één jaar duurt, bouw je verder op je diploma en
word je klaargestoomd om als business innovator aan de slag te gaan in de genetwerkte maatschappij van vandaag. Je leert
tools, technieken en nieuwe businessmodellen kennen om complexe problemen op te lossen of in te spelen op nieuwe
opportuniteiten. En je maakt kennis met boeiende materie als design en integral thinking, netwerktheorie en complexe
adaptieve systemen.
Track-E verruimt op die manier je arsenaal aan kennis en skills, zodat je na afloop vlot aan de slag gaat om projecten te
realiseren – in een bedrijfscontext dan wel je eigen onderneming.

VOOR WIE?

TROEVEN

• Bij voorkeur heb je een ICT of Bedrijfsmanagement
gerelateerd of Mensgerichte bachelordiploma. Zo kan je
een standaardpakket kiezen
• Andere diploma’s op aanvraag.

• Volwaardig bachelordiploma in 1 jaar tijd
• Inspirerende project bij organisatie in transities
• Praktijkgerichte skillsvakken zoals Marketing campagne,
Platform Design Toolkit, Systeem Denken, sociaal netwerk
modelleren, agile samenwerken, Lean canvas
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Programma onder voorbehoud

2022 - 2023

ICT = voor ICT gerelateerde (bachelor)programma’s - BM = voor bedrijfsgerelateerde (bachelor)programma’s - Mens = voor mensgerichte (bachelor)programma’s

AAN HET
WOORD

Emilia Lambert, studente Netwerkeconomie

“

Ik volgde afgelopen weken De Nationale AI-cursus, een initiatief van Jim Stolze en kenniscentrum ICAI.
In het begin dacht ik dat Artificial Intelligence vooral robots en machines inhield, maar ik kom dagelijks
in contact met AI zonder hiervan op de hoogte te zijn. Denk maar aan de aanbevolen films op Netflix,
de aanbevolen liedjes op Spotify en de chatboxen die je helpen op bepaalde websites. Deze cursus
vertelt wat AI is, hoe het ons helpt en hoe het ongetwijfeld nog meer actief zal zijn in onze toekomst.
Afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs ben ik blij mij te verdiepen in de digitale wereld
dankzij de lessen dataverwerving en -verwerking in de BaNaBa Netwerkeconomie. Ik ben dan ook
benieuwd welke rol AI zal spelen in mijn toekomst.

“

Tip: voor onze andere opleidingen binnen Bedrijf
en organisatie neem een kijkje op howest.be
@netwerkeconomie
@howest_netwerkeconomie
Voor al onze opleidingen en info: howest.be

SP = STUDIEPUNTEN

Meer info:
Ann Deraedt
ann.deraedt@howest.be
0497 74 23 03

