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BACHELOR - KORTRIJK Campus Kortrijk Weide - The Penta - Sint-Martens-Latemlaan 1B
Bachelordiploma op zak, maar op zoek naar een extra troef om je profiel te boosten? Je hunkert naar een creatief
perspectief op het bedrijfsleven? Track C, het verkort traject van de opleiding communicatiemanagement, biedt je de kans
om je in 1 jaar tot communicatiespecialist te ontpoppen. Je ontwikkelt essentiële communicatiekennis en hands-on creatieve
skills voor doeltreffende offline én digitale communicatie.
Met opdrachten toets je de theorie aan de praktijk. Je bedenkt en realiseert communicatieplannen en marketingstrategieën
op maat van de doelgroep. Weapons of choice? Aanstekelijke argumenten, een neus voor trends, en sociale en andere
online media. Als kers op de taart versterk je je cv met een inspirerende stage in de communicatiesector.
Jouw achtergrondopleiding vormt daarbij een meerwaarde. Track C stoomt je klaar voor een waaier aan
communicatiefuncties: pr-specialist, salesaccount, marketingconsultant, eventmanager, persverantwoordelijke,...

Voor wie?

Troeven

Je hebt minstens een bachelordiploma bedrijfs
management, handelswetenschappen en bedrijfskunde,
human resources management, journalistiek, toerismeen recreatiemanagement, eventmanagement, office
management, hotelmanagement of een master
Handelsingenieur (marketing). Andere diploma’s zoals taalen letterkunde op aanvraag.

• Volwaardig bachelordiploma in 1 jaar tijd
• Inspirerende stage in de communicatiesector
• Praktijkgerichte skillsvakken zoals Photoshop, Indesign,
Vloggen & Bloggen,…

2020-2021

JAARHELFT 1

JAARHELFT 2

Interpersoonlijke communicatie (6 SP)

Trends & Society (6 SP)

Mediacommunicatie (6 SP)

KEUZE CORPORATE OF MARKETING

Skills (3 SP) / Design

Corporate communicatie (9 SP)

Creativiteit (3 SP)

Marketingcommunicatie (9 SP)

Online campagne (3 SP)

Visual skills (6 SP)

Communicatie / Online – Marketing – Events -Corporate (9 SP)

Skills (3 SP) / Vloggen & Bloggen

Programma onder voorbehoud

TRACK C

Track C stage (6 SP)

AAN HET
WOORD

Veerle Dury, UNESCO Design Region Program Manager bij Designregio Kortrijk

“

De Track C opleiding aan Howest zorgde ervoor dat ik mijn eerder opgedane kennis over marketing &
communicatie kon verrijken met trends, inzichten en tools uit het nieuwe digitale tijdperk.
Dat ik de opleiding in 1 jaar zou kunnen afwerken, was voor mij één van de doorslaggevende factoren, om mij in
te schrijven voor deze boeiende Track C opleiding aan de opleiding Communicatiemanagement van Howest.
Dankzij de opleiding leerde ik niet enkel heel veel nieuws bij over communicatie & marketing. De opleiding
bezorgde me ook tonnen vernieuwde energie en inzichten om erna opnieuw professioneel aan de slag te kunnen
gaan. Dat besef ik nu heel goed in mijn job als UNESCO Design Region Program Manager bij Designregio Kortrijk.

Tip: voor onze andere opleidingen binnen Bedrijf
en Organisatie neem een kijkje op howest.be
howest.be/communicatiemanagement

Contact:
Evelien Martens
evelien.martens@howest.be
0486 739 762

www.facebook.com/communicatiemanagement
www.instagram.com/communicatiemanagement
Campus Kortrijk Weide - The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B, 8500 Kortrijk
Voor al onze opleidingen en info: howest.be

SP = STUDIEPUNTEN

Infodagen:
Zaterdag 9 mei van 10 tot 16 uur
Zaterdag 27 juni van 10 tot 16 uur
Zaterdag 29 augustus van 10 tot 13 uur

“

