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• Zaterdag 9 mei 2020,
van 10u tot 16u
• Zaterdag 27 juni 2020,
van 10u tot 16u
• Zaterdag 29 augustus 2020,
van 10u tot 13u

www.howest.be
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Deze brochure bevat een overzicht
van alle vervolgopleidingen aan
Howest. In het aanbod:
• verkorte opleidingen naar bachelor
• bachelor-na-bachelor
• graduaatsopleidingen
• postgraduaten
• een masteropleiding
• micro degrees
• navormingen
• English taught semesters

VERVOLGOPLEIDINGEN BINNEN DE PIJLER BEDRIJF & ORGANISATIE p.8
Werk je al in een bedrijf, maar wil je uitgroeien tot een nog nuttigere schakel? Studeer je
dit jaar af en wens je je te verdiepen in een (extra) bacheloropleiding met nog meer kennis, competenties en verantwoordelijkheden? Onze pijler ‘Bedrijf & Organisatie’ telt maar
liefst 20 vervolgopleidingen. Die richten zich niet alleen tot wie al in de bedrijfswereld zit,
maar ook tot wie de overstap wil maken vanuit een andere sector.
Zie je je in de toekomst wel werken als expert vermogensplanning, financieel adviseur of
verzekeringsadviseur? Wil je uitgroeien tot een communicatiespecialist of journalist? Of
droom je van een carrière in de medische, toeristische of HR-sector? Voor elk van deze
ambities hebben we een passende vervolgopleiding. Wist je trouwens dat er ook een specifieke opleiding is voor wie zijn eigen start-up wil oprichten of uitbouwen?
Ook de graduaten Accounting Administration, HR-support en Marketing- en Communicatiesupport passen binnen deze pijler.

VERVOLGOPLEIDINGEN BINNEN DE PIJLER DESIGN & TECHNOLOGIE p.20
Klinkt ‘artificial intelligence’ je als muziek in de oren? Wil je oplossingen zoeken voor de
uitdagingen van de 21ste eeuw? Heb je een zwak voor technologische innovaties, multimedia en informatica, maar ook voor productontwerp of architectuur? Dan vind je in de
pijler ‘Design & Technologie’ zeker een passende vervolgopleiding.
De 32 opleidingen uit deze pijler bereiden je allemaal voor op een beroep met toekomst.
In de bachelor Energiemanagement of de Europese Master in Duurzaam Energie
management help je bedrijven om hun processen energiezuinig(er) te maken. Heb je
al een bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie op zak? Dan biedt Howest je
diverse mogelijkheden om je te specialiseren. Meebouwen aan het architectuurlandschap
van morgen? Kies dan voor een van de drie postgraduaten in het teken van BIM.
Ook de graduaten Bouwkundig Tekenen, Internet of Things, Multimedia & Informatietechnologie, Netwerkbeheer en Programmeren passen binnen deze pijler.

Welkom aan Howest!
Je hebt al een diploma hoger onderwijs, maar je wil meer? Een bijkomende
bachelor, een specialisatie, competenties die aansluiten bij je job,
een carrièreswitch of gewoon meer weten over een onderwerp?
Dan moet je aan Howest zijn. In Kortrijk, Brugge en Oudenaarde bieden we
een brede waaier aan vervolgopleidingen. Daartussen zit ongetwijfeld ook
één op maat van jouw mogelijkheden en verwachtingen. Jou begeleiden
bij deze keuze is onze allereerste uitdaging. Daarom hebben we deze
specifieke brochure ontwikkeld.
We geven er een volledig overzicht in van al onze vervolgopleidingen.
Van verkorte bachelors over graduaatsopleidingen, postgraduaten en
micro degrees tot internationaal georiënteerde semesters in het Engels
(English taught semesters) en navormingen.
Kies je voor een vervolgopleiding aan Howest, dan kies je voor kwaliteitsvol
onderwijs en gepersonaliseerde coaching doorheen je studietraject.
Ongeacht of je gaat voor een dagopleiding of voor afstandsonderwijs
terwijl je werkt. Samen zoeken we naar een formule die helemaal inspeelt
op jouw beroeps- en/of gezinssituatie.
Anywhere en anytime studeren? Dat lukt perfect aan Howest!

VERVOLGOPLEIDINGEN BINNEN DE PIJLER MENS & WELZIJN p.40
Is sociaal contact je hoogste goed? En droom je ervan om anderen beter te maken, te
ondersteunen bij hun persoonlijke groei of op weg te zetten naar een gezonde levensstijl?
Dan zit er in de pijler ‘Mens & Welzijn’ zeker een vervolgopleiding voor jou.
Veel van de 26 opleidingen uit deze pijler stomen je klaar voor een beroep waarvan je misschien al jaren droomt. De Educatieve Bachelors in het Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs bijvoorbeeld. Zo maak je de overstap van de privésector naar
het onderwijs, terwijl je de lerarenopleiding combineert met je job en je gezin. Via een
verkorte opleiding kan je ook switchen tussen kleuter, lager en secundair. Werk je als verpleegkundige? Dan zet je via de brugopleiding Verpleegkunde je graduaatsdiploma om
in een bachelordiploma.
Ook binnen de opleidingen Ergotherapie, Sport en Bewegen, Sociaal Werk, Toegepaste
Gezondheidswetenschappen en Toegepaste Psychologie vind je tal van mogelijkheden.
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Met vriendelijke groet
Lode De Geyter, algemeen directeur en het Howest-team
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HOWEST
FACTS & FIGURES
howest?

24 bacheloropleidingen
10 graduaatsopleidingen
opleidingen
7 unieke
voor Vlaanderen

#

studenten

5.062

stagebedrijven

35%

1.200/jaar

+

aan de slag bij
stagebedrijf

95%

tevreden over
de gevolgde
opleiding

91%
tevreden over
toegankelijkheid
van de docenten

leeftijd
studenten

17-71 jaar
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afgestudeerd

JOB
De praktijkgerichtheid
van de opleidingen
zorgt voor

MAXIMALE

JOBKANSEN
bij afgestudeerden

studenten
van buiten
West-Vlaanderen

35%
+8.000
+200

bachelor- en
graduaatstudenten

studenten
postgraduaat

18%

van studenten heeft
een langlopende
buitenlandse
ervaring

WAAROM KIEZEN T?
VOOR HOWES
• Persoonlijke begeleiding

• Meer beroepskansen

Uit elke externe audit komt dit als een sterk
punt naar voren. Onze lectoren zijn gemakkelijk
bereikbaar en direct aanspreekbaar, ze maken tijd
voor je, ze coachen je doorheen je studietraject.
Heb je niet de ‘juiste’ vooropleiding, maar wel de
passie en het doorzettingsvermogen, dan doen
wij er alles aan om je droom waar te maken. Heb
je behoefte aan professionele ondersteuning,
dan staat onze studiebegeleidingsdienst voor
je klaar. Dit geldt voor de reguliere opleidingen,
maar zeker ook voor alle vervolgopleidingen.

Een vervolgopleiding biedt je de kans om je
kennis verder uit te diepen. Vaak is dit als
aanvulling op je bestaande diploma. Het maakt
van jou een nog grotere expert dan je al was.
Kortom, met een vervolgopleiding geef je je
beroepskansen en doorgroeimogelijkheden een
duw in de rug.

• Praktijkgerichte opleidingen
Je maakt van bij het begin van je opleiding kennis
met je toekomstige werkplek. We brengen het
bedrijfsleven, de school of de zorgsector in de
opleiding, zodat je hands-on en stap voor stap
een startklare professional wordt.
• Up-to-date

60

verschillende
nationaliteiten

Aan Howest volgen we de trends en de actualiteit
op de voet. Daarnaast werken we nauw samen
met het werkveld. Zo weten we wat er leeft en
kunnen we onze opleidingen daarop afstemmen.
Het resultaat is een actueel aanbod aan
innovatieve opleidingen die voorlopen op de tijd.

• Trajecten op maat
Onze vervolgopleidingen zijn maatwerk. We
kijken altijd eerst naar je behaalde diploma
en vooropleiding. Dat vormt de basis voor de
uitwerking van een traject op maat. Samen
bekijken we hoe we je vervolgopleiding optimaal
kunnen laten aansluiten op je persoonlijke
situatie.
• Combinatie met werk en gezin
Howest biedt zowel dagonderwijs als avond-,
weekend- en afstandsonderwijs aan. Op die
manier creëren we een haalbaar evenwicht
tussen (bij)studeren, je werk en/of je gezin.
• Goede bereikbaarheid
Onze campussen zijn gemakkelijk te bereiken
met het openbaar vervoer, de fiets of te voet.
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• Advanced bachelor (bachelor-na-bachelor)

• Master

• English taught semester

Heb je een bachelordiploma Biomedische Laboratoriumtechnologie? Of werd je tijdens je studie moleculaire
biologie op minstens bachelor
niveau onderwezen?
Dan kan je deze voor Vlaanderen unieke bachelor Bioinformatics volgen.

Met een bachelordiploma op zak kan je binnen
hetzelfde studiegebied ook een masteropleiding bijstuderen. Howest is partner in een Europese master
duurzaam energiemanagement die je toelaat om
na een hogeschool bachelor in anderhalf jaar een
masterdiploma te behalen.

De meeste opleidingen bieden voor wie hiervoor
belangstelling heeft, een semester aan in het Engels.
Alle vakken worden dan in het Engels gegeven, waarbij ook internationale studenten aansluiten. In veel
opleidingsonderdelen is er dus een gevarieerd publiek
van lokale en internationale studenten aanwezig. De
opleiding leidt tot een postgraduaatgetuigschrift.

• Bachelor via een verkort traject
Je hebt een bachelor- of graduaatsdiploma en wenst
bijkomend een bachelordiploma van een opleiding
die verwant is aan die van jou.
Omdat je al veel competenties verworven hebt, krijg
je vrijstellingen en kan je sneller doorheen je traject
gaan.
Hoeveel studiepunten je moet opnemen, hangt van
de bachelor af.
• Bachelor via afstandsonderwijs
Je bent al aan het werk, maar je wil graag een andere
bacheloropleiding studeren. Aan Howest kan je een
aantal bacheloropleidingen in afstandsonderwijs volgen.
Doorgaans rekenen we hier twee semesters langer
voor dan voor een dagopleiding.
• Graduaatsopleiding
Graduaatsopleidingen bereiden je voor op het uitoefenen van een beroep. Ze zijn minder theoretisch dan
bacheloropleidingen. Werkplekleren vormt dan ook
een belangrijk onderdeel van de opleiding en omvat
minimaal een derde van de studieomvang. Daardoor
is de graduaats
opleiding voor velen een haalbaar
alternatief in het hoger onderwijs.
Howest / 6

• Micro degree
Een specialisatietraject of micro degree is een navorming voor wie zich wenst te specialiseren in bepaalde
domeinen, bijvoorbeeld een keuzetraject van een
bacheloropleiding, of voor wie zijn kennis wenst
te actualiseren, maar niet de volledige bachelor
opleiding wenst te volgen.
Voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd
bent, krijg je een creditbewijs. Het geheel van creditbewijzen van het uitgestippelde traject leidt tot een
attest van het specialisatietraject of micro degree.
• Navorming
Een navorming is een bijscholing zonder officieel
attest na afloop omdat er vaak geen formele evaluatie aan verbonden is.
• Postgraduaat
Een postgraduaat is geen graduaatsopleiding. Het is
een opleiding van minstens 20 studiepunten volgend
op een bacheloropleiding. Ze leidt tot een officieel
erkend postgraduaatgetuigschrift.
Een postgraduaat moet gezien worden als postinitieel
onderwijs, een vorm van verbreding of verdieping van
de reeds verworven competenties, een vervolmaking
na een bacheloropleiding.

• Brugopleiding Verpleegkunde
De brugopleiding Verpleegkunde richt zich tot verpleegkundigen die in het werkveld staan en die reeds
een graduaatsdiploma hebben. Via de brugopleiding
kan dat omgezet worden in een bachelordiploma in
een kortere tijd.
Kostprijs
Voor de bacheloropleidingen en de micro degrees
bestaat het studiegeld uit een vast bedrag van € 245,2
en een variabel bedrag van € 11,70 per studiepunt.
Voor een English taught semester betaal je € 1000.
Voor de postgraduaten vind je de prijs in de brochure.
In het studiegeld zijn boeken en studie
materiaal
namelijk niet inbegrepen. Je contactpersoon bezorgt
je hierover alle informatie.
Meer info:
Uitgebreide informatie over elk van
de vervolgopleidingen vind je op
www.howest.be/vervolgopleidingen.
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Dagonderwijs
Een opleiding volgen in dagonderwijs wil niet
noodzakelijk zeggen dat je een volledige week
in de hogeschool bent.
Sommige vervolgopleidingen lopen over een
aantal dagen gespreid over het academiejaar.
Voor andere kom je een of meerdere dagen
naar de hogeschool. Lees dus aandachtig
wanneer de opleiding georganiseerd wordt.
Avond- en weekendonderwijs
Sommige
graduaatsopleidingen,
micro
degrees en postgraduaten kan je ook in
avondonderwijs volgen of in een combinatie
van avond- en weekendonderwijs.
Afstandsonderwijs
Je kan een aantal opleidingen ook via
afstandsonderwijs volgen. Je komt dan een
paar keer per jaar naar de hogeschool voor
een contactdag of voor een lesdag. Examens
leg je in principe af op de hogeschool, maar
ook evaluaties op afstand zijn mogelijk.
Vervolgopleidingsbrochure Howest / 7

BACHELOROPLEIDINGEN

GRADUAATSOPLEIDINGEN

BEDRIJFSMANAGEMENT
/ Bedrijfsmanagement, tweede afstudeerrichting
/ Expert Vermogensplanning
/ Financieel Adviseur
/ Verzekeringsadviseur
/ Global Business Management

ACCOUNTING ADMINISTRATION
HR-SUPPORT
MARKETING- EN COMMUNICATIESUPPORT

EMENT,
BEDRIJFSMANAG ERRICHTING
E
TWEEDE AFBASCHTELUORDVIA EEN VERKORT TRAJECT
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Je hebt al een bachelordiploma Bedrijfsmanagement en
je wenst je te verdiepen in een tweede (of een derde)
afstudeerrichting. In één academiejaar (bij overschakeling
naar Financie- en Verzekeringswezen, Marketing of Toegepaste
Bedrijfseconomie) of anderhalf jaar (bij overschakeling naar
Accountancy-Fiscaliteit of Logistiek Management) behaal je
een bijkomende bachelor. Je lessenpakket beperkt zich tot de
vakken die specifiek zijn voor de afstudeerrichting.

Je hebt een diploma hoger onderwijs en je hebt belangstelling
voor de financiële sector. Met deze opleiding leg je de
basis voor een grondige kennis van de juridische, fiscale en
financiële instrumenten nodig voor een goede vermogensen successieplanning. Opleidingsonderdelen: basics voor de
financiële expert (3 SP), ziekte en ongevallen (3 SP), life & pension
(6 SP), fiscaliteit (3 SP), successieplanning (3 SP), beleggen en
portefeuillebeheer (6 SP) en financial planning (3 SP).

Je volgt de lessen met de studenten van de afstudeerrichting.
Je loopt stage, maar je hoeft geen bachelorproef meer te
schrijven.

De opleiding start in februari en duurt een jaar. Je krijgt een
certificaat voor de volledige opleiding (micro degree) en een
creditbewijs per opleidingsonderdeel.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

COMMUNICATIEMANAGEMENT
/ Track C
JOURNALISTIEK
/ Journalistiek via een verkort traject
/ Journalism, Project Management & Storytelling
NETWERKECONOMIE
/ Start-up School
OFFICE MANAGEMENT
/ Office Management, tweede afstudeerrichting
/ Digital Office Tools (DOT)
/ Voorbereidingsprogramma Healthcare (i.s.m. ICZO)
/ Human Resources Management - Basics
/ Human Resources Management
TOERISME- EN RECREATIEMANAGEMENT
/ Toerisme en Recreatiemanagement@home
/ Track T
/ Tourism, Project Management & Storytelling
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Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

60 SP / 80 SP		
Studiegeld

27 SP				
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 561,10

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
bm@howest.be

Opleidingscoördinator:
Lieven Van Hyfte
lieven.van.hyfte@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Veerle Wanzeele
veerle.wanzeele@howest.be
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FINANCIEEL ADVICRO DEGREE
M

Je hebt een diploma hoger onderwijs en je hebt belangstelling
voor de financiële sector. Met deze opleiding leg je de basis
om professioneel advies te geven over de samenstelling
van een beleggingsportefeuille of over pensioenopbouw. Je
verwerft de basisvaardigheden met betrekking tot fiscaliteit
en kredietverlening. Opleidingsonderdelen: beleggen en
portefeuillebeheer (6 SP), basics voor de kredietexpert (3 SP),
compliance & data protection (3 SP), basics voor de financiële
expert (3 SP), macro- en meso-economie (3 SP), life & pension
(6 SP) en fiscaliteit (3 SP).
De opleiding loopt over één academiejaar. Je krijgt een
certificaat voor de volledige opleiding (micro degree) en een
creditbewijs per opleidingsonderdeel.

VE
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EE
RZEKERINGSADV
MICRO DEGR

Je hebt een diploma hoger onderwijs en je hebt belangstelling
voor de financiële verzekeringssector. Met deze opleiding
krijg je inzicht in alle aspecten van het verzekeringswezen.
Je legt de basis om professioneel advies te geven.
Opleidingsonderdelen: basics voor de verzekeringsexpert
(3 SP), particuliere verzekeringen (6 SP), bedrijfsverzekeringen
(6 SP), ziekte en ongevallen (3 SP), life & pension (6 SP) en
fiscaliteit (3 SP).

GLOBAL
ENT TER
S MANENAGLGISEH M
HT SEMES
BUSINESTSGR
UG
TA
ADUAAT,
PO

Global Business Management richt zich tot houders
van een diploma hoger onderwijs in het domein van de
handelswetenschappen en bedrijfskunde en loopt over twee
semesters. Je hoeft ze niet allebei te volgen. Elk semester vormt
een afgesloten geheel.

De opleiding loopt over één academiejaar. Je krijgt een
certificaat voor de volledige opleiding (micro degree) en een
creditbewijs per opleidingsonderdeel.

Dit in het Engels gegeven programma richt zich zowel tot
Belgische als tot buitenlandse studenten die zich in de globale
economie willen verdiepen. Dit gebeurt aan de hand van
projectwerk, bedrijfsbezoeken en hoor- en werkcolleges.
Keuzemodules maken het mogelijk om je eigen accenten te
leggen.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

De opleiding leidt tot een postgraduaatgetuigschrift.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Goed om weten: Howest is erkend als extern examencentrum
voor het behalen van het officiële attest kredietbemiddeling.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

TRACK CVIA EEN VERKORT TRAJECT
BACHELOR

Je hebt een bachelor- of masterdiploma en je wil je
communicatieskills aanscherpen? Track C biedt je de kans om
je in één jaar tot communicatiespecialist te ontwikkelen. Je
verwerft 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.
De kers op de taart is een stage in het communicatiewerkveld. Je
achtergrondopleiding vormt daarbij een meerwaarde. Tijdens
je stage zet je verder in op je talenten en nieuw verworven
skills: van doelgroepen analyseren tot communicatieplannen
uitwerken, van bloggen en vloggen tot events opzetten.
De opleiding loopt over twee semesters en leidt tot het diploma
van bachelor Communicatiemanagement.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

27 SP				
Studiegeld

27 SP				
Studiegeld

30 SP		
Studiegeld

60 SP
Studiegeld

€ 561,10

€ 561,10

€ 1000/semester

€ 947,20

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
Howest / 10

Coördinator:
Veerle Wanzeele
veerle.wanzeele@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Veerle Wanzeele
veerle.wanzeele@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Lieven Theys
lieven.theys@howest.be

Campus Kortrijk Weide - The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Opleidingscoördinator:
Jan Dauwe
+32 498 45 26 86
jan.dauwe@howest.be

Vervolgopleidingsbrochure Howest / 11
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BACH

Je hebt een bachelor- of masterdiploma en je wenst
journalistieke skills te verwerven. Je kan kiezen tussen
algemene journalistiek en sportjournalistiek. Vanuit je
specialisatie van je vorige studie verrijk je jezelf met
journalistieke competenties. Je haalt in twee jaar tijd een
volwaardig bachelordiploma. Sportjournalistiek is een uniek
traject dat je enkel aan Howest kan studeren.

JOURNALISM,
EMENT
G
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& STORYTELLIN
ISH TAUGHT SEM
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POSTGRADUAAT

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot houders van
een bachelor of master Journalistiek.
Je wordt een semester ondergedompeld in projectwerk.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

De studie loopt over vier semesters, inclusief een stage van
12 weken en een journalistiek portfolio. De opleiding leidt tot
een bachelordiploma Journalistiek.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

108 SP tot 120 SP in functie van vooropleiding
Studiegeld

30 SP				
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 1000

OOL
START-UP SCMH
ICRO DEGREE
Je hebt een bachelor- of masterdiploma? En een eigen startup? Of je wenst een eigen bedrijf op te starten? Dan is deze
vervolgopleiding zeker iets voor jou!
De “Start-up School” biedt starters de kans om hun start-up
uit te bouwen in combinatie met een opleiding die aansluit
bij de noden van hun bedrijf, en dit binnen de context van
een kennisinstelling. De opleiding steunt op twee pijlers: de
student-ondernemer volgt halftijds een lessentraject van 30 SP
dat is afgestemd op de directe toepasbaarheid in zijn bedrijf.
Het traject bestaat uit enkele economische modules aangevuld
met keuzemodules die een meerwaarde betekenen voor de
onderneming. Kiezen kan uit om het even welke opleiding
aan Howest. Enkele voorbeeldmodules: Small Business
Project, Lean & Agile Project Management, Marketing, Frans
of een andere vreemde taal, … Daarnaast werkt de studentondernemer aan de uitbouw van zijn eigen bedrijf, met alle
voordelen die Howest kan bieden aan student-ondernemers.
Dit gaat van inhoudelijke begeleiding en individuele coaching
over gratis werkruimte in een van de incubatoren in Brugge
of Kortrijk tot het opdoen van ervaring bij een ondernemer
in het buitenland, het gebruik van een voordelig statuut voor
ondernemers jonger dan 25 jaar en toegang tot een ruim
netwerk van experts, ondernemers, overheid, ...
De opleiding leidt tot een postgraduaatgetuigschrift en een
creditbewijs per opleidingsonderdeel.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten
Campus Kortrijk Weide - The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00
Howest / 12

Opleidingscoördinator:
Gerti Wouters
+32 476 64 72 37
gerti.wouters@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Coördinator:
Sander Van Nieuwenhuyse
sander.van.nieuwenhuyse@howest.be

minimum 30 SP
Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Bram De Muynck
+32 479 82 53 92
bram.de.muynck@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Coördinator:
Sophie Vanwijnsberghe
+32 471 98 27 34
sophie.vanwijnsberghe@howest.be
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MENT,
OFFICE MANAGE RRICHTING
UDEE VERKORT TRAJECT
TWEEDE AFSTOR
VIA EEN
BACHEL

Je hebt je bachelordiploma Office Management, Management
Assistant of Business & Languages, maar je wil je competenties
ook graag uitbreiden met deze van Healthcare Management.
Of je hebt je bachelordiploma Office Management, Medical
Management Assistant of Healthcare Management, maar je wil
je competenties ook graag uitbreiden met deze van Business
& Languages.
In één academiejaar kan je de competenties van deze tweede
afstudeerrichting verwerven. Veel van onze studenten kiezen
ervoor om de opleiding over drie semesters te spreiden.
Je richt je nu exclusief op alle opleidingsonderdelen die eigen
zijn aan de Healthcare of aan de business.
Je sluit je studie af met een stage van twee weken.
De opleiding leidt tot een bachelor Office Management,
Healthcare Management / Business & Languages.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

OLS (DOGRTEE)
O
T
E
IC
F
F
O
L
A
IT
DIG
MICRO DE
De opleiding DOT richt zich tot iedereen die zich wil bijscholen
in het gebruik van office tools. Je hoeft geen bachelordiploma
te hebben om de opleiding te volgen, maar een basiskennis ICT
bevelen we wel aan. Je volgt de opleiding via afstandsonderwijs
of via een beperkt aantal contacturen en je studeert een half
jaar (tweede jaarhelft).
Opleidingsonderdelen: pc- en cloudtools, inclusief MS Outlook,
advanced MS Word, advanced MS Excel, inclusief digitale
rapportering en presentatietools inclusief basis graphic design.
In dagonderwijs geven we enkele uren per week les en/of
voorzien webinars.
Je bepaalt zelf naar welke lessen je kan en wil komen. In
afstandsonderwijs moet je rekening houden met 10 uur
zelfstudie per week. De coaches zorgen voor kwaliteitsvol
digitaal studiemateriaal en staan online altijd voor je klaar! Je
krijgt een certificaat voor de hele opleiding (micro degree) en
een creditbewijs per opleidingsonderdeel.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs of
afstandsonderwijs.

GRAMMA
O
R
P
S
G
IN
ID
E
R
E
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E
R
A
C
H
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HEA
MICRO DE
De opleiding richt zich tot iedereen met een diploma secundair
onderwijs die geboeid is door de medische wereld of die een
carrière in de medische sector plant. Ons partnerinstituut ICZO
(www.iczo.be) beveelt deze kwalitatieve opleiding op hoger
onderwijsniveau aan als voortraject om aan een ICZO-opleiding
te beginnen. De opleiding is daarnaast ook bijzonder nuttig
voor administratieve medewerkers in de medische sector.
Opleidingsonderdelen: anatomie en fysiologie, EHBO en
medische terminologie.
De opleiding loopt over één academiejaar. Per module is
er één lesmoment voorzien. Enkel bij EHBO is dit moment
verplicht. De examens spreiden we over het semester. Alle
contactmomenten vinden plaats van 18u tot 20u, meestal op
dinsdag. De coaches voorzien kwaliteitsvol studiemateriaal en
begeleiden je online.

CES
HUMAN RESOUR BASICS
MANAGEMENT - MICRO DEGREE
Deze opleiding richt zich tot mensen die al professioneel actief
zijn en ofwel:
• een carrièreswitch overwegen naar de HR-sector
• aan het begin van een HR-carrière staan
• het HR-beleid binnen een kmo (mee) willen uitbouwen
Deze opleiding (in afstandsonderwijs) voorziet drie
contactmomenten per semester: een introductiemoment
bij het begin van het semester waarin de opleiding wordt
toegelicht, een vragensessie ongeveer een week voor het
examen waarin je vragen kan stellen over de leerstof en het
examen zelf.
De opleiding loopt over één academiejaar. Je krijgt een
getuigschrift voor de volledige opleiding (micro degree) en een
creditbewijs per opleidingsonderdeel.

Je krijgt een certificaat voor de hele opleiding (micro degree) en
een creditbewijs per opleidingsonderdeel.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

48 SP
Studiegeld

16 SP
Studiegeld

12 SP				
Studiegeld

18 SP
Studiegeld

€ 806,80

€ 432,40

€ 385,60

€ 455,80

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
om@howest.be
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Opleidingscoördinator:
Diane Debruyne
+32 495 54 56 60
diane.debruyne@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Liesbeth De Blaere
liesbeth.de.blaere@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Liesbeth De Blaere
liesbeth.de.blaere@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Opleidingscoördinator:
Diane Debruyne
+32 495 54 56 60
diane.debruyne@howest.be
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CES
HUMAN RESOUR
MANAGEMPOESTNGRTADUAAT
Deze postgraduaatopleiding richt zich tot wie al een bachelorof masterdiploma heeft.
De opleiding loopt over een jaar.
Het postgraduaat HRM wordt aangeboden in een combinatie
van afstands- en contactonderwijs. De seminaries worden
gegeven door gerenommeerde HR-specialisten en gaan
ongeveer maandelijks door op dinsdag- of donderdagavond. Er
zijn 32 seminarie-uren verdeeld over het jaar. Daarnaast plan
je zelf 10 uren extra begeleiding in met de HR-professionals
gelinkt aan jouw project.
Het programma bestaat uit vier jaarmodules die samen
20 studiepunten vormen. De inhouden van deze modules
worden jaarlijks opnieuw bepaald in samenspraak met HRspecialisten en in functie van de marktevolutie.
De meest vooruitstrevende topics komen er aan bod, zodat je
steeds dat streepje voor hebt op de arbeidsmarkt.
Er wordt praktijkgericht gewerkt met maximale implementatie
van het geleerde in de eigen organisatie. Een win-win voor jou
en jouw organisatie!

TOERISME EN
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MESTER
GLISH TAUGHT SE
POSTGRAD

Reizen, evenementen en vrijetijdsbelevingen ontwerpen,
organiseren en verkopen: dat is onze core business! Met
creatieve, authentieke en duurzame producten en diensten
bezorgen we mensen waar ook ter wereld unieke ervaringen.
De wereld is ons werkterrein. Reizen en vreemde culturen zijn
onze passie.

Track T is het ideale recept voor wie in het hoger onderwijs al
een stevige basis vreemde talen en management meekreeg
en hier op korte tijd een specialisatie in toerisme wil aan
toevoegen. Track T richt zich dan ook in eerste instantie op
houders van een bachelor- of masterdiploma in het domein
van de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot houders
van een bachelor- of masterdiploma in het domein van de
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Een kwalitatief, individueel en hyperflexibel afstandstraject
Wie Toerisme studeert in afstandsonderwijs kiest voor een
volwaardige professionele bachelor. Studeren doe je van
thuis uit, op de momenten die passen in jouw agenda. Lessen
hoef je, op enkele uitzonderingen na, niet te volgen. Bijna
alle evaluaties kunnen van thuis uit worden afgelegd. Je kunt
uiteraard rekenen op een goede ondersteuning van alle
docenten. Dat gebeurt in de mate van het mogelijke via e-mail
en Skype. Het afstandstraject is dus de ideale keuze voor wie
werken wil combineren met een gezin, studeren, … vanuit
België of vanuit het buitenland.

Track T is een traject dat zowel in dagonderwijs (2 semesters)
als in afstandsonderwijs gevolgd kan worden (3 semesters,
waarvan het laatste semester stage). Je volgt alle vakken uit
de toerismepijler van de reguliere opleiding Toerisme en
Recreatiemanagement, en sluit af met de module “Stage en
Project Toerisme”. In Track T zal je geen bachelorproef moeten
maken, wel een stevig stageproject.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je specialiseert je in office- en multimediaskills, toegepast op
toerisme.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs en
afstandsonderwijs. Track T is dus ook geschikt voor
werkstudenten of studenten die in het buitenland wonen.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.
Aantal studiepunten

Aantal studiepunten
Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

20 SP
Studiegeld

180 SP			
Studiegeld

€ 1500

€ 713,20

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
Howest / 16

Opleidingscoördinator:
Diane Debruyne
+32 495 54 56 60
diane.debruyne@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

30 SP			
Studiegeld

60 SP			
Studiegeld

€ 1000

€ 947,20

Opleidingscoördinator:
Vicky Van Den Heede
vicky.van.den.heede@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Opleidingscoördinator:
Vicky Van Den Heede
vicky.van.den.heede@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Opleidingscoördinator:
Vicky Van Den Heede
vicky.van.den.heede@howest.be
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ACCOUNTING N (BOEKHOUDEN)
EIDING
GRADUAATSOPL
ADMINISTRATIO
Ben je nauwkeurig en werk je graag met cijfers? Dan is deze
opleiding iets voor jou! Administratief medewerkers met een
sterke boekhoudkundige kennis zorgen voor de systematische
en correcte boekhoudkundige verwerking van alle financiële
verrichtingen. De opleiding legt de nadruk op boekhouden en
administratie (financiële en administratieve documenten zoals
facturen, bankafschriften, ... verwerken), boekhoudkundige
inzichten (financiële analyse van de gezondheid van een bedrijf,
kostprijsberekening, ...), fiscale context (btw, personenbelasting
en vennootschapsbelasting), juridische context (juridische
basis, waardoor je een ‘juridische alertheid’ ontwikkelt).
De opleiding loopt in dagonderwijs over twee jaar. In
avondonderwijs duurt de opleiding drie jaar a rato van twee
avonden per week
Verder studeren
Je kan een verkort traject volgen om de bachelor
Bedrijfsmanagement, Accountancy & Fiscaliteit te behalen.
Reken hiervoor twee jaar.

MARKETING- EN SUPPORT
COMMUNICATGRIEADUAATSOPLEIDING

HR-SUUAPATPSOOPLREIDTING
GRAD

Medewerkers spelen een cruciale rol in een organisatie. Ze
worden aanzien als het kloppende hart ervan. De HR- of
personeelsdienst tekent een stimulerend personeelsbeleid
uit. Wil je binnenkort meehelpen om dit personeelsbeleid
te ondersteunen? Dan ben je bij de graduaatsopleiding HRSupport aan het juiste adres.
Tijdens deze opleiding leer je hoe je een personeelsdossier
opstelt en opvolgt en hoe je HR-tools kan inzetten om het
personeelsbeleid te ondersteunen. Hierdoor word je zowel een
“people partner” als een “organisatiepartner”. Daarnaast bouw
je expertise op in sociale wetgeving, de bouwsteen voor elke
HR-functie.
Deze opleiding richt zich tot mensen die geboeid zijn door
het personeelsbeleid in een organisatie en hierin een
ondersteunende rol willen spelen.
Werk jij graag op een integere, nauwgezette en klantgerichte
manier? Dan is deze opleiding op jouw lijf geschreven.

Wil jij de rots in de branding zijn voor jouw collega’s en
klanten? Ben je een creatieve, commerciële en communicatieve
doener? Ben je goed in het bewaken van deadlines? Heb je
een vlotte pen? Help jij binnenkort mee om communicatie- en
marketingcampagnes uit te werken en tot stand te brengen?
Antwoord je volmondig ja, dan is de graduaatsopleiding
Marketing- en communicatiesupport helemaal jouw ding!
De opleiding loopt in dagonderwijs over twee jaar.
Verder studeren
Na het volgen van deze opleiding kan je via een verkort
traject het bachelordiploma Communicatiemanagement of
Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Marketing) behalen.
Reken hiervoor twee jaar.

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

Verder studeren

€ 947,20/jaar

TR
IN BRUGGE, KOR DE
EN OUDENAAR

ZATERDAG 9/05

& 27/06

VAN 10U TOT 16U

ZATERDAG 29/08

VAN 10U TOT 13U

howest.be/infodagen

Aantal studiepunten

De opleiding loopt in dagonderwijs over twee jaar.

WELKOM OP
AGEN
ONZE IN F O D
IJK

Je kan een verkort traject volgen om de bachelor
Bedrijfsmanagement te behalen. Reken hiervoor twee jaar.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

€ 947,20/jaar

€ 947,20/jaar

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
Howest / 18

Meer info:
Lieselot Casier
+32 470 21 61 11
aad@howest.be
www.howest.be/graduaat

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Meer info:
Diane Debruyne
+32 495 54 56 60
hrs@howest.be
www.howest.be/graduaat

Campus Kortrijk Weide - The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Meer info:
Jan Dauwe
+32 498 45 26 86
mcs@howest.be
www.howest.be/graduaat

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Meer info:
Sylvie Desmet
+32 478 43 37 30
mcs@howest.be
www.howest.be/graduaat
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HELOR
ADVANCED BAC
TICS OR
OF BIOINFORMA
EL
ADVANCED BACH

MASTEROPLEIDING

ENERGIEMANAGEMENT
/ Europese Master in Duurzaam Energiemanagement
BACHELOROPLEIDINGEN

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
/ Advanced Bachelor of Bioinformatics
/ Biomedische Laboratoriumtechnologie,
tweede afstudeerrichting
/ Erkenningstraject Farmaceutisch Technisch Assistent
/ Toegepaste Bio-informatica in de Medische Moleculaire
Diagnostiek
ENERGIEMANAGEMENT
/ Energiemanagement via een verkort traject
INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN
/ Masterclass Industrial Design Engineering
/ Collaborative Design Studio
/ Design for Identity
MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
/ Multimedia en Communicatietechnologie,
specialisatietraject
/ AI@home
/ AI@home pro

TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
/ Toegepaste Architectuur via een verkort traject
/ BIM-Expert-Modeler
/ BIM-Management
/ Circulair Bouwen
/ Renovatietechnieken en Monumentenzorg
/ Integrated Building Design and Construction
TOEGEPASTE INFORMATICA
/ Toegepaste Informatica, tweede afstudeerrichting
/ Cyber Security Professional
/ Blockchain Developer & Architect
/ Data Protection Officer
/ Applied Artificial Intelligence
/ Advanced Cybersecurity
/ iRPA - Intelligent Robot Process Automation
/ Industrial Security
/ Applied Computer Sciences

Je hebt al een bachelordiploma Biomedische Laboratorium
technologie van Howest en je wenst je te verdiepen in de
tweede afstudeerrichting. Voor wie van een andere hogeschool
komt, wordt een traject op maat gemaakt. Dit traject kan
mogelijk uit meer dan 51 studiepunten bestaan.

De dagopleiding bestaat uit 10 modules, gelijk verdeeld over
3 periodes (3 modules gedurende 8 weken, inclusief evaluaties),
gevolgd door een stage van 8 weken in binnen- of buitenland.
In afstandsonderwijs loopt deze advanced bachelor over 2 jaar.
Er is geen periodesysteem, maar een sequentieel systeem
(module, examen, start volgende module, etc.). Om de twee
weken kan je via livestreaming twee uur coaching volgen indien
je niet naar het leslokaal zelf komt. In het tweede jaar loop je
ook stage.

Tijdens het eerste semester volg je les aan de hogeschool en
je loopt 16 weken stage tijdens het tweede semester. Je schrijft
geen bachelorproef meer.

De voertaal is Engels.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs of via
afstandsonderwijs (in combinatie met een job).

BOUWKUNDIG TEKENEN

60 SP
Studiegeld

MULTIMEDIA EN INFORMATIETECHNOLOGIE

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je schrijft geen bachelorproef. Je presenteert je stageopdracht
aan een jury.

Aantal studiepunten
Aantal studiepunten

• dagonderwijs: € 947,20
• afstandsonderwijs: € 596,20/academiejaar

SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER
PROGRAMMEREN

Howest / 20

Deze voor Vlaanderen unieke bachelor na bachelor richt
zich tot alle houders van een bachelordiploma Biomedische
Laboratoriumtechnologie en tot alle bachelors en masters
waarin moleculaire biologie op bachelorniveau werd
onderwezen (gen- en celtechnologie, (bio)chemie, …).

GRADUAATSOPLEIDINGEN

INTERNET OF THINGS

BIOMEDISCHE
OLOGIE,
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Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
blt@howest.be

Opleidingscoördinator:
Mieke Demeyere
+32 496 94 25 25
mieke.demeyere@howest.be

51 SP
Studiegeld
€ 841,90

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
blt@howest.be

Opleidingscoördinator:
Mieke Demeyere
+32 496 94 25 25
mieke.demeyere@howest.be
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FARMACEUTISCH
ISTENT
TECHNISCH ASSMICRO DEGREE
Deze opleiding richt zich tot studenten die de afstudeerrichting
Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie
volgen of gevolgd hebben. Om het beroep te mogen uitoefenen
van Farmaceutisch Technisch Assistent is er wettelijk
vastgelegd dat men naast algemene wetenschappelijke vakken
ook moet slagen voor galenica, farmacologie, farmaceutische
wetgeving, farmacognosie, deontologie en tarificatie.
In de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische
Laboratoriumtechnologie (FBT) van de opleiding BLT@Howest
komen deze farmaceutische vakken aan bod in de module
FBT03 Casus ‘Werken in een apotheek’. De laatste voorwaarde is
het slagen voor een stage van 300 uur in een apotheek. Daarna
beschikt de FBT-afgestudeerde over alle nodige documenten
om de erkenning als Farmaceutisch Technisch Assistent aan te
vragen bij de Vlaamse overheid.

Deze specialisatie richt zich tot medewerkers die werken in
de medische moleculaire diagnostiek en meer te weten willen
komen over hoe ze bio-informatica kunnen aanwenden in de
dagelijkse praktijk.
Het doel van deze opleiding is om meer inzicht te verwerven
in de bio-informaticaprocessen die toegepast worden in de
medische moleculaire diagnostiek. Er is telkens aandacht voor
het verwerven van extra skills via oefeningen (blasten, dataanalyse, …). Als toepassing wordt ook een case study van jouw
huidige werkplek uitgevoerd op het gebied van dataveiligheid
en IT-infrastructuur. Als sluitstuk van de opleiding is er een
symposium met de te verwachten ontwikkelingen.

In principe kan er steeds na goedkeuring door de stage
coördinator ingeschreven worden voor dit erkenningstraject.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Howest / 22

BACH

De thema’s klimaat en energie zijn brandend actueel.
Heb je reeds een bachelordiploma in energietechnologie,
ecotechnologie of een informaticaopleiding, dan kunnen we
een verkort programma voor je opstellen. Op die manier kan
je in 2 jaar een extra bachelordiploma Energiemanagement
behalen.
Het te volgen programma hangt af van je vooropleiding. Maak
een afspraak voor meer info en details.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

De opleiding bestaat uit zeven sessies, die telkens zeer
praktijkgericht zijn. Na een theoretische inleiding volgen
oefeningensessies of een andere manier van verwerking. Na
elke sessie is er een opdracht om op die manier de behandelde
materie te verwerken. Na sessie 5 wordt een taak gemaakt
waarin ofwel de IT-infrastructuur ofwel de beveiliging van de
data op jouw werkplek wordt beschreven. Over de laatste
sessie volgt een korte online bevraging (open boek).

De stage van 300 uur komt overeen met ongeveer 8 fulltime
weken stage in een officina of een ziekenhuisapotheek
(volgens de keuze van de student). Naast het uitvoeren van
farmaceutische taken zoals het bereiden van magistrale
bereidingen, wordt er ook een logboek en stageschrift
bijgehouden.
De student kan deze stage in het jaar van afstuderen tijdens
de zomervakantie volgen. In dat geval wordt er enkel betaald
voor de extra studiepunten. De stage kan ook na de studie
opgenomen worden. In dat geval wordt ook het inschrijvings
geld aangerekend.

ENT
ANAGEM
ENERGIEELM
ORT TRAJECT
OR VIA EEN VERK

Aantal studiepunten
12 SP
Studiegeld
€ 385,60
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Bart Quartier
+32 479 27 59 13
bart.quartier@howest.be

Vier sessies worden in de Howest-campus Brugge Station
georganiseerd, drie sessies in het Centrum Medische Genetica
van UZ Gent. De sessies gaan steeds door op de eerste
maandag van oktober, november, december, februari, maart,
april en mei (voor zover er dan geen schoolvakantie is).

Aantal studiepunten

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

± 120 SP (= 4 semesters)
Studiegeld

Studiegeld
€ 520
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Opleidingscoördinator:
Mieke Demeyere
+32 496 94 25 25
mieke.demeyere@howest.be

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Tim Vandendriessche
+32 476 61 67 94
tim.vandendriessche@howest.be
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Bachelors Energiemanagement, Ecotechnologie Multimediaen Communicatietechnologie, Industriële Wetenschappen
en
Technologie,
Sociale/Politieke
Wetenschappen,
Architectuur, Toegepaste Informatica, Bedrijfsmanagement
of Netwerkeconomie kunnen in drie semesters een European
Master in Sustainable Energy System Management behalen.
Deze door de NVAO geaccrediteerde master of Science
wordt ingericht door EUREC in samenwerking met de
Hanzehogeschool Groningen (Nederland) als diplomerende
hogeschool, de Universidad de Zaragoza (Spanje), de Università
di Pisa (Italië) en Howest.
Studenten die de master willen volgen, moeten een portfolio
met daarin hun motivatie voorleggen alsook aantonen dat ze
de Engelse taal voldoende beheersen. Op basis hiervan worden
ze al dan niet tot de master toegelaten.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Meer info op www.sesym.eurec.be

MASTERCLASS
IGN
INDUSTRIAL DES
G
ENGINEERIN
ADUAAT
POSTGR

Deze masterclass is een unieke samenwerking tussen de
industrie en Howest. Als designer word je ingeschakeld en
gecoacht bij een reëel en strategisch productontwikkelingsof innovatieproject. Howest docenten en professionele
consultants begeleiden je gedurende de volledige workflow van
het designproject tot je op het jaareinde een effectief product
of dienst aflevert voor het bedrijf.
Je komt één dag per week naar Howest voor managementlessen
in bijvoorbeeld leadership skills, innovation management,
financial management, … en je werkt vier dagen per week in
het bedrijf waar je het project voor uitvoert. De Masterclass
Industrial Design Engineering is de ideale voorbereiding voor je
carrière als ontwerper binnen een ruime bedrijfscontext.
Het project wordt gefinancierd door het bedrijf. De student
ontvangt een maandelijkse verloning.
Recent afgestudeerde, ambitieuze bachelors Industrieel
Productontwerpen en masters Industrieel Ontwerpen komen
in aanmerking om deel te nemen aan de Masterclass Industrial
Design Engineering.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

90 SP
Studiegeld

60 SP
Studiegeld

€ 3000

Gedragen door het bedrijf

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
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Opleidingscoördinator:
Tim Vandendriessche
+32 476 61 67 94
tim.vandendriessche@howest.be

Campus Kortrijk Weide Industrial Design Center (IDC)
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 68

Coördinator:
Inge Defour
+32 479 55 88 75
inge.defour@howest.be
industrialdesigncenter.be/masterclass
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Dit herfstsemester met Engels als voertaal richt zich op
studenten met een creatief-technische vooropleiding en
internationale ontwerpstudenten.
Het ontwerp van producten vraagt creatieve en technische
inzichten van de ontwerper. Het bedenken van concepten, ideeën
schetsen en visualiseren, materialen en productiemethodes
selecteren, rekening houden met de gebruiker, behoren
allemaal tot de taken van een productontwerper. In het
Industrial Design Center van Howest leggen we nogal de
nadruk op het testen van ideeën met prototypes, met andere
woorden, ontwerpen door te doen.
In dit specifieke postgraduaat laten we studenten een
ontwerpstudio opstarten. Het lanceren van een product of een
product-dienst vraagt een goed business en marketing plan,
een onderzoek van de doelgroep, een onderzoek naar juiste
partners in aankoop, productie, distributie, communicatie.
Producttesten uitvoeren en normering nagaan. Het ultieme
doel is dat een product beschikbaar wordt gebracht op de
markt, in een kleine reeks of grotere oplage. Dit realiseer je in
een team!
Multidisciplinair werken is key. We schotelen de studenten
aanvullend ook complexe bedrijfsvraagstukken. De student
pikt professionele design thinking & problem solving skills én
een mooi portfolio project op.

Dit lentesemester met Engels als voertaal richt zich op studenten
met een creatief-technische vooropleiding en internationale
ontwerpstudenten.
Het ontwerp van industriële producten vraagt creatieve en
technische inzichten van de ontwerper. Het bedenken van
concepten, ideeën schetsen en visualiseren, materialen
en productiemethodes selecteren, rekening houden met
de gebruiker, behoren allemaal tot de taken van een
productontwerper. In het Industrial Design Center van Howest
leggen we nogal de nadruk op het testen van ideeën met
prototypes, met andere woorden, ontwerpen door te doen.
In dit specifieke postgraduaat laten we studenten voornamelijk
hun eigen stijl en identiteit als ontwerper ontwikkelen. Dat uit
zich in productvoorstellen met een sterk karakter, en emotie,
in lijn met de trends en de maatschappij van vandaag. De regio
rond Kortrijk telt vele maakbedrijven (van interieurobjecten
als tapijten tot outdoor producten…). Dit is de perfecte
context waarbinnen studenten individueel portfolio werk
ontwikkelen samen met deze ambitieuze bedrijven. Verder
gaat de student ook experiment aan met ontwerptechnieken
(bv. textieltechnieken, keramiek, ontwerpen in VR, biodesign in
nieuwe materialen….).
We verwachten voor dit postgraduaat enige basiskennis in
3D-modeling en (digitaal) schetsen.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

30 SP
Studiegeld

30 SP
Studiegeld

€ 1000

€ 1000

Campus Kortrijk Weide Industrial Design Center (IDC)
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 68

Coördinator:
Becky Verthé
becky.verthe@howest.be

Campus Kortrijk Weide Industrial Design Center (IDC)
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 68

Coördinator:
Becky Verthé
becky.verthe@howest.be
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Studenten die een IT-bachelor MCT, Electronica ICT,
Toegepaste Informatica of master in computer wetenschappen
op zak hebben en hun interessegebied verder willen uitbreiden
kunnen dit doen binnen de opleiding MCT. In drie semesters
kan je één van onze keuzetrajecten afwerken via dagonderwijs.
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AI@HOME PRO

AI@HOME

MICRO DEGREE

MICRO DEGREE

Deze opleiding richt zich op professionals met een basiskennis
van Python en statistiek die zich graag de technieken van
Machine en Deep Learning eigen willen maken.

Als scherpzinnige AI engineer leer je niet enkel de meest
geavanceerde AI technieken, maar leer je ook hoe dat je een
dergelijke software in productie brengt.

De focus ligt op het conceptueel begrijpen van hoe Machine
Learning-algoritmes werken. Belangrijk is om de juiste Machine
Learning-algoritmes te kunnen kiezen, trainen en evalueren. Je
leert ook de prestaties ervan te verbeteren via hyperparameter
tuning.

Onze Smart-tech & AI creator is in staat om een heel Internet
of Things project van Sensor t.e.m AI-back-end en Augmented
reality te realiseren.

De module Deep Learning gaat dieper in op neurale netwerken.
Onder meer Convolutional Neural Networks, Bolzman, LSTM
en Reinforcement Learning komen aan bod.

De IoT infrastructure engineers zijn de netwerk specialisten
van de toekomst die ook Internet of Things en Robotics
communicatie beheersen.

Je krijgt Nederlandstalige video-opnames van goede kwaliteit
van het dagonderwijs (theorie) en een heleboel practica om op
je eigen tempo de leerstof eigen te maken.

Specialiseer je verder als creatieve full stack web app developer.
Ontwerp gebruiksvriendelijke user interfaces, ontwikkel een
front-end en een op maat gemaakte back-end.
Op basis van je diploma en voorkennis werken wij een persoon
lijk traject voor jou uit, met eventueel extra vrijstellingen.

Deze micro degree is goed combineerbaar met een full time
job. Je krijgt één module (6 SP) per semester, en de totale duur
van deze micro degree is 1 jaar.

BACH

Deze micro degree richt zich op de IT professsional die niet
enkel Artificial Intelligence modellen wil ontwikkelen (AI@
home) maar ook wil automatiseren en in productie wil
brengen. “Pro” staat dus niet enkel voor “professional” maar
ook voor “productie”. De eerste twee modules zijn identiek aan
AI @home, waarna we dieper ingaan op Continuous Integration
en Deployment (CI/CD) specifiek voor AI in de module MLops.
In de laatste module “Advanced AI” gaan we in op de meest
geavanceerde AI onderwerpen zoals reinforcement learning,
computer vision e.a.

Dit verkort traject richt zich tot houders van een diploma
Interieurarchitectuur, Interieurvormgeving of Bouwkundig
tekenen. De inhoud van de opleiding is gelijk aan de inhoud van
Toegepaste Architectuur, maar je krijgt enkele vrijstellingen.
Het modeltraject duurt 2 jaar.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Net zoals AI@home is dit een micro degree die combineerbaar
is met een full time job. Je krijgt dus één module per semester,
en de totale duur van deze micro degree is 2 jaar.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

12 SP (afhankelijk van het persoonlijk traject)
Studiegeld

12 SP
Studiegeld

24 SP
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 385,60

€ 526

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
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Opleidingscoördinator:
Johan De Gelas
johan.de.gelas@howest.be

Aantal studiepunten
120 SP (60 SP per jaar)
Studiegeld
€ 947,20

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Johan De Gelas
johan.de.gelas@howest.be

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Johan De Gelas
johan.de.gelas@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Line Beernaert
line.beernaert@howest.be
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DELER AT
BIM-EXPERT-MO
POSTGRADUA
Heb je als CAD-tekenaar, BIM-modelleur, architect of ingenieur
de eerste stappen in BIM reeds gezet? Dan kan je tijdens deze
opleiding je BIM-skills op modelleerniveau verder uitdiepen.
Zo word je een expert in eigen modelomgeving en krijg je
inzicht in de andere meest gebruikte pakketten. Dit zowel voor
Architectuur als Engineering. Ook leer je deelmodellen opmaken
volgens modelrichtlijnen en die in een gecoördineerd model
beoordelen aan de hand van model checkers. Je zet de eerste
stappen in parametrisch design en ontdekt de mogelijkheden
van VR/AR en puntenwolken.
Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun
expertise en knowhow op een boeiende en toegepaste manier
over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies,
ateliersessies en getuigenissen. De gastprofessoren en
-sprekers komen uit diverse disciplines van de bouwsector
(bouwbedrijven, softwarebedrijven, landmeters, architecten, …).
Zo worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.
Maximum 30 deelnemers. Inschrijving voor 15 september
2020 voor het volledige traject. Inbegrepen: lesgeld,
lesmateriaal, hand-outs, toegang tot digitaal leerplatform en
softwarelicenties.
Betalen met opleidingscheques uit de KMO-portefeuille is
mogelijk, net als het volgen van aparte modules.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

ENT
BIM-MANAGEPOM
STGRADUAAT
Deze opleiding richt zich tot de BIM-manager en BIMcoördinator. Als teamleaders kunnen ze allebei de actoren in
een bouwproces sturen naar een efficiënte BIM-implementatie.
De BIM-manager is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke
voor alle stakeholders op het gebied van informatiebeheer
in een bouwproject. Je definieert de gebruiksregels en
protocols, staat in voor de kwaliteitscontrole en bewaakt de
einddoelstellingen.
De uitdagingen van de BIM-manager/coördinator zijn divers:
multitasken, communiceren, bemiddelen, rationaliseren,
sturen en leiden. Daarnaast beschik je over technologische
vaardigheden en heb je inzicht in nieuwe ontwikkelingen.
Specialisten uit het werkveld brengen hun knowhow op
een toegepaste manier over via hoorcolleges, workshops,
casestudies,
ateliersessies
en
getuigenissen.
De
gastprofessoren en -sprekers komen uit diverse disciplines van
de bouwsector (bouwbedrijven, softwarebedrijven, landmeters,
architecten, …). Zo worden theorie, visie en praktijkgerichtheid
gecombineerd.
Maximum 30 deelnemers. Inschrijving voor 1 januari 2021 voor
het volledige traject. Inbegrepen: lesgeld, lesmateriaal, handouts, toegang tot digitaal leerplatform en softwarelicenties.
Betalen met opleidingscheques uit de KMO-portefeuille is
mogelijk, net als het volgen van aparte modules.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

WEN
CIRCULAIR BOPOUSTGRADUAAT
Gedurende twee semesters ga je samen met gerenommeerde
experten en lesgevers dieper in op de mogelijkheden van
circulair bouwen. In het eerste semester ligt de focus op
‘circulaire stedenbouw’, waarbij een geïntegreerde aanpak
centraal staat, met thema’s zoals context, participatie en
integratie, hergebruik en recyclage, collectieve oplossingen, het
sluiten van water- en energiekringlopen en beleid. In het tweede
semester ligt de focus op gebouwniveau, waarbij uitgebreid
wordt ingegaan op scenarioplanning, de ontwerprichtlijnen,
circulaire materialen en producten, de evaluatie enz.
Tijdens de ontwerpateliers in de namiddag wordt de theorie
onmiddellijk verwerkt en toegepast in real case opdrachten.
Talrijke praktijkvoorbeelden en -bezoeken zorgen voor inspiratie.
De opleiding is gebaseerd op kennisoverdracht, discussie,
voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een
multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie
worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis,
leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en zetten ze
onmiddellijk de theorie om naar de praktijk.
Deze opleiding is een samenwerking tussen Howest hogeschool
en het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen
(VIBE).
Combineerbaar met een beroepspraktijk of een andere
deeltijdse studie!
Betalen met opleidingscheques uit de KMO-portefeuille is
mogelijk, net als het volgen van aparte modules.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

30 SP
Studiegeld

20 SP
Studiegeld

€ 2820

€ 1875

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
Howest / 28

Coördinator:
Pieter Vandewalle
pieter.vandewalle@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Aantal studiepunten
30 SP
Studiegeld
Coördinator:
Pieter Vandewalle
pieter.vandewalle@howest.be

€ 1700 voor de volledige opleiding zonder korting / €
1500 met korting voor VIBE-leden en pas afgestudeerden
€ 750 voor de module theorie zonder korting / € 650 met
korting voor VIBE-leden en pas afgestudeerden.

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Hannelore Goens
hannelore.goens@howest.be
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Dit postgraduaat richt zich tot wie professioneel te maken
heeft met technische en esthetische beslissingen in de
renovatie- en restauratiesector en zich verder in deze materie
wil specialiseren.

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot
internationale (uitwisselings-)studenten en tot bachelors met
een bouwtechnisch diploma, na een intakegesprek.

Afgestudeerden als bachelor Toegepaste Informatica kunnen
via een verkort traject bijkomende keuzetrajecten aan hun
diploma toevoegen.

De lessen en workshops focussen op bouwmanagement en
CAAD voor gevorderden, waarmee je verder aan de slag gaat in
de module ‘Architectural Design Studio’: In een internationaal
team werk je aan een projectontwerp voor een fictieve
architectuurwedstrijd op een reële locatie. In dit proces word je
gecoacht door experten uit diverse disciplines.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

PO

De opleiding biedt inzicht in de belangrijkste aspecten om
te komen tot een verantwoorde aanpak van ons onroerend
patrimonium: pathologisch, geschiedkundig, bouwtechnisch,
esthetisch, ontwerpmatig, administratief en juridisch. De
praktijkgerichte en interdisciplinaire aanpak garandeert een
onmiddellijk toepasbare verruiming van de kennis.

Naast het opbouwen van een professioneel portfolio maakt ook
deelname aan een reisweek onderdeel uit van dit programma.

De interactie tussen cursisten die actief zijn in de sector
en de lesgevers, die gerenommeerde specialisten uit het
werkveld zijn, bieden kansen voor verrijkende discussies en
ontmoetingen. De expertise en kennis van deze vakspecialisten
wordt op een boeiende en interactieve manier gedeeld met
de cursisten in hoorcolleges, practica, workshops, excursies,
plaats- en werfbezoeken.
De gastprofessoren en gastsprekers zijn actief in deze materie
(conservatiearchitecten, erfgoedconsulenten, technische en
juridische adviseurs, gespecialiseerde uitvoerders, …)
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 deelnemers.
De uiterste datum van inschrijving is 18 september 2020.
Inbegrepen in de kostprijs is: lesgeld, lesmateriaal en toegang
tot het digitaal leerplatform.
Betalen met opleidingscheques uit de KMO-portefeuille is
mogelijk. Het is mogelijk om aparte modules te volgen.
Het postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs
en wordt bij voldoende inschrijvingen jaarlijks georganiseerd.
De volgende start van dit postgraduaat is voorzien in oktober
2020.
De lessen worden wekelijks op dinsdagavond (3 uur) en
vrijdagnamiddag (4 uur) georganiseerd.
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BACHEL

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten
Het aantal studiepunten dat je hiervoor moet opnemen,
hangt af van het keuzetraject dat je wilt volgen. De
gemiddelde studieduur bedraagt twee semesters per
bijkomend traject.
SE  CSP: 42 SP; SE  IBC: 46 SP; CCCP  SE: 45 SP;
CCCP  IBC: 51 SP; IBC  SE: 54 SP; IBC  CSP: 51 SP

30 SP
Studiegeld
€ 1000

Aantal studiepunten

SE = Software Engineer
CCCP= Computer & Cyber Crime Professional
CSP: Cyber Security Professional
IBC = ICT & Blockchain Consultant

60 SP
Studiegeld

Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 895 per jaargang (totaalprijs voor de twee jaren: € 1790)

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinatoren:
Virgini Ryckeboer
Delphine Vercruysse
virgini.ryckeboer@howest.be
delphine.vercruysse@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Mieke Maes
+32 486 07 54 77
mieke.maes@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Coördinator:
Rijselstraat 5
Olivier Sourie
8200 Brugge
olivier.sourie@howest.be
+32 50 38 12 77
ti@howest.be
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BLOCKCHAIN
CHITECT
DEVELOPER & AR MICRO DEGREE
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BACHELOR

Voor wie al een bachelordiploma Toegepaste Informatica
heeft, leidt deze opleiding tot een bijkomend keuzetraject
op het diploma. Voor wie deze opleiding op basis van
verworven competenties wil volgen, leidt deze opleiding tot
een micro degree met een creditbewijs voor elk geslaagd
opleidingsonderdeel.

Voor wie al een bachelordiploma Toegepaste Informatica
heeft, leidt deze opleiding tot een bijkomend keuzetraject op
het diploma. Voor wie een ander diploma heeft of wie deze
opleiding op basis van verworven competenties wil volgen,
leidt deze opleiding tot een micro degree met een creditbewijs
voor elk geslaagd opleidingsonderdeel.

Je wordt opgeleid in de allernieuwste technologieën en
technieken op het vlak van cybersecurity, cybercrime en
cyberwarfare. Via deze opleiding krijg je de kans tot het
behalen van 3 erkende certificaten:

Door het combineren van hands-on ervaringen en lessen
gegeven door erkende blockchain experts verwerf je zelf ook
een grondige kennis van deze nieuwe technologie.
De opleiding loopt over drie semesters.

• De Certified Ethical Hacker (CEH) training is een van de
meest actuele en diepgaande security trainings in zijn
soort. Het CEH-certificaat staat internationaal bekend als
een waardevolle aanvulling op Microsoft-, Cisco- of Linuxcertificaten.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

OFFICER
N
IO
T
C
E
T
O
R
P
A
DAT
POSTGRADUAAT
De opleiding richt zich tot houders van een master- of
bachelordiploma die zich willen specialiseren in het domein
van data en databeveiliging.
Volgende onderwerpen komen aan bod: GDPR-regelgeving,
GDPR-concepten, GDPR in de praktijk, GDPR op papier, risk
assessment, beveiligingsbeleid, cryptografie en het uitwerken
van een eigen case.
Opleidingscheques en facturatie aan werkgever mogelijk.
Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag (7 contactmomenten).
Meer info op gdpr.howest.be.

• Een Cisco Certified Network Associate, afgekort CCNAcertificering uitgereikt door Cisco. Het certificaat wordt door
veel bedrijven gezien als een indicatie voor het niveau van
praktische netwerkkennis.
• De VMware Certified Professional is al jaren een
van de populairste virtualisatiecertificeringen voor
systeembeheerders. Een VCP-DCV certificering valideert
kennis en kunde met betrekking tot het configureren,
administreren en schalen van een vSphere gevirtualiseerd
datacenter.
Bovendien word je goed voorbereid op de geavanceerde
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
en Certified Information Security Manager (CISM) certificaten.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs en de
lessen vinden plaats in het Engels.
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Aantal studiepunten
18 (semester 1) – 17 (semester 2) – 19 (semester 3)
Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Gene Vangampelaere
+32 479 56 10 90
gene.vangampelaere@howest.be

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

18 (semester 1) – 19 (semester 2) – 16 (semester 3)
Studiegeld

20 SP
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 1650

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Gene Vangampelaere
+32 479 56 10 90
gene.vangampelaere@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Gene Vangampelaere
+32 479 56 10 90
gene.vangampelaere@howest.be
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RSECURITY
ADVANCED CYBE POSTGRADUAAT

Het postgraduaat Applied Artificial Intelligence richt zich
tot professionals met een bachelor of master, al dan niet
met een IT-achtergrond. Het postgraduaat is een grondige,
onderzoeksgebaseerde en innovatieve opleiding die de huidige
professionals bijschoolt en verrijkt tot AI-innovators binnen
hun organisatie of bedrijf.
De opleiding duurt 3 semesters of anderhalf jaar en bestaat uit
een reeks van modules die de basis vormen voor de verdere
exploratie in het domein van AI. De modules uit het eerste
semester focussen zich vooral op het op niveau brengen van
kennis en vaardigheden rond data science, programmeren,
business models en information processing. Deze vormen de
basis voor de modules verder in het traject.
Dit traject wordt aangeboden via afstandsonderwijs en is op
post-hoger onderwijsniveau. Vrijstellingen zijn mogelijk voor
deelnemers met voldoende voorkennis rond programmeren
en wiskunde.
Het traject sluit af met een afstudeerproject. Dit is een module
waarin het uitvoeren van een project centraal staat. Cursisten
werken samen met Howest-experts en coaches uit het werkveld
waarbij ze de mogelijkheden van AI-toepassingen exploreren
voor een specifieke bedrijfs- of organisatiegebonden casus.

We leven in een tijdperk waar onze digitale systemen de basis
vormen van onze economie en data gezien wordt als de meest
waardevolle grondstof waar we over beschikken. Echter wordt
onze digitale wereld dagdagelijks belaagd door cybercriminelen
die trachten door de bestaande beveiligingen te breken. Om
het hoofd te bieden aan deze bedreiging is er een enorme nood
aan gespecialiseerde profielen met de nodige technische kennis
om zowel potentiele kwetsbaarheden als eerste te ontdekken
alsook deze te kunnen verhelpen door het te implementeren
van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze opleiding richt
zich op het verder specialiseren met reeds een basiskennis
Cybersecurity door enerzijds het aanleren van geavanceerde
aanvalstechnieken, zowel op traditionele IT systemen alsook
op IOT devices, cloud omgevingen en industriële controle
systemen. Anderzijds zal voor elke aanvalsvector steeds
de correcte verdedigingsstrategie worden toegelicht aan
de hand van concrete technische acties, aangevuld met de
nieuwste detectie en analyse methoden om zo zelfs de meest
gesofisticeerde aanvallen te kunnen weerstaan. De student zal
dus zowel dienen te opereren vanuit het redteam alsook het
blueteam standpunt en dit alles gekaderd binnen de huidige
relevante normeringen en wetgevingen. (ISO27001)

Binnen het 1-jarige postgraduaat Intelligent Robotic Process
Automation (=iRPA) komen de student in contact met een
combinatie van twee vernieuwende technologieën.

Deze cursus wordt u gebracht door zowel in-house als externe
experts ter zake.

Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag.

Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag.
Aantal studiepunten
Semester 1: 18 SP
Semester 2: 15 SP
Semester 3: 18 SP
Studiegeld
€ 2500
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Aantal studiepunten
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Gene Vangampelaere
+32 479 56 10 90
gene.vangampelaere@howest.be
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Binnen Robotic Process Automation worden ‘software
robots’ ingezet om taken die zeer statisch en repetitief zijn te
automatiseren zodat werknemers van een bedrijf zich kunnen
richten op complexere taken. RPA kan helpen bij het invullen
van standaardformulieren, informatie ophalen van databases
& websites, … Momenteel is dit een sterk groeiende markt
binnen de software en willen we studenten zo snel mogelijk
hiermee in contact laten komen.
Verder wordt Artificiële Intelligentie gebruikt om beslissingen
te maken die niet vertaald kunnen worden in simpele logische
regels, zoals het in het klassiek programmeren gebeurt.
A.I. kan ook ingezet worden om allerlei informatie uit
ongestructureerde data te halen zoals losse tekst en
afbeeldingen. Door intelligentie toe te voegen aan de RPA
technologie, wordt de waaier van potentiële bedrijfsprocessen
breder.

Aantal studiepunten
20 SP
Studiegeld
€ 1650

20 SP
Studiegeld
€ 1650
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinatoren:
Gene Vangampelaere /
Kurt Callewaert
gene.vangampelaere@howest.be
kurt.callewaert@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinatoren:
Gene Vangampelaere /
Kurt Callewaert
gene.vangampelaere@howest.be
kurt.callewaert@howest.be
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POSTGRAD

Industriële controlesystemen (ICS) beheren de fysieke
processen in de wereld om ons heen. Ze controleren niet
enkel onze fabrieken en krachtcentrales, maar vormen ook de
basis van de gebouwenautomatisering bij u op het kantoor en
besturen de trein of tram waar u elke dag van gebruik maakt.

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot bachelors in
de Toegepaste informatica en tot Erasmusstudenten.

Bijgevolg is de impact van een cyberincident binnen deze
systemen enorm. Waar traditioneel deze systemen in
geïsoleerde omgevingen werden ingezet en bijgevolg het risico
op dergelijke incidenten laag was, worden ze vandaag de dag
steeds vaker geconnecteerd met de buitenwereld.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs en de lessen
vinden plaats in het Engels.

Het programma wordt samengesteld uit met zorg geselecteerde
topics uit de Toegepaste Informatica.

Een recent onderzoek van beveiligingsbedrijf Kaspersky geeft
aan dat er meer dan 220 000 van dit soort systemen rechtstreeks
via het internet te benaderen zijn. Het beschermen van deze
systemen tegen bedreigingen van buitenaf is cruciaal, echter
is hiervoor een zeer specifieke skillset nodig waarbij zowel
kennis van industriële automatisering (engineering) alsook
traditionele Cybersecurity essentieel is.
Studenten aan de hand van een kort en intensief traject
klaarstomen om net dit profiel in te vullen is de doelstelling
van deze opleiding. Er wordt vertrokken vanuit een reeds
aanwezige basiskennis van cybersecurity (niveau cccp@home
opleiding) om de studenten initieel onder te dompelen in de
wereld van de industriële controlesystemen. Hierbij zal er
uitgebreid worden stilgestaan bij het functioneren van deze
omgevingen (zowel op architecturaal alsook op technisch vlak),
de standaard componenten, de communicatietechnologieën
alsook de verschillende rollen en functies.
Vervolgens wordt er op deze kennis verder gebouwd en worden
de studenten specifieke technieken aangeleerd om op een
grondige, efficiënte en vooral veilige manier deze systemen te
beveiligen alsook te auditen. Dit zowel binnen het kader van de
bestaande reguleringen en normeringen (vb NIST regulering,
IEC62433,...) alsook het uitvoeren van een technische security
audit (pentest) zonder de productie en de veiligheid van de
medewerkers in gedrang te brengen.
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TEKENPLEEIDNING
BOUWKUNDIG
GRADUAATSO
In de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen, waarin
een waaier aan bouwthema’s aan bod komen, leer je vooral
plannen optekenen voor elke fase van het bouwproces, je
maakt bestekken op, je bestudeert bouwtechnische details,
je verwerkt administratie en maakt kennis met technische
uitrustingen en leert BIMsoftware te gebruiken. Kortom, je
wordt opgeleid tot een veelzijdig bouwprofessional. Met
de opleiding krijg je een geactualiseerde en realistische
kijk op je toekomstige werkomgeving die verrassend veel
mogelijkheden biedt. Je kan terecht in een studiebureau, bij
een overheidsdienst, in de industriebouw of residentiele bouw,
bij een ontwerpbureau of op een studiedienst die productie- of
uitvoeringstekeningen maakt.
Het modeltraject in dagonderwijs duurt twee jaar. Het
modeltraject in avond- en weekendonderwijs loopt over één
avond en de zaterdag en duurt drie jaar.
Verder studeren
Je kan een verkort traject volgen om het diploma van bachelor
Toegepaste Architectuur te behalen. Reken hiervoor twee jaar.

Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag.

Aantal studiepunten
Aantal studiepunten

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

Aantal studiepunten

24 - 30 SP
Studiegeld

20 SP
Studiegeld

€ 1000 (Erasmuspartners dienen geen inschrijvingsgeld
te betalen)

€ 947,20/jaar

€ 1650

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinatoren:
Gene Vangampelaere /
Kurt Callewaert
gene.vangampelaere@howest.be
kurt.callewaert@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Coördinator:
Jill VandenDriessche
jill.vandendriessche@howest.be

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Meer info:
Rudy De Jaegher
bt@howest.be
www.howest.be/graduaat

Campus Kortrijk Weide - Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
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INGS
INTERNET OGRFADTUAHATSOPLEIDING

MULTIMEDIA EN NOLOGIE
INFORMATIETECGRHADUAATSOPLEIDING

Ben je technisch sterk? Heb je interesse in nieuwe
technologieën? Wil je deze nieuwe technologieën inzetten voor
creatieve en innovatieve oplossingen?

Ben jij ook niet weg te slaan van je smartphone, het
internet en sociale media? Vraag je je telkens af hoe mooie,
gebruiksvriendelijke websites tot stand komen?

Als IoT-technicus sla je de brug tussen ICT-netwerken, moderne
online applicaties en de elektrotechnische installaties van
de toekomst. Als Internet of Things (IoT)-technicus sta jij
binnenkort in voor de installatie, configuratie, integratie en
optimalisatie van IoT-toepassingen. Je implementeert moderne
technologieën in een klassieke elektrotechnische installatie,
waardoor je innovatieve mogelijkheden (zoals domotica,
gebouwautomatisatie, slimme gebouwen, smart cities, industry
4.0.,…) creëert.

Dankzij de graduaatsopleiding Multimedia en informatie
technologie (industrieel informatica, multimedia) word
je opgeleid tot digitaal vormgever. Je verzamelt kennis
en vaardigheden om front-end websites te bedenken, te
ontwikkelen en aan te passen aan hun doelpubliek. Een frontend website, alles waar de bezoeker mee in contact komt, maak
je met o.a. Photoshop, XD, een HTML- en Javascript-editor.
Dit worden dus je favoriete tools tijdens deze opleiding. Een
website technisch opzetten, zorgen voor alle visuele content,
een social video editen, user testing, alle media en teksten
van de website online beheren en zoveel meer, een digitaal
vormgever kan dit allemaal.

Deze opleiding richt zich tot mensen die niet bang zijn om de
handen uit de mouwen te steken, om zo innovatieve oplossingen
en technologieën te implementeren. Je bent praktisch vaardig
en wilt een sterke theoretische basis ontwikkelen om zo een
future-proof en sterk technisch profiel op de arbeidsmarkt te
worden.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Het modeltraject wordt enkel in dagonderwijs aangeboden en
duurt twee jaar.
Verder studeren
Je kan een aangepast traject van drie jaar volgen om de
bachelor Multimedia en Communicatietechnologie te behalen.
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Ben je technisch sterk en werk je oplossings- en resultaatsgericht?
Dan is de graduaatsopleiding Netwerkbeheer zeker iets voor
jou. Als netwerkbeheerder detecteer je netwerkproblemen en
identificeer je de aard ervan. Je formuleert en implementeert
coherente oplossingen in samenwerking met de klant. Hierdoor
verzeker je de continuïteit van de IT-infrastructuur.
Vakken: Installatie en configuratie van netwerkapparatuur,
routers, switches (diepgaande studie van Cisco-apparatuur),
beheer van clients en servers op zowel Windows- als Linuxplatform, configuratie van database-, mail- en webservers,
basiskennis programmeren.
Heb je reeds een informaticadiploma, dan maken we graag
samen een programma op maat dat perfect bij je verwachtingen
aansluit!
Het modeltraject duurt twee jaar in dagonderwijs. Het
modeltraject in avondonderwijs loopt over maximaal drie
avonden per week gedurende drie jaar.

MEREN ING
PROGRAGRM
ADUAATSOPLEID
Wil jij organisaties en bedrijven ondersteunen in hun
technologische uitdagingen? Heb je een gezonde interesse
in informatica? Ligt jouw interesse in het analyseren van
problemen en het programmeren van innovatieve softwareof websitetoepassingen? Dan is de graduaatsopleiding
Programmeren zeker iets voor jou.
Vakken: basisprogrammeertaal: C# (onderdeel van Microsoft
.NET platform). Webtechnologieën: HTML/CSS, Javascript,
ASP.NET MVC Core, Web API. Database: MS SQL Server met
de taal Transact-SQL. Je ontwikkelt binnen een SCRUM-team
desktop-, mobiele- en webapplicaties, waarbij je up-to-date
technologieën en methodes aanwendt.
De opleiding in dagonderwijs duurt twee jaar. De opleiding
in avond- en weekendonderwijs loopt over drie avonden
gedurende drie jaar of over één avond en de zaterdag
gedurende drie jaar.

Verder studeren
Je kan een verkort traject volgen om de bachelor Toegepaste
Informatica of Multimedia en Communicatietechnologie te
behalen. Reken hiervoor twee jaar.

Verder studeren
Je kan een verkort traject volgen om het diploma van bachelor
Toegepaste Informatica te behalen. Reken hiervoor twee jaar.

Aantal studiepunten
Aantal studiepunten

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

Aantal studiepunten

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
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120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

€ 947,20/jaar
Meer info:
Frederiek Berthier
iot@howest.be
www.howest.be/graduaat

Aantal studiepunten
120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld

€ 947,20/jaar

€ 947,20/jaar

Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Meer info:
Dieter Roobrouck
mit@howest.be
www.howest.be/graduaat

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
Campus Kortrijk Weide - Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Meer info:
Koen De Bruyne
nwb@howest.be
www.howest.be/graduaat

€ 947,20/jaar

Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Meer info:
William Schokkelé
prog@howest.be
www.howest.be/graduaat
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Deze opleiding richt zich tot houders van een bachelordiploma
die de overstap naar het onderwijs willen maken of al lesgeven in
een school, maar nog geen pedagogische bekwaamheid hebben.
BACHELOROPLEIDINGEN

EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTER-, LAGER OF
SECUNDAIR ONDERWIJS
/ Verkorte Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs
/ Één onderwijsvak Secundair Onderwijs
/ Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs via een
verkort traject
/ Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs via een
verkort traject
/ Bachelor Secundair Onderwijs - Lichamelijke Opvoeding
via een verkort traject
/ Peer Support Coach
/ Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs
/ We Teach The World
ERGOTHERAPIE
/ Ergotherapie via een verkort traject
SOCIAAL WERK
/ Sociaal Werk via een verkort traject
/ Werken met kinderen en ouders
/ Migration and Refugees
/ Duurzame Ontwikkeling
SPORT EN BEWEGEN
/ Sport en Bewergen via een verkort traject
/ Functional Training Performance Coach
/ Applied Health & Lifestyle Sciences
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TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
/ Toegepaste Gezondheidswetenschappen via een
verkort traject
/ Preventieadviseur Niveau 2
TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
/ Toegepaste Psychologie via een verkort traject
/ Oplossingsgerichte Counseling
VERPLEEGKUNDE
/ Brugopleiding Verpleegkunde
/ Cardiologische Verpleegkunde
/ Intensieve en Spoedgevallenzorg
/ Klinisch Redeneren

GRADUAATSOPLEIDINGEN

In deze opleiding leer je hoe je jouw vakkennis kan overbrengen in
de klas, krijg je inzicht in klasmanagement, leerlingenbegeleiding,
onderwijspsychologie, … Kortom, alles wat je nodig hebt om een
carrière in het onderwijs uit te bouwen.
De opleiding duurt minimaal 1 jaar, maar kan ook gespreid
worden over meerdere semesters. Je stippelt in overleg met de
trajectbegeleider een traject op maat uit, zodat je de opleiding
kan combineren met werk en gezin.
Je kan kiezen voor gecombineerd onderwijs, waarbij je de
mogelijkheid hebt om de theoretische vakken op afstand te
volgen. Tijdens de opleiding loop je stage in een school naar keuze.
Voor wie al de slag is in het onderwijs kan het leraar-in-opleidingtraject (LIO) gevolgd worden. Dan doe je de praktijklessen in de
school waar je werkt en heb je geen stage.

ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING
EDUCATIEF GRADUAAT IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VAK
ÉÉN ONDERWIJS WIJS
NDER
SECUNDAORIRVIAO
AJECT
EEN VERKORT TR
BACHEL

Dit traject voor één (bijkomend) onderwijsvak richt zich op
houders van een diploma geïntegreerde Lerarenopleiding
Secundair Onderwijs, Kleuter- of Lager Onderwijs, maar ook op
houders van een diploma van een Specifieke Lerarenopleiding
(SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma.
Je kan deze opleiding volledig in afstandsonderwijs volgen in
combinatie met gezin en werk. We ontwerpen een traject op
maat, maar verliezen de interactie met medestudenten en
docenten niet uit het oog.
De vakken die in aanmerking komen om op afstand
(@home) te verwerven zijn de volgende: Engels, aardrijkskunde,
geschiedenis, wiskunde, techniek, niet-confessionele zedenleer,
Informatica, Frans, biologie/natuurwetenschappen, Project
Algemene Vakken (PAV), Nederlands en economie.
De opleiding loopt over één jaar. De modules liggen gespreid.
Er zijn geen vaste lesdagen (die hangen af van het gekozen
onderwijsvak). De stage kan gedeeltelijk op de plaats van
tewerkstelling als je in het secundair onderwijs lesgeeft.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Aantal studiepunten
60 SP
Studiegeld
Aantal studiepunten

€ 947,20/jaar
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Campus Oudenaarde
Fortstraat 47
9700 Oudenaarde

Opleidingscoördinator en
trajectbegeleider
(Brugge en Oudenaarde):
Eva Hüwels
+32 475 63 72 09
eva.huwels@howest.be

Locatieverantwoordelijke en
trajectbegeleider Oudenaarde:
Mario Van der Vurst
+32 473 83 86 43
mario.van.der.vurst@howest.be

45 SP
Studiegeld
€ 771,70

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
baso@howest.be

Opleidingscoördinator:
Marijke Buyle
+32 476 99 91 96
marijke.buyle@howest.be
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HELOR
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BACHEL

HELOR
EDUCATIEVE BAC
NDERWIJSECT
TRAJ
IN HET KLEUTORERVIO
A EEN VERKORT
BACHEL

Dit verkort traject richt zich tot houders van een bachelor
diploma in het Kleuter- of Secundair Onderwijs. Kies je voor
een Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs in een verkort
traject? Dan kan je op een jaar tijd een extra onderwijsdiploma
behalen. Dit traject is samengesteld uit verschillende modules
gespreid over 2 semesters. Naast het verwerven van nieuwe
inhoudelijke kennis bewijs je je pedagogische kennis in een
stage. Het toekennen van extra vrijstellingen gebeurt door de
trajectbegeleider van de opleiding en wordt geregeld door het
onderwijs- en examenreglement van Howest.

Dit verkort traject richt zich tot houders van een bachelor
diploma in het Lager of Secundair Onderwijs. Kies je voor de
Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs in een verkort
traject? Dan kan je op 1 jaar tijd een extra onderwijsdiploma
behalen. Dit traject is samengesteld uit verschillende modules
gespreid over 2 semesters. Naast het verwerven van nieuwe
inhoudelijke kennis bewijs je je pedagogische kennis in een
stage. Het toekennen van extra vrijstellingen gebeurt door de
trajectbegeleider van de opleiding en wordt geregeld door het
onderwijs- en examenreglement van Howest.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

BACHELOR
ERWIJS SECUNDAIR OND
PVOEDINAJGECT
TR
LICHAMELIJKEVIO
A EEN VERKORT
BACHELOR

Dit verkort traject richt zich tot houders van het bachelor
diploma Sport en Bewegen. Op basis van dit diploma verwerf je
vrijstellingen en resten er nog 90 SP die je moet behalen.
De opleiding duurt 1,5 jaar of drie semesters. De modules
liggen gespreid. Er zijn geen vaste dagen. Lesdagen zijn
afhankelijk van de bezetting van de externe accommodaties
zoals zwembad, atletiekpiste, gymzaal, …
Voor het onderwijsvak lichamelijke opvoeding loop je stage
in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs in een
zelfgekozen stageschool.

COACHAT
PEER SUPPORT PO
STGRADUA
Centraal in deze opleiding staat het bevorderen van het
welbevinden van jongeren en het werken aan een positief
klimaat, waarbij problemen niet alleen aangepakt, maar
vooral voorkomen worden. Dit kan door jongeren zelf meer
verantwoordelijkheid te geven en nadruk te leggen op zelfzorg
en zorg voor elkaar.
Peer support is een methode waarbij jongeren elkaar
ondersteunen. In deze opleiding leer je hoe je met Peer support
aan de slag kan gaan in je eigen school. Je wordt opgeleid tot
coach van leerlingen die een rol als peer supporter willen
opnemen.
De opleiding Peer Support Coach wordt georganiseerd voor
opvoeders, leerlingenbegeleiders, leerkrachten, jeugdwerkers
en iedereen met een diploma in de studiegebieden
Onderwijs, Sociaal-Agogisch Werk, Psychologie, Pedagogische
Wetenschappen.
De opleiding loopt over 16 dinsdagen telkens van 9 tot 16 uur.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

57 SP
Studiegeld

57 SP
Studiegeld

€ 912,10

€ 912,10

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
balo@howest.be
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Contactpersoon:
Céline Sercu
celine.sercu@howest.be
Trajectbegeleider:
Leen Van der Stock
+32 477 87 08 51
leen.van.der.stock@howest.be

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
bako@howest.be

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs en in
combinatie afstand/dagonderwijs.

Contactpersoon:
Kenneth Devos
kenneth.devos@howest.be
Trajectbegeleider:
Leen Van der Stock
+32 477 87 08 51
leen.van.der.stock@howest.be

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

90 SP
Studiegeld

20 SP
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten per jaar.

€ 675

Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge

Opleidingscoördinator:
Marijke Buyle
+32 476 99 91 96
marijke.buyle@howest.be

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
info@peersupportvlaanderen.be

Opleidingscoördinator:
Marijke Buyle
+32 476 99 91 96
marijke.buyle@howest.be
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Dit postgraduaat richt zich tot houders van een diploma
geïntegreerde lerarenopleiding (kleuter-, lager of secundair
onderwijs), maar ook op houders van een Specifieke
Lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of
masterdiploma.

ORLD R
CH THEH W
WE TEAUA
HT SEMESTE
AT, ENGLIS TAUG
POSTGRAD

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot bachelors in
het onderwijs en tot buitenlandse Erasmusstudenten.
De gedetailleerde inhoud vind je terug op de website
howest.be.

De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules verspreid
over 2 semesters. In de modules ‘Vrijzinnig Humanisme’ en
‘Verdraagzaamheid en Zingeving’ behandelen we de vrijzinnig
humanistische levenshouding. Wat betekent vrijzinnig
zijn? Wat is humanisme? Hoe is het vak Niet-Confessionele
Zedenleer (NCZ) ontstaan? Wat is ‘vrij onderzoek’ en hoe
werkt wetenschap? De module ‘Morele opvoeding’ behandelt
waarden, normen, waardenvorming en theorieën over morele
opvoeding. We gaan dieper in op de procesdoelen van het
vak NCZ. In het praktische gedeelte ligt in de ‘Basismodule
Praktijk’ de nadruk op observatie, reflectie en het opbouwen
van een lesvoorbereiding. Hoe ziet een goede les NCZ eruit?
Welke specifieke werkvormen worden gebruikt? In de
uitbreidingsmodule praktijk worden de stagelessen gepland.
Hier ligt de nadruk op zelf les geven in de verschillende graden
van de basisschool.

RAPIE ORT TRAJECT
ERGOTHELEOR
VIA EEN VERK
BACH

Heb je al een bachelordiploma met biopscyhosociale bagage op
zak (Sport en Bewegen, Sociaal Werk, Toegepast Psychologie of
Orthopedagogie)? Werk je graag creatief en actief met mensen?
Wil je samen op zoek gaan naar oplossingen op maat voor
wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? Dan is het
verkort traject naar de Bachelor Ergotherapie iets voor jou!
In deze opleiding word je klaargestoomd om kinderen,
volwassenen en ouderen met fysieke, psychische en cognitieve
problemen te begeleiden in het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten om zo hun zelfstandigheid en levenskwaliteit te
verhogen.

Tenslotte staat een persoonlijke aanpak centraal. Dat doen
we met kleine groepen en een laagdrempelige relatie met de
lectoren.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Aantal studiepunten

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Voor bachelors Sport en bewegen: 95 SP

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Voor bachelors Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie,
Orthopedagogie: 104 SP
Studiegeld

26 SP
Studiegeld

30 SP
Studiegeld

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

€ 549,40

€ 1000
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Coördinator:
Eva Roelandt
+32 485 11 61 24
eva.roelandt@howest.be

BACHELOR

Deze verkorte opleiding richt zich tot houders van het
bachelordiploma Toegepaste Psychologie of Orthopedagogie,
of het graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk, Sociaalcultureel Werk of Orthopedagogische Begeleiding.
De opleiding loopt over vier semesters. Je loopt 14 weken stage.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Dit traject biedt je de kans om je in 2 jaar tot ergotherapeut te
ontwikkelen. Kennis en vaardigheden worden aangereikt om je
op te leiden tot expert in het mogelijk maken van het handelen
van de cliënt. Practica, werkveld gerelateerde opdrachten, drie
stageperiodes, reële werkomstandigheden, … Al doende leer je!

De modules van het postgraduaat NCZ worden georganiseerd
op woensdagnamiddag.

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

ERK
SOCIAALVIAW
AJECT
EEN VERKORT TR

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

Coördinator:
Frederik De Laere
frederik.de.laere@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00

Opleidingscoördinator:
Eveline Van Cauwenberghe
+32 470 20 99 72
eveline.van.cauwenberghe@howest.be

Aantal studiepunten
95 SP
Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
sociaalwerk@howest.be

Opleidingscoördinator:
Ward Dumoulin
+32 494 23 12 62
ward.dumoulin@howest.be

Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00
sociaalwerk@howest.be

Contactpersoon:
Maarten Doise
+32 468 26 02 13
maarten.doise@howest.be
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WERKEN MET
UDERS
KINDEREN EN ONA
VORMING
De opleiding Sociaal Werk en vzw OU-KI organiseren de unieke
opleiding ‘Werken met kinderen en ouders’.
OU-KI vzw ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen
tot de geestelijke gezondheid van ouders, kinderen en alle
opvoedingsverantwoordelijken. Ze doet dat onder meer
door het openen van Villa’s Ou-ki waar concrete, alledaagse
opvoedingsvragen een antwoord kunnen krijgen maar ze
organiseert ook supervisie en vorming waarbinnen dit initiatief
kadert.
De derde editie van deze éénjarige opleiding behelst opnieuw
negen dagen waarin afwisselend wordt gefocust op theorie en
praktijk.
Op het programma staan onder meer: de psychoanalytische
visie van Françoise Dolto op de allerjongsten, haar focus op taal,
haar theorie over het onbewust lichaamsbeeld en die over de
psychische ontwikkeling van het jonge kind, telkens in relatie tot
de ouders. Verder komen ook concrete realisaties gebaseerd op
haar filosofie – waaronder ontmoetingsplaatsen, scholen en Villa
Ou-ki – uitgebreid aan bod. Daarnaast is er ruimte voor de visie
en methodieken van andere auteurs (spelvormen, sprookjes…).
Voor de uitwerking van het programma doen we beroep op
een pool van interessante lesgevers.
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, ENGLISH TAUG
POSTGRADUAAT

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot houders
van een diploma in de sociaal-agogische sector en tot
Erasmusstudenten uit verschillende landen met wie je
samenwerkt.
In dit programma gaat het niet alleen over mensen met een
migratie-achtergrond en vluchtelingen, je ontmoet en werkt
ook met hen in verschillende modules zoals intercultureel
leren, projectstage, …
De modules omvatten colleges, bezoeken, groepswerk,
getuigenissen van experten en de exploratie van het
internationale juridische beleidskader, het psychologisch
welbevinden (traumaverwerking), gezondheidspromotie.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

27 SP
Studiegeld
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Coördinator:
Chris Mestdagh
+32 488 90 90 31
chris.mestdagh@howest.be

Jouw engagement voor duurzaamheid en ontwikkelings
samenwerking!
Integreer de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch
referentiekader) in een stage. Leer aan de hand van de
globale doelen voor duurzame ontwikkeling een exploratieve
systeemanalyse opmaken (behoeften, context en situatie),
multiperspectief denken, projectcyclusbeheer, analyse van
duurzame bedrijfsactiviteiten maken, sensibiliseren rond
duurzame ontwikkeling, …

Een extra getuigschrift en een onvergetelijke ervaring!
Het programma van de opleiding bestaat uit 4 maanden theorie
(vanaf 24/09/20) en 4 maanden stage (vanaf februari 2021). De
lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u tot
17u in Howest Campus Kortrijk Weide.

Meer informatie over het programma en de lesdagen:
www.howest.be/kinderenenouders

De opleiding wordt om de twee jaar opgericht.
De volgende start is in 2020-2021.

De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als
voor mensen die langer geleden afstudeerden en zich – in het
kader van hun beroep of in hun vrije tijd – willen verdiepen
in duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Al wie
een diploma hoger onderwijs behaald heeft (professionele
bachelors uit alle studierichtingen en academische bachelors
of masters uit alle studierichtingen) kunnen deze opleiding
volgen.

Het is een aanvullende opleiding die de basis legt voor
verdere betrokkenheid bij duurzaamheid en ontwikkelings
samenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Opgelet
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€ 1000

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

Coördinatoren:
Johan Bertels / Sarah De Vriendt
johan.bertels@howest.be /
sarah.de.vriendt@howest.be

De theoretische modules zijn opgebouwd aan de hand van de
verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in
de 5 P’s.
• Sustainable development (inleiding in duurzame
ontwikkeling)
• Planet (duurzaam leefmilieu)
• Prosperity (duurzaam ondernemen)
• People (duurzaam samenleven)
• Partnership (internationaal samenwerken)
• Peace (duurzame vrede en rechtvaardigheid)

De stage is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Ze
omvat 24 studiepunten (+ 3 studiepunten voorbereiding). De
stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een
internationale context en/of duurzaamheidscontext in België, het
buitenland of een combinatie van beide.
Inhoudelijk ligt de stage in het verlengde van je eerder afgeronde
opleiding in het hoger onderwijs of je eerder opgedane
beroepservaring. Ze is ingebed in een openbaar bestuur, een ngo,
een bedrijf, een universiteit of hogeschool. Zowel de stageplaats
als de opleiding zorgen voor begeleiding.
De provincie West-Vlaanderen stimuleert internationale
stage-ervaringen en verleent een subsidie waarmee we een
beurs kunnen voorzien voor studenten die stage lopen in het
buitenland en die geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding (voor
het voorschot) en de stage (voor het resterende saldo). De beurs
bedraagt maximaal € 1500 (voor een volledige stage van 18
weken in het buitenland), maar kan lager zijn afhankelijk van het
aantal studenten.
Op maandag 24 mei, zaterdag 27 juni en vrijdag 28 augustus
2020 organiseert de opleiding specifieke infomomenten voor
geïnteresseerden. Op elk van deze data zijn er 2 infomomenten
met start om 18u en om 19u of op zaterdag om 10u en 11u.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Aantal studiepunten
60 SP
Studiegeld
€ 1000
Campus Kortrijk Weide Gebouw B
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Kurt Debaere
duurzameontwikkeling@howest.be
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EGEN
SPORT EVINA EEBNEVEW
RKORT TRAJECT
BACHELOR

Dit verkort traject richt zich tot houders van een bachelor
diploma Ergotherapie, Educatieve Bachelor in het Secundair
Onderwijs – algemene vakken of Lichamelijke Opvoeding of
Toegepaste Gezondheidswetenschappen.

INING
FUNCTIONAL TRA
OACH
PERFORMANCEPOCSTGRADUAAT

APPLIED HEALTH
IENCES
& LIFESTYLE STACUG
HT SEMESTER

De opleiding tot Functional Training Performance coach is een
officieel Postgraduaat, nieuw sinds schooljaar 20192020 exclusief in samenwerking met Hogeschool Howest!

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot bachelors
Sport en Bewegen, Toegepaste Gezondheidswetenschappen,
Sociaal Werk, Toerisme en Recreatiemanagement, Toegepaste
Psychologie en tot buitenlandse Erasmusstudenten. Studenten
die reeds 90 studiepunten verworven hebben, komen
eveneens voor deelname in aanmerking.

Heb jij een vooropleiding Bachelor/Master LO, Sport en
Bewegen of Kinesitherapie met een parate kennis van
biomechanica? Dan ben jij misschien de juiste kandidaat.

Je wordt via een verkort programma opgeleid tot
bewegingsdeskundige. Je kan nadien aan de slag binnen
volgende zes beroepsprofielen:
• Personal trainer
• Bedrijfscoach (in bedrijven, KMO’s of in organisaties met
focus op gezondheidsmanagement op het werk)
• Beweegcoach in de preventieve gezondheidssector
(Bewegen Op Verwijzing, mutualiteiten,…)
• Beweegcoach in de postrevalidatie (kiné-groepspraktijken,
revalidatiecentra,…)
• (Beleids)medewerker in de sport- en vrijetijdssector (steden
en gemeenten, evenementenorganisaties, buursport,…)

Extra troeven:
• 10 lesdagen + 2 jurydagen
• Examenrecht
• Gratis toegang tot online kennisnet
• Gratis 6 maanden toegang tot PT tool !
• Online cursus
• Antracietgrijze Gymnic fitbal 65cm
Betalen via KMO portefeuille kan (tot 40% subsidie)
Gesubsidieerd door PC314 (tot 50% terugbetaling).
Inschrijven via Hogeschool Howest + motivatiebrief

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

, ENGLISH
POSTGRADUAAT

Doel van het semester is om samen met internationale
semesters inzicht te verwerven in de work-life balance en om
innovatieve competenties te verwerven met het oog op het
coachen van individuen en groepen.
Het programma biedt 14 modules aan, waarvan er 6 verplicht
zijn.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Aantal studiepunten
• Voor bachelors Ergotherapie: drie semesters – 90 SP
• Voor bachelors Educatieve Bachelor in het Secundair
Onderwijs Lichamelijke Opvoeding/algemeen vak:
vier semesters – 111 SP
• Voor Educatieve Bachelors in het Secundair Onderwijs,
LO/BWR: drie semesters – 90 SP
• Voor bachelors Toegepaste
Gezondheidswetenschappen: drie semesters – 78 SP
Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.
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Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge
+32 50 68 27 75
sb@howest.be

Opleidingscoördinator:
Annelies Van Oost
annelies.van.oost@howest.be

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

20 SP
Studiegeld

30 SP
Studiegeld

€ 1875

€ 1000

Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge
+32 50 68 27 75

Opleidingscoördinator:
Annelies Van Oost
annelies.van.oost@howest.be
Contactpersoon:
Joost Vansteenkiste
joost.vansteenkiste@howest.be

Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge
+32 50 68 27 75

Coördinator:
Walter Dewancker
walter.dewancker@howest.be
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Met een bachelordiploma Sport en Bewegen, Toegepaste
Psychologie, Sociaal Werk, Ergotherapie en Voedings- en
Dieetleer kan in een verkort traject het diploma Toegepaste
Gezondheidswetenschappen behalen. De duur van dit
traject en het te behalen aantal studiepunten hangen af van
je vrijstellingendossier. Neem hiervoor contact op met de
opleidingscoördinator.
Bezit je geen van bovenstaande diploma’s, maar wel een ander
diploma? Dan stellen we voor jou een individueel traject op
maat op.
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Het uitwerken van een proactief welzijnsbeleid is niet alleen
een wettelijke verplichting, maar bovenal een must voor
iedere werkgever die wil waken over de veiligheid, gezondheid
en welzijn van zijn medewerkers. Na het succesvol afronden
van dit postgraduaat ontvang je het officiële attest tot
preventieadviseur niveau 2.

Met een bachelordiploma Sociaal Werk, Orthopedagogische
Begeleiding of Pedagogie van het jonge kind kan je in een
verkort traject het diploma Toegepaste Psychologie behalen.
De duur van dit traject en het te behalen aantal studiepunten
hangen af van je vrijstellingendossier. Neem hiervoor contact
op met de opleidingscoördinator.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs of
afstandsonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

•
•
•
•
•

39 SP
Studiegeld

Aantal studiepunten wordt bepaald aan de hand van je
vrijstellingendossier.

€ 1150

Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Studiegeld
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.
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Opleidingscoördinator:
Evelyne Lagrou
+32 486 88 77 21
evelyne.lagrou@howest.be

De deelnemers krijgen een degelijke theoretische vorming en
worden intensief en praktijkgericht getraind door middel van
livedemonstraties, rollenspel, video, intervisie en supervisie.

De opleiding loopt over twee academiejaren, telkens 18
lesdagen per academiejaar van 10u tot 17u.
De opleiding wordt erkend door de International Alliance of
Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI).

Aantal studiepunten

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
tgw@howest.be

Dit postgraduaat leidt hulpverleners op in de Oplossingsgerichte
Counseling van individuen, koppels, gezinnen, families en
groepen. Oplossingsgerichte counseling vanuit het Brugse
model focust op het erkennen en ondersteunen van de cliënt
als expert in zijn zoektocht naar oplossingen.

Wie het eerste jaar van de opleiding met succes gevolgd
heeft, ontvangt eveneens het certificaat Solution Focused
Practitioner. Na het tweede jaar ontvang je het certificaat:
Advanced Solution Focused Practitioner. Deze certificaten
zijn erkend door de International Alliance of Solution-Focused
Teaching Institutes (IASTI).

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs of
afstandsonderwijs.

Voor bachelors Ergotherapie: 111 SP
Voor bachelors Sport en Bewegen: 77 SP
Voor bachelors Sociaal Werk: 111 SP
Voor bachelors Toegepaste Psychologie: 108 SP
Voor bachelors Voedings- en Dieetleer: 114 SP

ICHTE
OPLOSSINGSGER
G
COUNSELPOIN
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ST ADUAAT

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten
40 SP
Studiegeld
€ 1980

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

Opleidingscoördinator:
Evelyne Lagrou
+32 486 88 77 21
evelyne.lagrou@howest.be

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
tp@howest.be

Opleidingscoördinatoren:
Mathew Maginet/Miet Craeynest
mathew.maginet@howest.be
miet.craeynest@howest.be

Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 496 10 52 12
info@korzybski.be
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BRUGOPLEIDING
VERPLEEGKUBANCHDELEOR

E
CARDIOLOGISCH
VERPLEEGPOKSTUGRNADDUAEAT

INTENSIEVE EN
ENZORG
SPOEDGEVALLPO
STGRADUAAT

De
brugopleiding
Verpleegkunde
is
bedoeld
voor
verpleegkundigen die al een graduaatsdiploma Verpleegkunde
op zak hebben en die als verpleegkundige aan de slag zijn. Het
curriculum is aangepast aan studenten die werken en studeren
combineren.

In dit postgraduaat wordt in 8 lesdagen dieper ingegaan op het
specialisme cardiologische verpleegkunde. Het postgraduaat
richt zich tot gegradueerde verpleegkundigen en bachelors
Verpleegkunde die werkzaam zijn op cardiologie, intensieve
zorgen of spoedgevallenzorg.

De opleiding richt zich tot houders van een bachelordiploma
Verpleegkunde of van een graduaatsdiploma Verpleegkunde.
Bachelors kunnen door deze opleiding de beroepstitel
Verpleegkundige gespecialiseerd in intensieve zorgen en
spoedgevallenzorg verwerven.

Je komt één dag per week naar de hogeschool. Je kan een deel
van je stage op je eigen werkplek doen. We staan stil bij de
dagdagelijkse praktijk, leren van elkaar en elkaars werkvelden
en dagen je uit om hier met een kritische blik naar te kijken.

De lesdagen worden ingepland op vrijdag of donderdag tussen
februari en juni.

Het postgraduaat biedt een uitgebreide theoretische en
praktische uitdieping van de domeinen binnen de intensieve
zorg en spoedgevallenzorg, om aldus gespecialiseerde
verpleegkundigen te vormen die inzetbaar zijn op de betrokken
afdelingen.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Sinds het nieuwe decreet duurt de brugopleiding 5 semesters
(of 2,5 jaar). Je wordt stap voor stap voorbereid om de
verantwoordelijkheden van je nieuwe rol als bachelor in de
verpleegkunde te kunnen vervullen.

Het postgraduaat bestaat uit 10 modules, die op 1 jaar of
verdeeld over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Naast de
verdiepende modules loopt de student ook 450 uur stage
(verdeeld over twee semesters), waarvan minimum 200 uur op
een spoedgevallendienst en minimum 200 uur op een afdeling
intensieve zorgen. Vrijdag is de vaste lesdag.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

EREN
KLINISCH REDPOESTNGRADUAAT
De opleiding richt zich tot houders van een bachelordiploma
Verpleegkunde of van een graduaatsdiploma Verpleegkunde.
Het postgraduaat Klinisch Redeneren focust op deze belangrijke
vaardigheid voor verpleegkundigen. Klinisch redeneren laat de
verpleegkundige toe om een adequate inschatting te maken
van de gezondheidstoestand van de patiënt en de gepaste
interventies te bieden. Grondige achtergrondkennis van
anatomie, fysiologie en pathologie in combinatie met krachtige
en duidelijke communicatie is hiervoor noodzakelijk.
De opleiding loopt van februari tot juni over zes lesdagen,
telkens op donderdag of vrijdag.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

Aantal studiepunten

150 SP
Studiegeld

20 SP
Studiegeld

60 SP
Studiegeld

€ 947,20/academiejaar

€ 650

€ 930 + € 60 administratieve kost

Aantal studiepunten
20 SP
Studiegeld

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
vpl@howest.be
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Opleidingscoördinator:
Sven Vereecke
+32 478 42 48 06
sven.vereecke@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Opleidingscoördinator:
Sven Vereecke
+32 478 42 48 06
sven.vereecke@howest.be

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Opleidingscoördinator:
Sven Vereecke
+32 478 42 48 06
sven.vereecke@howest.be

€ 650
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Opleidingscoördinator:
Sven Vereecke
+32 478 42 48 06
sven.vereecke@howest.be
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Doorheen de opleiding word je klaargestoomd als opvoederbegeleider voor personen die door bijzondere omstandigheden
en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren in hun
dagelijkse situaties op het vlak van wonen, werken, leren en vrije
tijd. De mens staat voor jou dus centraal: van pasgeborenen
tot hoogbejaarden. Je werkt met individuen, maar ook met
groepen.

Dit traject richt zich op vakexperten (zonder bachelor- of
masterdiploma) die leraar willen worden.
In deze opleiding leer je hoe je jouw vakexpertise kan
overbrengen in de klas. Je krijgt inzicht in klasmanagement,
leerlingenbegeleiding, onderwijspsychologie, … Kortom, alles
wat je nodig hebt om een carrière als praktijkleraar in het
onderwijs uit te bouwen.

Na je opleiding ben je perfect voorbereid om als opvoederbegeleider (klasse 1) te starten in een van de vele jobs in de
zorg, welzijn en het onderwijs:
• jobcoach van personen met een beperking
• werkbegeleider in een kringloopcentrum
• winteropvang voor thuislozen
• kringbegeleider voor ouderen met dementie
• ondersteuning van personen met een verslaving
• opvoeder in internaten en bijzondere onderwijsinstellingen
• pleintjeswerking, leefgroepbegeleiding en kamertraining van
jongeren
• thuisbegeleider in de pleegzorg
• buurtwerker in wijken met veel kansarmoede
• …

De opleiding duurt minimaal 1,5 jaar of drie semesters, maar
kan gespreid worden over meerdere jaren/semesters. Je
stippelt in overleg met de trajectbegeleider een traject op
maat uit, zodat je de opleiding kan combineren met werk en
gezin. De lessen gaan door ’s avonds, op woensdagnamiddag
of zaterdagvoormiddag.
Tijdens de opleiding loop je stage in een zelfgekozen
stageschool.
Voor wie al de slag is in het onderwijs kan het leraar-in-opleidingtraject (LIO) gevolgd worden. Dan doe je de praktijklessen in de
school waar je werkt en heb je geen stage.
Deze opleiding kan je in dagonderwijs volgen.

Wil je de opleiding voltijds volgen, dan doe je 2 jaar over het
modeltraject. Werkstudenten (studenten die werken en
studeren combineren) volgen een modeltraject van 3 jaar.
Aantal studiepunten
90 SP
Studiegeld

Aantal studiepunten
120 SP, 60 SP/jaar
Studiegeld
€ 947,20/jaar
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Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68

Coördinator:
Ward Dumoulin
+32 494 23 12 62
ortho@howest.be

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Campus Oudenaarde
Fortstraat 47
9700 Oudenaarde

Opleidingscoördinator en
trajectbegeleider
(Brugge en Oudenaarde):
Eva Hüwels
+32 475 63 72 09
eva.huwels@howest.be

Locatieverantwoordelijke en
trajectbegeleider Oudenaarde:
Mario Van der Vurst
+32 473 83 86 43
mario.van.der.vurst@howest.be
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Je bent jong en je wil wat. Ondernemen bijvoorbeeld.
Howest ondersteunt je en helpt je om je zaak uit te
bouwen terwijl je (verder) studeert.
Zou je willen ondernemen, maar weet je niet hoe
eraan te beginnen? Wij zijn er voor jou!
• Coaching op maat

We beschikken binnen Howest over verschillende
incubatoren. Het zijn plaatsen waar verschillende student-ondernemers en start-ups aan de slag zijn. Door
ze fysiek samen te brengen, ontstaat een interessante
wisselwerking.

Wanneer je onderneemt aan Howest staan de ondernemerscoaches klaar om jou te ondersteunen bij de
uitbouw van je bedrijf. Je kan bij hen terecht met al je
vragen. Elk project vraagt een eigen aanpak. De coaching op maat gaat dan ook heel ruim: van hulp bij
het opstellen van een financieel plan, over sociaaljuridisch advies, tot het uitbreiden van je netwerk.

De incubatoren zijn thematisch ingedeeld wat betekent dat je er samen zit met andere ondernemers,
starters en onderzoekers actief binnen jouw vakgebied. Bovendien bouwen we rond onze incubatoren
een netwerk van mensen en bedrijven met expertise
in dat vakgebied. Zit je met vragen over jouw dan is er
altijd wel iemand waar je bij terecht kan.

• Sterk netwerk

Een werkplaats in een incubator is bovendien gratis
voor Howest-studenten.

We brengen (student-)ondernemers uit verschillende
opleidingen en disciplines met elkaar in contact. De
bedoeling is dat de ondernemers elkaar leren kennen,
elkaar inspireren, van elkaar leren en wie weet zelfs
multidisciplinaire samenwerkingen opzetten.
We helpen je niet alleen bij de uitbouw van je interne
netwerk binnen Howest. We brengen je ook in contact
met gevestigde bedrijven en ondernemers, overheden, ...
• Info- en inspiratiesessies
Als (pré)starter kun je wel wat informatie gebruiken.
Of het nu gaat over boekhouding, btw, sales, marketing, good practices …. Je kunt altijd wel iets bijleren.
Daarom organiseren we regelmatig infosessies over
diverse onderwerpen. We werken hiervoor vaak
samen met externe partners zoals dienstverleners,
bedrijven, overheidsinstanties, ... Zij organiseren vaak
ook interessante workshops en wedstrijden waar je
als startende ondernemer je voordeel mee kunt doen.
Howest / 56

• Incubator werking

Wil je je graag inschrijven voor een vervolgopleiding? Neem dan contact op met de opgegeven contactpersoon. Die kan je alle informatie
bezorgen, zowel over de kostprijs van de opleiding als over de mogelijkheden op het vlak van
tijdskrediet of opleidingscheques.
Lees aandachtig wanneer je kunt instappen in
een vervolgopleiding of wanneer ze wordt aangeboden.
Niet alle vervolgopleidingen worden elk jaar
aangeboden: soms lopen ze over twee jaar.
Sommige opleidingen lopen in het eerste of het
tweede semester.

 elang van inbedding in de lokale context voor de
•B
uitstroom van onze incubatoren
De aanwezigheid van incubatoren in Brugge/Kortrijk
en de jonge bedrijven die er werken helpen mee bij
de verdere uitbouw van een ondernemend klimaat in
de regio. Daarnaast komen start-ups naar buiten met
nieuwe ideeën en nieuwe technologie.
 oordeling sociaal/fiscaal statuut student•V
zelfstandige:
Wie jonger is dan 25 kan direct aan de slag met zijn
bedrijf en dit onder een voordelig sociaal en fiscaal
statuut. Zo kan je al tijdens je studies je klanten bedienen. Daarbovenop zoeken we aan Howest samen
met jou naar manieren om de combinatie studeren
en ondernemen haalbaar te houden. Net zoals dat bij
topsporters het geval is, hebben we een speciaal statuut voor student-ondernemers.
Howest / 56
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Campus Brugge Campus Brugge
Station - BST1
Station - BST5

CAMPUSSEN
BRUGGE

CAMPUSSEN
KORTRIJK

1

2

 ampus Kortrijk Weide
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8200 Brugge

403

 ampus Kortrijk Weide
C
The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk

2

7E

4

 ampus Brugge Station - BST1
C
Rijselstraat 1
8200 Brugge

Vesten

1

7 E40 - OOSTENDE

AFSTAND
TOT STATION

1,1 km

te voet

14 min

met de fiets

5 min

PARKING

gratis

Campus Oudenaarde
Fortstraat 47
9700 Oudenaarde
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YOU START DEIYNIN
STEIN
- ALBERT

In onze steeds veranderende samenleving is er een groeiende nood
om bij te scholen.
Howest, de praktijkgerichte en innoverende hogeschool met
campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde, stelt je graag haar
opleidingsaanbod voor rond levenslang leren.
Howest gelooft in het belang van levenslang leren, niet alleen op
professioneel vlak, maar ook in de eigen levenssfeer.
Howest speelt hierop in door trajecten op maat aan de te bieden.
kansen voor
Deze voortgezette opleidingen bieden nieuwe beroeps
werknemers of een toegevoegde waarde voor net-
afgestudeerden.
Maak kennis met onze postgraduaten, internationale semesters in het
Engels en specialisatietrajecten en ontdek hoe ook jij nog sterker kan
staan op de arbeidsmarkt.

20200205 - Vervolgopleidingsbrochure Howest

Vind je niet meteen je keuze of wens je bijkomende info, neem dan
contact op via info@howest.be of surf naar howest.be

