ANTICIPATING
THE FUTURE

VERVOLGOPLEIDINGEN
AANBOD 2021-2022

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 14 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.
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?

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?

VERVOLGOPLEIDINGEN BINNEN DE PIJLER DESIGN & TECHNOLOGIE p.16
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.

VERVOLGOPLEIDINGEN BINNEN DE PIJLER MENS & WELZIJN p.36
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 27 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 privé
sector 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.
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Dan moet je aan Howest zijn. In Kortrijk, Brugge en Oudenaarde bieden
we via de Howest Academy een ruim en divers aanbod aan kortlopende
bijscholingen, postgraduaten en verkorte bachelortrajecten. Daar
zit ongetwijfeld ook een vervolgopleiding tussen 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 en postgraduaten tot micro
degrees 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, een avondopleiding of voor
afstandsonderwijs terwijl je werkt. Samen zoeken we naar een formule die
helemaal inspeelt op jouw beroeps- en/of gezinssituatie. Heel vaak kiezen
we daarbij voor een mix van onderwijs op de campus en online leren.
Anywhere en anytime studeren? Dat lukt perfect aan Howest!
Met vriendelijke groet
Lode De Geyter, algemeen directeur en het Howest-team
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FACTS & FIGURES
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WAAROM KIEZEN T?
VOOR HOWES
• Up-to-date

• Persoonlijke begeleiding

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.

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.

• 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.
• 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.

• Meer beroepskansen
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.
• Goede bereikbaarheid
Onze campussen zijn gemakkelijk te bereiken
met het openbaar vervoer, de fiets of te voet.
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Zoek je een (bijkomend) diploma?

Zoek je kennis (verbreding en verdieping)?

In het algemeen:

• Postgraduaat
Een postgraduaat is een opleiding van minstens 20
studiepunten volgend op een bacheloropleiding. Een
postgraduaat moet gezien worden als een vrij uit
gebreide vorm van verbreding of verdieping van de
reeds verworven competenties en kennis in een vak
domein, een vervolmaking of een aanvulling na een
bacheloropleiding. Ze leidt tot een officieel erkend
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 com
petenties verworven hebt, krijg je vrijstellingen en kan
je sneller doorheen je traject gaan. Hoeveel studie
punten 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.
Zeer specifiek:
• Advanced Bachelor (bachelor-na-bachelor)
Bioinformatics
Heb je een bachelordiploma Biomedische Labo
ratoriumtechnologie? Of werd je tijdens je studie
moleculaire biologie op minstens bachelorniveau
onderwezen? Dan kan je deze voor Vlaanderen
unieke bachelor Bioinformatics volgen.
• Europese Master Duurzaam Energiemanagement
Met een bachelordiploma op zak kan je binnen
hetzelfde studiegebied ook een masteropleiding bij
studeren. Howest is partner in een Europese master
duurzaam energiemanagement die je toelaat om na
een hogeschool bachelor in anderhalf jaar een mas
terdiploma te behalen.
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Een aantal van onze postgraduaten , zijn zogenoemde
‘International postgraduate certificates’. Dit betekent
dat je als postgraduaat cursist deelneemt aan een
(specifiek) semester aan in het Engels, waarbij ook
internationale studenten (exchange bachelor-stu
dentenen en internationale afgestudeerde bachelors)
aansluiten. Alle vakken worden dan in het Engels
gegeven. En je krijgt de kans je onder te dompelen
in een internationaal bad : in alle opleidingsonderde
len is er dus een gevarieerd publiek van voornamelijk
internationale studenten aanwezig. Deze opleidingen
leiden evenzeer tot een postgraduaatgetuigschrift.
• Micro degree
Een specialisatietraject of micro degree is een navor
ming voor wie zich wenst te specialiseren in bepaalde
(deel-)domeinen, bijvoorbeeld een bijkomend keu
zetraject van een bacheloropleiding volgen , of voor
wie zijn kennis wenst te actualiseren, maar niet de
volledige bacheloropleiding wenst te volgen, volg
je specifieke modules als update van je bestaande
diploma. 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. Navormingen zijn eerder kortlo
pend en sterk inhoudelijk gefocust. Navormingen zijn
de meest laagdrempelige stap richting Leven Lang
leren (life Long learning) en komen in alle mogelijke
formaten, gaande van thema-avonden en studieda
gen over lessenreeksen en online content verhalen.
Hou onze website in de gaten om op de hoogte te
blijven van ons meest actuele aanbod!

Kostprijs
Voor de bacheloropleidingen en de micro degrees
bestaat het studiegeld uit een vast bedrag van
€ 247,90 en een variabel bedrag van € 11,90 per
studiepunt. Voor de postgraduaten vind je de prijs
op onze website. In het studiegeld zijn boeken en
studiemateriaal namelijk niet inbegrepen. Je contact
persoon 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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AFSTANDSONDER
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

*Veel opleidingen kunnen indien nodig online doorgaan.

EMENT,
BEDRIJFSMANAG ERRICHTING
E
TWEEDE AFBASCHTELUORDVIA EEN VERKORT TRAJECT

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HET DOMEIN VAN:
BEDRIJFSMANAGEMENT
/ Bedrijfsmanagement, tweede afstudeerrichting
/ Global Business Management
/ Bright Logistics
/ Digitale Sportmarketing
COMMUNICATIEMANAGEMENT
/ Track C

Je hebt al een bachelordiploma Bedrijfsmanagement en je wenst
je te verdiepen in een tweede (of een derde) afstudeerrichting.
In één of anderhalf academiejaar (hangt af van de specifieke
keuze) behaal je een bijkomende bachelor. Je lessenpakket
beperkt zich tot de vakken die specifiek zijn voor de gekozen
afstudeerrichting. Het traject wordt op jouw maat gemaakt.
Je volgt de lessen met de studenten van de afstudeerrichting.
Je loopt stage, maar je hoeft geen bachelorproef meer te
schrijven.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt berekend op
jouw voortraject, de kostprijs wordt standaard bepaald op
basis van het aantal opgenomen studiepunten.

JOURNALISTIEK
/ Journalistiek via een verkort traject
/ Track J

GLOBAL
ENT TE
ANAGEADM
TE CERTIFICA
BUSININETESRNSATM
UA
IONAL POSTGR
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 en omvat 30 studiepunten, wat
neerkomt op voltijds studeren.
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.
De opleiding leidt tot een postgraduaatgetuigschrift.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het studiegeld voor 1 semester bedraagt € 1000, en € 2000
voor twee semesters.

NETWERKECONOMIE
/ Start-up School
ORGANISATIE EN MANAGEMENT
/ Organisatie en Management, tweede
afstudeerrichting
/ Digital Office Tools (DOT)
/ Voorbereidingsprogramma Healthcare (i.s.m. ICZO)
/ Human Resources Management

ISTICS
BRIGHT LOGPO
STGRADUAAT
Het Postgraduaat Bright Logistics neemt de deelnemer mee op
een technologie reis van een jaar waarbij de digitalisering van
de logistieke processen van een onderneming op een handson manier wordt aangepakt via een specifiek stappenplan. Dit
stappenplan aligneert met de te bereiken niveaus in digitale
maturiteit. Per niveau komen snijden we een aantal nieuwe
technologieën aan, die nader worden toegelicht en waarbij de
cursist aan de hand van een praktische case zelf aan de slag kan
met de mogelijkheden van de technologie. Er worden genoeg
technologie bouwblokken aangereikt via blended learning en
een uitgebouwd e-learning platform om de opdrachten vlot te
kunnen oplossen.
Doelgroep: Operationeel medewerker supply chain, logistiek,
IT, warehouse en productie.
Vereiste diploma: Bachelor Supply Chain Management,
Bachelor Logistiek Management , Bachelor Bedrijfsmanagement,
Bachelor Toegepaste informatica of gelijkaardig.
Er wordt geen voorkennis IT verwacht van de deelnemer, waar
een intakegesprek wordt opgezet om de interesse van de
deelnemer en de verwachtingen scherp te stellen.
Dit postgraduaat wordt aangeboden als een combinatie
van afstands- en on campus-leren.

TOERISME- EN RECREATIEMANAGEMENT
/ Toerisme en Recreatiemanagement@home
/ Track T
Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
bm@howest.be
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Opleidingscoördinator:
Lieven Van Hyfte
lieven.van.hyfte@howest.be

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

Coördinatoren:
Mario Demets
mario.demets@howest.be
Kurt Callewaert
kurt.callewaert@howest.be
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Het postgraduaat digitale sportmarketing is bedoeld voor
iedereen die zich wil specialiseren en laten inspireren in digitale
sportmarketing en -communicatie. Na deze opleiding ben je
up-to-date met de nieuwste inzichten over digitale marketing
en communicatie in de sportsector, heb je een ruim netwerk
opgebouwd en kan je concreet aan de slag om de digitale
sportmarketing van je club, federatie, organisatie,… aan te
pakken of om er een job te ambiëren. De opleiding is gericht
op 3 doelgroepen:
• Personen die werken in de sportwereld (club, federatie,
stad,..)
• Pas afgestudeerden die in de sportmarketing aan de slag
willen
• Personen die werken maar de ambitie hebben om in de
sportmarketing terecht te kunnen
Deze avondopleiding is perfect combineerbaar met een job
en wordt ingericht als postgraduaat. In de opleiding krijg je de
kans een case uit te werken voor je eigen organisatie of werk je
een aangeboden case uit.
De opleiding is via afstandsonderwijs te volgen. Alle info
en cursusmateriaal komt op het online leerplatform. We
hechten echter veel belang aan netwerk en in contact treden
met medecursisten en experten uit het werkveld. Daarom
worden in combinatie met het online leren ook 10 ‘live’ lessen/
netwerkmomenten ingericht op donderdagavonden.

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.

K
T
JOURELNORAVILAISEETN IE
VERKORT TRAJEC
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.
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.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt berekend op
jouw voortraject, de kostprijs wordt standaard bepaald op
basis van het aantal opgenomen studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 30 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 947,20.

Deze gaan door op deze 3 verschillende locaties:
• De Sportinnovatiecampus in Brugge
• The Penta in Kortrijk
• MeetDistrict in Ghelamco Arena in Gent

TRACK JN VERKORT TRAJECT

BACHELOR VIA EE

Heb je al een bachelordiploma Communicatiemanagement,
Grafische en Digitale Media, Audiovisuele Technieken of
een masterdiploma Politieke wetenschappen, Geschiedenis
of Taal- en Letterkunde* op zak? Ben je gebeten door de
actualiteit? Wil je zelf nieuws maken en verspreiden?
Kies dan voor het eenjarige traject Journalistiek bij Howest.
In deze opleiding krijg je achtergronden mee uit nationale en
internationale instellingen. In een crossmediale newsroom
leer je hoe het eraan toegaat op een redactie. Je wordt
voortdurend in de praktijk ondergedompeld door levensechte
journalistieke opdrachten. Je kiest voor radio, tv of schrijvende
pers en je past die skills meteen toe in een Europese context.
De kroon op je werk is jouw unieke journalistieke product,
in het medium van je keuze, waar je mee uitpakt als je de
arbeidsmarkt instapt. Tijdens een stage van zes weken op een
journalistieke redactie krijg je de unieke kans om je talenten
verder te ontwikkelen. Gedurende de hele rit leg je een
journalistiek portfolio aan, zodat je meteen aan de slag kunt
in het werkveld.

*

andere masterdiploma’s op aanvraag

Het studiegeld bedraagt € 2050.
Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge
+32 477 62 17 11
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Program manager:
Joost Vansteenkiste
joost.vansteenkiste@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

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

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

Opleidingscoördinator:
Gerti Wouters
+32 476 64 72 37
gerti.wouters@howest.be
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OOL
START-UP SCMH
ICRO DEGREE

BACHELOR

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!

Je hebt je bachelordiploma Organisatie en Management,
Management Assistant of Business & Languages, maar je wil
je competenties ook graag uitbreiden met deze van Healthcare
Management. Of je hebt je bachelordiploma Organisatie en
Management, Medical Management Assistant of Healthcare
Management, maar je wil je competenties ook graag uitbreiden
met deze van Business & Languages.

In de “Start-up School” zorgen we voor een opleiding die aansluit
bij de noden van jouw bedrijf en van jou als ondernemer, met
de nodige persoonlijke begeleiding en dit binnen de context
van een kennisinstelling.

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.

Deelnemen aan de Start-Up School betekent part-time
studeren en part-time ondernemen met je eigen bedrijf.
De student-ondernemer volgt een lessentraject van 30 SP. Dit
bestaat uit praktische ondernemersvakken en keuzemodules
die een meerwaarde betekenen voor de start-up. Kiezen kan
uit vakken van om het even welke opleiding aan Howest.

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.

Parallel werkt de student aan de uitbouw van zijn of haar eigen
bedrijf. Met inhoudelijke begeleiding en individuele coaching
door ondernemerscoaches van Howest en externe experts uit
de bedrijfswereld. Zo verzamel je specifieke kennis, expertise,
een netwerk, … We kunnen een werkruimte voorzien op campus
en wie dat wil kan zelfs ervaring opdoen bij een ondernemer in
het buitenland. Kortom alles wat je nodig hebt om jouw bedrijf
vleugels te geven.
Bovendien kun je meteen starten met je bedrijf én blijf je
genieten van de fiscale voordelen die je hebt als studentzelfstandige (zoals het behoud van kindergeld en andere
sociale rechten).
De opleiding leidt tot een creditbewijs per opleidingsonderdeel.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt berekend op
jouw voortraject, de kostprijs wordt standaard bepaald op
basis van het aantal opgenomen studiepunten.
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De opleiding leidt tot een bachelor Organisatie en Management,
Healthcare Management / Business & Languages.
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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. De studie loopt over 2 semesters en wordt
enkel in afstandsonderwijs (zelfstudie) aangeboden.
Inhoud: pc-tools, Office 365 apps (SharePoint, MS Teams,
OneDrive, OneNote,..), Social Media, MS Word Advanced, MS
Excel Advanced, Databeheer, datatransfer binnen MS Office,
Basis PowerBI.
De lectoren zorgen voor kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal
en staan regelmatig online voor je klaar. Je kan een certificaat
bekomen voor de volledige opleiding of een creditbewijs per
opleidingsonderdeel.
De opleiding telt 16 studiepunten en het studiegeld
bedraagt ongeveer € 550 (inclusief studiemateriaal en
software).

De opleiding telt 48 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 819,10 + extra studiekost.

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

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

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
om@howest.be

Coördinator:
Patricia Willaert
+32 473 65 39 14
patricia.willaert@howest.be
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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.
Je krijgt een certificaat voor de hele opleiding (micro degree) en
een creditbewijs per opleidingsonderdeel.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

CES
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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 kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.
De opleiding telt 18 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 455,80.
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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.

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 MS Teams. 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 hoef je geen bachelorproef te
maken.

Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.

De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 947,20.

De opleiding telt 180 studiepunten.

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

De opleiding telt 12 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 385,60.

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

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

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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HELOR
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ADVANCED BACH

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HET DOMEIN VAN:
BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
/ Advanced Bachelor of Bioinformatics
/ Biomedische Laboratoriumtechnologie,
tweede afstudeerrichting
/ Erkenningstraject Farmaceutisch Technisch Assistent
/ Toegepaste Bio-informatica in de Medische Moleculaire
Diagnostiek
/ Uitsnijden voor Laboratoriumtechnologen
/ AI for Healthcare

• MULTIMEDIA & CREATIEVE TECHNOLOGIE (p.27)
/ Multimedia en Communicatietechnologie,
specialisatietraject

DEVINE
/ Creative technology (international)
/ Digital Design (international)
/ UX Research (international)

• TOEGEPASTE INFORMATICA (p.31)
/ Bachelor Toegepaste Informatica, tweede
afstudeerrichting
/ Applied Computer Sciences

ENERGIEMANAGEMENT
/ Energiemanagement via een verkort traject
/ Europese Master in Duurzaam Energiemanagement
/ Energiemonitoring en Energietransitie

INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN
/ Masterclass Industrial Design Engineering

INFORMATICA
• AI (p.23-26)
/ AI Academy
/ AI@home
/ AI@home pro
/ AI Engineer (international)
/ AI for Healthcare
/ Applied Artificial Intelligence
/ iRPA - Intelligent Robot Process Automation
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• SECURITY (p.27-30)
/ Blockchain Developer & Architect
/ Industrial Security
/ Cyber Security Professional
/ Advanced Cyber Security
/ Data Protection Officer

TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
/ Toegepaste Architectuur via een verkort traject
/ BIM-Expert-Modeler
/ BIM-Management
/ Circulair Bouwen
/ Renovatietechnieken en Monumentenzorg
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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, …).

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.

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

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Meer info vind je op www.howest.be/blt.
De opleiding telt 51 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 841,90.

De voertaal is Engels.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs of via
afstandsonderwijs (in combinatie met een job).
De opleiding telt 60 studiepunten. Het studiegeld voor
dagonderwijs bedraagt € 947,20 per academiejaar en voor
afstandsonderwijs € 596,20 per academiejaar.
Meer info vind je op www.howest.be/bioinformatics.

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

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

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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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.
De opleiding bestaat uit zeven sessies, die telkens zeer
praktijkgericht zijn. Na elke sessie is er een opdracht om
op die manier de behandelde materie te verwerken. Deze
navormingscyclus wordt georganiseerd in samenwerking
met het AZ Sint-Jan ziekenhuis (Brugge) en het Centrum
voor Medische Genetica (UZ Gent). Alle sessies gaan door in
de Howest-campus Brugge station. In het inschrijvingsgeld
is ook een broodjeslunch met verse soep en koffie voorzien.
Deze navorming komt in aanmerking voor het Vlaams
Opleidingsverlof. 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).

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.

Het doel van de opleiding is te zorgen voor gespecialiseerde
werkkrachten die een aantal taken van de patholoog kunnen
overnemen bij het uitsnijden van weefsels, meer bepaald voor
het zelfstandig uitsnijden van routinematig veel voorkomende
weefsels en organen, zoals appendix, galblaas, uterus, ...
De opleiding geeft aan de laboratoriumtechnoloog de
mogelijkheid om een grotere differentiatie in zijn functie te
krijgen wat motiverend werkt en tot meer zelfontplooiing leidt.
Voor de patholoog komt zo meer tijd vrij voor de complexe
preparaten. Dat bewerkstelligt een betere standaardisatie en
een lagere werkdruk.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het studiegeld voor deze opleiding bedraagt € 900.

Het studiegeld bedraagt € 520.
Meer info vind je op www.howest.be/toegepaste-bioinformatica-in-de-medische-moleculaire-diagnostiek.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
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Het postgraduaat ‘Uitsnijden voor Laboratoriumtechnologen’
richt zich tot laboratoriumtechnologen die werkzaam
zijn in een laboratorium pathologische anatomie of pas
afgestudeerden die een stage met eindwerk gelopen hebben
in een laboratorium pathologische anatomie.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

In principe kan er steeds na goedkeuring door de stage
coördinator ingeschreven worden voor dit erkenningstraject.

De opleiding bedraagt 12 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 385,60.
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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 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 Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Opleidingscoördinator:
Mieke Demeyere
+32 496 94 25 25
mieke.demeyere@howest.be
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ARE
AI FOR HEALTHNACVORMING
Het doel van deze navorming is om niet enkel de impact van
AI op de zorg te begrijpen, maar dat cursisten AI leren toe te
passen in levensechte praktijkvoorbeelden.
Het unieke is dat men eerst een crash course in de biomedische
materie en context krijgt alvorens men aan de slag gaat met
de specifieke data. Deze navorming is dus vooral gericht op
bio-informatici, academici en IT-personeel in de zorg. Een
basiskennis programmeren is aangeraden.
Artificial Intelligence is op dit moment “Narrow” AI, software
die kan leren om een nauw omschreven taak uit te voeren.
Maar die “Narrow AI” biedt bijzondere mogelijkheden in de
gezondheidszorg. De belangrijkste opportuniteiten zijn een
accuratere diagnose, medicijnen aangepast aan ons fenotype
en het ondersteunen van onze dokters bij het verwerken van
medische data zodat zij meer tijd kunnen spenderen aan de
patiënt.

OLOGY
CREATIVE TECHN
)
(INTERNATIONALADUATE CERTIFICATE
INTERNATIONAL

POSTGR

DIGITAL DESIGN

NAL)
(INTERNATIO
CERTIFICATE
POSTGRADUATE
INTERNATIONAL

UX RESEARCH

NAL)
(INTERNATIO
CERTIFICATE
POSTGRADUATE
INTERNATIONAL

Als ‘Creative Technologist’ bouw je interactieve ervaringen voor
mensen op basis van een breed gamma aan vaardigheden.
Tijdens dit Engelstalige semester maak je kennis met tal van
technologieën zoals Arduino, machinaal leren, 3D en realtime
communicatie.

Als ‘Digital Designer’ bouw je ervaringen voor een brede
waaier aan schermformaten en platformen. Vanuit je
passie voor UI design, branding en storytelling maak je je
interfaces aantrekkelijker. Daarvoor combineer je je digitale
ontwerpvaardigheden met motion design en Cinema4D.

Als ‘UX Researcher’ kijk je kritisch naar wat mensen echt
nodig hebben. Het is de basis voor het creëren van de
meest fantastische digitale producten. Je maakt interactieve
prototypes en verkent de toekomstige mogelijkheden van de
interactie tussen mens en computer.

Creative Technology valt onder de bacheloropleiding Devine. Je
combineert deze skills dus ofwel met een minor Motion en UI
Design, ofwel met een minor UX Research.

Digital Design valt onder de bacheloropleiding Devine. Je
combineert deze skills dus met een minor UX Research.

UX Research valt onder de bacheloropleiding Devine. Je
combineert deze skills dus met een minor Motion en UI Design.
Oefening baart kunst. Daarom krijg je heel veel kansen om
de theorie hands-on in de praktijk te brengen en kan je de
mogelijkheden volop zelf verkennen: een coach begeleidt
je door een ‘personal passion project’ en tijdens een
interdisciplinair project werk je samen met studenten uit
andere interessegebieden.

Oefening baart kunst. Daarom krijg je heel veel kansen om
de theorie hands-on in de praktijk te brengen en kan je de
mogelijkheden volop zelf verkennen: een coach begeleidt
je door een ‘personal passion project’ en tijdens een
interdisciplinair project werk je samen met studenten uit
andere interessegebieden.

Oefening baart kunst. Daarom krijg je heel veel kansen om
de theorie hands-on in de praktijk te brengen en kan je de
mogelijkheden volop zelf verkennen: een coach begeleidt
je door een ‘personal passion project’ en tijdens een
interdisciplinair project werk je samen met studenten uit
andere interessegebieden.

Het classificeren van ziektes (al dan niet aan de hand van
foto’s), het analyseren van ECG data en DNA sequenties zijn
enkele van de onderwerpen waar de cursisten praktisch mee
aan de slag gaan. Van relatief eenvoudige regressie technieken
tot complexe deep learning komen aan bod.
De opleiding staat open voor iedereen die minimum 21 jaar is
en/of werkstudent. Een basiskennis van de programmeertaal
Python is sterk aangeraden.
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
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Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
Campus Kortrijk Buda
Dam 2A
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 64

Coördinator:
Wouter Verweirder
+32 56 23 98 89
wouter.verweirder@howest.be

Campus Kortrijk Buda
Dam 2A
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 64

Coördinator:
Wouter Verweirder
+32 56 23 98 89
wouter.verweirder@howest.be

Campus Kortrijk Buda
Dam 2A
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 64

Coördinator:
Wouter Verweirder
+32 56 23 98 89
wouter.verweirder@howest.be
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De thema’s klimaat en energie zijn brandend actueel. Heb
je reeds een graduaat IoT, hernieuwbare energie of een
bachelordiploma in energietechnologie, ecotechnologie
of een informaticaopleiding, dan kunnen we een verkort
programma voor je opstellen. Op die manier kan je in 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 telt ±120 studiepunten, de kostprijs wordt
standaard bepaald op basis van het aantal opgenomen
studiepunten.
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De European Master in Sustainable Energy System
Management (SESyM) is een initiatief van EUREC samen met
de Hanzehogeschool Groningen (NL), de Hogeschool WestVlaanderen (BE), de Universiteit van Zaragoza (SP), Limerick
Institute of Technology (IE) en de Universiteit van Pisa (IT).
Het programma bestaat uit 3 semesters (core – specialisation
(keuze) – thesis) van telkens 30 studiepunten. De
opleiding telt in totaal 90 studiepunten en staat open
voor studenten met een bachelordiploma uit de volgende
studiedomeinen: Energiemanagement, Bedrijfskunde en
Economie (vb. bedrijfsmanagement, netwerkeconomie,
…),
Natuurwetenschappen,
Ingenieurswetenschappen,
Sociale
wetenschappen,
Politieke
wetenschappen,
Architectuur, … Toelating gebeurt op basis van een
motivatiedossier (CV, motivatiebrief, referentiebrief werkgever/
hoger onderwijsinstelling), …) en bewijs van voldoende Engelse
taalbeheersing
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het studiegeld bedraagt € 3000.
Meer info op www.sesym.eurec.be

Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
Howest / 22

Opleidingscoördinator:
Tim Vandendriessche
tim.vandendriessche@howest.be

Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Tim Vandendriessche
tim.vandendriessche@howest.be
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Bedrijven en overheden investeren meer en meer in
meetinfrastructuur. Dit zijn essentiële bouwstenen om de
opstart van Industrie 4.0, de nieuwe data gedreven industriële
revolutie, mogelijk te maken.
Dit postgraduaat wil de cursisten de kennis meegeven om
data te visualiseren in dashboards om de energietransitie te
faciliteren.
Vertrekkend
vanuit
de
bedrijfsstrategie
wordt
de
energiestrategie uitgestippeld. De focus ligt op het definiëren
en operationaliseren van KPI’s. Gebouwen, machines en
infrastructuur kunnen duurzaam beheerd worden aan de
hand van gerichte analyses van beschikbare data. De analyses
worden gebruikt om (energie)verbruiken te voorspellen en om
de impact van de energie-investeringen en -optimalisaties op
te volgen. Door een continue opvolging kunnen operationele
en energieparameters real-time gemonitord worden. Machines
en processen werken hierdoor aan optimale rendementen
en verbruiken een minimum aan energie. De industriële
processen worden duurzamer en de impact op het milieu
wordt gereduceerd. Zo streeft de onderneming of organisatie
naast een energetisch optimum ook naar economische optima.
Aan de hand van verbruiks- en opbrengstprofielen wordt een
voorspelling gemaakt om het bedrijf door de energietransitie
te loodsen.

Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Tim Vandendriessche
tim.vandendriessche@howest.be

MY
AI ACADERM
ING
NAVO

De AI Academy is een samenwerking tussen Howest en VOKA.
De AI Academy is al aan haar derde jaargang toe.
De AI Academy stoomt Vlaamse, AI-minded bedrijven klaar
voor de toekomst en stimuleert tevens KMO’s en grotere
bedrijven om te starten met op AI geïnspireerd management
en leiderschap.
De AI Academy biedt zowel inspirerende seminaries als
kwalitatieve introductie tot de technieken, tools, modellen en
concrete toepassingen in het brede veld van AI, al dan niet
toegepast op specifiek onderdelen zoals AI in HR , in Marketing
en zo meer.
Het bijwonen van deze seminaries vereist geen voorkennis
rond AI. Alle seminaries zijn inleidend en staan open voor
ondernemers, IT-managers en C-levels met een oprechte
interesse in AI. Bovendien kan elk seminarie afzonderlijk
gevolgd worden, volgens uw interesses, noden en agenda.
Daarnaast gaat de AI Academy ook verder inzetten op het
creëren van een AI netwerk voor AI gevorderden.
Meer informatie vind je terug op www.aiacademy.be

Campus Kortrijk Weide Algemene Diensten
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 90

Contact:
aiacademy@howest.be
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AI@HOME PRO

AI@HOME

MICRO DEGREE

MICRO DEGREE

Deze opleiding richt zich tot professionals die al aan softwareengineering gedaan hebben en zich nu willen ‘updaten’ tot
AI developers. Je hebt dus al een basiskennis van Python en
statistiek, je maar wil graag de technieken van Machine en
Deep Learning eigen maken.
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.
De module Deep Learning gaat dieper in op neurale netwerken.
Onder meer Convolutional Neural Networks, Bolzman, LSTM
en Reinforcement Learning komen aan bod.
Deze micro degree is goed combineerbaar met een fulltimejob.
Per semester kom je slechts 16 uur naar de campus, in
combinatie met onlinemodules en support op avonden
en zaterdagen. Elk semester krijg je één module van 6 SP,
waardoor je deze micro degree ofwel na 1 jaar (2 modules),
ofwel na 2 jaar (4 modules) afrondt. Je krijgt ook geen specifieke
projecten, maar past de leerstof toe in je job.

IN

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.
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.
Wie reeds een AI@home microdegree gevolgd heeft heeft
reeds de eerste helft van deze microdegree behaald en kan
deze microdegree behalen in 1 jaar
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.
De opleiding telt 24 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 526.

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven, telt 12 (of
24) studiepunten en het studiegeld bedraagt € 385,60.

Als deelnemer aan dit Engelstalige internationale postgraduaat
studeer je een volledig semester samen met anderstalige
bachelorstudenten uit verschillende continenten.

Het doel van deze navorming is om niet enkel de impact van
AI op de zorg te begrijpen, maar dat cursisten AI leren toe te
passen in levensechte praktijkvoorbeelden.

Tijdens dit semester word je mee opgeleid tot AI Engineer.
De AI Engineer ontwikkelt AI-software, gebruikmakend van
eenvoudige regressies tot complexe deep learning en/of
state of the art reinforcement learning modellen. Maar deze
scherpzinnige developer gaat verder dan dat: hij/zij ontwikkelt
een volledige back-end & API om de kracht van AI om te zetten
in een innovatieve oplossing.

Het unieke is dat men eerst een crash course in de biomedische
materie en context krijgt alvorens men aan de slag gaat met
de specifieke data. Deze navorming is dus vooral gericht op
bio-informatici, academici en IT-personeel in de zorg. Een
basiskennis programmeren is aangeraden.

De opleiding AI Engineer bevat volgende modules:
Machine Learning Crash course (voor wie uit een richting komt
waar AI niet aan bod kwam)
Deep Learning
AI For Healthcare (Deep learning in Healthcare context,
specifieke domeinkennis)
Advanced AI (Experimentele, SOTA en minder frequent
gebruikte AI-technologie zoals reinforcement learning, GANs …)
MLOps
Research project
#MachineLearning #NeuralNetworks #Randomforest #Python
#DeepLearning #Timeseries #BigData #DataEngineering
#AdvancedAI #BackendDevelopment #CloudServices #maths
#ReinforcementLearning

De micro degree AI@home omvat volgende modules:
• Machine learning (klassieker AI-technologie)
• Big Data (data engineering)
• Deep learning (neurale netwerken)
• MLops (hoe breng ik AI-producten in productie?)
Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
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Opleidingscoördinator:
Johan De Gelas
johan.de.gelas@howest.be

ARE
AI FOR HEALTHNACVORMING

Artificial Intelligence is op dit moment “Narrow” AI, software
die kan leren om een nauw omschreven taak uit te voeren.
Maar die “Narrow AI” biedt bijzondere mogelijkheden in de
gezondheidszorg. De belangrijkste opportuniteiten zijn een
accuratere diagnose, medicijnen aangepast aan ons fenotype
en het ondersteunen van onze dokters bij het verwerken van
medische data zodat zij meer tijd kunnen spenderen aan de
patiënt.
Het classificeren van ziektes (al dan niet aan de hand van
foto’s), het analyseren van ECG data en DNA sequenties zijn
enkele van de onderwerpen waar de cursisten praktisch mee
aan de slag gaan. Van relatief eenvoudige regressie technieken
tot complexe deep learning komen aan bod.
De opleiding staat open voor iedereen die minimum 21 jaar is
en/of werkstudent. Een basiskennis van de programmeertaal
Python is sterk aangeraden.
Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
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IAL
APPLIED ARTIFIC
INTELLIGEPONSTCGREADUAAT
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.
Semester 1 telt 18 studiepunten, semester 2 telt 15
studiepunten en semester 3 telt 18 studiepunten.
Het studiegeld bedraagt € 2985.

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
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Coördinator:
Gene Vangampelaere
+32 479 56 10 90
gene.vangampelaere@howest.be
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PROCESS AUTOM
POSTGRADUAAT
Binnen het 1-jarige postgraduaat Intelligent Robotic Process
Automation (=iRPA) komen de student in contact met een
combinatie van twee vernieuwende technologieën.
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.
Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1400.

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

MULTIMEDIA &
HNOLOGIEJECT
CREATIEVE TECSP
ECIALISATIETRA
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.
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.
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 IoT infrastructure engineers zijn de netwerk specialisten
van de toekomst die ook Internet of Things en Robotics
communicatie beheersen.
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.

BLOCKCHAIN
CHITECT
DEVELOPER & AR MICRO DEGREE
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.
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.
Je kan deze opleiding volgen via afstandsonderwijs.
Semester 1 telt 18 studiepunten, semester 2 telt 17
studiepunten en semester 3 telt 19 studiepunten.
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 30 tot 54 studiepunten (30 om nog
kindergeld te krijgen, 54 voor het totale traject).
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

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

Campus Brugge Station - BST5
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CYBER SEVIA EEN VERKORT TRAJECT OF MICRO DEGR

URITY
INDUSTRIAL SEC ADUAAT
POSTGR

BACHELOR

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.

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.

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

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 Cyber Security 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 cyber security (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.
Howest / 28

• 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.

Je kan deze opleiding volgen deels in afstandsonderwijs,
deels op zaterdag.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1950.

• 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.

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

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

Semester 1 telt 18 studiepunten, semester 2 telt 17
studiepunten en semester 3 telt 19 studiepunten.
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
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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
Cyber Security 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)

OFFICER
N
IO
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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.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1515.

ORMATICA,
TOEGEPASTE INF
ECT
EUZETRARKJOR
TWEEDE KOR
T TRAJECT
VIA EEN VE
BACHEL

Afgestudeerden als bachelor Toegepaste Informatica kunnen
via een verkort traject bijkomende keuzetrajecten aan hun
diploma toevoegen.
AI BP = AI Business Professional
CSP: Cyber Security Professional
IBC = ICT & Blockchain Consultant
SE = Software Engineer
Het aantal studiepunten dat je hiervoor moet opnemen, hangt
af van het keuzetraject dat je wilt volgen en je vooropleiding
en varieert tussen de 42 en 54 studiepunten. De gemiddelde
studieduur bedraagt twee semesters per bijkomend traject.

ER SCIENCIFIECASTE
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NAL POSTGRADUA
INTERNATIO

Dit semester met Engels als voertaal richt zich tot bachelors in
de Toegepaste informatica en tot Erasmusstudenten.
Het programma wordt samengesteld uit met zorg geselecteerde
topics uit de Toegepaste Informatica.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs en de lessen
vinden plaats in het Engels.
De opleiding telt 30 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1500.

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

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.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1515.

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

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.
Wanneer je uit interieurvormgeving of interieurarchitectuur
komt, volg je een programma van 117 studiepunten (1e jaar:
57sp + 2e jaar: 60sp).
Wanneer je uit Bouwkundig Tekenen komt, volg je inderdaad
een programma van 120sp.
Wanneer je uit interieurvormgeving of interieurarchitectuur
komt, volg je een programma van 117 studiepunten (1e jaar:
57sp + 2e jaar: 60sp).
Wanneer je uit Bouwkundig Tekenen komt, volg je inderdaad
een programma van 120sp.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 120 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 947,20.

De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld wordt
gedragen door het bedrijf.

Campus Kortrijk Weide Industrial Design Center (IDC)
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 68
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Coördinator:
Inge Defour
+32 479 55 88 75
inge.defour@howest.be
industrialdesigncenter.be/masterclass

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

Coördinator:
Line Beernaert
line.beernaert@howest.be

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
2021 voor het volledige traject. Inbegrepen: lesgeld,
lesmateriaal, hand-outs, toegang tot digitaal leerplatform en
softwarelicenties.

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.

Betalen met opleidingscheques uit de KMO-portefeuille is
mogelijk, net als het volgen van aparte modules.

Maximum 30 deelnemers. Inschrijving voor 1 januari 2022 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.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

De opleiding telt 30 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 2820.

De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1875.

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

Coördinator:
Pieter Vandewalle
pieter.vandewalle@howest.be

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

Coördinator:
Pieter Vandewalle
pieter.vandewalle@howest.be
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IEKEN
RENOVATIETECHN
NZORG
EN MONUMENTE POSTGRADUAAT

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.

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, 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, hergebruik en
upcycling, circulaire materialen en producten, data en beheer
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.

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.

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 de aparte modules.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 30 studiepunten.
Het studiegeld bedraagt € 3.000 voor de volledige opleiding
(module 1 en module 2), € 1.750 voor de aparte modules
(module 1 of module 2) en € 1.000 voor de theoriegedeeltes
(module 1 of module 2).
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De opleiding wordt op aanvraag ook digitaal aangeboden.
Campus Brugge Station - BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66

Coördinator:
Hannelore Goens
hannelore.goens@howest.be

Het studiegeld bedraagt € 995 per academiejaar.

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

Coördinatoren:
Virgini Ryckeboer
virgini.ryckeboer@howest.be
Delphine Vercruysse
delphine.vercruysse@howest.be
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VERVOLGOPLEIDINGEN IN HET DOMEIN VAN:
ONDERWIJS
• SECUNDAIR (p.37-38)
/ Verkorte Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs
/ Bachelor Secundair Onderwijs - Lichamelijke Opvoeding
via een verkort traject
/ Één onderwijsvak Secundair Onderwijs
/ Educatief Graduaat in het Secundair Onderwijs
• LAGER (p.39)
/ Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs via een
verkort traject
/ Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs
• KLEUTER (p.40)
/ Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs via een
verkort traject
ALGEMEEN
/ Peer Support Coach
/ EdHub: onderwijs gaat digitaal
/ Mind- and Makerspace ‘MaM’

BACHELOR
ERWIJS SECUNDAIR OND
PVOEDINAJGECT
TR
LICHAMELIJKEVIO
A EEN VERKORT
BACHELOR

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.

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.

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 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, …

TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
/ Toegepaste Gezondheidswetenschappen via een
verkort traject
/ Preventieadviseur Niveau 2

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.

Voor het onderwijsvak lichamelijke opvoeding loop je stage
in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs in een
zelfgekozen stageschool.

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
/ Toegepaste Psychologie via een verkort traject
/ Oplossingsgerichte Counseling

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.

VERPLEEGKUNDE
/ Brugopleiding Verpleegkunde
/ Cardiologische Verpleegkunde
/ Intensieve en Spoedgevallenzorg
/ Klinisch Redeneren

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.

SPORT EN BEWEGEN
/ Sport en Bewergen via een verkort traject
/ Functional Training Performance Coach
/ Applied Health & Lifestyle Sciences

De opleiding telt 90 studiepunten. De kostprijs wordt
bepaald op basis van het aantal opgenomen studiepunten
per jaar.

De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 947,20.

ERGOTHERAPIE
/ Ergotherapie via een verkort traject
/ Makerskills for OT
SOCIAAL WERK
/ Sociaal Werk via een verkort traject
/ Werken met kinderen en ouders
/ Migration and Refugees
/ Duurzame Ontwikkeling
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Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77

Campus Oudenaarde
Fortstraat 47
9700 Oudenaarde

Contact Brugge
Opleidingsverantwoordelijke :
Joke De Bruyne
+32 495 42 40 00
joke.de.bruyne@howest.be

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

Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge

Opleidingscoördinator:
Marijke Buyle
+32 476 99 91 96
marijke.buyle@howest.be
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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 pedagogische bekwaamheid 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.
De opleiding telt 45 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 771,70.
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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.
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.
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Opleidingscoördinator:
Marijke Buyle
+32 476 99 91 96
marijke.buyle@howest.be

BA

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.
Je kan deze opleiding enkel via afstandsonderwijs volgen.
De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 912,10.

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.
De lessen gaan door ’s avonds en eventueel overdag of
zaterdag.

Contact Brugge
Opleidingsverantwoordelijke :
Joke De Bruyne
+32 495 42 40 00
joke.de.bruyne@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.
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.
De modules van het postgraduaat NCZ worden georganiseerd
op woensdagnamiddag.

De opleiding telt 90 studiepunten.
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 485,90.

Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
+32 50 38 12 77
Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
baso@howest.be
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Locatieverantwoordelijke en
trajectbegeleider Oudenaarde:
Mario Van der Vurst
+32 473 83 86 43
mario.van.der.vurst@howest.be

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

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

Coördinator:
Rony Moortgat
rony.moortgat@howest.be
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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 enkel via afstandsonderwijs volgen.
De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 912,10 euro.

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.

EDHUB:
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Howest wil met EdHub ondersteuning bieden bij de (soms
nood-gedwongen) verdere digitalisering van het onderwijs.
We willen leraren in vormingscentra en het basis- en secundair
onderwijs, lectoren aan de hogescholen en opleiders in
bedrijven en organisaties technologisch en didactisch
ondersteunen bij de implementatie van digitale elementen
(hard- en softwarematig) in hun lessen of opleidingen.
Dit met het oog op het realiseren van kwaliteitsvol
afstandsonderwijs en -(na)vorming en blended leeractiviteiten
naar aanleiding van de geldende corona-maatregelen.

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 focus ligt hierbij op het verhogen van de autonomie en
betrokkenheid van lerenden in vormingen voor professionals,
het leerplichtonderwijs en hogescholen bij het volgen van
afstands- of blended onderwijzen het realiseren van een
optimaal studierendement.

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

We willen dus opleiders ondersteunen bij het implementeren
van didactische en technologische aanpassingen om lessen zo
kwalitatief als mogelijk in hybride of afstandsleren te blijven
geven.

De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 675.

Heb je interesse in ondersteuning, mail dan edhub@howest.be
of vraag het actuele aanbod van mogelijke webinars en
workshops aan.

MIND AND
aM’
MAKERSPACE ‘M
De Mind- and Makerspace of kortweg ‘MaM’ is dé creatieve
ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Makers,
creatievelingen, verenigingen en scholen zijn er allen van harte
welkom!
Onze locatie, vlakbij het station én dichtbij het stadscentrum,
vormt daarbij een echte troef. De MaM beschikt over
een breed gamma aan toestellen, van laagdrempelig tot
hoogtechnologisch.
Het is een plaats voor denkers en doeners, een bruisende
community van makers en creatievelingen, een creatieve
speeltuin voor studenten, een platform voor sociale creativiteit,
een lab voor onderwijsinnovatie en onderwijsondersteuning,
een plaats waar werkveld en studenten elkaar ontmoeten, een
magneet voor start-ups en ondernemerschap… kortom, een
plek die inspireert en connecteert.
De Mind- and Makerspace zet bewust sterk in op een aanbod
voor scholen en leerkrachten.
Met onze werking willen we creativiteit en innovatie in het
onderwijs stimuleren. Eerder dan het aanbieden van een
afgelijnde éénmalige workshop kiezen we voor zinvolle content
die aansluit bij het lesprogramma en de te behalen eindtermen.
We bereiden een bezoek aan het MAM in co-creatie met de
leerkracht(en) en/of leerlingen voor en bieden de nodige
ondersteuning tijdens de uitvoering.
Meer informatie vind je op: www.mindandmakerspace.com

Campus Brugge Centrum
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
bako@howest.be
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Contactpersoon:
Kenneth Devos
kenneth.devos@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
info@peersupportvlaanderen.be

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

We staan steeds open voor samenwerking en zien ernaar uit
om jullie ideeën samen verder te verkennen. Aarzel dus niet om
contact op te nemen via onderwijs@mindandmakerspace.com,
we plannen graag een rondleiding, brainstorm of workshop
in, zodat jullie onze werking en het MaM beter kunnen leren
kennen.
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MAKERSKILLS
RAPEUTEN
VOOR ERGOTHEPOSTGRADUAAT

RAPIE ORT TRAJECT
ERGOTHELEOR
VIA EEN VERK
BACH

Heb je al een bachelordiploma met biopscyhosociale bagage
op zak (Logopedie, Onderwijs, Orthopedagogie, Sociaal Werk,
Sport en Bewegen, Toegepaste Psychologie)? 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!

Ergotherapeuten adviseren en bieden assistive technology
(AT) aan zodat hun individuele cliënten met specifieke noden
activiteiten kunnen uitvoeren. Alleen … in de praktijk blijken
deze ‘aangepaste hulpmiddelen op maat’ echter al te vaak in
massaproductie gemaakt te worden.
Het nieuwe postgraduaat ‘MakerSkills for Occupational
Therapist’ biedt een antwoord op deze ‘tegenstrijdigheid’. Via
Do-It-Yourself (DIY) technieken leer je namelijk zelf aangepaste
hulpmiddelen maken en bestaande hulpmiddelen aanpassen.

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.

Werk je als ergotherapeut en wil je graag ontdekken hoe je
zelf Assistive Technology in de praktijk kan brengen? Of wil
je op zoek gaan naar een oplossing waar nog geen passend
hulpmiddel voor bestaat? Het eten van een belegd broodje
bijvoorbeeld, of het bespelen van een muziekinstrument. Lees
dan zeker verder…

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!
Tenslotte staat een persoonlijke aanpak centraal. Dat doen
we met kleine groepen en een laagdrempelige relatie met de
lectoren.

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.
De opleiding telt 95 studiepunten. De kostprijs wordt
bepaald op basis van het aantal opgenomen studiepunten.

In dit postgraduaat leer je producten aanpassen en maken
op maat de specifieke noden van de individuele cliënt, ontdek
je traditionele en nieuwe materialen en maak je kennis met
technieken zoals 3D-printing en lasersnijden.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

In deze navorming leer je al doende. Je werkt zelf levensechte
cases uit, waardoor je na 3 semesters helemaal klaar bent om
zowel zelf te maken als efficiënt samen te werken met makers.

Aantal studiepunten:
• Voor bachelors Sport en bewegen: 98 SP

De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 980

• Voor bachelors Logopedie, Onderwijs, Orthopedagogie,
Sociaal Werk, Sport en Bewegen, Toegepaste Psychologie:
110 SP
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.
Campus Kortrijk Weide The Penta
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
+32 56 28 70 00
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Opleidingscoördinator:
Eveline Van Cauwenberghe
+32 470 20 99 72
eveline.van.cauwenberghe@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

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
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De opleiding Sociaal Werk en vzw OU-KI organiseren
tweejaarlijks de unieke opleiding ‘Werken met kinderen en
ouders’.

Dit Internationaal postgraduate certificate met Engels als
voertaal bestaat uit twee semesters (een theoretisch en een
stage-semester).

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.

Ben je (binnenkort) afgestudeerd als bachelor? Getriggerd door
het werken met mensen op de vlucht? Reeds geëngageerd
als vrijwilliger of hulpverlener? Geboeid door diversiteit? Of
verontwaardigd door discriminatie, uitsluiting en racisme?
Wil je graag werken met mensen op de vlucht of met een
migratieachtergrond? Dan is het postgraduaat certificaat
‘Migration & Refugees’ bij Howest Brugge iets voor jou!

De vierde editie van deze éénjarige opleiding behelst opnieuw
negen dagen waarin afwisselend wordt gefocust op theorie en
praktijk.

Laat je verleiden door onze unieke internationale mix: studeer
samen met buitenlandse studenten en werk een boeiend
project uit met mensen op de vlucht.

De volgende editie vindt plaats in 2022-2023.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.

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.

Er zijn twee opties :
• Je volgt enkel het theoretische eerste semester en betaalt
€ 1000
• Je volgt zowel theorie als stage : in action en doorloopt twee
semesters en betaalt € 1500

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Meer informatie over het programma en de lesdagen:
www.howest.be/kinderenenouders
Campus Brugge Station BST1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
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Coördinator:
Chris Mestdagh
+32 473 70 91 99
chris.mestdagh@howest.be

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

Coördinatoren:
Johan Bertels
johan.bertels@howest.be
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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.
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, …
Het is een aanvullende opleiding die de basis legt voor
verdere betrokkenheid bij duurzaamheid en ontwikkelings
samenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.
Een extra getuigschrift en een onvergetelijke ervaring!
Het programma van de opleiding bestaat uit 4 maanden theorie
(vanaf 23/09/21) en 4 maanden stage (vanaf februari 2022). De
lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u tot
17u in Howest Campus Kortrijk Weide.
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 € 1000 (voor een volledige stage van 18
weken in het buitenland), maar kan lager zijn afhankelijk van het
aantal studenten.
Op dinsdag 4 mei, maandag 28 juni en dinsdag 24 augustus
2021 organiseert de opleiding specifieke infomomenten voor
geïnteresseerden. Op elk van deze data zijn er 2 infomomenten
met start om 18u en om 19u.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 60 studiepunten (ook mogelijkheid om
modulair in te schrijven), het studiegeld bedraagt € 1000
voor de volledige opleiding.

Campus Kortrijk Weide Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11

Opleidingscoördinator:
Kurt Debaere
duurzameontwikkeling@howest.be
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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.
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,…)
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt berekend op
jouw voortraject, de kostprijs wordt standaard bepaald op
basis van het aantal opgenomen studiepunten.

Sportinnovatiecampus Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge
+32 50 68 27 75
sb@howest.be
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Opleidingscoördinator:
Annelies Van Oost
annelies.van.oost@howest.be

INING
FUNCTIONAL TRA
OACH
PERFORMANCEPOCSTGRADUAAT

APPLIED HEALTH
NCES
& LIFESTYLE SADCUAIETE CERTIFICATE

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.
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.

INTERNATIONAL

POSTGR

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.
Binnen dit international postgraduate certificate bieden we
10 modules aan, waaronder enkele keuzevakken, met een
maximum van 30 ECTS.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 30 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1000.
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Met een bachelordiploma Sport en Bewegen, Toegepaste
Psychologie, Sociaal Werk, Ergotherapie, Orthopedagogie 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. Je kan deze opleiding
volgen via dagonderwijs of afstandsonderwijs.
Aantal studiepunten
• Voor bachelors Ergotherapie: 108 SP
• Voor bachelors Orthopedagogie: 126 SP
• Voor bachelors Sport en Bewegen: 89 SP
• Voor bachelors Sociaal Werk: 111 SP
• Voor bachelors Toegepaste Psychologie: 108 SP
• Voor bachelors Voedings- en Dieetleer: 114 SP
De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal
opgenomen studiepunten.

De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1875

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:
Pat Vanhecke
pat.vanhecke@howest.be
en Sigrid Van den Branden
sigrid.van.den.branden@howest.be

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

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

Vervolgopleidingsbrochure Howest / 47

PR

IVEAU 2
N
R
U
E
IS
V
D
A
IE
T
ADUAAT
EVEN
POSTGR

IE
HOLOT G
C
Y
S
P
E
T
S
A
P
ECT
E
AJ
G
TR
E
TO
RKOR
ELOR VIA EEN VE
BACH

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, Orthopedagogie,
Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Sociale Readaptatie
wetenschappen of Pedagogie van het jonge kind kan je in een
verkort traject van maximaal 2 jaar het diploma Toegepaste
Psychologie behalen. De duur van dit traject en het aantal te
behalen studiepunten hangt af van je vooropleiding.

Je kan deze opleiding volgen in een blended traject
(combinatie van dag- en afstandsonderwijs).

Ook met een Graduaatsdiploma Maatschappelijk werk, Sociaalcultureel werk of Orthopedagogische begeleiding kan je een
beperkte studieduurverkorting krijgen.

De opleiding telt 39 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1150.

Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt berekend op
jouw voortraject, de kostprijs wordt standaard bepaald op
basis van het aantal opgenomen studiepunten.

ICHTE
OPLOSSINGSGER
G
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BRUGOPLEIDING
VERPLEEGKUBANCHDELEOR

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.

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.

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

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.

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).
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).

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.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 150 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 947,20 per academiejaar.

Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 40 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 1980.

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

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

Opleidingscoördinator:
Sven Vereecke
+32 478 42 48 06
sven.vereecke@howest.be
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In dit postgraduaat wordt in 6 lesdagen dieper ingegaan op het
specialisme cardiologische verpleegkunde.

De opleiding richt zich tot houders van een bachelordiploma
Verpleegkunde of van een graduaatsdiploma Verpleegkunde.

De opleiding richt zich tot houders van een bachelordiploma
Verpleegkunde of van een graduaatsdiploma Verpleegkunde.

Het postgraduaat richt zich tot gegradueerde verpleegkundigen
en bachelors Verpleegkunde die werkzaam zijn op cardiologie,
intensieve zorgen of spoedgevallenzorg.

Bachelors kunnen door deze opleiding de beroepstitel
Verpleegkundige gespecialiseerd in intensieve zorgen en
spoedgevallenzorg verwerven. 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. H

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 lesdagen worden ingepland op vrijdag tussen februari en
juni.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 650.

et postgraduaat bestaat uit 6 modules van 5 studiepunten
en 2 modules Klinisch onderwijs van respectievelijk elk 15
studiepunten. De opleiding kan je volgen in 1 jaar of splitsen
op 2 jaar. Naast de verdiepende modules loopt de student
ook 450 uur stage (verdeeld over twee semesters). Vrijdag is
de vaste lesdag.

De opleiding loopt van februari tot juni over zes lesdagen,
telkens op donderdag of vrijdag.
Je kan deze opleiding volgen via dagonderwijs.
De opleiding telt 20 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 650.

Je kan deze opleiding enkel volgen via dagonderwijs.
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VRIJDAG 7/05

VAN 17U TOT 20U30

ZATERDAG 08/05

& 26/06

VAN 10U TOT 16U

ZATERDAG 28/08

VAN 10U TOT 13U

De opleiding telt 60 studiepunten en het studiegeld
bedraagt € 980 + € 100 administratieve kosten.

VRIJDAG 10/09

VAN 17U TOT 20U

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

howest.be/infodagen
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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.

COMING
SOON!

FORMATIE
DIGITALE TRANS DUSTRIE
IN DE MAAKIN POSTGRADUAAT

KMO’s in de maakindustrie worden bij de implementatie
van het Industrie 4.0 transitieverhaal met belangrijke
strategische en technologische keuzes geconfronteerd.
Dit modulair opgebouwd postgraduaat wil een helder
overzicht bieden van beschikbare technologieën die
de digitale transformatie van de maakindustrie verder
kunnen ondersteunen. Tools zoals data-analyse, cloud
based data management ,business intelligence,
artificial intelligence, machine learning, industrial
security , netwerk riskmanagement etc .. worden in
hun context en inzetbaarheid geduid zodat er binnen
een strategisch verandertraject onderbouwde keuzes
kunnen gemaakt worden om een veilige en bedrijfszekere
digitale transformatie binnen de maakindustrie te kunnen
ondersteunen.
Daarnaast zal ook het belang van de menselijke transformatie
binnen de digitale transformatie van de maakindustrie binnen
deze opleiding voldoende belicht worden.
Doelgroep voor dit postgraduaat zijn zowel professionals
uit de maak-industrie (al dan niet met een IT- , OperationsHowest / 52

of Engineering achtergrond), die strategisch betrokken zijn
of operationeel mee invulling geven aan het transitiepad
binnen hun onderneming, als pas afgestudeerden die een
carrière in de maakindustrie ambiëren.

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.
Heb je nog vragen?
Contacteer howestacademy@howest.be.

We voorzien een modulaire opbouw van de opleiding, met
een mogelijkheid om zelf je individuele traject samen te
stellen aan de hand van een menu-kaart. De aangeboden
inhoud zal via verschillende werkvormen en aan een
verschillend ritme op eigen niveau en tempo kunnen
aangepast worden. (naar gelang beschikbare tijdsinzet en/
of voorkennis)
Je zult de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen een
volledig intensief postgraduaat traject of deelmodules en
kortere opleidingstrajecten met deelcertificaten.
Elke inhoudelijk deeltraject zal starten met een expertkeynote ter plekke bij één van onze West-Vlaamse
referentiebedrijven gekoppeld aan een bedrijfsbezoek en
een mooie netwerk-gelegenheid. Ook deze zullen afzonderlijk
toegankelijk worden gesteld voor geïnteresseerden.
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Campus Brugge Campus Brugge
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Campus Brugge Station - BST5
Rijselstraat 5
8200 Brugge
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“ONCE YO
G.”
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.

20210326 - Vervolgopleidingsbrochure Howest

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

