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WELKOM BIJ
HOWEST ACADEMY
Je hebt net een basisopleiding in het hoger onderwijs achter de rug?
Fantastisch! Je hebt ongetwijfeld veel kennis meegekregen waarmee je nu
aan de slag kan, in een bedrijf of organisatie of misschien zelfs in je eigen
start-up. Maar misschien wil je net nog dat tikkeltje meer vooraleer je op de
jobmarkt stapt?
Dan zit je helemaal goed bij Howest Academy! We zien je graag groeien in je
persoonlijke en professionele traject. Wil je een bijkomend diploma? Je nog
meer specialiseren, of compleet andere domeinen verkennen? Je kansen op
de jobmarkt verhogen of de vinger aan de pols houden van de allernieuwste
trends? We zijn er om je ambities te helpen waarmaken!
Bij Howest Academy kom je terecht in een kleine, hechte community van
studenten, docenten, onderzoekers, en mensen uit het werkveld. Samen
verkennen we de nieuwste trends en technologieën en komen we creatief
uit de hoek met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Je vindt
bij ons dan ook niet alleen basisopleidingen, we organiseren ook heel wat
vervolgopleidingen zodat je nooit nog iets moet missen van de boeiende
tijden waarin we leven en werken.
In deze brochure vind je een handig overzicht van al deze vervolgopleidingen.
Van verkorte trajecten en postgraduaten tot microdegrees en navormingen.
Van digitale transformatie & ICT over futureproof onderwijs tot
laboratoriumtechnologie. En van dagonderwijs tot @home-formules, in het
Nederlands of het Engels.
Er steken dus ongetwijfeld vervolgopleidingen tussen op maat van jouw
interesses en verwachtingen. We kijken er alvast naar uit om je bij ons te
verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Lode De Geyter, algemeen directeur & het Howest-team
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WAAROM BLIJVEN LEREN?
Digitalisering is rondom ons; er valt niet aan te ontsnappen. Howest Academy wil er ook helemaal niet aan
ontsnappen, integendeel, want digitalisering biedt een ongekende waaier aan mogelijkheden voor individuen,
bedrijven en de maatschappij. We zetten dan ook al jaren in op Digitale Transformatie en ICT, niet alleen in onze
bacheloropleidingen maar vooral ook in onze vervolgopleidingen. Want zelfs al heb je een basisopleiding in ICT,
de technologieën evolueren zo snel dat je moet ‘updaten’ om future-proof te blijven. De experten van Howest
Academy leiden je graag in de nieuwste trends en technologieën in en vooral in wat die voor jou of jouw bedrijf of
organisatie kunnen betekenen. Keuzes (helpen) maken rond digitale transformatie wordt zo een stuk makkelijker.
Blijf up-to-date:
Stapte je vroeger van de campus met een diploma waar je 20 jaar of meer mee weg kon in je job, dan is dat
vandaag niet meer zo. Elke dag worden nieuwe inzichten opgedaan, ontstaan er nieuwe technologieën, groeien
nieuwe trends.
Je opleiding geeft je nog altijd een stevige basis mee, maar wil je mee blijven, dan moet je die basis blijven
versterken. Een leven lang leren dus, als een noodzaak, maar vooral als een geweldig vooruitzicht op de
toekomst.

Vergroot je kansen op de jobmarkt
Een vervolgopleiding biedt je de kans om je kennis verder uit te diepen. Het maakt van jou een nog grotere
expert dan je al was. Of je kan andere domeinen verkennen en zo een bijzonder gegeerde multidisciplinaire
witte raaf worden.
Kortom, met een vervolgopleiding geef je jouw kansen op een job of op doorgroeimogelijkheden een meer dan
flinke duw in de rug.

Word de professional van de toekomst
Mee blijven is één iets, maar uiteraard wil je nog liever op kop lopen. Als professional van de toekomst ben
je thuis in je vakgebied maar haal je al even graag inspiratie in andere domeinen. Je werkt en leert niet meer
op je eentje, maar samen, in je eigen omgeving én buiten de muren van je bedrijf of organisatie. Je omarmt
verandering en ziet uitdagingen als kansen, niet als problemen. Je werkt aan jezelf en aan jouw leiderschap. Je
kijkt open naar de wereld en je wil er vooral deel van uitmaken en een positieve impact creëren.
Met een vervolgopleiding (en daarna nog één, en nog één) groei je stap voor stap richting de professional van
de toekomst.
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WAAROM KIEZEN VOOR
HOWEST ACADEMY?
Dat niet stoppen met leren een heel goede keuze is, is een feit. Dat je daarvoor het best bij Howest Academy
terechtkan, daarvan overtuigen we je graag:

Anticipating the future

WELKE TYPE VERVOLGOPLEIDING
PAST BIJ JOU?
Dat niet stoppen met leren een heel goede keuze is, is een feit. Dat je daarvoor het best bij Howest Academy
terechtkan, daarvan overtuigen we je graag:
Een (bijkomend) bachelordiploma

Postgraduaat

•

Een (tweede) bachelordiploma via een verkort traject
Was het knap lastig om maar één afstudeerrichting te
kiezen? Dan kan je nu toch die andere volgen. Overtuigd
dat toerisme en communicatie samen horen? Dan doe je
ze toch allebei!

Wil je jouw competenties en kennis in een bepaald domein
uitgebreid verbreden of verdiepen, dan is een postgraduaat
de juiste vorm. Een postgraduaat wordt ingericht door een
hogeschool of universiteit en telt minstens 20 studiepunten. Het
volgt op zowel een graduaat, bachelor- of masteropleiding.

•

Van een graduaat naar een bachelordiploma

Aan Howest volgen we de trends en de actualiteit op de voet, altijd. We werken
ook nauw samen met het werkveld. Zo weten we wat er leeft en kunnen we onze
opleidingen daarop afstemmen. Het resultaat is een hyperactueel aanbod aan
innovatieve opleidingen die vóór lopen op de tijd.
Maatwerk
Bij ons kan je opleidingen in dagonderwijs of avond- en weekendonderwijs volgen,
of @home. En je kan voor kortere of langere trajecten gaan. Aan jou om te kijken
welke formule het best past bij jouw situatie. We kijken ook altijd naar je behaalde
diploma en vooropleiding. Op basis daarvan werken we samen met jou een traject
op maat uit.
Persoonlijke begeleiding
Onze lectoren zijn gemakkelijk bereikbaar en direct aanspreekbaar. Ze maken tijd voor
je en 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 basisopleidingen maar zeker
ook voor alle vervolgopleidingen.

Je graduaatsopleiding aanvullen met een bacheloropleiding?
Geen probleem.

Howest ondersteunt je graag in het halen van een tweede
diploma in een verwante opleiding als je al een bachelorof graduaatsdiploma hebt. Omdat je al veel competenties
verworven hebt, krijg je vrijstellingen en kan je sneller het traject
doorlopen. Hoeveel studiepunten je moet opnemen, hangt van
de bachelor af.
Bachelor na bachelor (ba-na-ba)
Een ba-na-ba is een voortgezette opleiding van 60 studiepunten.
In dagonderwijs duurt een ba-na-ba één academiejaar. Je
kan zo’n opleiding enkel volgen als je al een bachelor- of
masterdiploma hebt gehaald in een aansluitend vakgebied.
Master

Excellente en goed bereikbare campussen
Onze campussen zijn makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, de fiets
of te voet. Ze zijn ook absoluut state-of-the-art. Onze nieuwe gebouwen zijn
duurzaam en intelligent, onze labo’s zijn uitgerust met de laatste technologie, en
onze ontmoetingsplekken zijn warm en uitnodigend. We zijn dus klaar om jou te
verwelkomen!
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Met een bachelordiploma op zak kan je binnen hetzelfde
studiegebied
ook
een
masteropleiding
bijstuderen.
Howest is partner in een Europese, professioneel gerichte
master in Duurzaam Energiemanagement. Dankzij dit
samenwerkingsverband kan je na je professionele bachelor
in anderhalf jaar tijd een masterdiploma halen. Je doet dit
bovendien ook nog in een internationale context, waardoor je
kan studeren bij de partnerinstellingen in Nederland, Spanje,
Italië of Ierland.

Een speciale vorm zijn onze Engelstalige ‘international
postgraduate certificates’. Dit betekent dat je deelneemt aan één
semester samen met internationale (uitwisselings)studenten. Je
krijgt zo de kans om je onder te dompelen in een internationaal
bad en tegelijkertijd een postgraduaat getuigschrift te behalen.
Microdegree
Wil je je specialiseren of je kennis updaten in bepaalde (deel)
domeinen, dan zit je goed met een microdegree. Dankzij een
microdegree kan je aparte modules uit onze bacheloropleidingen volgen zonder dat je de hele opleiding moet doorlopen.
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 microdegree.
Navorming
Navormingen zijn een prima manier om up-to-date te blijven
in je vakgebied. Je krijgt op korte tijd gebalde inhoudelijke
informatie mee. Er zijn verschillende formats van navorming;
het kan bijvoorbeeld gaan om thema-avonden, studiedagen,
webinars of een cyclus van masterclasses.
Je krijgt na deelname geen officieel diploma of getuigschrift
omdat er meestal geen formele evaluatie aan verbonden is. Je
kan wel een attest van deelname krijgen.
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OVERDAG, ‘S AVONDS OF OP AFSTAND?
Vervolgopleidingen zijn er in verschillende vormen. Je kan ze overdag, buiten de werkuren of op afstand
volgen. Bij sommige opleidingen bieden we parallel verschillende formules aan. Je checkt best bij elke
opleiding hoe, waar en wanneer ze precies gegeven wordt.
Kies je voor een opleiding in dagonderwijs, dan wil dit niet noodzakelijk zeggen dat je een volledige week op
de campus bent. Sommige opleidingen volg je via voltijds dagonderwijs, net zoals onze andere studenten.
Sommige opleidingen lopen bijvoorbeeld over een aantal dagen gespreid over het academiejaar. Voor
andere kom je dan weer één of meerdere dagen per week naar de campus, dan spreken we over deeltijds
dagonderwijs. Bij elke opleiding vind je op de webpagina helder terug wanneer en hoe vaak je op de
campus verwacht wordt. Sommige graduaatsopleidingen, microdegrees of postgraduaten kan je ook in
avondonderwijs volgen of in een combinatie van avond- en weekendonderwijs. Dan kom je ook naar de
campus, maar buiten de werkuren.
Een aantal opleidingen kan je ook in afstandsonderwijs volgen (@home). Je komt dan enkel naar de
campus voor bijvoorbeeld een contactdag of voor examens. Voor de rest leer je online, begeleid door een
persoonlijke coach vanuit de opleiding. Je kan dus altijd met je vragen en problemen over de opleiding bij
ons terecht, ook al volg je die vanop afstand.

IN HET NEDERLANDS OF HET ENGELS?
De meeste vervolgopleidingen worden in het Nederlands gegeven maar er steken ook diverse
Engelstalige opleidingen tussen. De taal van de opleiding vind je bij de praktische informatie terug.
Een heel speciale vorm zijn onze Engelstalige ‘international postgraduate certificates’. Dit betekent dat
je deelneemt aan één semester samen met internationale (uitwisselings)studenten. Je krijgt zo de kans
om je onder te dompelen in een internationaal bad.
Meer weten?
Op www.howest.be/academy vind je alle up-to-date informatie over inhoud, vorm,
campus, kostprijs, enz. van onze vervolgopleidingen.
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ONTDEK ONZE
9 INTERESSEVELDEN
Je hebt vervolgopleidingen van alle mogelijke types en je kan ze ook in verschillende vormen en talen volgen.
Maar het belangrijkste uiteraard is de inhoud. Ook hier kan je bij Howest Academy rekenen op een uitgebreid
en gevarieerd aanbod. We houden de vinger aan de pols van maatschappelijke, economische en technologische trends. En we zorgen vooral dat jij dankzij onze vervolgopleidingen óók voorop blijft.
Binnen elk van die velden vind je dan ook diverse opleidingen die inspelen op de actualiteit van morgen. Ze
dagen je uit om je kennis en skills uit te diepen en aan te scherpen zodat je futureproof bent en blijft.
We hebben onze vervolgopleidingen gebundeld in negen interessevelden.
BEDRIJF, COMMUNICATIE & TOERISME
Wil je in een bedrijf of organisatie mee de juiste keuzes helpen maken op het vlak van duurzaamheid of digitale
transformatie? Wil je weten wat sociaal ondernemen betekent, of systemen als de deeleconomie uitspitten?
Ben je overtuigd van het belang van talentonwikkeling en welzijn op het werk?
Of misschien wil je uitgroeien tot een communicatiespecialist of journalist? Of post-corona de toeristische
sector een nieuwe boost helpen geven? We volgen en steunen je in al je ambities met
een passende vervolgopleiding. Je kan bij Howest trouwens niet alleen intrapreneur worden maar ook je eigen
start-up oprichten of uitbouwen, ondersteund door onze experten.
DIGITALE TRANSFORMATIE & ICT
Digitalisering biedt een ongekende waaier aan mogelijkheden voor zowel individuen, bedrijven en
organisaties, als onze maatschappij. We zetten bij Howest dan ook al jaren in op Digitale Transformatie en
ICT, niet alleen in onze bacheloropleidingen maar ook in onze vervolgopleidingen. Want zelfs al heb je een
basisopleiding in ICT, de technologieën evolueren zo snel dat je jezelf continu moet ‘updaten’ om futureproof
te blijven.
Onze experten nemen je graag mee in de nieuwste trends en technologieën en wat die voor jou kunnen
betekenen. Onderwijs, energiemanagement, bio-informatica, of de maakindustrie? In welke sector je ook
terechtkomt: technologieën als artificiële intelligentie (AI), blockchain of Internet of Things zijn niet meer weg
te denken uit jouw toekomstige job. Dankzij onze vervolgopleidingen weet je hoe ze werken en vooral welke
positieve impact ze kunnen creëren.

FUTUREPROOF ONDERWIJS & PEDAGOGIE
De onderwijswereld is volop in beweging: digitale transformatie, innovatieve vormen van coaching, levenslang
en levensbreed leren. Het zijn maar enkele voorbeelden van de ingrijpende verandering die het onderwijs
doormaakt. De verwachtingen naar het onderwijs toe zijn ook niet min: kinderen en jongeren moeten wendbaar
en veerkrachtig zijn, ze moeten inhoudelijke kennis combineren met sociale skills, ze moeten kritisch denken,
creatief en innovatief zijn
Voor toekomstige leerkrachten een hele uitdaging, maar wat een pracht van een uitdaging. Bij Howest reiken
we je graag de kennis en skills aan die je nodig hebt om toekomstige generaties te helpen groeien. Digitale
didactiek, omgaan met hoogbegaafdheid, of peer support? Je vindt het allemaal terug in ons aanbod voor
futureproof onderwijs en pedagogie.
VERPLEEGKUNDE
Niet alleen de nood aan verpleegkundigen is sterk gegroeid, ook de appreciatie voor de zorgsector is in de
voorbije periode alleen maar groter geworden. Terecht. Want ook van verpleegkundigen wordt steeds meer
verwacht: je moet zorgexpert zijn, de belangen van je patiënt vooropstellen, helder kunnen communiceren,
de kwaliteit van de zorg mee opvolgen, aandacht hebben voor de omgeving van de patiënt, enz.
Wil je deze uitdaging aangaan en je inzetten voor de zorg voor anderen? Fantastisch, dan zorgen wij er op onze
beurt voor dat je up-to-date blijft of je kan specialiseren in bijvoorbeeld spoedgevallenzorg, cardiologische
verpleegkunde of palliatieve zorg. Zo maken we samen werk van betere zorg en een hogere levenskwaliteit.

LABORATORIUMTECHNOLOGIE
Ook in medische laboratoria is de digitale transformatie niet meer weg te denken. En maar goed ook, want
dankzij het samenbrengen van biomedische kennis en technologieën als AI kunnen we een exponentieel
verschil maken in de medische wereld. Denk maar aan het kunnen stellen van accuratere diagnoses,
medicatie die helemaal is afgestemd op jouw DNA, of het ontrafelen van ongewenste mutaties zoals kanker
dankzij bio-informatica.
Wil je jouw biomedische kennis graag verbreden met bijvoorbeeld AI? Of ben je opleid in IT en wil je jouw
expertise graag in de medische wereld leren inzetten? Dan hebben we voor jou een boeiend pakket aan
interdisciplinaire vervolgopleidingen klaarstaan.

CREATIVE PRODUCT- & DIGITAL DESIGN
Bij Howest hebben we een zwak voor technologie, multimedia en informatica. We hebben vooral ook een zwak
voor creativiteit. We denken graag net even anders, zoeken het graag buiten de traditionele paden, en komen
terug met verrassende oplossingen.

PREVENTIEVE GEZONDHEID, SPORT, ZORG & WELZIJN
Het is niet altijd makkelijk om goed in je vel te zitten als je ziet wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren
is. De term ‘welzijn’ is nog nooit zo vaak gebruikt geweest als nu. Bij Howest gaan we dan ook op zoek
naar innovatieve en duurzame methodieken en technologieën om mensen een goed gevoel te geven. Niet
eventjes, maar op de korte én lange termijn.
Is het je ambitie om mensen op weg te zetten naar een gezonde levensstijl? Ben je geboeid door preventieve
gezondheidszorg in combinatie met technologie? Wil je ook ontdekken wat een sport- of slaapcoach kan
betekenen? Schrik je er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en zélf hulpmiddelen
te maken op maat van mensen met een beperking? Dat, en nog veel meer, kan je terugvinden in onze
vervolgopleidingen rond preventieve gezondheid, sport, zorg & welzijn.

SAMENLEVING & SOCIALE INTERACTIE
Wil je in je latere loopbaan jouw talenten inzetten om onze samenleving een stuk beter te maken?
Droom je ervan om mensen dichter bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt
doorheen de snelle digitale en andere (r)evoluties die we meemaken? Weiger je om aan de kant te blijven
staan bij het zien van conflicten en uitsluiting?
Bij Howest hebben we alvast een warm hart, voor onze studenten, uiteraard, maar ook voor de samenleving
tout court. Via onze opleidingen delen we graag kennis en expertise om samen werk te maken van de
Sustainable Development Goals (SDG’s). Of om er voor te zorgen dat ouderen, mensen met een beperking,
vluchtelingen, en andere kwetsbare groepen hun weg blijven vinden in onze samenleving.

ARCHITECTUUR, BOUW & ENERGIE
Blijven bouwen en energie verbruiken zoals we in het verleden hebben gedaan, is definitief van de baan.
Uitdagingen zoals de klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking doen ons nadenken over hoe
we anders moeten wonen. Er zijn al heel wat creatieve benaderingen en innovatieve technologieën die ons
daarbij kunnen helpen.
Wil jij graag mee op zoek naar de juiste oplossing? Wil je weten wat circulair bouwen kan betekenen? Ontdekken
hoe je dankzij datatechnologie energie beter kan gaan managen? Of wil je historische monumenten op
een duurzame manier naar de toekomst helpen tillen? We bieden je een hele waaier topics aan, van BIMmodeling over energiemonitoring tot monumentenzorg.

Wil je net als ons producten ontwerpen die het leven een stuk makkelijker en aangenamer maken? Ben je
gepassioneerd door de fantastische mogelijkheden die digitale technologie kan opleveren? Dan is ons aanbod
rond creative product & digital design gegarandeerd een goede match voor jou.
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ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN

EEN (TWEEDE) BACHELORDIPLOMA
VIA VERKORT TRAJECT
Bedrijf, Communicatie & Toerisme36
Track C

18

Track E

19

Track M

20

Track M

21

Track T

22

Futurproof Onderwijs & Pedagogie36
Verkorte Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs

23

Verkorte Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs

24

Eén onderwijsvak

25

Preventieve Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn36
Verkort traject Toegepaste Gezondheidswetenschappen

26

Verpleegkunde36
Verkort traject van Vroedkunde naar een Bachelor Verpleegkunde 

27

BEDRIJF, COMMUNICATIE
& TOERISME

TRACK C

TRACK E

Met Track C, het verkorte traject van de opleiding communicatiemanagement, ontpop je je in één jaar
tot communicatiespecialist. Je ontwikkelt essentiële communicatiekennis en hands-on creatieve skills.
Photoshop, Indesign, vloggen & bloggen: je krijgt het allemaal mee zodat je op het einde van de rit zowel
offline als online doeltreffend weet te communiceren.

Droom je ervan om je steentje bij te dragen aan de digitale revolutie? Wil je dingen doen en impact
hebben op je omgeving, en het liefst in teamverband? Dan is Track E écht iets voor jou.

Je krijgt ook de kans om de theorie meteen aan de praktijk te toetsen: je bedenkt en realiseert
communicatieplannen en marketingstrategieën op maat van specifieke doelgroepen. Je doet dat met
aanstekelijke argumenten en een neus voor trends.
Als kers op de taart versterk je je cv met een inspirerende stage in de communicatiesector. Na Track C
kan je op de jobmarkt terecht in een waaier van communicatiefuncties, zoals PR-specialist, salesaccount
manager, marketingconsultant, eventmanager of persverantwoordelijke.

In deze innovatieve verkorte bachelor Netwerkeconomie, die slechts één jaar duurt, word je klaargestoomd
om als intrapreneur of entrepreneur aan de slag te gaan in de genetwerkte maatschappij van vandaag.
Je leert tools, technieken en nieuwe businessmodellen kennen om complexe problemen op te lossen of
in te spelen op nieuwe kansen. En je maakt kennis met boeiende materie als design en integral thinking,
netwerktheorie en complexe adaptieve systemen.
Track-E verruimt zo je arsenaal aan kennis en skills zodat je na afloop vlot aan de slag kan om projecten
te realiseren – in een organisatie of bedrijf, of in je eigen onderneming.
Voor wie?

Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma Bedrijfsmanagement, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Human
Resources Management, Journalistiek, Toerisme en Recreatiemanagement, Eventmanagement, Office
Management, Hotelmanagement of een master Handelsingenieur (marketing).

Je hebt al een bachelordiploma op zak en hebt interesse in ondernemende vaardigheden.

Vind je jouw diploma niet terug maar denk je toch in
aanmerking te komen? Contacteer ons!

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Kortrijk
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Contact:
evelien.martens@howest.be

Kortrijk

Contact:
ann.martens@howest.be
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TRACK J

TRACK M
NEW!

Ben je gebeten door de actualiteit? Wil je zelf nieuws maken en verspreiden? Kies dan voor Track J, ons
eenjarige traject Journalistiek.
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 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.
Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma Communicatiemanagement, Grafische en Digitale Media, Audiovisuele
Technieken of een masterdiploma Politieke wetenschappen, Geschiedenis of Taal- en Letterkunde op zak.
Vind je jouw diploma niet terug maar denk je toch in
aanmerking te komen? Contacteer ons!

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Kortrijk
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Wil je het ene moment analytisch denken en het andere moment zot uit de hoek komen? Neem
je graag initiatief en wil je als digital native vooral niet stilstaan? Dan is Track M, ons verkorte traject
Bedrijfsmanagement Marketing, beslist iets voor jou.
Track M biedt je de kans om in één jaar tijd digital marketing- of salesspecialist te worden. Aan de hand van
de nieuwste technologieën zet je businessmodellen op hun kop en combineer je traditionele, nieuwe én
sociale media. Zo help je bedrijven scoren met opmerkelijke campagnes en maak je ze toekomstbestendig.
Afhankelijk van je voorkeur kan je kiezen uit twee specialisaties. Ben je een geboren verkoper, ga dan
voor de specialisatie Marketing & Sales. Digitale enthousiastelingen kunnen dan weer kiezen voor Digitale
Marketing. Of je kan ze gewoon allebei combineren!
Dankzij Track M kan je terecht in heel uiteenlopende marketingfuncties zoals digital marketeer, social
media manager, search expert, accountmanager, projectmanager, sales manager of business developer.
Track M is ook de ideale basis om je eigen onderneming op te starten.
Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma op zak, maar je bent op zoek naar een extra troef om je profiel te boosten.
Je wil alles te weten komen over de job als digital marketeer of salesmanager in een bedrijf.

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Contact:
gerti.wouters@howest.be

Brugge

Contact:
charlotte.vanhove@howest.be
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FUTURPROOF ONDERWIJS
& PEDAGOGIE

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
IN HET LAGER ONDERWIJS

TRACK T

NEW!

Wil je jouw horizon nog verruimen? Schrijf je dan in voor Track T, het verkorte traject Toerisme. Dit is zonder
twijfel de leukste upgrade voor wie al een hoger diploma haalde met veel vreemde talen en management.
Je kunt Track T volgen in dag- of in afstandsonderwijs. Je hoeft geen bachelorproef te maken en we bieden
je een aangepaste stageperiode aan.
Reizen, evenementen en vrijetijdsbeleving 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.
Dankzij Track T kan je aan de slag als product- of projectmanager, informatie- of vakantieadviseur, of
bijvoorbeeld ook als communicatiemedewerker. Jouw werkterrein? De toeristische sector in binnenen buitenland: attracties, toeristische diensten, touroperators, reisagenten, evenementenbureaus
of luchthavens. Ook nieuwere spelers zoals Airbnb en srprs.me kunnen jouw expertise gebruiken. Of
misschien word je wel het creatieve brein achter je eigen, nieuwe succesformule?

Kies je voor het verkort traject lager onderwijs aan howest, dan kies je ervoor opgeleid te worden tot een
leerkracht die oprecht is in zijn leerkracht-zijn. We beogen een leerkracht die bewust en vol vertrouwen
het verschil durft maken. Een leerkracht die inspireert, creëert en enthousiasmeert. Iemand die zich in
verwondering laat brengen door de leefwereld van zijn leerlingen en op zijn beurt de leerlingen verwondert.
Het traject kan grotendeels @home gevolgd worden én de live intervisiemomenten worden op twee
locaties (Brugge en Oudenaarde) aangeboden.
Voor wie?
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en wil aan de slag als leerkracht in het lager onderwijs.
Je bent op zoek naar een flexibele opleiding die te combineren valt met jouw persoonlijke (werk)situatie.

Voor wie?
Je kreeg eerder al in het hoger onderwijs een stevige basis vreemde talen en management mee en je wil
je nu in toerisme specialiseren.

Sta je reeds in het lager onderwijs? Kies dan voor een LIO-contract (leraar-in-opleiding)
én combineer het lesgeven met het behalen van je diploma.

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs of afstandsonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: /
Duur: 2 jaar
Start: najaar

Contact:
trm@howest.be

Brugge & Oudenaarde

Kortrijk of @home
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Heb je reeds een bachelor- of masterdiploma op zak én voel je de nood om een bijdrage te kunnen leveren
aan de ontwikkeling van het lagere schoolkind? Wil je het onderwijs van de toekomst mee vormgeven én
een leerkracht met impact worden? Dan kan dit tweejarig traject alvast zorgen voor het toegangsticket om
je dromen waar te maken.

Contact:
kenneth.devos@howest.be
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VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Je beschikt over een bachelordiploma en het kriebelt om les te geven? Je geeft al les maar je mist
theoretische achtergronden of het juiste diploma om je carrière in het onderwijs verder uit te bouwen?
Dankzij de verkorte educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs, sta je straks stevig in je schoenen
voor de klas.
Deze opleiding zorgt ervoor dat je jouw uitstekende vakkennis enthousiast weet over te dragen aan
jongeren. Je wordt niet alleen leerkracht, maar ook opvoeder, begeleider, innovator en onderzoeker,
creatieve organisator en cultuurparticipant. Je werkt samen met leerlingen, ouders, een schoolteam en
externe organisaties. Een veelzijdige en fijne uitdaging!
Deze opleiding is innovatief, praktijkgericht en sterk betrokken bij het werkveld. We bouwen via onze
modules ook extra flexibiliteit in: je beslist zelf over de opleidingsduur, de lesmomenten en of je de
opleiding in dagonderwijs volgt of deels in afstandsonderwijs.

EÉN ONDERWIJSVAK

Heb je een bachelor in het onderwijs, een andere bachelor met een specifieke lerarenopleiding of
een master met een specifieke lerarenopleiding? Dan kan je bij Howest in één jaar één onderwijsvak
bijstuderen, al dan niet @home.
We houden hierbij rekening met jouw omstandigheden. Je vergroot meteen je expertise en je verruimt je
tewerkstellingskansen door dit vereiste bekwaamheidsbewijs. Je kan zo ook mee een antwoord bieden
op de groeiende nood aan enthousiaste leerkrachten voor knelpuntvakken als Nederlands, Frans en
wiskunde.
Voor wie?
Je kreeg eerder al in het hoger onderwijs een stevige basis vreemde talen en management mee en je wil
je nu in toerisme specialiseren.

Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma en je wil lesgeven in het secundair onderwijs of andere vormen van
onderwijs, zoals volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie of tweedekansonderwijs.
Sta je reeds in het lager onderwijs? Kies dan voor een LIO-contract (leraar-in-opleiding)
én combineer het lesgeven met het behalen van je diploma.

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: flexibel deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: /
Duur: 1 of 2 jaar
Start: september of februari
Brugge, Oudenaarde
en deels @home
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Contact:
wouter.van.hoorne@howest.be

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 45 SP
Duur: 1 of 2 jaar
Start: september of februari
Brugge, Oudenaarde
of @home

Contact:
basiel.bonne@howest.be
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PREVENTIEVE GEZONDHEID,
SPORT, ZORG & WELZIJN

VERPLEEGKUNDE

VERKORT TRAJECT TOEGEPASTE
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

VERKORT TRAJECT VAN VROEDKUNDE
NAAR EEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE

Obesitas, burn-out, onvoldoende beweging, suikerrijke en vetrijke voeding: het is niet zo best gesteld met
de gezondheid van de Vlaming. Heb je altijd al willen weten hoe je mensen kan motiveren om gezonder
te leven en hoe je gedrag van mensen effectief kan veranderen? Stoppen met roken, gezonder eten,
timemanagement, assertiviteit, meer bewegen? Als toekomstige gezondheidscoach kan je helpen bij al
deze vragen!

Wil je als ‘bachelor in de vroedkunde’ een diploma ‘bachelor in de verpleegkunde’ behalen om zo je
tewerkstellingsmogelijkheden in de brede zorgsector te vergroten? Dit kan via een verkort traject van 2
academiejaren waarbij de lessen worden georganiseerd op 1 lesdag per week. Dit om ervoor te zorgen
dat de combinatie werken en studeren mogelijk blijft

Maar… Hoe pak je dit aan? Tijdens deze opleiding krijg je de skills mee die je nodig hebt om een
professionele gezondheidscoach te worden. Motiverende gesprekstechnieken, coaching skills, netwerken
en projectwerken vormen hierbij de belangrijkste pijlers. Je gaat stap voor stap aan de slag met
verschillende technieken om mensen te ondersteunen in een gezonder en kwalitatief leven. Op het eind
weet je als geen ander hoe je workshops in elkaar steekt en geeft, ben je thuis in individuele coaching of
innovatie via sociale media, wearables en games, en kan je campagnemateriaal ontwikkelen en events
organiseren.
Een team van docenten staat klaar om je te coachen tot een professional in gezonde levensstijl. Tijdens
de opleiding leer je daarnaast samenwerken met diverse organisaties, zoals het Jongeren Advies Centrum,
Kom op tegen kanker of SENSOA. Je werkt voor hen en samen met hen concrete acties, projecten of
campagnes uit.

Als bachelor vroedkunde beschik je reeds over algemene competenties eigen aan een bachelor: organiseren
en coördineren van de zorg, wetenschappelijk inzichten implementeren in de praktijk, communiceren en
stimuleren van gezondheid, inzetten van reflectievaardigheden om tot levenslang leren te komen...
In het verkort traject ligt de focus op het verdiepen van specifieke verpleegkundige competenties (rol van
klinisch zorgexpert en nurse@work). Verpleegkundige vaardigheden en klinisch redeneren staan centraal,
en dit in de diverse zorgdomeinen. Met het diploma Bachelor in de verpleegkunde kan je immers aan de
slag in alle domeinen van de zorgsector.
Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma vroedkunde en wil aan de slag kunnen in alle domeinen van de zorgsector.

Voor wie?
Je hebt al een bachelordiploma Sport en Bewegen, Ergotherapie/Orthopedagogie, Sociaal Werk/
Toegepaste Psychologie of Voedings- en Dieetleer. Vind je jouw diploma niet terug maar denk je toch in
aanmerking te komen? Contacteer ons!
Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: voltijds dagonderwijs of afstandsonderwijs
Studiepunten: afhankelijk van de vooropleiding (89 to 116 SP)
Duur: afhankelijk van de vooropleiding (anderhalf tot 2 jaar)
Start: najaar
Brugge
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Contact:
evelyne.lagrou@howest.be

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs @home
Studiepunten: 120 SP
Duur: 2 jaar
Start: september
Brugge

Contact:
kaat.cornelis@howest.be

Howest Academy / 27

VAN EEN GRADUAAT NAAR
EEN BACHELORDIPLOMA
Graduaat naar Bachelor

31

Futureproof Onderwijs en Pedagogie36
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs

32

Verpleegkunde36
van HBO5 naar een Bachelor Verpleegkunde

33

GRADUAAT NAAR BACHELOR
Behaalde je een graduaatsdiploma en wil je graag een aansluitend bachelor diploma ? Voor onderstaande opleidingen is
er alvast een aansluitend traject voorzien.
Omdat er heel wat mogelijkheden bestaan, zijn er zeker ook andere combinaties mogelijk dan onderstaande. Neem gerust
contact op , want ongetwijfeld heb je recht op vrijstellingen als je al eerder verworven credits hebt behaald. Maak gerust
een afspraak met de verantwoordelijke voor de vervolgopleiding van jouw keuze en vraag naar een traject op maat. Via
deze trajecten op maat kun je ook een haalbare combinatie met verder studeren en werk en gezin voor jezelf creëren.

VAN
Graduaat Bouwkundig Tekenen

Bachelor toegepaste architectuur

Graduaat Accounting Administration

Bachelor Bedrijfsmanagement
afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit

Graduaat Multimedia en Communicatiesupport
afstudeerrichting Marketingsupport
Graduaat Multimedia en Communicatiesupport
afstudeerrichting Communicatiesupport
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NAAR

Bachelor Bedrijfsmanagement
afstudeerrichting Marketing
Bachelor Communicatie

Graduaat HR-Support

Bachelor Organisatie en Management

Graduaat Transport en Logistiek

Bachelor Bedrijfsmanagement
afstudeerrichting Supply Chain Management

Graduaat Programmeren

Bachelor Toegepaste Informatica

Graduaat Systeem en Netwerkbeheer

Bachelor Toegepaste Informatica

Graduaat Maatschappelijk Werk

Bachelor Sociaal Werk

Graduaat Online en Ofline Graphic Design

Bachelor Digital design en Development (Devine)

Graduaat Digitale Vormgeving

Bachelor Multimedia en Creatieve Technologie

Graduaat Internet of Things

Bachelor Multimedia en Creatieve Technologie
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FUTURPROOF ONDERWIJS
& PEDAGOGIE

VERPLEEGKUNDE

EDUCATIEF GRADUAAT
SECUNDAIR ONDERWIJS

Dankzij je ervaring als bakker, bouwvakker, kapper, pc-technicus, elekrtricien, zorgkundige, … , ben je
een inhoudelijk expert. Nu wil je ook anderen enthousiasmeren voor jouw vakgebied en de stap naar het
onderwijs zetten. Je wordt lesgever, opvoeder en begeleider, innovator en creatieve organisator. Je werkt
samen met leerlingen, ouders, een schoolteam en externe organisaties. Een veelzijdige en fijne uitdaging.
Je beschikt over nuttige beroepservaring en het kriebelt om les te geven? Of je geeft al les, maar je mist
theoretische achtergronden én/of het juiste diploma om je carrière in het onderwijs verder uit te bouwen?
Dan ben je bij Howest aan het juiste adres. De opleiding kan gevolgd worden in campus Brugge, campus
Oudenaarde en deels @home.
Voor wie?
Je beschikt over minimaal 3 jaar nuttige beroepservaring en je wil lesgeven in het secundair onderwijs
of andere vormen van onderwijs, zoals volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie of
tweedekansonderwijs.
Sta je reeds in het lager onderwijs? Kies dan voor een LIO-contract (leraar-in-opleiding)
én combineer het lesgeven met het behalen van je diploma.

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: dagonderwijs, weekend- en avondonderwijs, afstandsonderwijs
Studiepunten: 90
Duur: 1,5 tot 3 jaar
Start: september en februari
Brugge, Oudenaarde
en @home
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Contact:
wouter.van.hoorne@howest.be

VAN HBO5 NAAR EEN
BACHELOR VERPLEEGKUNDE

Verpleegkundige is een tof en dynamisch beroep dat veel voldoening geeft. Dat heb je ongetwijfeld
ondervonden tijdens de stage van je HBO5- of graduaatsopleiding. Tegelijk heb je misschien ook gevoeld
dat de kennis, inzichten en carrièremogelijkheden van collega’s met een bachelordiploma net iets groter
zijn. En misschien verlang je boven op de praktijk iets meer theoretische diepgang om klinisch te kunnen
redeneren in de praktijk.
Dankzij dit verkort programma kan je je als verpleegkundige verder verdiepen in je vak, meer kennis
verwerven en groeien in je job. Je leert kritisch nadenken, theoretische inzichten toepassen in de
praktijk, wetenschappelijke literatuur gebruiken, enz. We gaan dieper in op elk van de rollen die je als
verpleegkundige opneemt: klinisch zorgexpert, patient advocate, kwaliteitspromotor, nurse&work en
professionele ontwikkelaar.
We bouwen daarbij verder op de inhoud die je meekreeg in de HBO5- of graduaatsopleiding. We starten
dus niet vanaf nul. We hanteren ook een didactische aanpak speciaal voor werkstudenten of studenten
met al heel wat praktijkervaring. Contactmomenten worden beperkt tot één vaste lesdag per week. Je
stage kan je meestal op de eigen werkvloer doen. Ben je nog niet aan het werk, dan zoeken we samen een
stageplek die aansluit op de competenties die je wil uitdiepen. Zo kan je in 2,5 jaar tijd je bachelordiploma
Verpleegkunde halen.

Type: verkort traject
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 150 SP
Duur: 2,5 jaar
Start: september
Brugge

Contact:
Kaat.cornelis@howest.be
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EEN BA-NA-BA BIJ HOWEST
Laboratorium Technologie36
Ba-na-Ba Bio-Informatica

36

Preventieve Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn36
Ba-na-Ba E-health

37

PREVENTIEVE GEZONDHEID,
SPORT, ZORG & WELZIJN

LABORATORIUM
TECHNOLOGIE

BA-NA-BA
BIO-INFORMATICA

Onderzoek naar erfelijkheid en ziektes kan niet meer zonder programmeurs. Benieuwd hoe je vaardigheden
van informatica en biologie kan toepassen op levensechte problemen in ziekte en gezondheid? Dan is de
unieke bachelor-na-bacheloropleiding Bio-informatica iets voor jou!
Bio-informatica is een nieuw en spectaculair domein dat gebruik maakt van methodes uit IT om
moleculaire biologische informatie, zoals DNA, te bewaren en te bewerken. Bio-informatica combineert
dus moleculaire biologie met IT en programmering. Een bio-informaticus weet de nodige informatie uit
databases te halen en die te gebruiken om voorspellingen te maken.
In deze opleiding gaan we in op drie rollen: die van programmaeur, van informaticus en van bioinformaticus. Je leert diverse programmeertalen zoals PHP, Python en R, en je verkent en gebruikt de
relevantste databases. We focussen in het bijzonder op open source tools, zowel in een Windows- als
een Linux-omgeving. Tijdens je stage verken je een vierde rol, die van ‘New Young Professional’, waarin je
algemenere competenties zoals werken in team of helder communiceren in de vingers krijgt.
Doorheen de opleiding raak je meer en meer vertrouwd met het verwerken van complexe biologische
data, zoals de analyse van Next Generation Sequencing (NGS) data of de toepassing van machine learningtechnieken.

Type: Ba-na-Ba
Taal: Engels
Vorm: dagonderwijs of afstandsonderwijs
Studiepunten: 60
Duur: 1 of 2 jaar
Start: tweejaarlijks in September
Brugge of @home
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Contact:
mieke.demeyere@howest.be

BA-NA-BA E-HEALTH

E-health, telehealth, mobile health en digital health speelt een steeds belangrijkere rol in het domein
van gezondheidscoaching, gedragsondersteuning en/of hulpverlening. Door de ‘quantified self’ trend
(mensen houden steeds vaker zelf gezondheidsdata bij) en door de inzet van wearables, apps en remote
monitoring worden zowel de curatieve als preventieve zorg toegankelijker, persoonlijker en ‘slimmer’.
Om met die veranderingen om te gaan zijn e-health professionals nodig, profielen die we reeds in het
buitenland zien.
Met deze voor Vlaanderen unieke vervolgopleiding bouwen we verder op de beroepscompetenties
die verworven zijn in initiële bachelor- of masteropleidingen waar coaching, gedragsondersteuning of
hulpverlening centraal staan, en willen we studenten verdiepende e-health competenties laten verwerven.
In deze unieke Bachelor na bachelor in de e-health leren studenten het meten en monitoren in hun bestaande
praktijk van coaching, gedragsondersteuning en/of hulpverlening integreren, bestaande strategieën op
het gepaste moment vertalen in digitale vorm, om zo (deels) gedigitaliseerde coachingsstrategieën toe te
passen om (groepen van) patiënten/cliënten aan te zetten tot gedragsverandering. Studenten leren hoe
de inzet van digitale tools door e-health professionals de sector innoveert, het zorg- en welzijnsaanbod
verbreedt, het blijven werken tussen sessies door versterkt, de bewustwording en verantwoordelijkheid
van de cliënt versterkt, en het verschil kan maken bij hervalpreventie. Essentieel hierbij is de rol van de
coach/hulpverlener/gezondheidsprofessional als facilitator die de kwalitatieve tools selecteert, opvolgt,
ter bespreking voorlegt, hierover afstemt met relevante stakeholders en ambassadeur ter zake wordt.

Type: Ba-na-Ba
Taal: Nederlands
Vorm: blended (enkel les op maandag, rest digitaal via leerpaden/
1x per maand fysiek les in Brugge, overige keren online)
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september 2022
Brugge

Contact:
Charlotte.van.Tuyckom@howest.be
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EEN MASTER BIJ HOWEST
Architectuur, Bouw & Energie36
European Master in Sustainable Energy System Management

40

ARCHITECTUUR,
BOUW & ENERGIE

EUROPEAN MASTER IN SUSTAINABLE
ENERGY SYSTEM MANAGEMENT

De Europese Master in Sustainable Energy System
Management (SESyM) is een initiatief van EUREC (Association
of European Renewable Energy Research Centres) en van de
hogeronderwijsinstellingen Howest (BE), Hanzehogeschool
Groningen (NL), de Universiteit van Zaragoza (SP), Limerick
Institute of Technology (IE) en de Universiteit van Pisa (IT). Met
deze professioneel gerichte master word je klaargestoomd
om een actieve rol op te nemen in energietransitie. In dit
bij uitstek transdisciplinaire domein krijg je te maken met
zowel technologische, economische, juridische als sociale en
milieukundige uitdagingen. Via bedrijfscasussen en reallife
projecten leer je hoe je vanuit een systeembenadering
uitdagingen in duurzame energie doeltreffend kan
aanpakken. Je leert ook een innovatief energiebusinessplan
ontwerpen, evalueren en uitrollen.
Het programma bestaat uit drie semesters (basis –
specialisatie – thesis). Tijdens het programma moet je
minstens in twee Europese landen gestudeerd hebben.
In het eerste semester krijg je een basis economie en
businessconcepten mee om innovatieve energieprojecten
te kunnen ontwerpen en toe te passen, naast de wettelijke
kaders en technische aspecten van de energiesector. Dit

semester kan je volgen in Groningen (Hanzehogeschool)
en Ierland (Limerick Institute of Technology). In het tweede
semester kan je kiezen tussen Zaragoza, Kortrijk (Howest) of
Groningen, die elk een eigen thema uitdiepen. Bij Howest is
dit Sustainable Energy & ICT. Je thesis kan je zowel bij een
bedrijf als bij een onderzoeksinstelling in Europa maken. Het
masterdiploma wordt uitgereikt door de Hanzehogeschool
Groningen of het Limerick Institute of Technology, afhankelijk
van waar je het basissemester hebt gevolgd.
Voor wie?
Deze masteropleiding is professioneel gericht. Dit maakt
dat je geen schakelprogramma nodig hebt wanneer je
eerst een professionele bachelor hebt gevolgd. Je kan
dus al anderhalf jaar na je bacheloropleiding een masteropleiding op zak hebben.De opleiding staat open voor
studenten met een (professioneel) bachelordiploma in de
studiedomeinen Bedrijfskunde en Economie. Toelating
gebeurt op basis van een motivatiedossier (cv, motivatiebrief, referentiebrief) en bewijs van voldoende Engelse
taalbeheersing (IELTS 6,5 of gelijkwaardig).

Type: master
Taal: Engels
Vorm: dagonderwijs
Studiepunten: 90
Duur: 1,5 jaar
Start: tweejaarlijks in september
Kortrijk (en bij
internationale partners)
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Contact:
tim.vandendriessche@howest.be
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POSTGRADUATEN BIJ HOWEST
Bedrijf, Communicatie & Toerisme36
FinTech44
44
Sportmedia en Marketing
Duurzame Ontwikkeling
45
45
Global Business Management

Digitale Transformatie & ICT36
Toegepaste AI
46
iRPA47
Digitale Transformatie in
48
de Maakindustrie
Energiemonitoring en
Energietransitie48
FinTech49
50
Advanced Cyber Security
51
Industrial Security
Data Protection Officer
51

Future Onderwijs & Pedagogie36
ICT-Coördinator52
Digitale Didactiek
52
Hoogbegaafdheidscoach op school
53
Niet-confessionele zedenleer voor het
basisonderwijs54
Peer Support Coach
55

Cardiologische Verpleegkunde 56
Verpleegkundige gespecialiseerd in
Palliatieve Zorg 57

Preventieve Gezondheid, sport, Zorg &
WelzijnS36
Acupunctuur58
Chinese Gezondheidszorg
58
Coachen van mensen m.b.v paarden 59
Ervaringsgericht werken in én
59
met de natuur
Hulpverlener in de Integratieve
Humanistische Psychotherapie
60
MakerSkills voor Ergotherapeuten
60
61
Orthomoleculaire Gezondheidzorg
Psychological Dimensions of
Gender and Diversity
61
Preventieadviseur Niveau 2
62
62
Sportmedia en Marketing

Creative Product-& Digital Design36
Strategic Experience Design

63

Samenleving en Sociale Interactie36
Duurzame Ontwikkeling
Migration and Refugees

64
65

Verpleegkunde36

Architectuur, Bouw & Energie36

Verpleegkundige gespecialiseerd
in de Intensieve Zorg en
Spoedgevallenzorg56

BIM-Expert-Modeler66
Circulair Bouwen
67

BEDRIJF, COMMUNICATIE
& TOERISME

SPORTMEDIA EN
MARKETING

FinTech

FinTech is het inzetten van technologie voor innovatieve
processen, producten of diensten in de financiële sector. Waar
traditionele banken en verzekeringsmaatschappijen eerder log
zijn, zorgt FinTech voor een revolutionaire snelheid en gemak
van werken. Daarbij moet je uiteraard rekening houden met
privacy, veiligheid, ethiek, enz.
Wil je weten hoe je FinTech concreet kan toepassen in de
financiële dienstverlening? Dankzij dit postgraduaat word
je een goede gesprekspartner voor mogelijke klanten én
aanbieders van financiële technologieën. Of misschien wil je
wel zelf nieuwe diensten of een FinTech start-up uitbouwen?
Doorheen de opleiding leer je met een (positief) kritische
blik naar opkomende technologieën kijken en de impact
ervan inschatten. We zoomen onder meer in op disruptieve
businessmodellen, nieuwe verwachtingen van de klant,
verantwoorde innovaties, crypto currencies, altcoins en tokens,
blockchain, cyberverzekeringen, chatbots, GDPR, innovatieve
online- en mobiele betaalmiddelen, de Europese PSD2regulering, open bank data en self sovereign identity.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: weekendonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge en @home
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Contact:
jan.willem.brands@howest.be

Ben je gepassioneerd door sport en wil je specialiseren in
sportmedia en sportmarketing? Digitale media en marketing
is een nieuw en snel groeiend domein in de sportbusiness. Na
deze opleiding ben je helemaal mee met strategische inzichten
over digitale sportmarketing en kan je de gepaste sport content
creëren voor je club, federatie of organisatie. Je krijgt niet alleen
de nodige theoretische input mee van professionals, je leert
relevante content creëren aan de hand van praktijkworkshop.
Als eindwerk ga je een case uitwerken voor je eigen organisatie
of rond een aangeboden case werken. Ben je pas afgestudeerd
en heb je nog geen job? Dan kan je via een stage van drie
maanden ervaring opdoen in de wereld van de sportmedia en
sportmarketing!

DUURZAME
AI
@HOME
ONTWIKKELING

Duurzaamheid en internationale solidariteit, iets voor jou?
Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de
klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen
voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal
en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en
ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.
Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je
professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje
bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. We
bieden je vier maanden input via tal van experten. Zij geven je
een inleiding in duurzame ontwikkeling (de SDG’s), en zoomen
daarna in op de 5 P’s: duurzaam leefmilieu (planet), duurzaam
ondernemen (prosperity), duurzaam samenleven (people),
duurzaam internationaal samenwerken (partnership) en
duurzame vrede en rechtvaardigheid (peace).

GLOBAL BUSINESS
MANAGEMENT

Ben je gepassioneerd door sport en wil je specialiseren in
sportmedia en sportmarketing? Digitale media en marketing is
een nieuw en snel groeiend domein in de sportbusiness. Na
deze opleiding ben je helemaal mee met strategische inzichten
over digitale sportmarketing en kan je de gepaste sport content
creëren voor je club, federatie of organisatie. Je krijgt niet alleen
de nodige theoretische input mee van professionals, je leert
relevante content creëren aan de hand van praktijkworkshop.
Als eindwerk ga je een case uitwerken voor je eigen organisatie
of rond een aangeboden case werken. Ben je pas afgestudeerd
en heb je nog geen job? Dan kan je via een stage van drie
maanden ervaring opdoen in de wereld van de sportmedia en
sportmarketing!

Je kan de opgedane kennis en inzichten verdiepen tijdens
een stage van vier maanden in binnen- of buitenland. Met
deze opleiding leg je de basis voor verdere betrokkenheid bij
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, professioneel
of als vrijwilliger. Dit postgraduaat is een gezamenlijke opleiding
van de hogescholen Howest en VIVES, met de steun van de
Provincie West-Vlaanderen.

Kortrijk en Brugge

Type: international Postgraduate certificate
Taal: Engels
Vorm: voltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: avondonderwijs en @home
Studiepunten: 27 SP
Duur: 8 maanden
Start: november
Contact:
arno.van.haverbeke@howest.be

Kortrijk

Contact:
kurt.debaere@howest.be

Brugge

Contact:
lieven.theys@howest.be
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DIGITALE
TRANSFORMATIE & ICT

TOEGEPASTE AI

AI: GEEN HYPE
MAAR REALITEIT!

AI combineert diverse disciplines zoals toegepaste informatica,
cognitieve wetenschappen, engineering, data science, design
en ethiek om een antwoord te bieden op maatschappelijke,
economische, sociologische en andere problemen. Om dit in
goede banen te leiden, heb je professionals nodig die multi- of
transdisciplinaire teams kunnen leiden en inzicht hebben in
de mogelijke impact van AI.

AI zal in de toekomst niet meer weg te denken zijn uit hoe we
leren, werken en leven. We zetten daarom bij Howest al jaren
sterk in op het opbouwen en delen van kennis rond innovatieve toepassingen van AI.

Wil je jezelf dus omvormen tot een AI-innovator binnen een
bedrijf of organisatie, dan is dit postgraduaat een uitstekende
basis. Op anderhalf jaar tijd verkennen we module per module
de diverse aspecten van AI.

We zoomen daarbij niet alleen in op de technologieën achter
AI, maar schetsen ook de maatschappelijke impact en risico’s
van AI, en het veranderingsproces dat erbij hoort. We geven
daarbij bijzondere aandacht aan die sectoren die nog niet met
AI bezig zijn.

In het eerste semester ligt de focus vooral op het op niveau
brengen van kennis en vaardigheden rond data science,
programmeren, businessmodellen en informatieverwerking.
Afsluiten doe je met een project, waarbij je samen met experten
van Howest en coaches uit het werkveld de mogelijkheden
van AI verkent en toepast op een reallife case.

iRPA

Intelligent Robotic Process Automation of iRPA staat voor de combinatie van twee vernieuwende
technologieën: Robotic Process Automation (RPA) en AI. Deze combinatie maakt een intelligente
automatisering van heel wat bedrijfsprocessen mogelijk, een must om als bedrijf concurrentieel te blijven.
Dit postgraduaat zoomt in op beide aspecten en vooral op de krachtige impact die je krijgt wanneer
je de twee technologiën samenbrengt. RPA zet ‘softwarerobots’ in om statische en repetitieve taken te
automatiseren zodat werknemers zich kunnen richten op complexere taken. Zo kan RPA helpen bij het
invullen van standaardformulieren, informatie ophalen in databases en websites, enz.
AI wordt dan weer gebruikt om beslissingen te maken die je niet kan vertalen in simpele logische
regels zoals dit in het klassieke programmeren gebeurt. Je kan AI ook inzetten om allerlei informatie uit
ongestructureerde data te halen, bijvoorbeeld uit losse tekst of afbeeldingen. Door intelligentie toe te
voegen aan de RPA-technologie wordt de waaier van potentiële bedrijfsprocessen die je kan automatiseren
meteen heel wat breder.

Dankzij deze voorsprong kan je bij Howest een reeks unieke
opleidingen volgen die je laten doorgroeien tot een AI-leider
en innovator in jouw gebied.
Type: postgraduaat
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: grotendeels avondonderwijs
Studiepunten: 51 SP
Duur: 1,5 jaar
Start: september
Brugge en @home
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Contact:
gene.vangampelaere@howest.be

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dag, weekend onderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Kortrijk, Brugge en
@home

Contact:
kurt.callewaert@howest.be
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DIGITALE TRANSFORMATIE
IN DE MAAKINDUSTRIE

OP KOP DANKZIJ
DIGITALE TRANSFORMATIE!
Digitale transformatie staat al jaren bovenaan de agenda.
Bedrijven en organisaties die digitale technologie omarmen
kunnen heel wat meerwaarde voor hun klanten en medewerkers creëren. Omgekeerd: wie niét op de digitale trein springt,
laat mooie kansen voorbijgaan en raakt uiteindelijk hopeloos
achterop.
Toch is digitaal voor veel bedrijven en organisaties nog niet
het nieuwe normaal. Met onze vervolgopleidingen krijg je de
nodige kennis en skills in de vingers om op het terrein bedrijven en organisaties te helpen om een duurzame digitale
transformatie te maken.
We steunen daarbij op de twee fundamenten van digitale
transformatie: data én mensen. We laten je de fantastische
mogelijkheden van het verzamelen en gebruiken van big data
zien. En we nemen angsten en onzekerheden weg door het
menselijke aspect van digitale transformatie te belichten.

FinTech

Industrie 4.0, procescontrole, AI en cybersecurity staan
ondertussen bovenaan de prioriteitenlijst van de Vlaamse
maakindustrie. Om deze evenwel goed te kunnen toepassen,
moet je als bedrijf belangrijke strategische en technologische
keuzes maken. Wil je die keuzes mee helpen maken? Dan
biedt dit postgraduaat een stevige basis.

Meetinfrastructuur is een essentiële bouwsteen van Industrie
4.0, waarin big data de industrie vooruitduwen. Bedrijven
en organiseren investeren ondertussen al in meters om
energiestromen te registreren. Energie meten alleen is evenwel
niet genoeg, je moet de data ook zinvol en efficiënt weten te
gebruiken. Maar hoe begin je daaraan?

FinTech is het inzetten van technologie voor innovatieve
processen, producten of diensten in de financiële sector. Waar
traditionele banken en verzekeringsmaatschappijen eerder log
zijn, zorgt FinTech voor een revolutionaire snelheid en gemak
van werken. Daarbij moet je uiteraard rekening houden met
privacy, veiligheid, ethiek, enz.

Tijdens de opleiding leer je hoe je een succesvolle digitale
transformatie in een maakbedrijf kan ondersteunen. Je krijgt
helder inzicht in beschikbare technologieën, processen en
relevante spelers, en je bent als eerste op de hoogte van
alle nieuwe evoluties. Je leert ook tools zoals Sensoring, IOT,
motion, data-analyse, process artificial intelligence, cloud
based data management, industrial security en netwerk
riskmanagement toe te passen.

Dit postgraduaat bestaat uit twee modules. In de module
over energiestrategie, -monitoring en -analyse leer je
een energiestrategie uitbouwen via het definiëren en
operationaliseren van KPI’s. We laten je zien hoe je beschikbare
data kan analyseren en gebruiken om (energie)verbruiken
te voorspellen en de impact van energie-investeringen en
-optimalisaties op te volgen. In de module over energieanalyse,
energiedashboards en energietransitie leer je data visualiseren
in dashboards zodat je de energietransitie onderbouwd en
succesvol kan aanpakken.

Wil je weten hoe je FinTech concreet kan toepassen in de
financiële dienstverlening? Dankzij dit postgraduaat word
je een goede gesprekspartner voor mogelijke klanten én
aanbieders van financiële technologieën. Of misschien wil je
wel zelf nieuwe diensten of een FinTech start-up uitbouwen?

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dag- en weekendonderwijs/ afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: weekendonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Dit postgraduaat is een unieke samenwerking tussen Howest
en VIVES. Netwerking, visieontwikkeling en bedrijfsbezoeken
lopen als een rode draad doorheen de opleiding. Dankzij
de modulaire aanpak kan je zelf je traject samenstellen
naargelang de tijd die je kan vrijmaken en/of je voorkennis.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dag en weekend onderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Kortrijk, Brugge en
externe locaties
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ENERGIEMONITORING
AI @HOME
EN ENERGIETRANSITIE

Contact:
nikolaas.boucquey@howest.be

Kortrijk en @home

Contact:
nikolaas.boucquey@howest.be

Doorheen de opleiding leer je met een (positief) kritische
blik naar opkomende technologieën kijken en de impact
ervan inschatten. We zoomen onder meer in op disruptieve
businessmodellen, nieuwe verwachtingen van de klant,
verantwoorde innovaties, crypto currencies, altcoins en
tokens, blockchain, cyberverzekeringen, chatbots, GDPR,
innovatieve online- en mobiele betaalmiddelen, de Europese
PSD2-regulering, open bank data en self sovereign identity.

Brugge

Contact:
lieven.theys@howest.be
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ADVANCED
CYBER SECURITY

CYBERCRIMINALS
TE SLIM AF
Aan alle mogelijkheden die digitale technologie ons biedt,
zijn jammer genoeg ook risico’s verbonden. Cybercrime is al
lang geen ‘niche’ meer maar big business. Elke dag duiken
er wel nieuwe verhalen op over multinationals die ‘gegijzeld’
worden, privégegevens van miljoenen mensen die te grabbel
worden gegooid, enz. Er komen steeds meer cyberaanvallen
op ons af, en ze zijn ook steeds slimmer en gerichter.

Er zijn steeds meer, en steeds complexere, bedreigingen van
onze cybersecurity. Bedrijven en organisaties hebben dan
ook nood aan specialisten die helemaal up-to-date zijn en een
afdoend antwoord kunnen bieden op de nieuwste vormen en
technieken van cyberaanvallen.
Deze cybersecurity-opleiding gaat dieper in op het geheel
van offensieve en defensieve technieken, build-technieken
en governance. In een reeks masterclasses, gegeven door
experten van Howest en vanuit het werkveld, krijg je de nodige
theorie mee. Via hands-on labs maak je ook praktisch kennis
met bijvoorbeeld DevSecOps-principes zoals CI/CD pipelines,
SAST en DAST. Daarvoor werken we samen met DevSecOps
Academy.

Dit mag evenwel geen excuus zijn om de digitale transformatie
binnen een bedrijf of organisatie af te remmen. Howest heeft
al jaren expertise opgebouwd in de bescherming tegen
cyberaanvallen en het garanderen van privacy. Je hoort en
ziet onze experten regelmatig in het nieuws met doeltreffende
tips over hoe we het digitaal veilig kunnen houden.
In onze vervolgopleidingen rond cybersecurity krijg je de kans
om met onze experten in dialoog te gaan. Zij leren je hoe je een
bedrijf of organisatie doeltreffend kan beschermen, of het nu
om een kmo, multinational, social profit of overheidsinstelling
gaat.

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor, en ze worden
ook doelgerichter. Voorbeelden als Picanol en Asco haalden
uitgebreid de pers maar ontelbare andere aanvallen blijven
onder de radar. Er zijn al heel wat ICT-wapens om bedrijven te
beschermen tegen zowel de doelgerichte hacker als toevallige
malware. Deze zijn evenwel niet altijd geschikt voor een
industriële omgeving.
Dit postgraduaat maakt dat je ICT-oplossingen wél op de
industriële wereld kan afstemmen. Je leert hands-on hoe (vaak
oudere) industriële netwerken in elkaar steken. Zo kan je de
risico’s inschatten die gepaard gaan met het beheren, opzetten,
monitoren en pentesten van deze netwerken. Want de kans is
reëel dat als je de ‘gewone’ ICT-aanpak toepast, je de veiligheid
van industriële omgevingen net in gevaar brengt in plaats van
ze te beschermen.
Begeleide oefeningen en labo’s worden gecombineerd met
digitale theoretische lessen. Op het einde van de opleiding
weet je hoe je een veilig maar nog steeds vlot functionerend
industrieel controlesysteem kan invoeren.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: weekend en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Brugge
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INDUSTRIAL SECURITY

Contact:
johan.galle@howest.be

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: weekend en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge

Contact:
gene.vangampelaere@howest.be

DATA PROTECTION
OFFICER

Sinds mei 2018 is de Europese General Data Protection
Regulation (GDPR) van kracht, die de gegevens van Europese
burgers moet beschermen. Slagen onbevoegden er
bijvoorbeeld in om persoonsgegevens buit te maken, dan kan
dit leiden tot zware boetes. Toch zijn er nog heel wat bedrijven
en organisaties die niet aan deze wetgeving voldoen.
Met dit postgraduaat zorgen we ervoor dat je deze abstracte
wetgeving naar de praktijk kan vertalen, of je nu een technische
of een juridische achtergrond hebt. De eindevaluatie gebeurt
op basis van een concrete businesscase. Na de opleiding kan
je praktisch aan de slag als data protection officer of adviseur.
Het programma bestaat uit 8 onderdelen, waaronder
wetgeving, risicoanalyse, context inschatting, beveiligingsbeleid
en -implementatie, incident response en rechten van
betrokkenen. Deze 8 onderdelen kunnen ook als stand-alone
gevolgd worden. Vraag gerust meer info via
johan.galle@howest.be

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: weekend en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP of modulair
Duur: 0,5 jaar
Start: september
Brugge en @home

Contact:
johan.galle@howest.be
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FUTUREPROOF ONDERWIJS
& PEDAGOGIE

AIDIGITALE
@HOME DIDACTIEK

ICT-COÖRDINATOR

Een ICT-coördinator in het leerplichtonderwijs is een manusje-van-alles op het vlak van ICT: een
innovator, pedagogisch ondersteuner, beleidsmedewerker, mediacoach, netwerkbeheerder, technicus,
webbeheerder, helpdeskmedewerker, softwareontwikkelaar of LMS-beheerder. Wil jij eerder een gerichte
expert worden, die jouw collega’s vlot kan ondersteunen op 1 specifiek vlak, kies dan het traject dat best
bij jou past :

Wil jij als (toekomstige) leerkracht educatieve technologie
efficiënt inzetten bij het design van jouw lessen? Is educatieve
technologie voor jou ook een middel om tot diepgaander leren
van jouw leerlingen te komen? Zie je mogelijkheden om je
eigen efficiëntie te verhogen dankzij digitale tools?

Didactisch ICT-Coördinator

Dan is deze opleiding zeker iets voor jou. Dit postgraduaat
voorziet in een doorgedreven professionalisering van
leerkrachten richting digitalisering en digitale werkvormen. Het
is zo opgevat dat het direct aansluit op de lespraktijk. In lijn met
de visie van onze lerarenopleidingen krijg je in deze opleiding
alle ruimte om te experimenteren met educatieve technologie.
Onze didactische EdHub-lokalen en het Mind- and Makerspace
(MaM) staan hiervoor tot jouw beschikking.

•

Je bent expert in meerdere ICT-oplossingen voor didactisch verantwoord gebruik in de lescontext

•

Je ondersteunt het lesgevend team en bent interne promotor van de nieuwste ICT-oplossingen voor
de les van 21e eeuw

Technisch ICT-Coördinator – software integratie
•

Je bent DE integrator/innovator die diverse school- en overheidstoepassingen vlot aan elkaar koppelt

•

Je ondersteunt je collega’s in het gebruik van eventuele maatoplossingen

Technisch ICT-Coördinator – infrastructuur
•

Je bent DE innovator die alle moderne bekabelde en draadloze schoolinfrastructuur koppelt

•

Je ondersteunt je collega’s in het gebruik van de vele componenten en bent probleemoplosser van
dienst

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: modulair en op maat
Duur: 1 tot 2 jaar
Start: september
Brugge en @home
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Contact:
nico.declerck@howest.be

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en grotendeels afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge en @home

Contact:
griet.bogaert@howest.be

HOOGBEGAAFDHEIDSAICOACH
@HOME
OP SCHOOL

Hoogbegaafdheid wordt geassocieerd met heel slim zijn en het
halen van uitzonderlijke schoolresultaten die leiden naar tot
verbeelding sprekende jobs. Maar ‘cognitief sterk functioneren’
kent ook andere gezichten. Krijgen deze kinderen en jongeren
niet de juiste ondersteuning van school en ouders is de kans
reëel dat ze schoolmoe worden en vroegtijdig uitvallen.
Onderzoek toont aan dat er in elke klas minstens drie à vier
leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid zijn. Toch hebben
leerkrachten, scholen en koepels weinig kennis, inzicht en
vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan. Daardoor
dreigt er heel wat potentieel verloren te gaan.
Met dit modulair opgebouwde postgraduaat willen we
(toekomstige) leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden
helpen om een veranderingsproces rond hoogbegaafdheid
binnen de schoolomgeving te trekken. Je leert omgaan met
weerstand en andere drempels, je leert hoe je collega’s kan
coachen en inspireren, en hoe je hoogbegaafde kinderen
en jongeren kan begeleiden en een ankerpunt zijn voor hun
ouders.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: modulair tot 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Brugge

Contact:
eva.tytgat@howest.be
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NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER
VOOR HET BASISONDERWIJS

Ben je maatschappelijk en democratisch ingesteld, en kan je
je inleven in de leefwereld van het kind? En wil je graag nietconfessionele zedenleer (NCZ) geven in de basisschool? Dan is
deze opleiding, die theorie en praktijk combineert, de goede
voorbereiding.
In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en
zingeving’ zoomen we in op wat het betekent om vrijzinnig te
zijn, bekijken we humanisme en leren we hoe het vrije denken
ontstaat. We gaan ook in op de oorsprong van het vak NCZ
en op de algemene richtlijnen rond NCZ. In het vak ‘Morele
opvoeding’ behandelen we waarden, normen, waardenvorming
en theorieën over morele opvoeding. We gaan ook dieper in op
de procesdoelen van het vak NCZ.

PEER SUPPORT COACH

Peer support is een preventieve methode waarbij jongeren elkaar ondersteunen en zo een positief (school)
klimaat helpen creëren. Er zijn heel wat voordelen verbonden aan peer support, zowel voor jongeren als
voor opvoeders (bv. jeugdwerkers, leerkrachten, leerlingenbegeleiding) en organisaties (bv. jeugdwerk,
school). Maatwerk, betrokkenheid en structurele inbedding zijn daarbij echter heel belangrijk.
Peer supporters krijgen een training waarbij hun competenties versterkt worden om anderen te helpen.
Geloof je in de kracht van jongeren? Wil je aan de slag met peer support? Met deze opleiding willen
we (toekomstige) opvoeders, leerkrachten en jongerenwerkers trainen om peer support structureel en
onderbouwd in hun organisatie toe te passen.
Na deze opleiding ben je thuis in de verschillende vormen van peer support en kan je die toepassen. Je hebt
inzicht in de leefwereld van jongeren. Je weet hun talenten aan te boren, hun veerkracht te versterken,
en met hen te werken aan een positief zelfbeeld, gezonde keuzes, zelfzorg en zorg voor anderen. Dankzij
de opleiding kan je een positief preventiebeleid opbouwen en mogelijke drempels helpen wegwerken.

In het praktische gedeelte ligt de nadruk op observatie en
reflectie. Hoe ziet een goede les NCZ eruit? Welke specifieke
werkvormen worden gebruikt? Tijdens de stagelessen ga je dan
zelf aan de slag in de verschillende graden van de basisschool.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge en @home
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Contact:
rony.moortgat@howest.be

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge en @home

Contact:
inge.esselen@howest.be
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VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDIGE
GESPECIALISEERD IN DE
INTENSIEVE ZORG EN SPOEDGEVALLENZORG

Binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg is er een
groeiende nood aan professionals die kwaliteitsvolle evidencebased zorg verlenen en coördineren vanuit een specialistisch
denkkader. In dit postgraduaat reiken we je daarvoor de nodige
kennis en skills aan.
We diepen zowel theoretisch als praktisch de diverse domeinen
binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg uit. Zo kan
je doorgroeien tot een gespecialiseerde verpleegkundige die
inzetbaar is binnen de betrokken afdelingen.
Dit postgraduaat is dan ook vooral bedoeld voor bachelors
in de Verpleegkunde en gegradueerde verpleegkundigen
die op zoek zijn naar verdieping en/of willen werken op een
eenheid intensieve zorgen of spoedgevallenzorg. De opleiding
is interactief en praktijkgericht, waarbij de realiteit zo getrouw
mogelijk nagebootst wordt.

CARDIOLOGISCHE
VERPLEEGKUNDE

Wil je kwaliteitsvolle, cardiologische patiëntenzorg verlenen, dan
heb je uiteraard een grondige opleiding en continue navorming
nodig. Howest heeft hierin heel wat expertise en bundelt die
in het postgraduaat Cardiologische verpleegkunde. Deze
opleiding is bedoeld voor (toekomstige) verpleegkundigen die
werken op cardiologie, intensieve zorgen of spoedgevallenzorg.
Dankzij een combinatie van theorie en praktijk, ben je na deze
opleiding vertrouwd met de specifieke kennis en vaardigheden
bij cardiologische patiëntenzorg en heb je inzicht in de
verschillende ziektebeelden en diagnostische onderzoeken
en behandelingen. Je bent ook thuis in de farmacologische
aspecten van cardiale medicatie en je kan cardiale urgenties
herkennen en adequaat ingrijpen.

Brugge
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Alle vorming wordt gegeven en begeleid door
verpleegkundigen, psychologen en artsen met een
ruime ervaring in de praktijk van palliatieve thuiszorg,
supportteams, eenheden en dagcentra.
We gebruiken een mix van leermethodes, zoals e-learning,
presentaties, casuïstiek, moreel beraad, en simulatie.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs
Studiepunten: 30 SP
Duur: 1 jaar
Start: januari

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 0,5 jaar
Start: februari
Contact:
verpleegkunde@howest.be

Deze opleiding is op maat van (toekomstige)
verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk patiënten
met palliatieve zorgnoden begeleiden. In een eerste module
gaan we in op symptoomcontrole in palliatieve zorg.
Daarna komen rouwzorg, contextuele zorg en vroegtijdige
zorgplanning aan bod. In de derde module staan we stil bij
klinisch redeneren, ethisch redeneren en evaluatie.

Na deze opleiding kan je als gespecialiseerd verpleegkundige
de totaalzorg opnemen voor een palliatieve patiënt en zijn
omgeving, in overleg met het multidisciplinaire team.

Heb je alle modules met succes afgerond, dan kan je de
bijzondere beroepstitel aanvragen van verpleegkundige
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 tot 2 jaar
Start: september

VERPLEEGKUNDIGE GESPECIALISEERD
IN PALLIATIEVE ZORG

Brugge

Contact:
verpleegkunde@howest.be

Brugge en @home

Contact:
veerle.coupez@howest.be
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PREVENTIEVE GEZONDHEID,
SPORT, ZORG & WELZIJN

ACUPUNCTUUR

CHINESE
GEZONDHEIDSZORG

Acupunctuur vertrekt vanuit de idee dat lichamelijke en
geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen
in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur
worden deze verstoringen hersteld. Zo zet acupunctuur
lichaam en geest aan om zichzelf te genezen. Het is een ideale
therapeutische techniek om bijvoorbeeld pijnklachten te
bestrijden.

Traditionele Chinese gezondheidszorg is een verzamelnaam
voor een verscheidenheid aan medische gebruiken uit China
die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Chinese
gezondheidszorg gebruikt hoofdzakelijk een methode van
analyse en synthese bij het onderzoeken van de interne
systemen/organen van het menselijke lichaam en hun relatie
met de interne en externe omgeving.

In deze opleiding krijg je algemeen ondersteunende kennis
aangereikt en een brede waaier beroepsspecifieke vakken.
Tijdens de praktische oefeningen kan je de verworven kennis
en vaardigheden meteen ook concreet toepassen.

Traditionele Chinese gezondheidszorg vindt haar oorsprong
in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische
structuur waaronder de theorie van de vijf elementen, het
meridiaan stelsel van het menselijk lichaam, Yin-Yang en
andere systemen.

COACHEN VAN MENSEN
M.B.V PAARDEN

Je hebt een sterke interesse om te werken met paarden. Je
wil je verdiepen als coach met de methode ‘Paard als Spiegel’.
Je zoekt een manier om je huidige werk naar een hoger plan
te tillen. Dan is het postgraduaat ‘Coachen van mensen met
behulp van paarden’ iets voor jou!
De opleiding omvat 20 lesdagen, verspreid over twee jaar.
De cursusdagen (theorie en praktijk) worden afgewisseld met
individuele reflecties, observaties en intervisies. Zo kan je jezelf
ontwikkelen tot gediplomeerd coach met de methode ‘Paard
als Spiegel’.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: dagonderwijs
Studiepunten: 30 SP
Duur: 3 jaar
Start: oktober

Antwerpen bij
partner ICZO
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Contact:
academy@howest.be

Antwerpen bij
partner ICZO

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 2 jaar
Start: september
Contact:
academy@howest.be

De natuur bevordert zowel het fysieke, sociale als
mentale welbevinden. Voorbeelden zijn een verhoogd
concentratievermogen, gevoel van rust en ontspanning,
stressreductie, minder negatieve emoties, sneller ziekteherstel,
meer lichaamsbeweging, een hoger energiepeil. Het belang
van een gezonde groene omgeving valt niet te ontkennen en
steeds meer organisaties gaan hiermee aan de slag in functie
van het welzijn van de doelgroep maar ook van medewerkers.
Bovendien biedt het integreren van ervaringen in én met
de natuur nieuwe perspectieven om kwetsbare personen
en -groepen vanuit een herstelgerichte of krachtgerichte
benadering te begeleiden.
In dit postgraduaat leer je ervaringen in de natuur in te zetten in
alle mogelijke welzijnspraktijken: van opvoeding en onderwijs,
sociaal en cultureel werk tot coaching, (ergo)therapie en de
brede gezondheidszorg. De ‘natuur’ wordt breed ingevuld:
bergen, bos en zee vallen hieronder maar evengoed een
stadspark, een natuurgebied en natuurelementen. Je ontdekt
het gaandeweg tijdens zowel zowel korte contacten als
meerdaagse trajecten in en met de natuur onder begeleiding
van experten.

Deze driejarige opleiding wordt samen met het Howest
Confuciusinstituut en ICZO georganiseerd. Je krijgt een
combinatie
van
algemeen
ondersteunende
kennis,
beroepsspecifieke vakken en praktische oefeningen. Dankzij
deze opleiding leer je om op basis van de symptomen en van
een eigen specifiek en nauwgezet onderzoek, te kiezen voor
advies, symptomatische of causale behandeling.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 3 jaar
Start: oktober

ERVARINGSGERICHT
WERKEN IN ÉN MET
DE NATUUR

Bij partner Horsense

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dag en weekend onderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: oktober
Contact:
academy@howest.be

Elk lesweekend gaat
door op een andere
locatie in Vlaanderen

Contact:
eveline.van.cauwenberghe@howest.be
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HULPVERLENER IN DE
INTEGRATIEVE HUMANISTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverleners op in de
Integratieve-Humanistische Psychotherapie. De integratieve
visie kijkt op een holistische manier naar zowel het individu
als het systeem waarin hij functioneert. Zowel de gedachten,
de emoties, het lichaam als de existentieel-spirituele dimensie
krijgen aandacht en worden in het psychotherapeutische
proces geïntegreerd.
Integratieve
Psychotherapie
brengt
humanistische,
experiëntiële en systemische elementen samen en combineert
zowel lichaamsgerichte en creatieve technieken met
gesprekstherapie.
Volgens de criteria van de European Association for
Psychotherapy start deze professionele vorming met een
periode van self-experience en persoonlijke groei. Dit
voorkomt dat innerlijke conflicten en/of verdrongen frustraties
het therapeutisch proces ondermijnen. Deze ervaringsgerichte
manier van werken vraagt van de student een openheid en de
motivatie om naar eigen blinde vlekken te kijken.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 120 SP
Duur: 4 jaar
Start: oktober
3 locaties bij
partner AIHP
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MAKERSKILLS VOOR
ERGOTHERAPEUTEN

Als (toekomstige) ergotherapeut begeleid je individuele
cliënten met specifieke noden en ga je samen op zoek naar
hulpmiddelen op maat waarmee ze zelfstandig activiteiten
kunnen uitvoeren. Alleen zijn deze hulpmiddelen in de praktijk
al te vaak in massaproductie gemaakt en kunnen ze dus de
noden van je cliënten niet helemaal invullen.
Dit postgraduaat biedt hierop een antwoord. Je leert zelf
hulpmiddelen maken of bestaande middelen aanpassen op
maat van jouw cliënt. Je ontdekt nieuwe, maar ook traditionele
materialen en je maakt kennis met technieken zoals 3D-printing
en lasersnijden. Je leert al doende. Op basis van echte cases
teken je, test je en bouw je zelf hulpmiddelen. Je leert meteen
ook efficiënt samenwerken met makers om de vragen van je
cliënt om te zetten in realiteit.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 20
Duur: 1,5 jaar
Start: september
Contact:
academy@howest.be

Kortrijk

ORTHOMOLECULAIRE
GEZONDHEIDZORG

Deze opleiding wordt samen met ICZO georganiseerd. De
orthomoleculaire behandelwijze streeft ernaar om via de
voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen
binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen.
Helaas kan je niet altijd via de voeding optimale hoeveelheden
van voedingsstoffen zoals foliumzuur opnemen. Het kan dan
ook nodig zijn om voedingssupplementen in te nemen om
ziekten te voorkomen of te behandelen.
Voedingssupplementen zijn tabletten of capsules die een hoog
gehalte bevatten van stoffen die in geringere hoeveelheid ook
in de voeding voorkomen: vitamines, mineralen, aminozuren,
essentiële vetzuren of enzymen, maar ook minder bekende
groepen zoals de bioflavonoïden.
Orthomoleculaire
voeding
en
voedingssupplementen
kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden
naast andere behandelingen zoals reguliere geneeskundige
behandelingen of homeopathie. Toch kunnen deze soms
elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat je
als voorschrijver deskundig bent opgeleid.

Brugge en Antwerpen
bij partner ICZO

In onze samenleving veranderen denkbeelden rond gender
en diversiteit heel snel. Dit is voor vele politici, hulpverleners,
leerkrachten, activisten een hot topic! Het streven naar een
inclusieve samenleving vormt immers een grote uitdaging.
Onze beeldvorming over onze superdiverse samenleving
holt achter de werkelijkheid aan. We kijken te vaak door een
verouderde bril naar een veranderende werkelijkheid en
denken in vastgeroeste, deels stereotiepe beelden. Op die
manier installeren we het wij-zij denken in onze denkpatronen.
De plaats van vrouwen en mannen in de samenleving wordt
niet alleen bepaald door de sociale rollen die aan de geslachten
(v/m) worden gekoppeld (gender). We zijn immers niet enkel
v/m/x, maar maken tegelijkertijd deel uit van een ‘etnische
groep’, leeftijdsgroep, sociale status, seksuele identiteit,... De
verschillende kruispunten van deze sociale identiteiten bepalen
heel sterk onze kansen in de samenleving, maar ook onze kans
op uitsluiting. Dit postgraduaat wil hier een beter zicht op geven
en zet in op het ontleden van de dynamieken achter privileges,
machtsstructuren, minderheidsposities en vormt zo mee een
basis richting het tegengaan van discriminatie. Neem deel en
ontwikkel een genuanceerde visies op het thema om gelijkheid
voor iedereen te bewerkstelligen.
Type : international postgraduate certificate
Taal : Nederlands
Vorm : deeltijds dagonderwijs
Studiepunten : 20 SP
Duur : 1 jaar
Start: september

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 2 jaar
Start: oktober
Contact:
anne.dejager@howest.be

PSYCHOLOGICAL
DIMENSIONS OF GENDER
AND DIVERSITY

Contact:
academy@howest.be

Brugge

Contact:
pat.vanhecke@howest.be
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CREATIVE PRODUCT- &
DIGITAL DESIGN

PREVENTIEADVISEUR
NIVEAU 2

Het uitwerken van een proactief welzijnsbeleid is niet alleen
een wettelijke verplichting maar vooral een must voor iedere
werkgever die wil waken over de veiligheid, gezondheid en
welzijn van zijn medewerkers. Dit postgraduaat is bedoeld voor
wie als preventieadviseur niveau 2 aan de slag wil en hiervoor
het wettelijke opleidingsniveau moet behalen.
Dit postgraduaat wordt samen met Amelior in een blended
traject georganiseerd. Je volgt één à twee dagen les op de
campus; de andere contacturen worden digitaal georganiseerd.
In minder dan één academiejaar kan je zo het attest van
preventieadviseur niveau 2 halen en meteen aan de slag gaan!

SPORTMEDIA EN
MARKETING

Ben je gepassioneerd door sport en wil je specialiseren in
sportmedia en sportmarketing?

Dit gloednieuwe postgraduaat bevindt zich op het snijpunt tussen human desirability (gebruik) – business viability
(strategie) -technological feasability (technologie)

Digitale media en marketing is een nieuw en snel groeiend
domein in de sportbusiness.

Deze innovatieve mix van theorie, designmethodologie, co-creatie en praktijkoefeningen o.a. onder de vorm van rapid
prototyping, laat deelnemers toe om vanuit een multidisciplinaire aanpak om te komen tot de ontwikkeling van radicale
innovaties binnen hun eigen bedrijfscontext.

Na deze opleiding ben je helemaal mee met strategische
inzichten over digitale sportmarketing en kan je de gepaste
sport content creëren voor je club, federatie of organisatie.
Je krijgt niet alleen de nodige theoretische input mee van
professionals, je leert relevante content creëren aan de hand
van praktijkworkshop.
Als eindwerk ga je een case uitwerken voor je eigen organisatie
of rond een aangeboden case werken. Ben je pas afgestudeerd
en heb je nog geen job? Dan kan je via een stage van drie
maanden ervaring opdoen in de wereld van de sportmedia en
sportmarketing!

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 39 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge
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Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: avondonderwijs en @home
Studiepunten: 27 SP
Duur: 8 maanden
Start: november
Contact:
evelyne.lagrou@howest.be

STRATEGIC EXPERIENCE DESIGN

Kortrijk en Brugge

De verschillende modules laten toe om de drie verschillende invalshoeken (gebruik , strategie en technologie) aan elkaar
te linken en de opgedane kennis toe te passen op eigen casus of concreet project. Je wordt hierin als deelnemer op maat
begeleid. Je komt terecht in een toekomstgericht netwerk van experten uit verschillende vakgebieden en innovatieve
bedrijven die koploper zijn in hun sector.
Ben je een ambitieuze (toekomstige) professional die naast uitvoerende opdrachten ook strategische taken binnen
de organisatie wil opnemen? Breid je kennis verder uit richting design thinking, user experience , prototyping en
technological feasability ? Na succesvolle voltooiing van dit postgraduaat kun je binnen je eigen organisatie een nieuwe
of meer strategische rol opnemen in innovatietrajecten en mee vorm geven aan radicale transformaties en heb je alvast
een eerste uitgewerkte case op zak.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dag- en avondonderwijs
Studiepunten: 20 SP
Duur: 1 jaar
Start: oktober
Contact:
arno.van.haverbeke@howest.be

Kortrijk en bij bedrijven

Contact:
julie.bruggeman@howest.be
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SAMENLEVING EN
SOCIALE INTERACTIE

DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzaamheid en internationale solidariteit, iets voor jou?
Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de
klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen
voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en
solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en
ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.
Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je
professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje
bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. We
bieden je vier maanden input via tal van experten. Zij geven je
een inleiding in duurzame ontwikkeling (de SDG’s), en zoomen
daarna in op de 5 P’s: duurzaam leefmilieu (planet), duurzaam
ondernemen (prosperity), duurzaam samenleven (people),
duurzaam internationaal samenwerken (partnership) en
duurzame vrede en rechtvaardigheid (peace).

MIGRATION AND REFUGEES

Ben je getriggerd door het werken met mensen op de vlucht?
Al 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 zal je je helemaal
thuis voelen in het Engelstalige international postgraduate
certificate : Migration and Refugees.
Dit bestaat uit twee semesters. Het eerste, eerder
theoretische semester omvat onder meer lezingen, field trips,
groepswerk, getuigenissen van mensen op het terrein, en
contact met mensen die op de vlucht zijn. Je krijgt zo inzicht
in de methodieken die in de praktijk worden gebruikt, en je
scherpt je sociale skills aan. Wil je dit theoretische semester
versterken met praktijkervaring? Dan kan je dit combineren
met een stage van drie maanden in het voorjaar.

Je kan de opgedane kennis en inzichten verdiepen tijdens
een stage van vier maanden in binnen- of buitenland. Met
deze opleiding leg je de basis voor verdere betrokkenheid bij
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, professioneel
of als vrijwilliger.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 60 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Kortrijk
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Type: international postgraduate certificate
Taal: Engels
Vorm: dagonderwijs
Studiepunten: 30 tot 60 SP
Duur: 0,5 tot 1 jaar
Start: september
Contact:
kurt.debaere@howest.be

Brugge

Contact:
sarah.de.vriendt@howest.be
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ARCHITECTUUR,
BOUW & ENERGIE

BIM-EXPERT-MODELER

CIRCULAIR BOUWEN

Je hebt al de eerste stappen in BIM gezet? Met deze opleiding
kan je jouw BIM-skills op modelleerniveau uitdiepen. Zo word
je een expert in eigen modelomgeving en krijg je inzicht in de
mogelijkheden van de andere meest gebruikte pakketten, voor
zowel architectuur als engineering.

Circulair bouwen gaat veel verder dan het hergebruik van
materialen. Wie circulair bouwt, doet dit op de fundamenten
van een circulaire omgeving. Dit postgraduaat maakt je
wegwijs in de principes achter circulaire stedenbouw en
een circulair gebouwontwerp.

Je maakt deelmodellen op volgens modelrichtlijnen en je leert
die in een gecoördineerd model beoordelen via model checkers.
Je zet de eerste stappen in parametrisch design en ontdekt de
mogelijkheden van VR/AR en point clouds.

In de module Circulaire Stedenbouw reiken we je
handvatten aan om de transitie naar circulaire steden &
gemeenten te versnellen. We zoomen in op het sluiten van
kringlopen (denk aan hergebruik van sites en gebouwen,
modulair en veranderingsgericht bouwen, lokale
energieopwekking en opslag, lokale waterzuivering…).
Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op circulaire
gebouwontwerp. Binnen deze module streven we naar een
gebouwontwerp dat op alle vlakken geïntegreerd wordt in
de transitie naar een circulaire economie.

Gerenommeerde specialisten uit de bouwsector delen hun
expertise en knowhow via lezingen, workshops, casestudies,
ateliersessies en getuigenissen. Zo worden theorie, visie en
praktijkgerichtheid gecombineerd.
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. met de Confederatie
Bouw.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 30 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge
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Deze opleiding is een samenwerking tussen Howest en het
Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen
(VIBE), met steun van het Fonds ING Voor een meer circulaire
economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Type: postgraduaat
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: 30 SP
Duur: 1 jaar
Start: september en februari
Contact:
pieter.vandewalle@howest.be

Brugge

Contact:
hannelore.goens@howest.be
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MICRODEGREES BIJ HOWEST
Bedrijf,Communicatie & Toerisme
Start-Up School

70

Digital Office Tools @home

71

Human Resource Management @home

71

Transformatie & ICT
AI @home

72

AI @home Pro

72

AI for Healthcare

73

Blockchain @home

74

Cyber Security Professional @home : Essentials & Expert

75

Laboratorium Technologie
AI for Healthcare

76

Preventieve Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn
Healthcare voorbereidingsprogramma

77

BEDRIJF,COMMUNICATIE
& TOERISME

START-UP SCHOOL

Bij Howest ondersteunen en coachen we al jaren ondernemende studenten, van idee tot realisatie. We
weten dus hoe belangrijk de juiste omkadering is voor het uitbouwen van een succesvolle start-up. En
dat is wat we bieden met de Start-Up School: kennis, expertise, een netwerk en werkruimte. Alles om
startende ondernemers vleugels te geven!
Neem dus deel aan de Start-Up School en bouw je eigen bedrijf uit met kennis op maat. Je combineert
daarbij ondernemen met deeltijds studeren (minimum 30 studiepunten). Alle studenten volgen een
coachingsvak (6 studiepunten). Zo kunnen we wekelijks jouw vooruitgang volgen en problemen helpen
wegwerken. Met de overige 24 studiepunten stellen we een traject à la carte op. Je kan hiervoor kiezen uit
quasi alle vakken die aan Howest worden aangeboden.

Wil je jouw (toekomstige) professionele leven een stuk
makkelijker maken? Wil je alle handige tips en tricks van pc- en
cloudtools leren kennen? Het onderste uit de kan van MS Word
en Excel halen? Of resultaten leren integreren en visualiseren?
Dan is dit microdegree een prima uitvalsbasis.
We zoomen onder meer in op pc-tools, Office 365, cloud tools
en sociale media. We gaan uitgebreid in op MS Word en Excel,
en bekijken gegevensbeheer, datatransfer binnen MS Office,
en de mogelijkheden van Basis PowerBI.

Buiten de lesmomenten kan je meteen werk maken van de opstart van jouw bedrijf. Je krijgt daarbij alle
ondersteuning waarvan je maar kan dromen: een-op-een coaching, gratis werkruimte in een incubator
van Howest, toegang tot externe expertise en een ruim netwerk.

We bieden dit microdegree volledig in zelfstudie aan.
Regelmatig worden vrijblijvend online contactmomenten
georganiseerd voor vragen of problemen.

Type: microdegree
Taal: nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Studiepunten: minimum 30 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Type: microdegree
Taal: Nederlands
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 16 SP
Duur: 1 jaar
Start: september

Kortrijk en Brugge
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DIGITAL OFFICE TOOLS
@HOME

Contact:
vic.vansevenant@howest.be

@home

HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT @HOME

Of het nu gaat om burn-outpreventie, competentiemanagement,
changemanagement of wendbaar en werkbaar werk: alle
toekomstgerichte bedrijven of organisaties moeten investeren
in Human Resource Management, zowel een kleine organisatie
als een multinational. De HR-manager zal in de toekomst meer
en meer deel uitmaken van de strategische stuurgroep.
Met dit microdegree helpen we je om trendsetter te worden op
het gebied van het nieuwe HRM. Naast inzicht in de evolutie in
HRM, word je specialist in werving en selectie, sociale wetgeving
en loonadministratie. Je krijgt bovendien de kans om de laatste
trends in HRM te verkennen.

Type: microdegree
Taal: Nederlands
Vorm: grotendeels afstandsonderwijs
Studiepunten: 35 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Contact:
patricia.willaert@howest.be

Brugge en @home

Contact:
diane.debruyne@howest.be

Howest Academy / 71

DIGITALE
TRANSFORMATIE & ICT

AI @HOME

AI @HOME PRO

Machine learning en deep learning zijn dankzij krachtige
frameworks en cloud services binnen het bereik van iedere
ICT’er. Heb je ervaring met software engineering en wil je je
upgraden tot AI-ontwikkelaar, dan is deze opleiding de juiste
match.
We zorgen ervoor dat je de technieken van machine learning
en deep learning in de vingers krijgt. Inzichten puren uit data,
voorspellingen doen of automatisch patronen herkennen en
classificeren: dit zal jouw mogelijkheden als ontwikkelaar een
enorme boost geven.
In de module Machine Learning leer je de juiste algoritmes
kiezen, trainen, evalueren en de prestaties ervan verbeteren. In
de module Deep Learning zoomen we in op neurale netwerken
en bekijken we onder meer convolutional neural networks en
reinforcement learning.

Type: microdegree
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 12 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
@home
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Contact:
johan.de.gelas@howest.be

Eens je weet hoe je AI-modellen kan ontwikkelen, is de
volgende stap om ze in productie te brengen. Je leert dit in
twee modules, MLOps en Advanced AI.
Naast verbeteringen in de code, verbetert een goede AIsoftwareoplossing constant de gebruikte modellen door op
nieuwe data te hertrainen. Dit is een extra laag complexiteit,
de zogenaamde devops voor Machine Learning of MLOps. We
bekijken web API’s, Docker en Kubernetes, cloud deployment
op Google (Vertex AI) en Azure machine learning services. Je
leert dit proces automatiseren in Python en CLI-tools en maakt
kennis met Kubeflow en Mlflow.
In de module Advanced AI bespreken we toepassingsdomeinen
van AI zoals advanced computer vision, advanced NLP,
generatieve neurale netwerken en multiple-input multipleoutput systemen. We zoomen ook in op reinforcement
learning en deep reinforcement learning. Deze leerstrategieën
vind je vooral terug bij zelflerende robots, optimalisatie van
industriële processen, computergames, self-driving cars en
gepersonaliseerde aanbevelingen. Daarnaast bekijken we
optimalisatie- en simulatietechnieken om leeralgoritmen te
verbeteren.
Type: microdegree
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 12 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
@home

Contact:
johan.de.gelas@howest.be

AI FOR HEALTHCARE

In deze opleiding krijg je niet enkel inzicht in de impact van AI
op de zorgsector maar leer je ook AI toepassen in reallife cases.
Uniek is dat je eerst een crashcourse in de biomedische materie
en context krijgt, om daarna met de specifieke data aan de slag
te gaan.
AI is op dit moment ‘narrow’ AI: software die kan leren om een
strikt omschreven taak uit te voeren. Deze ‘narrow’ AI biedt
bijzondere mogelijkheden in de gezondheidszorg, denk maar
aan een accuratere diagnose, medicijnen aangepast aan ons
fenotype, en het ondersteunen van artsen 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 maar
enkele van de onderwerpen waarmee je in deze cursus praktisch
aan de slag gaat. Je leert daarbij zowel relatief eenvoudige
regressietechnieken als complexe deep learning.

Type: microdegree
Taal: Engels
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 6 SP
Duur: 0,5 jaar
Start: februari
@home

Contact:
johan.de.gelas@howest.be
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BLOCKCHAIN @HOME

Blockchaintechnologie biedt heel wat mogelijkheden in
uiteenlopende domeinen, van logistiek over vastgoed en
onderwijs tot de zorgsector. Toch blijven deze mogelijkheden in
de praktijk nog te vaak onbenut. Heb je programmeerervaring
en wil je de mogelijkheden van blockchaintechnologie
verkennen én verwerven? Dan is deze microdegree een goede
match.
De opleiding bestaat uit vier onderdelen. Met Blockchain
Architecture & Development krijg je de fundamenten van
de technologie mee. In Blockchain Development & Smart
Contracting leer je slimme contracten ontwikkelen om logica
aan je blockchain toe te voegen. In het tweede semester ga
je praktisch aan de slag en verken je mogelijke Blockchain
Solutions en pas je die ook toe in een concreet project.
Diepgaande technische sessies worden zo gecombineerd met
hands-on ervaringen.

Type: microdegree
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: grotendeels afstandsonderwijs
Studiepunten: 17 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Brugge en @home
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Contact:
gene.vangampelaere@howest.be

CYBER SECURITY PROFESSIONAL @HOME :
ESSENTIALS & EXPERT

SnapChat, LinkedIn, Dropbox, Yahoo! Dit is nog maar een kleine selectie van grote bedrijven die te maken
kregen met cybercriminaliteit. De vraag naar specialisten die zorgen voor meer veiligheid en privacy in de
digitale wereld, is dan ook nog nooit zo groot geweest.
Met deze microdegree word je ondergedompeld in de allernieuwste technologieën en technieken op het
vlak van cybersecurity, cybercrime en cyberwarfare. Je verdiept je in specifieke problemen van beveiliging
en je leert vooral hoe bedrijven en organisaties zich ertegen kunnen wapenen.
Deze opleiding wordt ondersteund door Cyber Security Coalition vzw. Dankzij de @home-formule kan je
werk en studies vlot combineren. Je kiest zelf wanneer je wil studeren en ons team begeleidt jou via het
internet. Er zijn ook enkele contactmomenten op de campus voorzien.
Dit traject bestaat uit 2 afzonderlijke opleidingen die elkaar opvolgen: Cyber Security Professional@Home
Essentials & Expert.
Beide trajecten zijn gespreid over 1 academiejaar om werk en studie te kunnen combineren.

Type: microdegree
Taal: Nederlands met Engelstalig lesmateriaal
Vorm: grotendeels afstandsonderwijs
Studiepunten: 15 SP per opleiding
Duur: 1 per opleiding
Start: september
Brugge en @home

Contact:
gene.vangampelaere@howest.be
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PREVENTIEVE
GEZONDHEID, SPORT,
ZORG & WELZIJN

LABORATORIUM
TECHNOLOGIE

AI FOR HEALTHCARE

HEALTHCARE VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

In deze opleiding krijg je niet enkel inzicht in de impact van AI
op de zorgsector maar leer je ook AI toepassen in reallife cases.
Uniek is dat je eerst een crashcourse in de biomedische materie
en context krijgt, om daarna met de specifieke data aan de slag
te gaan.

Je bent geboeid door de medische wereld en je hebt een hart
voor patiënten, maar nog niet de nodige medische voorkennis
om een zorgopleiding te volgen? Met dit programma kan je je
voorbereiden op een beroepsopleiding in de complementaire
gezondheidszorg.

AI is op dit moment ‘narrow’ AI: software die kan leren om een
strikt omschreven taak uit te voeren. Deze ‘narrow’ AI biedt
bijzondere mogelijkheden in de gezondheidszorg, denk maar
aan een accuratere diagnose, medicijnen aangepast aan ons
fenotype, en het ondersteunen van artsen bij het verwerken
van medische data zodat zij meer tijd kunnen spenderen aan
de patiënt.

We reiken je kennis van de medische basisvakken aan, we
maken je wegwijs in de medische terminologie, en je verdiept je
in de structuren en functies van het menselijke lichaam.

Het classificeren van ziektes (al dan niet aan de hand van
foto’s), het analyseren van ECG-data en DNA-sequenties zijn
maar enkele van de onderwerpen waarmee je in deze cursus
praktisch aan de slag gaat. Je leert daarbij zowel relatief
eenvoudige regressietechnieken als complexe deep learning.

Type: microdegree
Taal: Engels
Vorm: afstandsonderwijs
Studiepunten: 6 SP
Duur: 0,5 jaar
Start: februari
@home
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Dankzij deze @home opleiding, kies je zelf wanneer je
wil studeren. Een team begeleidt jou online. Er zijn ook
contactmomenten op de campus voorzien. Deze @home
opleiding is geen kopie van de dagopleidingen. De lectoren
passen hun colleges en opdrachten aan de noden van het
afstandsonderwijs aan.

Type: microdegree
Taal: Nederlands
Vorm: grotendeels afstandsonderwijs
Studiepunten: 12 SP
Duur: 1 jaar
Start: september
Contact:
johan.de.gelas@howest.be

Brugge en @home

Contact:
diane.debruyne@howest.be
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NAVORMINGEN BIJ HOWEST
Je hebt het uiteraard al lang door: met één diploma kom je er niet voor de rest van je loopbaan. Trends
en technologieën veranderen zo snel dat je regelmatig moet bijscholen. Navormingen zijn alvast een
prima manier om up-to-date te blijven in je vakgebied. Je krijgt op korte tijd gebalde inhoudelijke informatie mee.
Er zijn verschillende formats van navorming; het kan bijvoorbeeld gaan om thema-avonden, studiedagen,
webinars of een cyclus van masterclasses. Na deelname krijg je geen officieel diploma of getuigschrift,
maar je hebt er wel actuele kennis bij. Navorming is ook een uitstekende manier om je netwerk uit te
breiden. Je ontmoet er heel wat collega’s en maakt kennis met topexperten uit het werkveld.
Met Howest Academy zetten we graag in op navorming. Zo blijven we je partner in leren, een leven lang.
Hieronder vind je een beperkte selectie uit ons uitgebreide navormingsaanbod per interesseveld. Op
onze website : howest.be/academy vind je het volledige aanbod terug. Je houdt die dus best in de gaten
als je helemaal mee wil blijven.

Bedrijf,Communicatie & Toerisme
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Chinese Taal
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BEDRIJF, COMMUNICATIE
& TOERISME

DIGITALE
TRANSFORMATIE & ICT

CHINESE TAAL

Het Confuciusinstituut van Howest zet in op de verspreiding
van de Chinese taal en cultuur. Het maakt deel uit van een
wereldwijd netwerk van meer dan driehonderd instituten.
Deze instituten zijn telkens een samenwerkingsverband tussen
een Chinese en een lokale hogeronderwijsinstelling.
De cursus Chinees helpt je om een solide basis te leggen voor
verdere studie van de Chinese taal. We geven je de elementaire
grammatica en woordenschat van het Chinees mee. De nadruk
ligt op luisteren en spreken. Je leert de vier tonen herkennen en
zelf uitspreken, waarna je eenvoudige gesprekken leert voeren
over algemene onderwerpen.

BUSINESS INTELLIGENTIE

Data zit in de systemen van een bedrijf of organisatie. Hoe
kan je ze zichtbaar maken zodat ze je business ondersteunen,
inzicht verschaffen en leiden tot betere processen? Howest en
HumanITi slaan hiervoor de handen in elkaar.
Vanuit Howest krijg je de theoretische onderbouw voor het
betrouwbaar rapporteren van data. HumanITi levert de
business data: Willie Wonka en de chocoladefabriek zijn de rode
draad in het praktische gedeelte van deze cursus. De hands-on
oefeningen worden in Microsoft Power BI uitgevoerd.

BLOCKCHAIN ACADEMY

Transport & logistiek, vastgoed, onderwijs, de zorgsector, de
financiële wereld, de overheid: blockchaintechnologie heeft het
potentieel om zowat alle sectoren die je maar kan bedenken
grondig te veranderen. De impact zou dus wel eens een stuk
groter kunnen zijn dan die van het internet zoveel jaren terug.
Toch blijven we nog te vaak steken in negatieve berichtgeving
en durven we niet voorbij klassieke manieren van transacties
kijken.
Met de Blockchain Academy brengen we studenten, docenten,
onderzoekers, experten én gebruikers samen om te kijken
wat de impact van blockchain kan zijn, hoe we de technologie
praktisch kunnen inzetten, hoe het zit met wettelijke en andere
kaders, enz. Dankzij een reeks gerichte seminaries, testimonials
en workshops, zit je op de eerste rij om de nieuwste inzichten
rond blockchain mee te krijgen.
Meer info ? shane.deconinck@howest.be

CYBERSECURITY ACADEMY

Bescherming tegen cyberaanvallen is in ieder geval geen keuze
meer maar een must: de aanvallen gebeuren steeds vaker,
ze zijn slimmer, ze zijn vaak gerichter en ze kunnen heel wat
schade aanrichten. Maar welke ‘verdediging’ je best kiest en
hoe en wanneer je die moet toepassen, is niet altijd evident. Er
komen heel veel aspecten bij kijken.
Met de Cybersecurity Academy brengen we daarom
mensen uit de informatica- en securitywereld samen met
beslissingsnemers in het bedrijfsleven (inclusief overheden en
zorginstellingen).
We laten je kennismaken met wetenschappers uit
uiteenlopende disciplines, en aan de hand van praktijkcases
maken we de mogelijkheden concreet.
Via een reeks van seminaries, hands-on trainingen,
masterclasses, enz. helpen we je om een integrale visie
op digitale veiligheid te ontwikkelen, met aandacht voor
zowel technische, juridische, bestuurlijke, psychologische
als economische aspecten. Met die theoretische bagage, de
praktijkcases én het netwerk van experten dat je zo opbouwt,
ben je alvast veel beter voorbereid op cybercrime.
Meer info ? kurt.callewaert@howest.be

Type: navorming
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs of afstandsonderwijs
Duur: 3 maanden
Start: maart

Type: navorming
Taal: Nederlands en Chinees
Vorm: avondonderwijs
Duur: 1 jaar
Start: september

Brugge & Kortrijk

Howest / 80

Contact:
confucius@howest.be

Kortrijk

Contact:
ann.deraedt@howest.be
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FINTECH ACADEMY

FinTech is het inzetten van technologie voor innovatieve
processen, producten of diensten in de financiële sector.
Traditionele financiële spelers krijgen er nu al flink wat collega’s
uit de digitale wereld bij. Artificiële intelligentie, blockchain,
augmented reality, robot process automation, enz. hebben
één ding gemeen: ze houden ook voor de financiële sector
geweldig veel mogelijkheden in. Van het overbodig maken van
de bankiers zoals we ze vandaag kennen tot een digitale munt.
In de financiële sector spelen privacy en security evenwel
misschien nog een grotere rol dan in andere sectoren. Het
toepassen van nieuwe technologieën moet dus ‘safe’ zijn of
financiële acties extra ‘safe’ helpen maken. Samen met lectoren,
onderzoekers, innovatoren, en experten uit de financiële wereld
gaan we op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen, en delen
we die met iedereen die met FinTech aan de slag wil.
Meer info ? jan.willem.brands@howest.be
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XR ACADEMY

XR staat voor extended reality en is de overkoepelende term
voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality
(MR) en andere immersieve technologieën. Dankzij XR kan je
de fysieke en de digitale wereld verbinden op manieren die we
alleen uit sciencefiction kennen (‘Beam me up, Scotty’!). Die zijn
vandaag helemaal realiteit, en geen fictie meer.
Maar wat kan je met al die baanbrekende technologieën
aanvangen? Hoe kan XR een bedrijf of organisatie beter maken?
Wat kan het opleveren voor klanten of medewerkers? In de
XR
Academy
verkennen
we
de
concrete
toepassingsmogelijkheden van XR. We duiken onder in XR,
VR, AR, 360, Holoride, Holoportation, Holofurnish, Remote
Reality, 3D, 4D én dieper. We komen vooral terug boven met
inspirerende voorbeelden en praktische tips om met XR aan de
slag te gaan.
Meer info ? jelle.demanet@howest.be
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FUTUREPROOF
ONDERWIJS & PEDAGOGIE

DIGITAAL EVALUEREN IN DE KLAS

Digitaal evalueren kan jouw werklast als leerkracht verminderen
én het leerproces van de leerlingen versterken. In dit @home
vormingstraject belichten we daarom de mogelijkheden van
technologie om verschillende manieren van evaluatie toe te
passen. We bekijken wat de wetenschap en onderzoek ons
leren en koppelen dit aan tal van praktische toepassingen en
vernieuwende inzichten.
De vorming is ervaringsgericht, bouwt verder op jouw eigen
expertise en is doorspekt van tips & tricks. Wil je je na het
volgen van dit traject verder verdiepen, dan kan je het volledige
postgraduaat Digitale didactiek te volgen. Je wordt dan
vrijgesteld voor het opleidingsonderdeel Digitaal evalueren.

WERKEN MET OUDERS EN KINDEREN

Howest en OU-KI vzw slaan de handen in elkaar voor deze
unieke eenjarige opleiding, gebaseerd op de principes van
Françoise Dolto. Françoise Dolto (1908-1988) was een Franse
kinderarts en analytica. Haar werk stond volledig in het teken
van het kind – van baby tot adolescent – en zijn of haar ouders.
Deze navorming is geen therapie-opleiding, maar wel een
oefening in het verwerven van een unieke kijk op de band
tussen ouders en kinderen. Op het programma staan de
psychoanalytische visie van Françoise Dolto op de allerjongsten,
haar focus op taal, haar theorie over het onbewust lichaamsbeeld
en over de psychische ontwikkeling van het jonge kind, telkens
in relatie tot de ouders. Verder bekijken we concrete realisaties
gebaseerd op haar filosofie, zoals scholen en Villa Ou-ki. Er is
ook ruimte voor de visie en methodieken van andere auteurs
(spelvormen, sprookjes, enz.).

Je volgt het traject op eigen tempo volgen en krijgt tegelijk
persoonlijke begeleiding. Een absolute aanrader voor wie
meestapt in de digitale transformatie!

Type: navorming
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs en grotendeels afstandsonderwijs
Duur: 3 maanden
Start: februari

Brugge
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Contact:
griet.bogaert@howest.be

Type: navorming
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Duur: 9 lesdagen
Start: september

Brugge

Contact:
academy@howest.be
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LABORATORIUMTECHNOLOGIE

TOEGEPASTE BIO-INFORMATICA IN DE
MEDISCHE MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

Er is in de jobmarkt een groeiende behoefte aan
competente medewerkers in de moleculaire
diagnostiek die ook vertrouwd zijn met bioinformatica. Met deze opleiding krijg je inzicht in de
bio-informaticaprocessen die worden toegepast in
de medische moleculaire diagnostiek. Via oefeningen
zoals blasten en data-analyse verwerf je extra skills.
Je leert de theorie ook toepassen aan de hand van
een casestudy, waarbij je ingaat op dataveiligheid en
IT-infrastructuur. Als sluitstuk van de opleiding is er
een symposium over nieuwe trends en evoluties.
Deze navormingscyclus wordt georganiseerd in
samenwerking met AZ Sint-Jan ziekenhuis Brugge
en het Centrum voor Medische Genetica (UZ Gent).
Aanvullende initiatieven
Naast meerdaagse navormingscycli,
organiseert de bacheloropleiding Biomedische
Laboratoriumtechnologie regelmatig één- of
tweedaagse seminaries en studiedagen. Voor meer
informatie hieromtrent kun je ook steeds bij
griet.vanbillemont@howest.be terecht.

PREVENTIEVE GEZONDHEID,
SPORT, ZORG & WELZIJN

SLAAPSCHOOL

Opleiding tot slaapcoach bij baby’s, kinderen en jongeren
Slaapproblemen bij kinderen komen vaak voor; zowat één kind op drie krijgt er vroeg of laat mee te
maken. Er is dus een grote nood om deze patiëntjes en hun ouders adequaat en met de juiste informatie
te helpen.
In deze opleiding richten we ons naar kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Het aanpakken
van slaapproblemen is zeer specifiek volgens de leeftijd van het kind.
Opleiding tot slaapcoach bij volwassenen
Eén op drie mensen beweert regelmatig slecht te slapen en ongeveer één op zes belandt voor dit
probleem bij de huisarts. Slapen is een natuurlijk proces, maar kan door allerhande oorzaken verstoord
zijn geraakt. Mensen met chronisch slaaptekort ondervinden tal van gevolgen zowel op lichamelijk als op
psychisch vlak. Je algemene weerstand en levensvitaliteit dalen en je krijgt talrijke klachten zoals hoofdpijn,
chronische vermoeidheid of depressie.
Dankzij deze slaapcursus kan je mensen met slaapmoeilijkheden helpen. Je kan ze inzicht geven in hun
verstoord slaappatroon, en vaardigheden aanreiken om geleidelijk opnieuw een normaal slaappatroon
te verkrijgen.
Meer info kan je vinden bij onze partner op www.iczo.be.

Type: navorming
Taal: Nederlands
Vorm: deeltijds dagonderwijs
Duur: 7 lesdagen

Contact:
griet.vanbillemont@howest.be
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VAN STUDIEGELD TOT STUDIEPUNTEN

HOE EN WANNEER INSCHRIJVEN?

Bij al onze opleidingen vind je de praktische informatie terug, en de contactpersoon bij wie
je terechtkan voor vragen over de opleiding. Maar misschien heb je nog andere, algemene
vragen? Check hier een aantal FAQ’s, of surf naar howest.be/academy.

Hoe zit het met verminderd studiegeld?
Verminderd studiegeld is grotendeels voorbehouden voor studenten
met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten
en bachelors). Inschrijvingsgelden voor de meeste vervolgopleidingen
zoals postgraduaten, microdegrees en navormingen komen niet in
aanmerking voor studiebeurstarief.
Wat zijn studiepunten?
Studiepunten zijn dé rekeneenheid binnen het Vlaamse hoger onderwijs.
Ze drukken studietijd en het gewicht van een opleidingsonderdeel
binnen een opleiding uit. Eén studiepunt komt ongeveer overeen met
25 tot 30 uur studietijd. Studietijd omvat de lessen (colleges), practica,
voorbereidingen en ook zelfstudie.
In een voltijds regulier studieprogramma leg je 60 studiepunten per
jaar af. Een graduaatsopleiding telt doorgaans 120 studiepunten, een
professionele bachelor 180 studiepunten. Een postgraduaat bestaat
minimaal uit 20 studiepunten en kan lopen over meerdere semesters.

Hopelijk hebben we je met dit overzicht getriggerd en kan je
niet wachten om je kennis te verruimen en je kansen op een
fantastische job te verhogen.
Wil je graag instappen? Check dan bij de opleiding van je keuze
wanneer ze wordt aangeboden of wanneer je kan instappen.
We organiseren immers niet alle vervolgopleidingen elk jaar;
soms lopen ze over twee jaar. En sommige opleidingen lopen
enkel in het eerste of het tweede semester. Maar we bieden
ook heel wat opleidingen modulair aan zodat je kan instappen
wanneer je wil.
Je hoeft dus nooit lang te wachten bij ons! Wil je al meteen
inschrijven? Neem dan contact op met de contactpersoon
van die opleiding. Hij of zij kan je alle informatie bezorgen,
zowel over de kostprijs van de opleiding als over vrijstellingen,
studiepunten, enz.

Krijg ik een diploma, getuigschrift of attest?
Afhankelijk van het type opleiding, kan je een diploma, getuigschrift of
attest van deelname behalen. Deze informatie vind je bij elke opleiding
op onze website terug.
Heb je hier toch nog vragen over, stel die dan aan de contactpersoon
van de opleiding of stuur een mail naar howestacademy@howest.be.
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Heb je nog vragen?
Contacteer howestacademy@howest.be.
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T3

“ONCE YOU STOP LEARNING
YOU START DYING”
- ALBERT EINSTEIN -

Je mag nog zo’n vooruitstrevende basisopleiding hebben gevolgd: eens je
afgezwaaid bent, veroudert je kennis snel. Want de wereld staat niet stil
natuurlijk, nieuwe trends en technologieën volgen elkaar in snel tempo op.
Wil je ‘mee’ blijven, dan is levenslang leren een must. Bij Howest doen we
nóg beter: we zorgen dat je op kop kan lopen. Want wij stoppen niet bij
futureproof. ‘Anticipating the future’: dat is onze drive.

Kom dus snel met ons kennismaken. Duik in ons aanbod van flexibele
tracks, hyperactuele postgraduaten, microdegrees, en nog veel meer.
Maak deel uit van Howest Academy en je hebt meteen toegang tot een
wereld van spannende veranderingen en verrassende inzichten.
Tot snel!
Nele Dekeyser, diensthoofd Leven Lang Leren

2022 - Vervolgopleidingen brochure Howest Academy

We doen dat op onze eigen(gereide) manier: atypisch, creatief, innovatief
en ondernemend. Met veel aandacht voor de allernieuwste inzichten en
met warme interesse in jouw professionele en persoonlijke groei.

