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Welkom!
Heb je een zwak voor de bedrijfswereld? Wil je een
krak worden in logistiek, een marketingdier een
cijferspecialist of wil je in het buitenland carrière
maken? Volg je de digitale evoluties op de voet?
Geloof je in de toegevoegde waarde als expert voor
bedrijven, organisaties of sportclubs? Dan is de
bachelor Bedrijfsmanagement iets voor jou!
De keuze tussen 4 afstudeerrichtingen, 6 keuze
trajecten en 6 specialisatietrajecten maakt van deze
praktijkgerichte opleiding helemaal je ding.

Via opdrachten voor het
werkveld naar een job in
het werkveld
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Onze studenten Bedrijfsmanagement kiezen in de
eerste plaats voor de specialisatie van hun keuze
binnen deze opleiding. Echt verrassend is dat niet.
Ze geven namelijk een goed beeld waar de student
later met zijn/haar diploma voor een job terecht
kan. Dat is precies wat onze lectoren voor ogen
houden: van jou een vakexpert maken die bedrijven
en
organisaties
zal
ondersteunen
met
gespecialiseerd advies. Theorie vormt de basis,
maar de meeste aandacht gaat naar de praktijk.
Werkplekleren, cases, real life opdrachten, stages,
gastsprekers, bedrijfsbezoeken, … Stuk voor stuk
brengen ze je in contact met het werkveld. Niet af
en toe, net voor je afstudeert en algemeen, maar
frequent, vanaf het eerste jaar en met een focus op
je specifieke afstudeerrichting. Het doel van de
opleiding Bedrijfsmanagement is je op te leiden tot
een T-shaped professional: een vakspecialist die
zachte, vakoverstijgende competenties weet te
combineren met harde, beroepsspecifieke skills.
Allebei zijn ze cruciaal in de beroepspraktijk.
Enerzijds groei je uit tot een specialist in marketing,
logistiek, verzekeringen, vastgoed, fiscaliteit,
accountancy, human resources, consultancy,
internationale
handel
of
sport
business
management, anderzijds word je een klantgerichte
teamplayer die kan samenwerken met andere
afdelingen en disciplines. Daarbij vormt ook de
ontwikkeling van je digitale skills een rode draad.

“

De afstudeerrichtingen bereiden je
voor op een specifiek beroep (met
toekomst). Daarbij verliezen we de link
met het werkveld nooit uit het oog.

“

Persoonlijk en future proof
Wat onze studenten Bedrijfsmanagement verwachten?
Dat varieert. De ene is geboeid door de cijfers en de
boekhouding van een bedrijf, de andere wil de geheimen van
de bedrijfsprocessen ontrafelen en nog een andere heeft oog
voor het commerciële, logistieke of marketingaspect van de
bedrijfswereld. Inspelen op deze individuele interesses doen
we met de afstudeerspecifieke opleidingsonderdelen. De
overkoepelende vakken geven je van hun kant een brede
bedrijfseconomische basis. Sleutelwoorden daarbij zijn:
ondernemerschap, innovatie, internationaal, economie en
beroepsgericht. Toekomstgericht ook, want de bedrijfswereld
beweegt continu en digitaal wordt steeds vaker het nieuwe
normaal. Daarom gaan we voor dynamische inhoud die
inspeelt op trends en evoluties. Dat we je digitale skills
over de afstudeerrichtingen heen en ook op maat van de

afstudeerrichting ontwikkelen, maakt deze opleiding future
proof, net als het (knelpunt)beroep waarop ze je voorbereidt.
In de opleiding ligt de focus op het leren met en in het werkveld,
en dit vanaf het eerste jaar. Onze docenten zijn daarbij een
essentiële schakel. Zij komen vaak uit de praktijk of staan er nog
met een voet in. Ze kennen hun studenten bij naam, staan open
voor vragen en hanteren een persoonlijke aanpak. Directer
dan op stage wordt het contact met de werkwereld niet. Howest
laat je daarom al in het tweede jaar van je eerste bedrijfsstage
proeven. Kan je niet wachten? In onze incubator geven we je de
kans om al tijdens je studies te ondernemen. Kijk je graag over
de grenzen heen? Een deel van je opleiding in het buitenland of
een internationale stage verruimen je blik op de bedrijfswereld.
De inkomende Erasmusstudenten in de les zorgen dan weer
voor een internationale touch op het thuisfront.
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In het eerste jaar kies je al tussen een van de vier afstudeerrichtingen of zeven
keuzetrajecten. Naast een brede bedrijfseconomische basis krijg je zo van bij het
begin specifieke vakken aangereikt.

Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit:
Als boekhouder of financieel adviseur speel je een cruciale
rol binnen de organisatie waarvoor je werkt. Je kijkt naar
cijfers, analyseert ze en vertaalt ze in concrete adviezen. Een
divers takenpakket en een wetgeving die constant evolueert,
zorgen voor een boeiende job. Door de toenemende
digitalisering verschuift de focus steeds meer van het
uitvoeren van boekhoudkundige taken naar adviesverlening.

» Studieprogramma op pagina 6
Afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen:
Als bachelor in het financie- en verzekeringswezen ben
je een persoonlijke consultant en vertrouwenspersoon.
Jij weet precies welke risico’s een klant loopt, hoe hij best
zijn beleggingsportefeuille samenstelt, welke verzekeringen
voor hem aangewezen zijn en hoe hij zijn vermogen optimaal
opbouwt en overdraagt naar de volgende generatie. Een
brede kennis over de vastgoedmarkt laat toe dat je ook in
de immo-sector aan de slag kan. Goed om weten: Howest is
erkend als extern examencentrum voor het behalen van het
officiële attest kredietbemiddeling.
Wie dit wenst, kan vanaf het tweede jaar kiezen voor één van
de drie specialisatietrajecten:
• Financial Advisor
• Insurance Advisor
• Real Estate Advisor

» Studieprogramma’s op pagina 7-10
Afstudeerrichting Marketing:
Als sales of marketeer win je het hart van de klant in een
wereld die steeds digitaler wordt en waar de trends elkaar
snel opvolgen. 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 future
proof. Wil je het ene moment analytisch denken en het
andere zot uit de hoek komen? Neem je graag initiatief
en wil je als digital native vooral niet stilstaan? Dan is de
afstudeerrichting Marketing iets voor jou.

Vanaf het tweede jaar kies je voor een van de drie
specialisatietrajecten:
• Marketing & Sales
• Marketing & Events
• Digital Marketing

» Studieprogramma’s op pagina 11-13
Afstudeerrichting Supply Chain Management*:
Je carrière als supply chain manager zit boordevol
uitdagingen. Bijna alle bedrijven kijken voortdurend naar
hoe zij hun logistieke processen en de supply chain zo
effectief mogelijk kunnen invullen met gebruik van de
nieuwste technologieën. Ons land en de havens spelen
niet alleen een cruciale rol als logistieke draaischijf in de
wereld, ook de e-commerce markt blijft groeien en doet de
vraag om logistieke profielen groeien. Kortom: jobzekerheid
gegarandeerd.

» Studieprogramma op pagina 14
Keuzetraject Logistics Engineering
Ben je niet alleen gebeten door logistiek, transport en
techniek, maar heb je ook een passie voor data en IT? Kies
dan voor Logistics Engineering.
Dit nieuwe afstudeertraject is een nauwe samenwerking
tussen de opleidingen Supply Chain Management en
Toegepaste Informatica. Je krijgt de brede basiskennis
Supply Chain Management aangevuld met toekomstgerichte
IT-vakken zoals Bright Logistics, Blockchain, A.I., RPA, IOT. Zo
word je klaargestoomd tot de logistieke manager van de
toekomst.

» Studieprogramma op pagina 15
Keuzetraject Toegepaste Bedrijfseconomie:
Dit keuzetraject leidt je op tot een business consultant
die zich vastbijt in hoe bedrijven functioneren. Je begrijpt
hoe alles binnen een organisatie met elkaar verbonden is
en weet hoe je processen kan bijsturen en optimaliseren.
Dankzij jou vallen heel wat puzzelstukjes in elkaar. Je grootste
troeven? Je multi-inzetbaarheid en je helikopterzicht op de
verschillende afdelingen van een onderneming.

» Studieprogramma op pagina 16

Keuzetraject Business Engineering:
Wil je begrijpen hoe alles binnen een organisatie met
elkaar verbonden is en hoe je processen kan bijsturen en
optimaliseren? Heb je een grote passie voor data en ben
je gedreven om nieuwe technologieën te gebruiken die de
leefbaarheid van onze planeet ten goede zullen komen? Dan
is het keuzetraject Business Engineering precies wat je zoekt!
In dit traject krijg je de brede basiskennis Bedrijfs
management aangevuld met toekomstgerichte vakken zoals
Corporate Social Responsibility, Mobility & Energy of The
Future, Industry 4.0 en A.I.

» Studieprogramma op pagina 17
Keuzetraject International Business Management:
Droom je van een carrière in een internationaal bedrijf of
in het buitenland? Dan is dit keuzetraject voor jou gemaakt!
Een groot deel van de lessen volg je samen met studenten
van over de hele wereld, waardoor je meteen de kans
krijgt om je interculturele vaardigheden te oefenen, met
internationals te communiceren en een internationaal
netwerk uit te bouwen.
Via diverse werkveldprojecten in en met bedrijven leer je
samenwerken, een team aansturen, plannen, vergaderen,
presenteren en ontwikkel je je managementskills. Je wordt
dus volledig klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven!
Dit keuzetraject legt extra nadruk op ervaring opdoen
buiten België. In het derde jaar is dit ook geen vrijblijvende
optie meer en trek je voor minstens 1 semester naar het
buitenland.

» Studieprogramma op pagina 18
Keuzetraject HR Management:
Wil jij binnenkort meehelpen om het personeelsbeleid
van een bedrijf vorm te geven? Meebouwen aan gezonde
bedrijven en aan het werkgeluk van de werknemers? Dan
ben je bij het keuzetraject HR Management aan het juiste
adres.

gebruiken om het personeelsbeleid te ondersteunen, te
monitoren en bij te sturen. Hierdoor word je zowel een
‘people partner’ als een ‘organisatiepartner’. Daarnaast
bouw je expertise op in sociale wetgeving, de bouwsteen
voor elke HR-functie.

» Studieprogramma op pagina 19
Keuzetraject Sport Business Management:

nieuw!

Heb je een hart voor sport én voor bedrijfsmanagement?
Dan is het nieuwe keuzetraject Sport Business Management
iets voor jou.
Grote sportteams leveren veel meer dan sportieve prestaties
alleen. In wezen zijn het bedrijven die achter de schermen
gerund worden door een professioneel team.
In dit keuzetraject leer je hoe je ook buiten het terrein kan
bijdragen aan het succes van een sportclub. Je ontdekt alle
aspecten van ‘management in de sportwereld’: commercieel,
marketing, events, juridisch, … Innovatieve data-analyse en
social media spelen hierbij een belangrijke rol.

» Studieprogramma op pagina 20
Keuzetraject Chinese Business Studies:

nieuw!

Wil je later zakendoen in en met China? Ben je geboeid
door de Chinese taal, cultuur, geschiedenis en economie?
Dan is dit keuzetraject binnen de bacheloropleiding
Bedrijfsmanagement iets voor jou.
Dit keuzetraject is niet alleen nieuw, het is ook uniek in
Vlaanderen. Het bereidt je optimaal voor om succesvol
handel te drijven met het Verre Oosten en zo mee te surfen
op de snelle groei van de Chinese economie.
Je krijgt enerzijds een zeer stevige basis zakelijk Chinees
zodat je zakenrelaties je ernstig nemen. Anderzijds leer je
in detail hoe de Chinese bedrijfswereld in elkaar steekt.
Uiteraard komen daarnaast ook de Chinese cultuur,
geschiedenis en lokale gebruiken aan bod. Dat ontdek je ook
ter plaatse, want tijdens dit keuzetraject trek je minstens één
keer naar China voor studie of stage.

Tijdens dit keuzetraject leer je hoe je een personeelsbeleid
opbouwt en vormgeeft. Je leert welke menselijke dynamieken
er spelen binnen teams en bedrijven. En je leert tools te

*Voorheen Logistiek Management. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.
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SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Accounting
Fundamentals (6 SP)

Financieel Expert (3 SP)

Financial Management

Interne en externe
controle (3 SP)

Accounting Expert (6 SP)

Vennootschaps
boekhouden en
vennootschapsrecht (3 SP)

Vennootschapsbelasting

Personenbelasting (6 SP)

(9 SP)

Enterprise Resources
Planning & Business
Intelligence (3 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Bedrijfseconomie (3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

(6 SP)

BTW en andere indirecte
belastingen (6 SP)

Fiscale Update en Fiscale
Procedure (3 SP

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning case
accountancy en case
fiscaliteit

Werkveld 4 (9 SP)
Case en 25 werkdagen
bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Bank en Beurs
Fundamentals (3 SP)

Financieel Expert (3 SP)

Bank en Beurs Advanced

Bank en Beurs Expert

Kredietexpert (3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Verzekeringen
Fundamentals (3 SP)

Verzekeringsrecht (3 SP)

Verzekeringen Advanced

Verzekeringen Expert

Sales & klantgerichtheid

(3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Vastgoed Advanced (3 SP)

Vastgoed Expert (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Financial Planning
Fundamentals (3 SP)

Financial Planning
Advanced (3 SP)

Financial Planning Expert

Smart Contracts &
Blockchain(3 SP)

Digital Platforms &
Innovation (3 SP)

Digital Trends (3 SP)

SPECIALISATIE

(6 SP)

Accounting Advanced

SPECIALISATIE

Keuzemodule (3 SP)

Vastgoed Fundamentals

Fiscaliteit (3 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
werkveldverkenning,
softwaretraining,
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als accountant-fiscalist

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Engels 1 (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(3 SP)

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

2021 - 2022

SEMESTER 1 (30 SP)

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

ZEKERINGSWEZEN 22
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V
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C
N
A
N
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2021 - 20

FISCALITEIT

PRAKTIJK

ACCOUNTANCY-

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Het diplo
beantwo ma
de vereis ordt aan
te
FSMA om n van het
e
de ﬁnan en job in
cië
verzekeri le en/ of
ngssecto
r
uit te oe
fenen.

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als adviseur

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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NIEUW!

2021

20

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Bank en Beurs
Fundamentals (3 SP)

Financieel Expert (3 SP)

Bank en Beurs Advanced

Bank en Beurs Expert
1 (3 SP)

Kredietexpert (3 SP)

Verzekeringen
Fundamentals (3 SP)

Verzekeringsrecht (3 SP)

Compliance & Data
Protection (3 SP)

Business & Fund
Management (3 SP)

Financial Risk
Management (3 SP)

Sales & klantgerichtheid

Financial Planning
Fundamentals (3 SP)

Financial Planning
Advanced (3 SP)

Financial Planning Expert

Smart Contracts &
Blockchain(3 SP)

Digital Platforms &
Innovation (3 SP)

Digital Finance trends

Verzekeringen Advanced
(3 SP)

Vastgoed Fundamentals

Vastgoed Advanced (3 SP)

(3 SP)

Fiscaliteit (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Bank en Beurs
Fundamentals (3 SP)

Financieel Expert (3 SP)

Bank en Beurs Advanced

Riskmanagement en
preventie (3 SP)

Kredietexpert (3 SP)

(3 SP)

Verzekeringen
Fundamentals (3 SP)

Verzekeringsrecht (3 SP)

Verzekeringen Advanced

Verzekeringen Expert

Transportverzekering (3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Vastgoed Advanced (3 SP)

Premieopbouw (3 SP)

SPECIALISATIE

SEMESTER 2 (30 SP)

SPECIALISATIE

SEMESTER 1 (30 SP)

(3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Vastgoed Fundamentals
(3 SP)

Fiscaliteit (3 SP)

(3 SP)

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Het diplo
beantwo ma
de vereis ordt aan
te
FSMA om n van het
e
de ﬁnan en job in
cië
verzekeri le en/ of
ngssecto
r
uit te oe
fenen.

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als financial advisor

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

Howest / 8

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

PRAKTIJK

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
werkveldverkenning,
softwaretraining,
werkveldopdracht

Sales & klantgerichtheid

Financial Planning
Fundamentals (3 SP)

Financial Planning
Advanced (3 SP)

Financial Planning Expert

Smart Contracts &
Blockchain(3 SP)

Digital Platforms &
Innovation (3 SP)

Digital Insurance Trends

(3 SP)

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
werkveldverkenning,
softwaretraining,
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

SEMESTER 6 (30 SP)

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

NIEUW!

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Het diplo
beantwo ma
de vereis ordt aan
te
FSMA om n van het
e
de ﬁnan en job in
cië
verzekeri le en/ of
ngssecto
r
uit te oe
fenen.

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als insurance advisor

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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ISOR
REAL ESTATE ADV 2022

LES
MARKETING & SA 2022

NIEUW!

2021 -

2021 -

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Bank en Beurs
Fundamentals (3 SP)

Financieel Expert (3 SP)

Bank en Beurs Advanced

Bouwkunde (3 SP)

Kredietexpert (3 SP)

Verzekeringen
Fundamentals (3 SP)

Verzekeringsrecht (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(3 SP)

Verzekeringen Advanced

Vastgoedbeheer (3 SP)

Waardebepaling en
schatting (3 SP)

Vastgoed Expert (3 SP)

Sales & klantgerichtheid

(3 SP)

Vastgoed Fundamentals

Vastgoed Advanced (3 SP)

(3 SP)

Fiscaliteit (3 SP)

(3 SP)

Financial Planning
Fundamentals (3 SP)

Financial Planning
Advanced (3 SP)

Financial Planning Expert

Smart Contracts &
Blockchain(3 SP)

Digital Platforms &
Innovation (3 SP)

Digital Real Estate Trends

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Marketing Fundamentals

Marketing Advanced

Marketing expert (6 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Marketing & Languages
1 (3 SP)

Marketing & Languages
2 (3 SP)

Marketingcommunicatie
Fundamentals (3 SP)

Marketingcommunicatie
Advanced (3 SP)

Marketingcommunicatie
Expert (3 SP)

Sales Advanced (6 SP)

Sales Expert (3 SP)

SPECIALISATIE

SPECIALISATIE

SEMESTER 1 (30 SP)

Sales Fundamentals (6 SP)

Marketresearch
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

ICT Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

Market research
Advanced (3 SP)
ICT Advanced (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
werkveldverkenning,
softwaretraining,
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als real estate advisor

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

Howest / 10

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

PRAKTIJK

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Opdrachten uit het
werkveld

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Het
beantw diploma
vereisten oordt aan de
van het
om een
FSMA
jo
en/ of ve b in de ﬁnancië
uit te oe rzekeringssect le
beantwo fenen. Het dip or
lo
o
vereistenrdt eveneens aama
bij een vaom een BIV-stan de
ge
stgoed
te lopen makelaar
.

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

Bachelorproef (9 SP)
Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als marketeer

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

YOUR FUTURE STARTS HERE / 11

ENTS
MARKETING & EV - 2022

ING
DIGITAL MARKET 2022

NIEUW!

2021 -

2021

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Marketing Fundamentals

Marketing Advanced

Marketing expert (6 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Marketing & Languages
1 (3 SP)

Marketing & Languages
2 (3 SP)

Marketingcommunicatie
Fundamentals (3 SP)

Marketingcommunicatie
Advanced (3 SP)

Marketingcommunicatie
Expert (3 SP)

Events Advanced (6 SP)

Events Expert (3 SP)

(6 SP)

Marketresearch
Fundamentals (3 SP)

Market Research
Advanced (3 SP)
ICT Advanced (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Opdrachten uit het
werkveld

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

(3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als events manager

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Marketing Fundamentals

Marketing Advanced

Marketing Expert (6 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Marketing & Languages
1 (3 SP)

Marketing & Languages
2 (3 SP)

Marketingcommunicatie
Fundamentals (3 SP)

Marketingcommunicatie
Advanced (3 SP)

Marketingcommunicatie
Expert (3 SP)

Digital Marketing
Advanced (6 SP)

Digital Marketing Expert

Digital Marketing
Fundamentals (6 SP)
Market Research
Fundamentals (3 SP)

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

Market Research
Advanced (3 SP)
ICT Advanced (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Opdrachten uit het
werkveld

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(3 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement

Howest / 12

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Engels 1 (3 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

ICT Fundamentals (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

ICT Fundamentals (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

SEMESTER 6 (30 SP)

SPECIALISATIE

SEMESTER 3 (30 SP)

PRAKTIJK

SEMESTER 2 (30 SP)

SPECIALISATIE

SEMESTER 1 (30 SP)

Events Fundamentals

NIEUW!

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als digital marketeer

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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ANAGEMENT
SUPPLY CHAIN M 2021 - 2022

EERING
LOGISTICS ENGIN 21 - 2022
20

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Supply Chain
Management (6 SP)

Total Quality
Management (6 SP)

Wegvervoer (3 SP)

Interne Logistiek (3 SP)

Vervoersrecht en
goederenverzekering

Enterprise Resource
Planning (ERP) (3 SP)

Douane Fundamentals

ICT Fundamentals (3 SP)

Binnenscheepvaart,
spoor-, zee-, lucht- en
intermodaal vervoer (6 SP)

Business Intelligence
(BI) (3 SP)

Warehouse Management
System (WMS) (3 SP)

International Trade
Languages (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(6 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Supply Chain
Management (6 SP)

Total Quality
Management (6 SP)

Wegvervoer (3 SP)

Interne Logistiek (3 SP)

Vervoersrecht en
goederenverzekering

Enterprise Resource
Planning (ERP) (3 SP)

Douane Fundamentals

Logistics Engineering
Calculations and KPI (3 SP)

Zorglogistiek (3 SP)

(3 SP)

SPECIALISATIE

SPECIALISATIE

SEMESTER 1 (30 SP)

Douane Advanced (6 SP)

New Supply Chain &
Blockchain (3 SP)

Havenlogsitiek
Zeebrugge (3 SP)

Logistic Engineering
Technology Basics (6 SP)

Logistics Engineering
Technology Advanced
(= bright logistics) (6 SP)

Binnenscheepvaart,
spoor-, zee-, lucht- en
intermodaal vervoer (6 SP)

Business Intelligence (BI)
for logistic engineering

Havenlogsitiek
Zeebrugge (3 SP)

Warehouse Management
System (WMS) (3 SP)

International Trade
Languages (3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, opdrachten uit
het bedrijfsleven

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Werkveld 5 (12 SP)
Real life supply chain
management challenges

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

PRAKTIJK

PRAKTIJK

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,,
project future proof supply
chain

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof supply
chain

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis, opdrachten uit
het bedrijfsleven

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als logistiek manager

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

Werkveld 5 (12 SP)
Real life logistics
engineering challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

UNIEK SPECIALISATIETRAJECT BINNEN 1 BEDRIJF

UNIEK SPECIALISATIETRAJECT BINNEN 1 BEDRIJF
(3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(6 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

NIEUW!

Keuzemodule (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als logistics engineer

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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EERING
BUSINESS ENGIN2021 - 2022

RIJFSECONOMIE22
TOEGEPASTE BED
2021 - 20
SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Supply Chain
Management (6 SP)

Total Quality
Management (6 SP)

Management Accounting

A.I. Fundamentals (6 SP)

Digital Trends (3 SP)

ERP (3 SP)

Sales & Marketing (6 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(6 SP)

Projectmanagement, (3 SP)

NIEUW!

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Supply Chain
Management (6 SP)

Total Quality
Management (6 SP)

Management Accounting

A.I. Fundamentals (6 SP)

Digital Trends (3 SP)

ERP (3 SP)

Sales & Marketing (6 SP)

Project Management (3 SP)

Industry 4.0 (3 SP)

ICT Advanced (3 SP)

A.I. Advanced (3 SP)

Mobility Of The Future

Energy Of The Future

(3 SP)

(3 SP)

Consumer Awareness

SEMESTER 6 (30 SP)

(6 SP)

ICT Fundamentals (3 SP)

ICT Advanced (3 SP)

SPECIALISATIE

SPECIALISATIE

(3 SP)

Change Management
(3 SP)

Warehouse Management
(3 SP)

Marketingcommunicatie
Advanced (3 SP)

New Supply Chain &
Blockchain (3 SP)

ICT Fundamentals (3 SP)

Corporate Social
Responsibility (3 SP)

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als business consultant

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Marketingmanagement

Howest / 16

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

PRAKTIJK

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Bachelorproef (9 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

Bachelorproef (9 SP)

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als business engineer

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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GEMENT
BUSINESS MANA 2021 - 2022
L
A
N
IO
AT
N
R
TE
IN
SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

International Business
& Consumer Behaviour

Total Quality
Management (6 SP)

Management Accounting

Export Marketing (6 SP)

Global Trends (3 SP)

International Marketing

Sales & MKT (6 SP)

T
HR MANAGEMEN
2022

NIEUW!

NIEUW!

2021 -

SEMESTER 6 (30 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Kennismaking HR (3 SP)

Wetgeving in de
HR-praktijk 1 (6 SP)

Wetgeving in de
HR-praktijk 2 (6 SP)

Wetgeving in de
HR-praktijk 3 (6 SP)

HR Analytics en Tools

Total Quality
Management (6 SP)

Werving en selectie (6 SP)

Doorstroom en uitstroom

Change Management

(6 SP)

(3 SP)

Intercultural
Competences (3 SP)

HR Trends (6 SP)

(6 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Global Logistics (3 SP)

SPECIALISATIE

International
Development Studies

SPECIALISATIE

(3 SP)

E-Commerce (3 SP)

International Business
Law (3 SP)

Intercultural
Competences (3 SP)

(New Supply Chain &
Blockchain) (3 SP)

International Trade
Languages (3 SP)

Change Management

PRAKTIJK

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

VERPLICHT SEMESTER 5 OF 6 IN HET BUITENLAND
Bedrijfseconomie (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als international manager

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Studiereis,
bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

HR communicatieve
vaardigheden (3 SP)

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Organisatie Psychologie

(3 SP)

PRAKTIJK

(3 SP)

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als HR-professional

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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MANAGEMENT
SPORT BUSINESS
2021 - 2022
SEMESTER 2 (30 SP)

Marketing Fundamentals
(6 SP)

SPECIALISATIE

Total Quality
Management (6 SP)

2021

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Digital Marketing
Fundamentals (6 SP)

Digital Marketing
Advanced (6 SP)

Sport marketing (6 SP)

Sports Landscape (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Chinese Business (3 SP)

Chinese Culture en
samenleving (3 SP)

Chinese Import & Export

Chinese Intercultural
Competences (3 SP)

Chinese Business Trends

(3 SP)

e-commerce (3 SP)

Sales Fundamentals (6 SP)

Export marketing (3 SP)

Integrated Business in
China (3 SP)

International Marketing

International Trade (3 SP)

Business Intelligence (3 SP)

Spoken Chinese 3 (3 SP)

Chinese For Business 1

Chinese For Business 2

(6 SP)

(6 SP)

Trends en Ondernemen
in de Sport (6 SP)
Sport & Sales (3 SP)

Sports Analytics & Fan
Industry (6 SP)

Sponsoring in de Sport

Sport & influencers (3 SP)

ICT advanced (3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

BEDRIJFSMANAGEMENT

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

Spoken Chinese 1 (3 SP)

Spoken Chinese 2 (3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Frans 1
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 2
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Frans 3
(of tweede vreemde taal
extern) (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional
development 2 (3 SP)
Jij als professional

Personal & professional development 3 (3 SP)
Jij als sportmanager

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

Werkveld 1 (3 SP)
Ontdek hoe een bedrijf
werkt

Werkveld 2 (6 SP)
Projectmanagement,
project future proof
bedrijven

Werkveld 3 (6 SP)
Bedrijfsbezoeken,
werkveldverkenning en
werkveldopdracht

Werkveld 4 (9 SP)
30 werkdagen bedrijfsstage

Werkveld 5 (12 SP)
Real life challenges

Financiële gezondheid
van een organisatie (6 SP)

Bedrijfseconomie (3 SP)

Innovation Management

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Keuzemodule (3 SP)

(3 SP)

Juridisch kader van een
organisatie (3 SP)

UNDER
CONSTR
UCTION

(3 SP)
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Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement

(3 SP)

Bachelorproef (9 SP)

PRAKTIJK

Sportrecht (3 SP)

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

BEDRIJFSMANAGEMENT

PRAKTIJK

ICT fundamentals (3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

(3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

NIEUW!

S STUDIES
CHINESE BUSINES
- 2022

SPECIALISATIE

SEMESTER 1 (30 SP)

NIEUW!

Werkveld 6 (21 SP)
65 werkdagen
bedrijfsstage in binnen- of
buitenland

Intercultural
Communication (3 SP)

Marketingmanagement
(3 SP)

Engels 1 (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Written Chinese 1 (3 SP)

Written Chinese 2 (3 SP)

Written Chinese 3 (3 SP)

Personal & professional
development 1 (3 SP)

Personal & professional
development 2 (3 SP)

Personal & professional development 3 (3 SP)

Personal & professional
development 4 (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud
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ZOG
EEN DAG IN HET

IKA
VAN RADHH
NT
AIN MANAGEME
SUPPLY C

“

In The Vibe bruist het van
het ondernemerschap
van de verschillende
starters. Het werkt
inspirerend voor mij.

“

08:30u

09:00u

Klaar om te
vertrekken op kot.
Het is slechts 5
minuutjes stappen
naar de campus.

Good morning! We starten de dag in het Engels.
Later deze week volgt nog zakelijk Frans. Voor
sommigen een noodzakelijk kwaad, voor mij een
verademing. Talenkennis wordt in mijn latere
beroep essentieel.

ONZE TROEVEN
• Praktijkgericht: werkplekleren, stage, bedrijfsbezoeken,
gastsprekers, … brengen je veelvuldig in contact met het
werkveld. Alles samen goed voor 1/3 van de studiepunten.
• Persoonlijke begeleiding: in kleine groepjes en met
bereikbare lectoren word je allerminst aan je lot
overgelaten. Onze docenten putten uit hun eigen
bedrijfservaring om je op weg te zetten.
• Balans tussen zachte en harde competenties: elke
afstudeerrichting focust op zijn eigen beroepsspecifieke
harde skills. Zo word je een krak in je vak. Daarnaast maken
de vakoverschrijdende zachte skills van jou de teamplayer
waar de bedrijfswereld naar zoekt.
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12:20u

13:30u

19:00u

Nog snel iets afwerken
in The Vibe. Hier kunnen
student-ondernemers
onder begeleiding
starten met een eigen
onderneming.

Deze middag hebben we
enkel les met de studenten
uit mijn afstudeerrichting.
Op het programma: een
bezoek aan de haven van
Zeebrugge.

Bruges-la-Morte? Nee
hoor! Vanavond sluit
ik aan bij een van de
studentenactiviteiten
van Stuvo.

• Werkzekerheid: zelfs in moeilijke economische tijden
blijven bedrijven een beroep doen op experts in Bedrijfs
management om er weer bovenop te raken. Als adviseur
met je eigen specialisatie maak je na afstuderen veel kans
op een job.
• Incubator op de campus: tegelijk studeren en ondernemen,
aan Howest kan het. Onze incubator geeft start-ups de
ruimte om hun eigen bedrijf op te starten. Daarbij kunnen ze
rekenen op ons objectief eerstelijnsadvies en plukken ze de
vruchten uit de wisselwerking met de andere studenten en
onderzoekers in de incubator.

• Internationale mogelijkheden: je kan kiezen
voor Erasmus of je stage in het buitenland doen.
Daarnaast zijn er kortlopende internationale
trajecten, buitenlandse studiereizen of een jaarlijks
taal- en cultuurprogramma in China.
• Ruime keuzemogelijkheden tussen tal van future
proof en unieke keuzetrajecten.

Leren op afstand
Volgende richtingen en keuzetrajecten worden
ook in afstandsonderwijs aangeboden:
• Accountancy-Fiscaliteit
• Financie- en Verzekeringswezen
• Real Estate Advisor
• Insurance advisor
• Financial Advisor
• Marketing & Events
• Marketing & Sales
• Digital Marketing
• Toegepaste Bedrijfseconomie.
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AAN HET
WOORD

ALUMNA

LISA DEGANDTCALITEIT
ACCOUNTANCY-

ALUMNA

STEEN
PHAEBO VANDER

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Je gaat vlot aan de slag in of voor bedrijven. Je afstudeerrichting
bepaalt wat je precieze beroep wordt.
• Accountancy-Fiscaliteit: boekhouder, accountant, dossier
beheerder in boekhoudkantoor of fiduciaire, financieel
adviseur in groot bedrijf, kmo, ziekenhuis, ziekenfonds, rusten verzorgingstehuis. Ook werken bij de overheid.
• Financie- en Verzekeringswezen: beleggingsadviseur,
beursanalist, vermogensbeheerder, kredietadviseur,
verzekeringstussenpersoon, vermogensplanner,
schadebeheerder, vastgoedmakelaar, risk manager,
compliance officer, zelfstandig consultant, ... Ook bedrijven of
de overheid bieden kansen.
• Supply Chain Management: supply chain manager,
dispatcher, scheepsagent, logistiek adviseur,
verantwoordelijke expeditie, magazijnverantwoordelijke, …
Zowel in de klassieke logistieke sector als de e-commerce en
internationale handel.
• Marketing: als digitale marketeer kan je terecht bij bedrijven
of bureaus: search expert, social media manager, digital
marketeer,.. Ook als sales kan je zo aan de slag: account
manager, account executive, sales manager, business
development,..
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MARKETING

• Toegepaste Bedrijfseconomie: bedrijfseconoom,
accountmanager, projectcoördinator, logistiek
verantwoordelijke, verkoopmanager, IT-consultant,
big data analist, aankoop- en marketingassistent, …
• HR Management: breed gamma aan jobs in bedrijven
(HR-afdeling, personeelsdienst, loonadministratie,
trainingsafdeling), maar ook erbuiten (uitzendkantoren,
selectiebureaus, sociaal secretariaat, vakbonden)
• International Business Management: je gaat aan de slag in
een internationaal bedrijf of in het buitenland

“Ik twijfelde lang tussen de master Handelswetenschappen en de
bachelor Accountancy-Fiscaliteit, maar vandaag ben ik zeer blij dat
ik destijds voor Howest in Brugge koos. De praktijkervaring die ik
daar opdeed, gaf me de bagage om vlot te starten bij Deloitte (waar
ik ook stage had gelopen). Howest legt de focus op de praktijk op
tal van manieren: met werkveldprojecten (individueel en in groep),
bezoeken aan boekhoudkantoren en bedrijven, studiereizen en
uiteraard de stages. Stuk voor stuk brengen ze je de nodige kennis
bij en leren ze je om samen te werken. Tel daar de persoonlijke
begeleiding bij en ik kijk zeer tevreden terug op mijn periode aan
Howest. Soms heb ik zelfs nog wat heimwee naar de toffe gesprekken
met de docenten.”

ALUMNUS

IN
TAYYAB AM
IE
EDRIJFSECONOM

TOEGEPASTE B

“Vanuit Toegepaste Informatica stapte ik over naar Toegepaste
Bedrijfseconomie. Die mix tussen informatica en economie lag me
beter. De brede basis was de ideale voorbereiding op de master
Bedrijfskunde die ik nu volg. Wat ik bijzonder fijn vond aan de
opleiding was het feit dat we elk semester op projecten konden
werken en consultancy konden bieden voor verschillende bedrijven,
weliswaar onder begeleiding van de docenten. Die persoonlijke band
tussen studenten en docenten mis ik nu wel aan de universiteit.”

FI

“Ik twijfelde lang tussen de master Handelswetenschappen en de
bachelor Accountancy-Fiscaliteit, maar vandaag ben ik zeer blij dat
ik destijds voor Howest in Brugge koos. De praktijkervaring die ik
daar opdeed, gaf me de bagage om vlot te starten bij Deloitte (waar
ik ook stage had gelopen). Howest legt de focus op de praktijk op
tal van manieren: met werkveldprojecten (individueel en in groep),
bezoeken aan boekhoudkantoren en bedrijven, studiereizen en
uiteraard de stages. Stuk voor stuk brengen ze je de nodige kennis
bij en leren ze je om samen te werken. Tel daar de persoonlijke
begeleiding bij en ik kijk zeer tevreden terug op mijn periode aan
Howest. Soms heb ik zelfs nog wat heimwee naar de toffe gesprekken
met de docenten.”

ALUMNUS

ALIN GOESAMEARNTAGEMENT
SUPPLY CHAIN

“Vanuit het bso koos ik voor Bedrijfsmanagement. Geen evidente
keuze, maar aan Howest kwam ik in een warm nest terecht. Dankzij
de persoonlijke aanpak en ondersteuning studeerde ik na drie
jaar af met onderscheiding. Vandaag pluk ik bij Stadsbader – mijn
stagebedrijf werd mijn eerste werkgever – volop de vruchten van het
praktijkgerichte karakter van de opleiding. De drie stageperiodes en
de bachelorproef waren een optimale voorbereiding voor mijn huidige
job. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de binnenvaart, de planning
van het wegtransport en de data-analyse. Maar ook een functie in
een warehouse, zee- of luchthaven of bij de douane hadden gekund.
De afstudeerrichting Supply Chain Management biedt namelijk veel
variatie aan jobmogelijkheden. En heel YOUR
veel jobzekerheid!”
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Een oase van rust
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De campus ligt op een
boogscheut van het station
en vlak bij het centrum
van Brugge. Die ideale
locatie combineren we met
aangename leslokalen en
persoonlijke begeleiding. Wist
je trouwens dat Howest de
enige hogeschool is die de
afstudeerrichtingen van de
opleiding Bedrijfsmanagement
aanbiedt in Brugge?

BRUGGE,
DENTEN
U
T
S
R
O
O
V
D
A
T
S
TOP
Tijdens je opleiding deel je de stad met
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje?
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen
tussen twee lessen door? Een film of optreden
meepikken? Of de toerist uithangen op de
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

STUDEREN EN

ONDERNEMEN
Droom je al tijdens je studies van een eigen
bedrijf? Dan faciliteert Howest je op verschillende
manieren om je zelfstandige activiteit op te
starten: opdrachten voor opleidingsonderdelen
mag je waar mogelijk in het kader van de eigen
startende onderneming uitvoeren en je kan
stage lopen in je eigen bedrijf onder nauwe
begeleiding van de ondernemerschapscoach.
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In The Vibe - onze incubator op de
campus - creëren we een aantrekkelijke
werkplek voor start-ups. Het bruist
er van het ondernemerschap, de
wisselwerking werkt inspirerend en
de ondernemerschapscoach is er een
inhoudelijk klankbord en legt bruggen
naar professionele startersorganisaties.

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar:
lieven.van.hyfte@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H
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Organisatie en Management
Als office manager leer je plannen, communiceren, meedenken, anticiperen
en het overzicht bewaren in een complexe en dynamische werkomgeving. Via
praktijkgerichte modules, vaak in een internationale context, groei je uit tot een
allround, meertalige en IT-vaardige young professional. Je hebt de keuze tussen de
afstudeerrichting Business & Languages (management assistant) en Health Care
Management (medical management assistant).

Sport en Bewegen
Ben je gepassioneerd door bewegen en wil je vol enthousiasme anderen aanzetten
en motiveren tot een actieve en gezonde levensstijl? Als beweegcoach kan je aan
de slag in bedrijven, mutualiteiten en (wijk)gezondheidscentra, sportdiensten en
sportfederaties of als personal trainer en coach. Als ondernemer kan je ook terecht
in de actieve vrijetijdssector en in de sport- en gezondheidssector.

Netwerkeconomie
Als netwerkeconoom word je de ondernemer van de toekomst: een die de wereld
beter maakt en de actuele uitdagingen aanpakt met nieuwe technologieën. Je
omarmt de snelheid waarmee alles verandert en durft afstappen van klassieke
businessmodellen. Elk van de drie keuzetrajecten (Digital Entrepreneur,
Organizational Designer, Social Entrepreneur) stoomt je klaar om je eigen business
op te zetten of bedrijven future-proof te maken. Uniek in Vlaanderen!

Toegepaste Informatica
Ben je gefascineerd door de digitale wereld? De bacheloropleiding Toegepaste
Informatica dompelt je er helemaal in onder, leert je verschillende IT-competenties
aan en biedt je inzichten in Big Data, IoT en IT-wetgeving (GDPR). Na je traject ben je een
veelzijdige informaticus én mag je jezelf – dankzij een van de vier afstudeerrichtingen
die je kiest – ook nog eens ICT & Blockchain Consultant, Software Engineer, Computer
& Cyber Crime Professional of AI Business Professional noemen.

Communicatiemanagement
Iedereen communiceert, maar lang niet iedereen doet dit even doeltreffend en
creatief. In de bachelor Communicatiemanagement zetten we je op weg naar
doordachte communicatie met impact. Je leert het maximale uit social media halen
en ontdekt de geheimen van een goeie mediamix. Via een van de zes keuzetrajecten
(Advertising, Allround Communication, Digital Storytelling, Events, PR & Media,
Sales) groei je uit tot een echte communicatiespecialist.

