“Once you stop learning,
you start dying.”
/ Albert Einstein

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

ALTIJD
WELKOM

Maak kennis met Howest en
haar campussen in Kortrijk en Brugge.

VERDER
STUDEREN
BIJ HOWEST?
HET KAN!

Ga een kijkje nemen op
www.howest.be
Volg ons op facebook of spring
eens binnen.

@howest #howest
www.facebook.com/howestbe
@howestbe #howest

MAAK KENNIS MET
DE VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN
VAN HOWEST

INTERNATIONALE SEMESTERS

POSTGRADUATEN IN SPECIFIEKE VAKGEBIEDEN

Als internationaal gerichte hogeschool biedt Howest tal van
internationale semesters aan.
De semesters worden in het Engels aangeboden, omvatten
meestal een multidisciplinair project en gaan door in de eerste
of tweede jaarhelft. Ook jij kan aansluiten en je zo bijscholen
in een aantal specifieke competenties in een internationale
setting.

Vakdomeinen evolueren vaak heel snel waardoor het goed is
een blijvende vinger aan de pols te houden in het specifieke
vakgebied waarin jij afstudeerde.
Er zijn postgraduaten in verschillende domeinen:

Digital Creative Project semester in product design
/ Sofie.De.Grave@howest.be

Digital Creative Projects in Communication
/ Isabelle.Van.Tomme@howest.be

Digital Creative projects in Journalism
/ Bregt.Vermeulen@howest.be

Digital Creative Projects in Tourism
/ Isabelle.Van.Tomme@howest.be

Applied Computer Science (1 en 2)
/ Jill.Vandendriessche@howest.be

Applied Health and Lifestyle Sciences
/ Walter.Dewancker@howest.be

Global business Management (1 en 2)
/ Ellen.Taylor@howest.be

Postgraduaat Industrial Design Engineering
/ Inge.Defour@howest.be

Postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg
/ Eddy.Olivier@howest.be

Postgraduaat Niet-confessionele zedenleer
/ Lieve.Vanderghote@howest.be

Postgraduaat Verpleegkundig redeneren
/ Sven.Vereecke@howest.be

Postgraduaat Verpleegkundige gespecialiseerd in de cardiologie
/ Sven.Vereecke@howest.be

Postgraduaat Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve
zorg en spoedgevallenzorg

Integrated Building Design and Construction
/ Mieke.Maes@howest.be

Realisation in Product Design
/ Sofie.De.Grave@howest.be

Methodologies in Product Design
/ Sofie.De.Grave@howest.be

Teacher training “We teach the world”
/ Frederik.De.Laere@howest.be

NMCT: Web and App developer specialisation
/ Claudia.Eeckhout@howest.be

NMCT: Infrastructure Engineer Foundations
/ Claudia.Eeckhout@howest.be

/ www.korzybski.be

Postgraduaat oplossingsgerichte counseling
/ www.korzybski.be

Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg – eduwond
/ Lyndsey.Van.Avermaet@howest.be

Postgraduaat Acupunctuur
/ www.iczo.be

Postgraduaat Functional Trainer
/ Joost.Vansteenkiste@howest.be

SPECIALISATIETRAJECTEN EN
VERKORTE PROGRAMMA’S
Verschillende van onze bacheloropleidingen bieden ook
specialisatietrajecten en verkorte programma’s aan.

Human Resources Management

/ Sven.Vereecke@howest.be

/ Liesbeth.De.Blaere@howest.be

Postgraduaat Peer Support Coach

Digital Office Tools

/ Heleen.Becuwe@howest.be

/ Liesbeth.De.Blaere@howest.be

Postgraduaat uitsnijden voor laboratoriumtechnologen

Computer and Cyber Crime professional

/ Kaat.Van.Oostveldt@howest.be

/ Kurt.Callewaert@howest.be

Migration and Refugees
/ Greetje.Desnerck@howest.be

Postgraduaat oplossingsgerichte cognitieve
systeempsychotherapie

POSTGRADUATEN IN SAMENWERKING
MET ANDERE PARTNERS

Blockchain developer and architect
/ Kurt.Callewaert@howest.be

Howest zoekt zoveel mogelijk coalities met professionele en
gespecialiseerde partners.
Voor een aantal postgraduaten werken we dan ook graag
samen met andere partners.

BANABA BIO-INFORMATICA

Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling

/ ann.vanbelleghem@howest.be

/ bit@howest.be

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

/ Kurt.Debaere@howest.be

Postgraduaat Integrale Productontwikkeling
/ puc.kuleuven-kulak.be

Postgraduaat Coachen van mensen met behulp van paarden
/ www.horsense.be

CHINESE TAAL
/ philip.vanhaelemeersch@howest.be

