HANDELSWETENSCHAPPEN EN
BEDRIJFSKUNDE
graduaatsopleidingen
design your future

Welkom
Beste student
Dank voor je interesse in onze opleidingen. Je bent blijkbaar op ontdekkingstocht in de boeiende wereld van businessopleidingen. Zie
je een graduaat in de Accounting Administration, de HR-support, het
Logies-Restaurant-Catering management, de Marketing Support, de
communicatie Support, de Sales Support, de Sales Representative, het
netwerkbeheer, het programmeren, de verkeerskunde & de mobiliteit
of het winkelmanagement wel zitten? Droom je van een toffe job in het
bedrijfsleven? Het kan! We verwelkomen je heel graag in één van onze
opleidingen op onze campussen in Brugge of Kortrijk. Je kan er bouwen
aan jouw toekomst: Design Your Future!
Deze infobrochure biedt je een eerste verkenning van wat Hogeschool
VIVES voor jou kan betekenen. Meer info vind je op www.vives.be/
graduaat, maar vooral tijdens onze infodagen en opencampusdagen
ervaar je pas écht wat wij jou te bieden hebben. Een uitdagende, sprankelende leer- en leefomgeving, een hypermoderne infrastructuur, een
open blik op de wereld en een plek waar jij je talenten ten volle kan
ontdekken en ontwikkelen … dat is VIVES.
Bij ons ontdek je hoe je leert, samen met anderen, al doende via werkplekleren, door praktijk te koppelen aan theorie, door een sleutelrol te
vervullen in een boeiend project, door aan concrete opdrachten vanuit
het bedrijfsleven te werken … learn to manage, maar vooral manage to
learn. We zijn fier op wat onze studenten realiseren en focussen dan
ook heel graag op hun talenten.
We wensen je alvast een prima start in VIVES toe.
Joris Hindryckx, algemeen directeur
Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en
bedrijfskunde
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Graduaat
WAAROM KIEZEN VOOR EEN GRADUAATSOPLEIDING?
Wat als je studietijd meteen ook de proefperiode is voor je eerste job?
En studeren meteen ook solliciteren is?
Wat als de dag na je diploma-uitreiking meteen ook je eerste
werkdag wordt?
Dan kies je toch meteen voor de vernieuwde graduaatsopleiding van VIVES.

WAT IS ZO UNIEK AAN DE GRADUAATSOPLEIDING?
Minstens één derde van je studietijd wordt besteed aan werkplekleren. Tijdens een speeddatingsessie kies je daarvoor zelf
een werkgever uit. Jullie gaan minstens voor een jaar samen
in zee, dus het moet langs beide kanten klikken. Veel kans
trouwens dat dit meteen ook het sollicitatiegesprek voor je
toekomstige job wordt!
De rest van de tijd doe je vakspecifieke en algemene kennis op
die je bij de uitoefening van je beroep van pas zal komen.

Op een stoel zitten en luisteren, dat is niet wat jij verwacht
van verder studeren. Je wil meteen weten hoe je droomjob
aanvoelt. Kennismaken met de finesses van het vak, aan de
zijde van gepassioneerde vakmensen. Knowhow en ervaring
opdoen tussen je toekomstige collega’s.

Door onze permanente evaluatiemethode hoef je nooit grote
hoeveelheden leerstof te verwerken en krijg je snel feedback
over je vorderingen. Na elke zes weken les volgt een evaluatieweek.

En dat is precies waar het in de graduaatsopleidingen van
VIVES over gaat.

Afhankelijk van de richting die je kiest, zijn flexibele instap- en
evaluatiesystemen mogelijk. Op die manier kan je je opleiding
laten aansluiten bij je eigen situatie en je ambities.

Onze beroepsgerichte studiemogelijkheden leiden rechtstreeks naar een werkplek waar ze op jouw talent zitten te
wachten. Daarom zijn werkgevers ook maar al te graag bereid
om in je opleiding te investeren.

Het einddoel is jou als vakman of -vrouw klaar te stomen,
zodat je al op je eerste werkdag van je nieuwe job actief kan
meewerken.

Ook al heb je de poort van de middelbare school nog maar pas
dichtgetrokken. Of ben je al een aantal jaar aan het werk maar
wil je aan je loopbaan een volledig andere richting geven.
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handelswetenschappen en
bedrijfskunde
campus Brugge & Kortrijk

4

GRADUAAT

Accounting Administration*
HR-support*
Logies-Restaurant-Catering Management*
Marketing- en communicatie support*
Afstudeerrichting Marketing Support
Afstudeerrichting communicatie support
Marketing
Keuzetraject Sales Support
Keuzetraject Sales Representative
Netwerkbeheer
Programmeren*
Verkeerskunde en mobiliteit*
Winkelmanagement*
*onder voorbehoud
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kortrijk
graduaat

graduaat

ACCOUNTING
ADMINISTRATION
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE

PRAKTISCH

Ben je geboeid door de cijfers achter en in een onderneming?
Dan is deze opleiding geknipt voor jou!

· Instap mogelijk, ook zonder diploma secundair onderwijs.
· Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Vrijstelling van VDAB
mogelijk als werkzoekende (knelpuntberoep)
· Grote flexibiliteit dankzij de diverse trajecten!

Een juiste financiële rapportering is van groot belang voor een
onderneming. Zonder deze informatie kan de bedrijfsleiding
geen correcte beslissingen nemen. Jouw rol in de onderneming of
organisatie is dan ook heel belangrijk.
In de opleiding Accounting Administration leer je financiële
gegevens verzamelen en verwerken tot informatie die het beleid
ondersteunen van zowel een zelfstandige als een vennootschap.
De activa, passiva en de resultaten hebben geen geheimen
voor jou. Je kan een jaarrekening, een btw-aangifte of een
belastingaangifte mee voorbereiden.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Er is een mooie loopbaan voor je weggelegd als boekhouder in
een kmo of boekhoudkantoor.
Je ondersteunt het beheer van een bedrijf op boekhoudkundig,
fiscaal en financieel vlak.
Er is bijzonder veel vraag naar afgestudeerden met het diploma
graduaat Accounting Administration.
Bovendien is het zo dat als je je wil vestigen als zelfstandig
boekhouder, je met dit diploma toegang krijgt tot de examens en
stage bij het BIBF.

HOE
Je kan deze opleiding volgen in dag- of avondonderwijs.
· Voor dagonderwijs kan je terecht op de campus Kortrijk. Het
modeltraject doorloop je in twee jaar.
· Voor avondonderwijs kan je terecht op de campus Kortrijk. Het
modeltraject omvat drie avonden per week, gedurende drie jaar,
gecombineerd met praktijk.
Het is een modulair opgebouwd programma zodat je een flexibel
programma op je eigen maat kan samenstellen. We bekijken
samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.
Wil je graag verder studeren na je graduaatsdiploma? Dat kan in
90 studiepunten. Je opleidingshoofd geeft je graag alle uitleg.
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ONZE TROEVEN
· Werkplekleren: vanaf het eerste jaar ervaring opdoen in
het werkveld
· Direct contact: kleine groepen met persoonlijke
begeleiding
· Beroepsgericht: steeds actueel en vernieuwend door een
continue interactie met het werkveld
· Bijzonder gewaardeerd diploma op de arbeidsmarkt
te behalen in twee jaar in dagopleiding of drie jaar in
avondopleiding
· Flexibele trajecten: een combinatie van dag- en
avondonderwijs is mogelijk. Trajecten worden
samengesteld zodat combinatie werk/gezin/studeren
mogelijk is.
· Ideale start van een boeiende carrière!

VIVES
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Griet Vanmarcke, opleidingshoofd
griet.vanmarcke@vives.be
gsm 0498 43 49 61
www.vives.be/graduaat
voltijds dagtraject - programmafase 1

voltijds dagtraject - programmafase 2

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: de zelfstandige

15

kwartaal 5: het boekhoudkundig resultaat

15

boekhouden voor de zelfstandige

4

dubbel boekhouden: de resultaatsverwerking

3

fiscaliteit voor de zelfstandige: BTW en PB

4

analytisch boekhouden

3

vennootschaps- en economisch recht

3

sociale wetgeving

3

Excel

1

werkplekleren 3

6

communicativaardigheden: social skills

3

kwartaal 6: de jaarrekening

15

kwartaal 2: de vennootschap

14

vennootschapsbelasting uitdieping

3

dubbel boekhouden basis

4

budgettering en budgetcontrole

3

vennootschapsbelasting basis

3

financiële analyse

3

BTW basis

3

werkplekleren 4

6

Excel

2

kwartaal 7: het bedrijfsproces

15

communicatievaardigheden; voorbereiden werkplekleren

2

ERP

3

kwartaal 3: de activa

15

praktijkproject 1

2

dubbel boekhouden: de activa

4

werkplekleren 5

10

BTW uitdieping

3

kwartaal 8: integratie

15

rechtsaspecten van de activa

2

praktijkproject 2

2

financiële aspecten van de activa

2

werkplekleren 6

10

werkplekleren 1

4

voortgangstoets 2

3

kwartaal 4: de passiva

16

dubbel boekhouden: de passiva

4

fiscaliteit van de werknemer

3

rechtsaspecten van de passiva

2

financiële aspecten van de passiva

1

werkplekleren 2

3

voortgangstoets 1

3

avondtraject - programmafase 1

avondtraject - programmafase 2

avondtraject - programmafase 3

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

semester 1

15

semester 3

18

semester 5

17

boekhouden voor de zelfstandige

4

vennootschapsbelasting basis

3

vennootschapsbelasting uitdieping

3

dubbel boekhouden basis

4

rechtsaspecten van de activa en passiva

4

vennootschaps- en economisch recht

3

fiscaliteit voor zelfstandigen: BTW en PB

4

communicatievaardigheden

5

analytisch boekhouden

3

werkplekleren 1

3

werkplekleren 3

6

financiële aspecten van de activa en passiva

3

semester 2

15

semester 4

21

werkplekleren 5

5

dubbel boekhouden : de activa

4

dubbel boekhouden: de resultaatsverwerking

3

semester 6

17

dubbel boekhouden: de passiva

4

BTW uitdieping

3

ERP

3

BTW basis

3

fiscaliteit van de werknemer

3

sociale wetgeving

3

werkplekleren 2

4

Excel

3

financiële analyse

3

werkplekleren 4

6

budgettering en budgetcontrole

3

voortgangstoets 1

3

werkplekleren 5

5

semester 7

17

werkplekleren 6

10

voortgangstoets 2

3

praktijkproject

4
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kortrijk
graduaat

graduaat

HR-SUPPORT
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Ben je geboeid door alles wat met personeel en Human Resources
(HR) te maken heeft? Wil je ondersteunen in rekruterings- en selectieprocessen? Je combineert communicatieve en administratieve
skills? Dan is de opleiding graduaat HR-support iets voor jou!
Een goed Human Resources Management (HRM) is vandaag de
dag cruciaal om met medewerkers de doelstellingen van de onderneming te bereiken. De opleiding graduaat HR-support brengt
je de nodige praktische kennis bij zodat je kan ondersteunen in
diverse domeinen van human resources. Zo leer je aantrekkelijk vacatures opstellen, de juiste rekruteringskanalen inzetten,
screenings uitvoeren op cv’s (curriculum vitae) van kandidaten,
ondersteunen bij selectiegesprekken, het onthaal verzorgen van
nieuwe medewerkers… Hierbij verwerf je de nodige kennis inzake
sociale wetgeving om te ondersteunen zowel bij de instroom,
opstart, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Vanaf kwartaal twee werk je gemiddeld twee dagen per week mee
op een personeelsdienst, uitzendbedrijf of selectiekantoor. Je past
de verworven kennis en vaardigheden toe op de werkplek. Vanaf
het tweede jaar wordt jouw takenpakket op de werkplek uitgebreid
en leer je steeds meer zelfstandig werken. Op het einde van de
opleiding ben je in staat de ondersteunende taken op een HR-afdeling zelfstandig uit te voeren.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Steeds meer organisaties beseffen dat hun medewerkers hun
kostbaarste kapitaal zijn. Zij zijn een cruciale factor in het bereiken
van doelen. Er zijn dan ook veel vacatures op personeelsdiensten
voor medewerkers die kennis hebben van de menselijke en de
wettelijke kant van het personeelswerk.
Met het diploma gegradueerde in HR-support werk je op de
HR-afdeling van grote bedrijven of KMO’s en kan je aan de slag in
uitzend- en selectiekantoren. Je komt terecht in functies als recruiter, ondersteuning bij payroll, consultant…

HOE
Deze tweejarige opleiding wordt aangeboden in dagonderwijs
in Kortrijk. De opleiding is opgebouwd in acht kwartalen van zes
weken. Na elk kwartaal is een examenweek gepland, zo krijg je
snel feedback.
Reeds in het eerste kwartaal is leren op de werkplek voorzien. Via
bedrijfsbezoeken maak je kennis met de rol van HR in een onderneming, selectiekantoor of uitzendbedrijf.
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ONZE TROEVEN
Deze praktijkgerichte opleiding kreeg vorm na grondig overleg met diverse werkgevers. Het programma sluit goed aan
met wat de arbeidsmarkt verwacht van een ondersteunende HR-medewerker. Betrokken docenten en ondersteuners
hebben meestal zelf ervaring in een HR–domein gehad of
zijn er nog steeds werkzaam in. We mikken op kleine klasgroepen waardoor er een nauw contact is tussen student en
docent. Docenten en werkplekbegeleiders waken over een
goede opvolging en coaching op de werkplek.
Nadat je het diploma van gegradueerde HR-support behaalde, bieden we je de mogelijkheid om via een schakeltraject
het diploma professionele bachelor Office Management
met keuze Human Resources Management of het diploma
professionele bachelor in het sociaal werk afstudeerrichting
personeelswerk te behalen.

VIVES
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Trui Rooryck, opleidingshoofd
trui.rooryck@vives.be
gsm 0494 56 17 21
vives.be/graduaat

programmafase 1

programmafase 2

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: verkenning

15

kwartaal 5: doorstroom en uitstroom - inleiding

15

inleiding HR

3

3

sociaal recht: inleiding

1

sociaal recht: uitvoering en einde van de arbeidsovereenkomst

ICT voor HR 1

3

boost communicatieve vaardigheden

4

werkplekleren

2

talentontwikkeling

digitale tools voor HR 1

3

communicatie voor doorstroom en uitstroom: Nederlands

2

2

communicatie voor doorstroom en uitstroom: Frans of
Engels

1

kwartaal 2: instroom - rekrutering

15

werkplekleren

6

arbeidsmarkt en rekrutering: algemeen

2

kwartaal 6: doorstroom en uitstroom - uitdieping

14

arbeidsmarkt en rekrutering: digitale tools

2

personeelsadministratie

3

sociaal recht: sollicitatie en aanwerving

2

Payroll

3

ICT voor HR 2

3

digitale tools voor HR 2

3

communicatie voor rekrutering: Nederlands

2

werkplekleren

5

communicatie voor rekrutering: Engels

1

kwartaal 7: actuele topics in HR

15

werkplekleren

2

trends in HR en internationalisering

4

talentontwikkeling

1

psychosociaal welzijn op het werk

3

kwartaal 3: instroom - selectie

15

werkplekleren

5

selectietechnieken

3

praktijkproject 1

3

psychologie en sociologie van organisatie en arbeid:
basis

2

kwartaal 8: HR - support

16

ICT voor HR 3

3

voortgangstoets

3

communicatie voor selectie: Nederlands

2

communicatie voor selectie: Frans

1

werkplekleren

3

talentontwikkeling

1

kwartaal 4: instroom - onthaal

15

onthaal: onthaalbeleid

2

onthaal: communicatie voor onthaal

2

psychologie en sociologie van organisatie en arbeid:
uitbreiding

2

voortgangstoets

3

werkplekleren

4

talentontwikkeling

2

praktijkproject 2

2

werkplekleren

11
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brugge
graduaat

graduaat

LOGIES, RESTAURANT EN
CATERING MANAGEMENT
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Je houdt van eten en drinken? Je hebt oog voor piekfijne service?
Je hebt ‘goesting’ om gasten in de watten te leggen?
In het organiseren van evenementen wil je graag uitblinken door
jouw creatieve blik? Maar ook het commerciële en financiële luik
vind je best wel interessant?
Dan ben jij die spontane, sociale en sympathieke gastheer/gastvrouw die geknipt is voor deze opleiding!

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De horecasector is vragende partij voor mensen met de juiste attitude, skills en leerervaringen. Je komt terecht in een diversiteit aan
horecazaken: aan jou om te kiezen. De receptie van een hotel? Een
bed & breakfast? Een restaurant? Jouw eigen zaak of uitgroeien tot
een middelmanager? Blijf je in België of spreid je je vleugels uit in
het buitenland?
Of misschien studeer je verder? Na deze opleiding kan je in 90 studiepunten het diploma professionele bachelor hotelmanagement
behalen. Deze opleiding sluit nauw aan bij het graduaat Logies –
en Restaurantmanagement maar tilt je op naar een hoger niveau.
De inhoud van dit vervolgtraject kan je eenvoudig opvragen bij het
opleidingshoofd van het graduaat logies – en restaurantmanagement.

HOE
Je studieprogramma bestaat uit acht thema’s die aan bod komen
in acht periodes. Vier in het eerste jaar en vier in het tweede jaar.
Het overzicht van de opleiding geeft je een kijk op de thema’s.
Je volgt dus lessen in blokken van zes weken. In zo’n blok concentreer je je op twee themavakken. Niet meer. Je werkt en leert tegelijkertijd gemiddeld twee dagen op de werkplek. Op elk blok volgen
examens. Je speelt dus kort op de bal en krijgt snel feedback.
Je kan kiezen tussen twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting ‘Logies’ leidt onder andere op tot Front Office manager en
Food & Beverage Manager in een hotel. Na het volgen van deze
afstudeerrichting kennen deze twee departementen van een hotel
voor jou geen geheimen meer.
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Indien jouw voorkeur echter uit gaat naar het restaurantgebeuren
en de verfijning van de eetervaring van de gast, laat dan geen
twijfel meer bestaan: de specialisatie ‘Restaurant’ is jou op het lijf
geschreven. Gespecialiseerd drankenkelners of maîtres d’hôtel
worden met deze specialisatie ingezet om de gastenbeleving in
restaurants te optimaliseren.
Daarnaast heb je nog een ondersteunend vak, nl. internationale
communicatie waarbij Frans en Engels praktijkgericht worden
aangeboden.
We zetten sterk in op talentontwikkeling, waarbij je stil staat bij jezelf, leert omgaan met anderen, feedback leert geven, jezelf doelen
stelt en nagaat hoe je die best kan bereiken.
Op het einde van het tweede jaar wordt het tijd om te tonen wat
je in je mars hebt. In het praktijkproject organiseer je een heus
pop-up event dat mag gezien worden! Van concept, organisatie en
uitvoering van het event: iedereen werkt samen mee aan de topper
van het jaar!

ONZE TROEVEN
· Het doel van werkplekleren is de kennis vanuit de vakken
toepassen in de praktijk en de praktijkervaring aftoetsen
in de lessen. Sommige vaardigheden leer je zelfs helemaal
op de werkplek! Je kan een werkplek uitzoeken die past bij
jouw interesses. Voor elk wat wils dus, en een ideale gelegenheid om jouw eigen voorkeuren te leren kennen. Je hebt
per opleidingsjaar immers een andere werkplek. Je werkt
gemiddeld twee dagen per week op deze werkplek en dit
wordt gradueel opgebouwd. Je krijgt, naarmate je vordert in
je studies, steeds meer verantwoordelijkheden en taken.
· Naast gemeenschappelijke thema’s heb je ook specialiserende thema’s. Je kan immers kiezen tussen twee afstudeerrichtingen. De thema’s zijn ‘hands-on’: realistische situaties
zijn voor ons de ideale manier om jou de juiste kennis en
vaardigheden aan te leren.
· Heb je al een baant(je) in de horeca en wil je doorgroeien?
Dan kunnen we in samenspraak jouw flexibel leertraject uitwerken om de balans tussen werken en studeren haalbaar
te houden.

VIVES
Xaverianenstraat 10, Brugge
An Winnepenninckx, opleidingshoofd
an.winnepenninckx@vives.be
tel. 050 30 51 00
vives.be/graduaat

programmafase 1

programmafase 2

opleidingsonderdelen
afstudeerrichting logies

afstudeerrichting
restaurant

My guest

opleidingsonderdelen
sp

afstudeerrichting logies

afstudeerrichting
restaurant

sp

15

My Office

My bar

15

Back office administration

Beverage

F&B Administration

wijnleer en kelderbeheer

3

ontdek HoReCa

4

Hospitality

3

3

talentontwikkeling

3

internationale communicatie

3

internationale communicatie

3

Werkplekleren 4

5

werkveldverkenning

3

My budget

15

My food

15

Accounting

4

4

Cost Control

3

internationale communicatie

3

werkplekleren 5

5

F&B basis
Banqueting & Events

3

internationale communicatie

3

werkplekleren 1

5

My rooms

My menu

15

Front Office

F&B gevorderd

4

Housekeeping

voeding & hygiëne

3

internationale communicatie

3

wekplekleren 2

5

My digital tools

My F&B department

15

hotelsoftware

Event Costing

3

Commercial Tools

restaurantorganisatie

4

werkplekleren 3

7

voortgangstoets 1

3

· We waarderen je voorkennis en houden bij de samenstelling van je individueel studieprogramma rekening met je
(werk)ervaring. Je kan voor bepaalde opleidingsonderdelen
een aanvraag indienen voor een EVC (elders verworven
competenties). Dit doen we ook voor talen: spreek je een
andere taal op een behoorlijk niveau? Of heb je een andere

My people

15

Commercial Development

4

People Management

3

internationale
communicatie

praktijkproject

werkplekleren 6

2
6

My hotel

My restaurant

15

praktijkproject hotel

praktijkproject restaurant

5

werkplekleren 7

7

voortgangstoets

3

taal dan het Nederlands als moedertaal? Dan kan je een
aanvraag indienen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling voor
‘Internationale communicatie’. Of heb je al enkele opleidingsonderdelen met vrucht afgewerkt in een bacheloropleiding? Dan kan je voor overeenkomstige opleidingsonderdelen in het graduaat eveneens vrijstelling aanvragen.
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brugge - kortrijk
graduaat

graduaat

MARKETING- EN
COMMUNICATIESUPPORT
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Droom je ervan om in een bedrijf mee de marketing en
communicatie te ondersteunen? Hou je van afwisseling en
uitdagingen? Ben je een creatief talent met interesse voor digitale
vormgeving? Of zie je jezelf eerder als een administratieve
duizendpoot die instaat voor de allround-communicatie van een
bedrijf? Sta je graag ten dienste van collega’s en klanten?
Dan heb je geluk, want dan vind je vast jouw ding in de
afstudeerrichting marketingsupport of de afstudeerrichting
communicatiesupport.
· Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die drie jaar
studeren voor een bachelordiploma niet zien zitten. Op twee
jaar tijd kan je het graduaatsdiploma behalen en word je
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of kan je daarna nog kiezen
om verder te gaan voor het bachelordiploma.
· Werkzoekenden die zich op korte termijn willen omscholen.
· Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma graduaat in
de marketing- en communicatiesupport te behalen, en die
klassikaal dagonderwijs verkiest boven avondonderwijs of
afstandsonderwijs.

HOE
Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs. Vanaf het tweede
semester ga je gemiddeld twee dagen per week naar de werkplek.
In het laatste semester van de opleiding wordt dit volume
werkplekleren nog opgedreven.
Je kan voor de dagopleiding terecht op campus Brugge en Kortrijk.
· VIVES, Xaverianenstraat 10, Brugge
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
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ONZE TROEVEN
· Sterk beroepsgericht
· Arbeidsmarktgerichte opleiding met perfecte aansluiting op
de arbeidsmarkt
· Werkplekleren met een voortdurende wisselwerking tussen
theorie en praktijk
· Het diploma dat je behaalt, is een officieel erkend (door het
ministerie van onderwijs) graduaatsdiploma, internationaal
erkend als Associate Degree
· Je behaalt je diploma in twee jaar dagonderwijs
· De leerstof wordt aangeboden in korte periodes van zes
weken, gevolgd door een evaluatieweek
· Behoud van kinderbijslag, je behoudt je studentenstatuut
· Vrijstelling van RVA mogelijk als werkzoekende
· Grote vraag naar afgestudeerden met een
graduaatsdiploma in die richting
· Opstapmogelijkheid om via een verkort traject verder te
studeren tot bachelor

13

AFSTUDEERRICHTING
MARKETINGSUPPORT

Als marketingassistent werk je samen met marketingprofessionals
en verkoopmedewerkers. Je ondersteunt hen bij het in de markt
zetten van producten en/of diensten, maar ook bij de promotie. Ze
kunnen op jouw steun rekenen bij het produceren en up-to-date
houden van geschreven en visuele inhoud, bij het produceren van
website-inhoud of online promotiemateriaal.
Verder ondersteun je de specialisten bij het opmaken van foto’s
of het maken van beeldmateriaal dat voor marketingdoeleinden
kan worden gebruikt. Je helpt promotiemateriaal verspreiden via
e-mail; je staat in voor het uploaden van materiaal naar een cloud
of een ander type opslagsysteem. Bovendien raak je bedreven in
het gebruik van social media en internet op een goede manier, en
het opzetten van evenementen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Op de arbeidsmarkt is het duidelijk dat men op zoek is naar
straffe marketeers. Je kan zo aan de slag als online of digital
marketingmedewerker in een reclamebureau of een bedrijf.
programmafase 1: afstudeerrichting Marketingsupport
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programmafase 2: afstudeerrichting Marketingsupport

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: Discovery

15

kwartaal 5: Online Marketing

15

marketingcommunicatie

5

E-commerce

3

Digiskills

3

Digital Optimization

4

inleiding professionele communicatie

3

E-mail Marketing

3

talentontwikkeling: voorbereiden op de werkplek

1

werkplekleren: online marketing

5

internationale communicatie

3

kwartaal 6: Sales Support

15

kwartaal 2: Digital Design

14

Content Marketing

3

digitale vormgeving

3

Promotion Mix

3

ICT: Word

3

Customer Support & Targetting

4

commercieel- en handelsgerichte communicatie

3

werkplekleren: sales support

5

talentontwikkeling: Social Skills

2

kwartaal 7: Visualisation

15

Vlogging

3

Reporting

5

kwartaal 3: Social Media

16

Case Study

3

Social Media

3

werkplekleren: visualisation

7

ICT: Excel

3

kwartaal 8: Integration

15

Copywriting

3

praktijkproject

4

werkplekleren: social media

4

werkplekleren: integration

10

Photo Editing

3

voortgangstoets 2

1

kwartaal 4: Event

15

eventmanagement

3

werkplekleren: event

5

voortgangstoets 1

3

websites

4

VIVES

AFSTUDEERRICHTING
COMMUNICATIESUPPORT

Xaverianenstraat 10, Brugge
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

Je ondersteunt de communicatie van een bedrijf op diverse
vlakken. Je staat in voor de communicatie binnen het bedrijf, de
communicatie met klanten, leveranciers, maar ook met het bredere
publiek en dit op verschillende domeinen: mondeling, schriftelijk
en digitaal. Je maakt in de opleiding kennis met alle facetten
van ‘communicatie’: plannen, uitvoeren en evalueren. Daarnaast
krijg je in deze afstudeerrichting een hoop administratieve skills
mee. Informaticapakketten hebben voor jou na de opleiding
geen geheimen meer. Ook krijg je inzicht in bedrijfseconomische
aspecten. Uiteraard mogen de talige competenties niet ontbreken.
Deze mix maken van jou een breed inzetbare communicatiefadministratief medewerker, waarnaar elk bedrijf op zoek is.

Tine Maes, opleidingshoofd
tine.maes@vives.be
gsm 0472 49 51 29
vives.be/graduaat

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Medewerker in een communicatiebedrijf, administratief
medewerker, bediende onthaal en communicatie, communicatieassistent, managementassistent binnen verschillende afdelingen …
Kortom, een brede waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
programmafase 1: afstudeerrichting Communicatiesupport

programmafase 2: afstudeerrichting Communicatiesupport

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: Discovery

15

kwartaal 5: Corporate

15

marketingcommunicatie

5

communicatieplanning

3

Digiskills

3

Corporate Communication

4

inleiding professionele communicatie

3

internationale communicatie 5

3

talentontwikkeling: voorbereiden op de werkplek

1

werkplekleren: corporate

5

internationale communicatie 1

3

kwartaal 6: Office Support

16

kwartaal 2: Digital Design

14

Office Skills

5

digitale vormgeving

3

zakelijke communicatie

3

ICT: Word

3

internationale communicatie 6

3

commercieel- en handelsgerichte communicatie

3

werkplekleren: office support

5

talentontwikkeling: social skills

2

kwartaal 7: Administration

14

internationale communicatie 2

3

Office Administration

4

kwartaal 3: social Media

16

internationale communicatie 7

3

Social Media

3

werkplekleren: administration

7

ICT: Excel

3

kwartaal 8: integratie

15

Copywriting

3

praktijkproject

4

werkplekleren: social media

4

werkplekleren: integration

10

internationale communicatie 3

3

voortgangstoets 2

1

kwartaal 4: Event

15

Eventmanagement

3

werkplekleren: event

5

voortgangstoets 1

3

internationale communicatie 4

4

15

kortrijk
graduaat

graduaat

MARKETING
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Is het je passie om met mensen om te gaan? Ben je proactief en
resultaatgericht? Sta je daarbij graag ten dienste van klanten?
Of hou je eerder van afwisseling en targets? Ben je ondernemend
en zie je overal kansen zonder daarbij een uitdaging uit de weg te
gaan?
Zoek niet verder! De keuzetrajecten Sales Support of Sales
Representative zijn écht iets voor jou!
· Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die drie jaar
studeren voor een bachelordiploma niet zien zitten. Op twee
jaar tijd kan je het graduaatsdiploma behalen en word je
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of kan je daarna nog kiezen
om verder te gaan voor het bachelordiploma.
· Werkzoekenden die zich op korte termijn willen omscholen.
· Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma graduaat in de
marketing te behalen, en die klassikaal dagonderwijs verkiest
boven avondonderwijs of afstandsonderwijs.

HOE
Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs. Vanaf het eerste jaar
ga je een aantal dagen per week naar de werkplek. In het tweede
jaar van de opleiding wordt dit volume werkplekleren verder
opgedreven.
Je kan voor de dagopleiding terecht op campus Kortrijk.
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

16

ONZE TROEVEN
· Sterk beroepsgericht
· Arbeidsmarktgerichte opleiding met perfecte aansluiting op
de arbeidsmarkt
· Werkplekleren met een continu wisselwerking tussen
theorie en praktijk
· Het diploma dat je behaalt, is een officieel erkend (door het
ministerie van onderwijs) graduaatsdiploma, internationaal
erkend als Associate Degree
· Je behaalt je diploma in twee jaar dagonderwijs
· De leerstof wordt aangeboden in korte periodes van zes
weken, gevolgd door een evaluatieweek
· Behoud van kinderbijslag, je behoudt je studentenstatuut
· Vrijstelling van RVA mogelijk als werkzoekende
· Grote vraag naar afgestudeerden met een
graduaatsdiploma in die richting
· Opstapmogelijkheid om via een verkort traject verder te
studeren tot bachelor
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KEUZETRAJECT
SALES SUPPORT

Als Sales Support medewerker ben je samen met je collega’s
het interne aanspreekpunt voor klanten, vertegenwoordigers en
andere bedrijfsafdelingen. Je staat met hen in contact via e-mail
en telefoon. Je ondersteunt hen van a tot z met hun offertes,
bestellingen, verzendingen, vragen, klachten en retouren.

programmafase 1: keuzetraject Sales Support

18

Je bent verantwoordelijk voor het proces- en documentbeheer
van de verkoop. Je ziet erop toe dat de commerciële procedures
worden nageleefd en zorgt ervoor dat de dossiers in orde zijn.
Verder ben je ook vaak betrokken bij de dienst na verkoop.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Op de arbeidsmarkt is het duidelijk dat men vaak op zoek is naar
een commerciële en administratieve duizendpoot. Je kan zo aan
de slag als medewerker commerciële binnendienst in een bedrijf.
programmafase 2: keuzetraject Sales Support

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: Customer

15

kwartaal 5: Advanced Sales

15

consumentengedrag

5

Customer Excellence

4

Digiskills

3

Customer Support & Targetting

3

inleiding professionele communicatie

3

internationale communicatie 5

3

talentontwikkeling: voorbereiden op de werkplek

1

werkplekleren advanced sales

5

internationale communicatie 1

3

kwartaal 6: Finance

15

kwartaal 2: Sales

15

Financial Management

4

inleiding verkoop

4

juridische aspecten van de marketing

3

ICT: Word

3

internationale communicatie 6

3

commercieel- en handelsgerichte communicatie

3

werkplekleren finance

5

talentontwikkeling: Social Skills

2

kwartaal 7: Social Media

15

internationale communicatie 2

3

Social Media

5

kwartaal 3: Team

15

internationale communicatie 7

3

Team Skills

3

werkplekleren social media

7

ICT: Excel

3

kwartaal 8: Integration

15

Business Communication

3

praktijkproject

4

werkplekleren team

3

werkplekleren integration

10

internationale communicatie 3

3

voortgangstoets 2

1

kwartaal 4: Logistics

15

Supply Chain

3

werkplekleren logistics

5

voortgangstoets 1

3

internationale communicatie 4

4

VIVES
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Lieven Vandeweghe, opleidingshoofd
lieven.vandeweghe@vives.be
gsm 0496 94 94 68
vives.be/graduaat

KEUZETRAJECT
SALES REPRESENTATIVE

Als Sales Representative ben jij het gezicht van een bedrijf. Je
prospecteert de markt om nieuwe klanten te werven. Je luistert
naar de behoeften van je klanten en geeft gepaste informatie en
advies.
Je maakt hen enthousiast over de verschillende producten en/
of diensten en toont de voordelen die deze bieden. Je verkoopt
programmafase 1: keuzetraject Sales Representative

de geproduceerde goederen of diensten aan kleinhandelaars
en andere bedrijven, in nauwe samenwerking met de interne
verkoopafdeling.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Op de arbeidsmarkt is het duidelijk dat men op zoek is naar
zelfzekere, commerciële talenten. Je kan zo aan de slag als
vertegenwoordiger in een bedrijf.

programmafase 2: keuzetraject Sales Representative

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: Customer

15

kwartaal 5: Advanced Sales

16

consumentengedrag

5

Customer Excellence

4

Digiskills

3

Customer Support & Targetting

3

inleiding professionele communicatie

3

Sales Training

4

talentontwikkeling: voorbereiden op de werkplek

1

werkplekleren advanced sales

5

Sales Communication

3

kwartaal 6: Finance

14

kwartaal 2: Sales

15

Financial Management

4

inleiding verkoop

4

juridische aspecten van de marketing

3

ICT: Word

3

werkplekleren finance

7

commercieel- en handelsgerichte communicatie

3

kwartaal 7: Social Media

15

talentontwikkeling: Social Skills

2

Social Media

5

werkplekleren sales

3

Reporting

3

kwartaal 3: team

14

werkplekleren social media

7

Team Skills

3

kwartaal 8: Integration

15

ICT: Excel

3

praktijkproject

4

Business Communication

3

werkplekleren integration

10

werkplekleren team

5

voortgangstoets 2

1

kwartaal 4: Logistics

16

Supply Chain

3

ICT: Powerpoint & Outlook

3

werkplekleren logistics

7

voortgangstoets 1

3
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brugge - kortrijk
graduaat

graduaat

NETWERKBEHEER
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Je tekent, installeert en reguleert informaticanetwerken. Je bent
mee verantwoordelijk voor het beheer van gegevensbanken, het
beheer van netwerken, het opvolgen van de stroom van data, de
telecommunicatie en de toepassingen van internettechnologie. Als
informaticaspecialist ondersteun je je bedrijf bij de optimalisering
van de informatieverwerking. Kortom: je bent mee verantwoordelijk
voor het opstellen en uitvoeren van het informaticabeleid van je
bedrijf.
· Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs voor wie de stap
naar een bacheloropleiding te zwaar is en eerder praktische dan
theoretische benaderingen verkiest. Op twee jaar tijd kan je het
graduaatsdiploma behalen en word je klaargestoomd voor de
arbeidsmarkt. Daarna kun je via een schakelprogramma van 90
studiepunten je bachelordiploma behalen.
· Werkzoekenden die zich op korte termijn willen omscholen.
· Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma informatica
te behalen, en die klassikaal dagonderwijs verkiest boven
avondonderwijs of afstandsonderwijs.
· Wie al opleidingsonderdelen heeft gevolgd in een
bacheloropleiding, maar die vroegtijdig heeft stopgezet, kan
aansluiten bij de graduaatsopleiding.
· Wie bereid is om buiten het klasgebeuren dagelijks tijd vrij te
maken voor het afwerken van taken, opdrachten, oefeningen en
zelfstudie.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Wie een diploma graduaat informatica op zak heeft, vindt
snel werk en krijgt mooie kansen om door te groeien. ICTafgestudeerden moeten zich geen zorgen maken over hun
kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Agoria,
de federatie van de technologische industrie. Het aanbod van
ICT-vacatures ligt hoger dan het aantal afgestudeerden. Vooral
informatici met technische en bedrijfskundige vaardigheden
scoren goed. Vandaag is informatie- en communicatietechnologie
één van de belangrijkste middelen om de concurrentiekracht van
een onderneming te vergroten.
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De vraag naar geschoolde informatici blijft ook de komende jaren
bestaan. Als je flexibel bent, is tewerkstelling gegarandeerd.
Onze afgestudeerden vind je bij softwarebedrijven,
computerconstructeurs, mediabedrijven, financiële instellingen ...

HOE
Je kan voor de dagopleiding terecht op campus Brugge en Kortrijk.
· VIVES, Xaverianenstraat 10, Brugge
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

ONZE TROEVEN
· Het diploma dat je behaalt, is een officieel erkend
(door het ministerie van onderwijs) graduaatsdiploma,
internationaal erkend als Associate Degree.
· Je behaalt je diploma in twee jaar dagonderwijs
· Behoud van kindergeld, je behoudt je studentenstatuut
· Vrijstelling van RVA mogelijk als werkzoekende
· De opleiding informatica wordt door de RVA erkend als
knelpuntberoep
· Dankzij het werkplekleren krijg je een praktijkgerichte
opleiding met perfecte aansluiting op de arbeidsmarkt
· Grote vraag naar afgestudeerden met een
graduaatsdiploma informatica
· Opstapmogelijkheid om via een verkort traject van 90
studiepunten verder te studeren tot bachelor

VIVES
Xaverianenstraat 10, Brugge
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Thierry Malbrancke, opleidingshoofd
thierry.malbrancke@vives.be
gsm 0479 68 40 75
vives.be/graduaat

programmafase 1

programmafase 2

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: intro

15

kwartaal 5: internettechnologie

15

netwerken basis

4

internettechnologie Services & Security

5

Operating System 1 Windows Client VMware

4

Cloud technologie & Security

4

databanken 1: Data Manipulation Language

3

werkplekleren 3

6

voorbereiden werkplek: bedrijfsbezoeken

1

kwartaal 6: netwerkinfrastructuur

15

voorbereiden werkplek: communicatievaardigheden
& Social Skills

3

Server Management: Windows Server & Linux, VPN,
Azure, ABS, Security

5

kwartaal 2: Windows Server

15

telecommunicatie VOIP, TV-streaming

4

System Management 1: Windows Server 20xx

4

werkplekleren 4

6

System Management 1: bedrijfsbezoeken

1

kwartaal 7: integratie

15

scripttalen 1: PowerShell

3

veiligheid en wetgeving CISSP

3

databanken 2: Data Definition Language / XML/
stored procedures + triggers

4

praktijkproject

2

IT-architectuur

3

kwartaal 3: systeem netwerken

15

System Management 2

5

Operating System 2 Linux + bash

4

databanken 3: security, backup, services, dashboard,
job automation

3

werkplekleren 1

3

kwartaal 4: gevorderd netwerken

15

Routing & Switching

5

Scripttalen 2: Python

3

werkplekleren 2

4

voortgangstoets 1

3

projectcommunicatie

2

werkplekleren 5

8

kwartaal 8: integratie

15

praktijkproject

1

projectcommunicatie

1

werkplekleren 6

10

voortgangstoets 2

3
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brugge - kortrijk
graduaat

graduaat

PROGRAMMEREN
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving en het
bedrijfsleven. Je bent niet bang van uitdagingen, je bent
geïnteresseerd in de nieuwste informaticatechnologie (IT) en je
gaat graag met mensen om? Dan stomen wij jou op een praktische
manier klaar tot een echte informaticus. Elke organisatie rekent op
IT, je kan overal terechtkomen. Als informaticus ben je de schakel
tussen mensen met digitale vragen en bedenk je samen digitale
oplossingen. Dankzij de beroepsgerichte graduaatsopleiding kan
je een mooie carrière uitbouwen.
· Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs voor wie de stap
naar een bacheloropleiding te zwaar is en eerder praktische dan
theoretische benaderingen verkiest. Op twee jaar tijd kan je het
graduaatsdiploma behalen en word je klaargestoomd voor de
arbeidsmarkt. Daarna kun je via een schakelprogramma van 90
studiepunten je bachelor-diploma behalen.
· Werkzoekenden die zich op korte termijn willen omscholen.
· Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma informatica
te behalen, en die klassikaal dagonderwijs verkiest boven
avondonderwijs of afstandsonderwijs.
· Wie al opleidingsonderdelen heeft gevolgd in een
bacheloropleiding, maar die vroegtijdig heeft stopgezet, kan
aansluiten bij de graduaatsopleiding.
· Wie bereid is om buiten het klasgebeuren dagelijks tijd vrij te
maken voor het afwerken van taken, opdrachten, oefeningen en
studie.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Wie een diploma graduaat informatica op zak heeft, vindt
snel werk en krijgt mooie kansen om door te groeien. ICTafgestudeerden moeten zich geen zorgen maken over hun
kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Agoria,
de federatie van de technologische industrie. Het aanbod van
ICT-vacatures ligt hoger dan het aantal afgestudeerden. Vooral
informatici met technische en bedrijfskundige vaardigheden
scoren goed. Vandaag is informatie- en communicatietechnologie
één van de belangrijkste middelen om de concurrentiekracht van
een onderneming te vergroten.
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De vraag naar geschoolde informatici blijft ook in de
komende jaren bestaan. Als je flexibel bent, is tewerkstelling
gegarandeerd. Onze afgestudeerden vind je bij softwarebedrijven,
computerconstructeurs, mediabedrijven, financiële instellingen,
eigenlijk overal ...

HOE
Je kan voor de dagopleiding terecht op campus Brugge en Kortrijk.
· VIVES, Xaverianenstraat 10, Brugge
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

ONZE TROEVEN
· Het diploma dat je behaalt, is een officieel erkend (door het
ministerie van onderwijs) graduaatsdiploma, internationaal
erkend als Associate Degree.
· Je behaalt je diploma in twee jaar dagonderwijs
· Behoud van kindergeld, je behoudt je studentenstatuut
· Vrijstelling van RVA mogelijk als werkzoekende
· De opleiding informatica wordt door de RVA erkend als
knelpuntberoep
· Dankzij het werkplekleren krijg je een praktijkgerichte
opleiding met perfecte aansluiting op de arbeidsmarkt
· Grote vraag naar afgestudeerden met een
graduaatsdiploma informatica
· Opstapmogelijkheid om via een verkort traject van 90
studiepunten verder te studeren tot bachelor

VIVES
Xaverianenstraat 10, Brugge
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Thierry Malbrancke, opleidingshoofd
thierry.malbrancke@vives.be
gsm 0479 68 40 75
vives.be/graduaat

programmafase 1

programmafase 2

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

kwartaal 1: basis

15

kwartaal 5: dynamic…

15

programmeren desktop

4

Dynamic Websites

9

Web Design

4

werkplekleren 3

6

IT Infrastructure

4

kwartaal 6: Mobile

15

databanken bevragen

3

Mobile Application

9

kwartaal 2: Development

15

werkplekleren 4

6

programmeren desktop 2

4

kwartaal 7 & 8: integratie

30

Web Development

4

trends IT

3

analyse

4

praktijkproject

21

databanken manipulen, definiëren, transacties

3

projectcommunicatie

3

kwartaal 3: multilayer

15

voortgangstoets 2

3

Multilayer Programming

4

projectvoorbereiding

4

voorbereiden werkplekleren: communicatievaardigheden & Social Skills

3

werkplekleren 1

4

kwartaal 4: Advanced Architectures

15

Programming Advanced architectures

4

Programming in Applicationsoftware

3

voorbereiden werkplekleren: bedrijfsbezoeken

1

werkplekleren 2

4

voortgangstoets 1

3
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kortrijk
graduaat

graduaat

VERKEERSKUNDE
EN MOBILITEIT
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Wil je in de toekomst, samen met andere partners, zorgen
voor een duurzame mobiliteit en meewerken aan meer
verkeersveiligheid?
Dan is de opleiding tot verkeerskundige echt iets voor jou!
Mobiliteit beheerst ons dagelijks leven: de plaats waar we wonen
en werken, onze kinderen naar school gaan of gaan sporten,
een weekenduitstap met vrienden of een verre reis… altijd komt
mobiliteit om het hoekje kijken. Juist die dagelijkse realiteit en de
vele uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan op het vlak
van mobiliteit en verkeersveiligheid maken de graduaatsopleiding
‘verkeerskunde en mobiliteit’ zo boeiend. Als verkeerskundige ga
je straks vanuit een multidisciplinaire visievorming meewerken aan
een vlotter en veiliger verkeer, (openbaar) vervoer en mobiliteit.

programmafase 1
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· Jongeren die na hun secundaire opleiding bijzondere interesse
hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein
van mobiliteit en verkeersveiligheid;
· Volwassen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of
omscholen.
· Werkzoekenden die een nieuwe uitdaging willen aangaan en hun
kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen
van een (bijkomend) diploma.
· Iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld
van mobiliteit en verkeersveiligheid.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Verkeerskundigen kunnen terecht bij openbare besturen (federale
en Vlaamse Overheid en lokale besturen), de geïntegreerde politie
(lokale en federale politie: zevende basisfunctionaliteit ‘verkeer’),
bedrijven en organisaties uit de vervoerssector, studiebureaus,
diverse onderwijsinstanties, vormings- en opbouwwerk, erkende
rijscholen, actiegroepen …

programmafase 2

programmafase 3

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

semester 1: algemeen kader
verkeer en mobiliteit

15

semester 3: inrichting en beheer
openbare ruimte

15

semester 5: verdieping verkeerskundige werkdomeinen

15

inleiding op verkeerskunde en
verkeersbeleid

4

verkeersonderzoek en -planning
1: inleiding

2

verkeersplanning

4

verkeerstechniek

3

3

inrichting openbare ruimte

3

mobiliteitsmanagement en
fiscaliteit 1: mobiliteitsmanagement

werkplekleren 3

4

mobiliteitsmanagment en fiscaliteit 2: fiscaliteit

2

sociale verkeerskunde en communicatie 1: sociale verkeerskunde

2

ociale verkeerskunde en communicatie 2: communicatie

2

voortgangstoets 1

3

werkplekleren 1

7

werkplekleren 5

6

15

semester 2: mobiliteit en maatschappij

semester 4: bijdragen aan mobiliteitsprocessen

15

15

verkeersonderzoek en -planning
2: verkeersonderzoek

semester 6: integratie verkeerskundige werkdomeinen

3

internationalisering

3

verkeersonderzoek en -planning
3: voorbereiden praktijkproject

2

werkplekleren 6

5

voortgangstoets 2

3

verkeersmodi en netwerken

3

praktijkproject

4

werkplekleren 4

7

wetgeving, handhaving en
verkeersveiligheid

3

duurzaam mobiliteitsbeleid 1:
duurzaam parkeerbeleid

2

duurzaam mobiliteitsbeleid 2:
Best Practices

2

werkplekleren 2

8

VIVES
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Jan Bonneure, opleidingshoofd
jan.bonneure@vives.be
gsm 0471 99 82 97
vives.be/graduaat

HOE
Docenten en studenten leren van elkaar. Onze docenten, die echte
vakspecialisten zijn, geven naast theoretische uiteenzettingen
ook praktijkgerichte opdrachten (werkplekleren) en gaan samen
met jou binnen- en buitenlandse goede praktijken bekijken.
Daardoor krijgen studenten ruim de kans om hun eigen kennis
en vaardigheden met elkaar te delen en ontstaat er een echte
kruisbestuiving.
De thema’s van verkeersveiligheid en mobiliteit worden vanuit
verschillende invalshoeken benaderd: ruimtelijke aspecten,
gedrag van weggebruikers, verkeersbeleid op de diverse
bestuurlijke niveaus, wetgeving en handhaving, openbaar vervoer,
onderzoek, planning, enz…

LESMOMENTEN
De lessen vinden plaats van half september tot half juni op
donderdagmiddag. Een deel van de opleiding verloopt via
contactonderwijs en een deel door middel van werkplekleren. Er
zijn ook practica, studiedagen en excursies.
Voor een optimaal en snel leertraject wordt geadviseerd om het
modeltraject van drie jaar te volgen. Tegelijkertijd verschillende
modules volgen is niet mogelijk.
Bij het beëindigen van je opleiding behaal je een
graduaatsdiploma. Dit diploma geeft o.a. ook toegang tot het
B-niveau in overheidsdiensten.
Je kan voor de opleiding terecht op campus Kortrijk.
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

ONZE TROEVEN
· Het diploma dat je behaalt, is een officieel erkend (door het
ministerie van onderwijs) graduaatsdiploma, internationaal
erkend als Associate Degree
· Praktijkgerichte opleiding met een perfectie aansluiting op
de arbeidsmarkt
· Grote vraag naar afgestudeerden met een
graduaatsdiploma in die richting
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WINKEL
MANAGEMENT
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

VOOR WIE
Werk je graag in team? Organiseer je graag? Neem je graag de
leiding? Hou je van (online) winkelen? Ben je enthousiast om te
verkopen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Met je graduaatsdiploma winkelmanagement ga je aan de slag als filiaalmanager,
vestigingsmanager, afdelingsmanager van (online) retailbedrijven
of als zelfstandige retailer met een eigen store of webshop.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Als je door een winkelstraat wandelt, jobsites bekijkt en kranten
leest dan zie je dat veel retailers op zoek zijn naar gemotiveerde
winkelmanagers. Winkelmanagers of storemanagers zijn medewerkers die enthousiast verkopen aan klanten, die doelstellingen
willen halen, een team kunnen motiveren en steeds met de glimlach van een winkelmoment een ware beleving willen maken. Deze
opleiding vormt je tot een gedreven winkelmanager. Je gaat aan de
slag als afdelingsverantwoordelijke in een groot verkooppunt of als
eindverantwoordelijke in een kleiner verkooppunt. Ook als je ervan
droomt om zelfstandig een winkel, pop-upstore, webshop ... op te
starten is deze opleiding echt iets voor jou. Honderden jobmogelijkheden wachten op jou.

je werkplek een praktijkgerichte opdracht voor een eindwerk. Je
eigen interesse bepaalt wat je kiest.
Een pop-upstore in Kortrijk? Vanaf het eerste jaar dagen we je uit
om in groep een retailconcept te bedenken. De diverse concepten
worden gepitcht voor een jury. Het winnende concept wordt in het
tweede jaar van A tot Z uitgewerkt: van businessplan, inkoop, prijspolitiek, inrichting, communicatie tot fysieke en online verkoop.
Vanaf februari wordt de pop-upstore een realiteit. Samen met je
medestudenten zorg je voor traffic in je store en online shop. Je
boost de sales en zorgt voor omzet en winst.
Je kan voor de dagopleiding terecht op campus Kortrijk.
· VIVES, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk

HOE
We werken in acht periodes telkens rond bepaalde thema’s. In het
eerste jaar leggen we de klemtoon op de klant, de producten en
logistiek, het winkelpunt en de (instore) marketing. In het tweede
jaar komen het financieel beleid, de juridische aspecten en het
team aan bod. We sluiten af met de opening en uitbating van het
leerbedrijf: een echte pop-upstore. Je leert dus o.a. over organiseren, begroten/budgetteren, inkoop, marketing, recht, communicatie, nieuwe media en leidinggeven.
Eén derde van de opleiding bestaat uit werkplekleren. Op je
werkplek zet je de theorie om in praktijk en tank je ideeën om mee
te nemen naar de lessen. We begeleiden je zoektocht naar een
goede werkplek. Via een speeddating met diverse retailers vind je
snel een werkplek die past bij jouw interesses. Je werkt gedurende
het jaar twee dagen per week bij deze retailer, zo leer je de job al
doende kennen. Op het einde van je studies zoek je samen met
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ONZE TROEVEN
· Praktijk: werkplekleren bij ‘geselecteerde’ retailer,
bedrijfsbezoeken, leerbedrijf
· Groot netwerk aan werkplekken in de retail
· Intensieve coaching werkplekleren door docenten met
ervaring in retail
· Snel feedback (zeven weken les en meteen examen)
· Actueel programma (marketingcommunicatie, e-commerce,
digital communication…)
· Leerbedrijf ‘pop-upstore’ in echt shoppingcentrum
· HR-diensten van retailers bevelen deze opleiding aan
· Veel vacatures in de sector

VIVES
Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Anja Vanroose, opleidingshoofd
anja.vanroose@vives.be
gsm 0494 56 17 76
vives.be/graduaat

programmafase 1

programmafase 2

opleidingsonderdelen

sp

opleidingsonderdelen

sp

Me and my customer

15

Me and my law finance

15

Storemanagement 1: Product & Place

3

ondernemingsrecht

3

Commercial Skills

3

financieel management

3

talentontwikkeling 1: mijn competenties

3

Webmarketing & E-commerce

1

Basic Office Skills

2

Retailcases

1

communicatie Nederlands

1

communicatie Frans

2

werkplekleren 1: Customer & Products

3

werkplekleren 3: Law & Finance

2

Me and my logistics

15

leerbedrijf 1: Start-up

3

Suply Chain Management

3

Me and my team

15

prijsbeleid

3

sociaal recht

3

talentontwikkeling 2: communicatievaardigheden

3

Webmarketing & E-commerce

2

Basic Office Skills

1

Retailcases

2

communicatie Nederlands

2

Peoplemanagement

3

werkplekleren 1: Customer & Products

3

communicatie Frans

1

Me and my store

15

werkplekleren 3: Law & Finance

2

Storemanagement 2: organisatie & targets

3

leerbedrijf 2: Start-up

2

marketingcomunicatie

4

Me and my sales

15

talentontwikkeling 3: samenwerkingsvaardigheden

3

Sales Training

3

communicatie Engels

2

Digital Communication

3

werkplekleren 2: Store & Marketing

3

werkplekleren 4: Team & Company

3

Me and my retail

15

werkplekproject

1

Retailmarketing en leerbedrijf

5

leerbedrijf 3: Operations

5

Instore Communication & Visual Merchandising

3

Me and my pop-up

15

communicatie Engels

3

voortgangstoets

3

voorgangstoets

3

werkplekleren 4: Team & Company

4

werkplekleren 2: Store & Marketing

3

werkplekproject

3

leerbedrijf 4: Finalisation

5
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DOCTOR

Het hogeronderwijslandschap
in Vlaanderen

MASTER NA MASTER

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

MASTER (MA) minstens 60 studiepunten

BACHELOR NA BACHELOR
minstens 60 studiepunten

WERKVELD

GRADUAAT
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SCHAKELPROGRAMMA
tussen 45 en 90 studiepunten

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR (PBA)
minstens 180 studiepunten
hogescholenonderwijs
Schools of Arts

ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR (ABA)
minstens 180 studiepunten
universitair onderwijs
Schools of Arts
Hogere Zeevaartschool

GRADUAAT IN 10 VRAGEN
1 Waar krijg ik les?
Je krijgt les op dezelfde campus als de bachelorstudenten.
VIVES heeft meerdere campussen: Brugge, Kortrijk, Oostende,
Roeselare of Torhout. Op welke campus je les krijgt, hangt af van
je opleiding. Je vindt die informatie in deze folder.

7 Hoe weet ik of deze opleiding iets voor mij is?
Je leerkrachten uit het secundair onderwijs kunnen je meestal
goed advies geven of deze opleiding iets voor jou is. Zij kennen
je en weten wat je kan. Maar daarnaast is motivatie ook heel
belangrijk.

2 Mag ik me inschrijven?
Je mag je inschrijven als je een diploma secundair onderwijs
hebt. Heb je een getuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad secundair onderwijs BSO dat minstens drie jaar oud
is, dan mag je ook inschrijven.
Voldoe je niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, maar
ben je 18 of word je dit jaar 18? Dan kan je toegelaten worden na
het slagen in een toelatingsproef.

8 Kan ik begeleiding krijgen?
Vergeet ook niet tijdens je opleiding tijdig hulp te vragen aan je
studie- en trajectbegeleider. Zij helpen je graag met je planning,
je studiemethode, of met andere ondersteuning en coaching.
Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Maak dan een
afspraak met je opleidingshoofd. Zo kunnen jullie samen kijken
wat jij nodig hebt als ondersteuning.

3 Hoeveel kost een opleiding?
Je betaalt hetzelfde als je medestudenten in het bacheloronderwijs. Als je je inschrijft voor één voltijds jaar van 60 studiepunten
betaal je voor 2019-2020 € 938,80. Als je minder studiepunten
opneemt, vermindert je factuur. Beursstudenten betalen voor
2019-2020 € 110,80. De overheid kan deze bedragen eventueel
nog licht wijzigen. Op de website van VIVES vind je de exacte
bedragen.
4 Wanneer kan ik me inschrijven?
Een inschrijving verloopt in twee stappen. Vanaf de open
campusdagen op 16 en 17 maart 2019 kan je je online of op de
campus inschrijven. Het tweede deel van je inschrijving kan ook
online of doe je samen met ons op de campus. Dat kan vanaf
eind juni 2019.
Kies je voor een aangepast traject? Maak dan een afspraak met je
opleidingshoofd. Zo kunnen jullie samen kijken wat het best bij
jou past. Je vindt de contactgegevens van het opleidingshoofd in
deze folder bij jouw opleiding.

9 Kan ik vrijstellingen aanvragen?
Je kan vrijstelling aanvragen als je voor bepaalde opleidingsonderdelen slaagde in een andere studie in het hoger onderwijs, of
als je relevante werkervaring hebt.
10 Kan ik een studietoelage aanvragen?
Je hebt recht op een studietoelage van de Vlaamse gemeenschap als je aan de voorwaarden voldoet. Wil je weten of je in
aanmerking komt voor een studietoelage? Vraag het dan even na
bij STUVO. Zij zijn op elke campus aanwezig.
Als je financieel krap bij kas zit bestaan er naast de studietoelage
enkele andere voorzieningen zoals de kinderbijslag, de onderhoudsplicht van je ouders en belastingvermindering omdat jij
nog ten laste bent. Je kunt ook zelf wat bijverdienen met een
studentenjob. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je
je studies combineren met een leefloon of werkloosheidsvergoeding. En ken je het tijdskrediet, het betaald educatief verlof en de
opleidingscheques?

5 Wat is een studiepunt?
In het hoger onderwijs worden je opleidingsonderdelen in
studiepunten uitgedrukt. Één studiepunt vertegenwoordigt een
studiebelasting van 25 à 30 uur. Dat betekent lessen volgen,
oefeningen en taken maken, studeren, examens maken …

Wist je dat
graduaatsopleidingen niet werken met
leerkrediet.

6 Hoe ziet een academiejaar eruit?
Het academiejaar start op 16 september. Je hebt, net zoals in het
secundair onderwijs, de schoolvakanties. In februari heb je een
extra lesvrije week om even te ontspannen na de examens.

Wist je dat
je na je graduaatsdiploma via een
aanvullingstraject van 90 studiepunten je het
verwante bachelordiploma kan behalen.
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VIVES
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
056 26 40 66
www.vives.be/graduaat
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