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VOOR WIE?

—

Deze opleiding richt zich vooral op dynamische en 
ondernemende studenten. Wil je je je eigen zaak 
internationaal uitbouwen of heb je ambitie voor een 
internationale managementfunctie? Een team van 
interne en externe docenten bereidt je professioneel 
voor op het bedrijfsleven. Naast de klassieke lessen 
bevat het programma ook praktische crashcour-
ses door externe vakspecialisten en gastdocenten. 
 Sommige modules zijn in het Engels.

Je kan je enkel inschrijven voor de banaba 
 International Management als je al over een 
bachelordiploma beschikt. Heb je geen bedrijfs-
economische opleiding of ervaring? Geen probleem. 
Neem dan deel aan de specifieke aanvangslessen 
tijdens de eerste weken van het academiejaar zodat 
je snel mee bent. 

Er worden in deze opleiding slechts 25 
 studenten toegelaten na een persoonlijk 
 intakegesprek. Vraag je intakegesprek aan 
via onze website www.vives.be/ima. 
Je ontvangt dan via e-mail een uitnodiging.

PROGRAMMA

—

De opleiding groepeert de opleidingsonderdelen in 
vier clusters: business essentials, entrepreneurship, 
personal & management skills en business in 
 practice. Op die manier bouw je geleidelijk steeds 
meer zakelijke kennis op.

1
Business Essentials
In deze cluster ligt de focus op de vier hoofd-
bedrijfsprocessen in het bedrijfsleven: Financial 
Management, Global Marketing, Human Resources 
en ten slotte Logistics & Operations. 

2
Entrepreneurship
Deze cluster wil je ondernemingsmindset stimule-
ren. Je verdiept je in Design Thinking & Innovation, 
Business Modelling en Community & Legal. 

3
Personal & Management Skills
Hier werk je aan de Personal en Management Skills 
die je nodig hebt om je verder te ontwikkelen in de 
internationale zakelijke wereld. Je krijgt Engels als 
hoofdtaal, maar als je in de vrijstellingstest slaagt, 

kun je je ook verdiepen in het Frans, Duits of 
Spaans. Commerciële vaardigheden zoals verkoop- 
en onderhandelingstechnieken en Crosscultural Ma-
nagement, behoren ook tot deze skills. Als manager 
moet je kunnen organiseren en teams leiden, wat aan 
bod komt in Management Skills. Met het onderdeel 
Data Management krijg je de programma’s Word, 
Excel, Powerpoint en Business Intelligence op een 
geavanceerde manier onder de knie. Hierbij staat 
het leren werken en verwerken van data met diverse 
softwarepakketten zoals Power BI, centraal. 

4
Business in Practice
In deze laatste cluster dagen we je uit om in de 
praktijk te stappen. Via Field Experience leer je een 
zakelijk netwerk uitbouwen via bedrijfsbezoeken en 
je stage van 12 weken. Ook het interactieve business 
game hoort hierbij, dat de opleiding net voor je stage 
afsluit. In je bachelorproef werk je tenslotte een 
eigen innovatief project uit.

E E N  H E L I KO P T E RV I E W 
VA N  H E T B E D R I J FS L E V E N 

Heb je al een bachelor diploma 
op zak en ben je ondernemend 

met een internationale mind-
set? Ga dan voor een extra 

 diploma  bachelor-na-bachelor 
 International  Management in één 

jaar en verover de wereld.



Cluster OPO OLA Sem

Cluster 1: Business Essentials 22

Topic A: Financial Management 4

• Financial Management 4

- Accounting 2 1

- Private & Business Financing 1 1

- Financial Analysis 1 1

Topic B: Global Marketing 7

• International Marketing 4

- International Marketing (start with basics) 2 jaar

- Marketing Planning & Market Research 2 jaar

• International Business & E-commerce 3

- E-commerce 1 1

- International Business Development 2 2

Topic C: Human Resources 4

• Human Resources 4

- International HR Management 2 jaar/2

- HR-topics 2 jaar

Topic D: Logistics & Operations 7

• Import Export 3

• Operations 4

- Supply Chain Management 2 2

- Management Information Systems (ERP) 1 2

- Total Quality Management 1 2

Cluster 2: Entrepreneurship 10

• Design Thinking and Innovation 3 3

- Design Thinking 2 1

- Creativity and Innovation 1 1

• Business Modelling 4 4

- Starting a Business Project 2 jaar

- Business Design 1 1

- Strategic Management 1 1

• Community & Legal 3 3

- Corporate Social Responsibility 1 2

- European Legal Issues 2 1

Cluster OPO OLA Sem

Cluster 3: Personal & Management Skills 14

• Language EN/DE/SP/FR 4 4 4 jaar

• Commercial Skills 3 3

- Sales & Negotation Skills 2 jaar

- Crosscultural Management 1 2

• Management Skills 3 3 3 1

• Data Management 4 4

- Advanced Office 2 1

- Business Intelligence 2 2

Cluster 4: Business in Practice 14

• Field Experience 9 9

- Networking + Business Game 2 2

- Internship 7 2

• Business Project 5 5 5 2

60

De opleiding biedt een brede waaier van vakken aan: 
algemeen management, marketing, ondernemen, 
financieel management, milieu, HRM ... Echt alle 
terreinen van het bedrijfsleven komen aan bod. Dat 
de opleiding een sterk internationaal karakter heeft, 
merk je aan de volgende dingen. Sommige lessen 
zijn in het Engels en volg je samen met buitenlandse 
studenten, je krijgt gastcolleges van buitenlandse 
lectoren, je werkt mee aan een project met buiten-
landse studenten over internationaal zaken doen 
en onderhandelen, aan een internationaal marke-
tingproject en een import-export project; je krijgt 
een internationale HRM-cursus, en leert alles over 
Cross-Cultural Business Management en crosscul-
turele communicatie. De Crisis Simulation Game is 
de traditionele afsluiter voor de start van de stage. 
Met deze opleiding krijg je een helikopterview op 

het bedrijfsleven. Je ontmoet mensen uit het bedrijfs-
leven en ontwikkelt allerlei bruikbare know-how die 
je in verschillende situaties kan gebruiken. Daarnaast 
maak je kennis met de nieuwste technieken zoals 
e-business en schaaf je je talenkennis bij. Je krijgt 
ook een intensieve training in sociale en manage-
mentvaardigheden. 

Vrijstellingen
Als je een bachelordiploma in bedrijfsmanage-
ment hebt, kun je vrijstellingen aanvragen. De 
studiepunten die vrijgesteld worden, vervang je 
door een aantal keuzevakken uit de verschillende 
opties binnen bedrijfsmanagement. Op die manier 
behoud je de 60 studiepunten die je nodig hebt om 
het  bachelordiploma International Management te 
kunnen behalen.

PRAKTISCH

—

LESROOSTER

—



De keuzevakken bestaan o.a. uit: tweede taal, Personal 
Finance, Procurement, internationaal fiscaal recht, 
Webdesign, Digital Transformation, Corporate Event 
Management, sociaal recht, bedrijfsverzekeringen, 
kredietbemiddeling, mediaplanning en Cost & Ma-
nagement Accounting. Je maakt je keuze in overleg 
met de coördinator in functie van het uurrooster. 

Stage
Je gaat 12 weken op internationale stage van mei tot 
eind juli. Voor een stage in het buitenland binnen 
Europa kan je een Erasmusbeurs krijgen als je nog 
geen Erasmusbeurs hebt gehad, of als je gestudeerd 
hebt met een Erasmusbeurs maar niet op stage bent 
geweest. Als je buiten Europa op stage gaat, kan je 
een beurs aanvragen bij de provincie. Je kan ook 
stage lopen in een Belgisch bedrijf met een interna-
tionale focus.

In principe komen alle commerciële activiteiten 
binnen een bedrijf in aanmerking als stage-activiteit. 
Een verplaatsing naar het buitenland is wenselijk 
indien mogelijk. Je vindt hieronder een opsomming:
• meehelpen een buitenlandse markt exploreren;
• buitenlandse contacten leggen;
• klanten te woord staan in een vreemde taal;
• meehelpen aan het opstellen van een business plan;
• een internationale brochure of nieuwsbrief opstellen;
• deelnemen aan en verslag maken van een vergadering;
• meehelpen aan het bewaken van kwaliteit;
• enquêtes afnemen;
• opdrachten uitvoeren met behulp van Word, Excel, 

Access;
• klantentevredenheid helpen meten;

• meehelpen in een HRM-afdeling;
• milieuproblematiek van het bedrijf mee helpen door-

lichten;
• marktonderzoek uitvoeren;
• publiciteit;
• voorbereiden en deelnemen aan beurzen;
• logistieke en administratieve organisatie helpen 

plannen.

Organisatie
In het dagonderwijs krijg je praktijkgerichte lessen 
van deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk 
aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen 
worden afgewisseld met trainingen, groepswerk en 
projectwerking. 

De stage duurt drie maanden en loopt van mei tot 
eind juli. Net zoals de opleiding heeft de stage een 
internationaal karakter. Veel studenten verblijven 
in het buitenland: Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Zwitserland en soms ook buiten Europa. Anderen 
lopen stage in een Belgisch bedrijf met een inter-
nationale focus. De sterke interactie tussen student 
en lector staat centraal in deze opleiding. Je krijgt 
een praktische vorming. Daarom leer je vooral via  
projecten en praktijkopdrachten en zijn er weinig 
klassieke examens. Voor heel wat vakken werken we 
met permanente evaluatie. Je persoonlijke leertraject 
is daarbij het belangrijkste.

Opleidingsduur  
De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit 9 
maanden praktijkgerichte lessen en 3 maanden 
stage. 

Voorbeeld lessenrooster
We werken met Google Calendar. We verwachten 
dat je dit zelfstandig opvolgt en minstens wekelijks 
raadpleegt. 

21/09 - 18/12 02/01 - 03/04

internship

04/05 - 31/0706/01 - 17/01 20/04 - 30/04 20/08

1ste semester 2de semesterexamens 
januari

examens 
april

bachelor
thesis

Kostprijs
De bacheloropleiding kost evenveel als een gewoon 
opleidingsjaar van 60 studiepunten en bedraagt 
€ 947,20. Het bestaat uit een vast bedrag van 
€ 245,20 en € 11,70 per studiepunt of € 947,20. Je 
kan voor deze opleiding geen studiebeurs aanvra-
gen. Daarnaast moet je rekenen op circa € 300 
aan boeken, cursussen, kopieën en licenties van de 
lectoren. De kostprijs voor uitstappen en bezoeken 
is ongeveer € 100. Wie deelneemt aan het internatio-
nale project betaalt nog een extra kost van ongeveer 
€ 450 reis- en verblijfskosten. 

V E R D E R  ST U D E R E N ?
De meeste studenten gaan na deze opleiding 
aan de slag in het bedrijfsleven. Maar je kan 
na deze opleiding bijvoorbeeld ook nog een 
master volgen. Omgekeerd volgen sommige 
studenten met een masteropleiding deze oplei-
ding om zich verder te professionaliseren.

I N S C H R I J V E N
Stel je kandidaat voor deze opleiding via het 
online  aanvraagformulier op www.vives.be/ima. 
Daarna nodigt de  coördinator je uit voor een 
interview. Begin juli is er een eerste reeks  interviews 
en, als de opleiding nog niet volzet is, begin september 
een tweede reeks. 

Opleidingscoördinator:
Valérie Rits
valerie.rits@vives.be
tel. 0478 500 511

MON

2
TUE

3
WED

4
THU

5
FRI

6

07.00

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

7.1 Integrale kwaliteitszorg
- Ron Beirens
09.00 - 11.00

International Business 
Development - Stephan 
Weemaes
08.45 - 10.45

2.13 ERP - Ine Lycke
08.45 - 12.00

International Business 
Development - Stephan 
Weemaes
08.45 - 12.00

7.1 TQM - Spiros Gropas
13.00 - 16.00

8 Commercial Skills - 
Jean-Marie Vandermeiren
13.30 - 16.30

6.2 HR-Topics - Anja 
Vanroose
14.30 - 16.30

4.1 Advanced Office
11.00 - 13.30

1.1 Inleidende begrippen 
Europees Recht - Johan De
Winter
14.00 - 16.15

English - Lynn Tanghe
11.00 - 13.00

7.2 Environmental 
 Management - Johan 
Theuninck
13.30 - 16.30



www.vives.be/ima


