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HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S B R U G G E
X AV E R I A N E N ST R A AT
De Brugse campus aan de Xaverianenstraat is werkelijk een architecturaal pareltje.
Eenmaal in de inkomhal weet je het direct: dit is een hypermoderne campus met veel
ruimte, licht en open studentenwerkplekken. Laat het hoger onderwijs maar komen.
1

Let’s go!

VIVES Brugge Xaverianenstraat
houdt van de fiets en heeft daarom
stallingen voor 790 fietsen. Verder is
er een eigen bushalte met een directe
verbinding met het station (om de 20
minuten, op de piekmomenten om de
10 minuten). Liever met de auto? Er
zijn maar liefst 450 parkeerplaatsen
en zowaar een eigen afrit aan de
Expresweg. How fancy is that?

2

Let’s bib!

Misschien wel hét paradepaardje van
campus Brugge Xaverianenstraat is de
bibliotheek. Die strekt zich uit over zomaar eventjes twee verdiepingen en is
dankzij de opvallende glaspartij de architecturale krachtpatser van de campus. Leuk om te weten: de bibliotheek
heeft met zijn SpellenLab de grootste
collectie bord- en gezelschapsspellen
ter wereld met meer dan 20.000 titels.
Heel wat van die spellen kan je als
student ook gewoon ontlenen.

3

6

art computerlokalen, de taallabo’s, de
groepslokalen, de werkhoekjes …

4

Let’s eat!

Campus Brugge Xaverianenstraat
heeft een eigen studentenrestaurant, goed voor 500 zitplaatsen én
een ruim terras midden in het groen.
De campus heeft trouwens een
eigen Starbucks on the Go, waar je
verschillende koffiesoorten, espresso
shots, thee en chocoladedranken kunt
krijgen, die je bovendien kan laten
personaliseren met je favoriete siroop.
En dat is nog niet alles. Met de 
Bre(a)d Pit op het gelijkvloers heeft
deze campus ongetwijfeld de broodjeszaak met de meest originele naam.
En na de openingsuren horen we je
denken? Geen nood, je kan dag en
nacht terecht voor dagverse broodjes,
slaatjes, fruit en warme maaltijden
aan de automaat. Uiteraard zijn er
ook microgolfovens voorzien om je
maaltijd op te warmen.

Let’s relax!

Campus Brugge Xaverianenstraat
heeft – letterlijk – een kolossale
sportieve troef: het multifunctionele
sportterrein aan het gebouw van
Stuvo. Wil je er (gratis) gebruik van
maken? Bij het Stuvo-onthaal kan je
(al even gratis) allerlei sportmateriaal ontlenen: voetballen, frisbees,
petanqueballen, pingpongpalletjes …
Even je studentenkaart tonen en een
kleine waarborg betalen en hop, je
bent ver(t)rokken!

03

02

04

Let’s learn!
5

De campus heeft drie auditoria met
respectievelijk 350 en tweemaal 150
zitplaatsen, van elkaar gescheiden
door verplaatsbare akoestische
wanden. Worden die weggenomen,
dan kan er één indrukwekkend auditorium met 650 zitplaatsen worden
gecreëerd. Maar je krijgt er uiteraard
les in goed uitgeruste lokalen. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
studeren in VIVES Brugge Xaverianenstraat betekent studeren in stijl.
Je krijgt er les in een uniek gebouw in
goed uitgeruste lokalen voorzien van
alle moderne communicatiemiddelen.
Vergeten we ook niet de state-of-the-

Let’s be friends!

Wie binnenkomt in campus Brugge
Xaverianenstraat voelt zich meteen
welkom. Dat gevoel is heel bewust gecreëerd. De architecten voorzagen een
centraal atrium met een grote onthaalruimte die dé ontmoetingsplaats voor
studenten vormt. De ruime trappen en
open galerijen met deels afgesloten
studie-eilanden zijn ideaal om af te
spreken of even te studeren. Ook de
buitenruimte is heel bewust als grote
ontmoetingsplaats ontworpen, met
veel groen, zitblokken en een ligweide
die ook als amfitheater kan dienen.
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01

05

06

01. de architecturale trappenhal geeft een fantastisch ruimtegevoel - 02. in de bibliotheek kan je rustig studeren
en vind je alle vakliteratuur - 03. in het studentenrestaurant is er een ruime keuze en heb je een mooi zicht op
de omgeving - 04. in het nieuwe Stuvo-gebouw kan je terecht met al je vragen over dingen die niet rechtstreeks
met je vakken te maken hebben - 05. op het grasveld achter de campus kan je van het zonnetje genieten - 06. je
vindt overal in het gebouw mooie studentenwerkplekken waar je jouw laptop kan opladen
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THE CUBE

Campus

30000
WA R M E
M A A LT I J D E N

IWT

KORTRIJK
-

per academiejaar

9161
ST U D E N T E N

3514
STA P P E N
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ST U D E N T E N KAMERS
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C O LL A B O R AT I O N
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en practicumlokalen

ST U VO
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DOCENTEN

FORUM
BIB

THE
C LO U D

en gastdocenten

GEZ

HWB
OND
IWT
5 PA R K I N G S
op de campus

S AW
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L E S LO K A L E N
HOUSE OF
W E LL B E I N G
G E Z : gezondheidszorg
H W B : handelswetenschappen
en bedrijfskunde
I W T : industriële wetenschappen
en technologie
O N D : onderwijs
S AW : sociaal-agogisch werk

D I E N ST
O N D E R ZO E K
VIVES
I N N OVAT I O N
CENTER

38000
BELEGDE
BROODJES

per academiejaar
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24
AU L A’ S
1500 M ³
VIJVERS

HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S KO R T R I J K
Op hoog Kortrijk, vind je de grootste campus van hogeschool VIVES. Deze moderne,
frisse en groene open campus biedt studenten heel wat mogelijkheden om ten volle
van een gezellig studentenleven te genieten. Hier kan je heel diverse opleidingen van
in totaal vijf verschillende studiegebieden volgen.

1

Let’s eat!

Eten op campus Kortrijk kan je
zonder overdrijven samenvatten als
‘gastronomische luxe’. Je vindt wellicht
nergens anders een campus met een
groter aanbod eten en drinken. In
studentenrestaurant The Cube kan je
elke dag terecht voor een dagschotel
en een ruim aanbod alternatieven
(koude schotels, vegetarische maaltijden, pastaschotels, belegde broodjes,
meeneempizza’s en -pasta’s, wraps,
snacks, desserts …). Koffie gewenst?
De campus heeft zowaar een eigen
Starbucks-automaat met een weelde
aan koffievariëteiten, espressoshots,
thee en chocoladedranken (die je
kan personaliseren met je favoriete
siroop).Dan is er ook nog bistro 
’t Forum, waar je niet alleen een volledige maaltijd bestelt, maar ook nog
eens bediend wordt aan tafel. En met
wat geluk eet je in ’t zonnetje, want 
’t Forum heeft ook een buitenterras.
Fan van broodjes? Dan belooft deze
campus je de hemel. In het gebouw
voor handelswetenschappen en bedrijfskunde vind je broodjesbar Deli,
met zijn dagelijkse portie belegde
broodjes, worstenbroodjes, koffiekoeken, wraps, versgebakken wafels,
soep, slaatjes, muffins ... Weinig tijd
om aan te schuiven? Dan bestel je
toch gewoon ’s morgens je broodje om
het later die dag op te pikken?

2

Let’s go!

Te laat in de les of het lab? Dan is ‘ik
geraakte moeilijk op de campus’ het
flauwst denkbare excuus. Zo vertrekken er elke morgen zes speciale
bussen aan de hoofdingang van station Kortrijk rechtstreeks naar VIVES.
Verder heeft de campus zo’n 1000
eigen parkeerplaatsen én kan je gratis
gebruik maken van de grote parking
aan Kortrijk Xpo, die op minder dan
vijf minuten stappen van de campus
ligt. Ook fietsers en voetgangers zijn
hier de koning te rijk: de campus heeft
eigen fiets- en wandelassen en de
nodige fietsenstallingen.

3

04

01

03

05

Let’s play!

Hoger onderwijs betekent soms ook
wel eens: enkele kilo’s erbij. Maar in
Kortrijk geen uitvluchten! Je vindt hier
onder meer twee minivoetbalveldjes,
een basketbalplein, een Finse piste en
verschillende pingpongtafels. Bij het
onthaal van de Dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) kan je al het nodige
sportmateriaal – voetbal, frisbee,
squashracket, pingpongpalletjes en
balletjes … – gratis ontlenen. Even je
studentenkaart tonen en klaar.

En dat is nog niet alles: in het gebouw
van het studiegebied onderwijs ligt
Foodies, voor de liefhebbers van gezonde snacks. Fans van de Italiaanse
keuken kunnen dan weer terecht
in Storia Di, een knus hoekje in het
hoofdgebouw waar je elke dag lekkere
pasta’s en pizza’s kunt afhalen.

07

02

06

01. broeihaard van jong talent - 02. het nieuwe gebouw van handelswetenschappen en bedrijfskunde, The Cloud, is een
toonbeeld van hedendaagse architectuur volledig op maat van studenten - 03. voor alle koffieliefhebbers is er in ‘t Forum
een baristacorner met heerlijke koffie en bijhorende zoete smaakjes - 04. heerlijk vertoeven en bijkletsen op het centrale
plein - 05. één van de vele aula’s op de campus - 06 een grote keuze en lekker eten in het studentenrestaurant van The
Cube, een gloednieuw architecturaal gebouw waar het leuk is om te vertoeven- 07. het studentenrestaurant klaar voor de
middagrush
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HOTSPOTS

HOTSPOTS

CA M P U S KO R T R I J K

4

Let’s do it!

Handelswetenschappen en bedrijfskunde studeren aan VIVES-campus
Kortrijk, dat is studeren in stijl. Alle
leslokalen, auditoria en labo’s zijn
hier perfect uitgerust, net als de eigen
campusbibliotheek trouwens. Dat er
overal meer dan fijne en aangename
plekken zijn, daar kan ook het gebouw
van handelswetenshappen ‘The Cloud‘
voor tekenen met de allernieuwste
lesmogelijkheden in mooie architecturale leslokalen.
Daarnaast vind je in campus Kortrijk
ook het VAC, het Vlaams Autotechnologiecentrum met meer dan 2000 m2
atelierruimte om aan voertuigen te
sleutelen, de testkamers met vermogenstestbanken en de showroom niet
meegerekend. Verder vind je op deze
campus het Maaklab, waar handige
en minder handige studenten onder
deskundige leiding van een docent
aan de slag kunnen met lasersnijmachines, 3D-printers …
Studenten van het studiegebied
gezondheidszorg krijgen er les in
het Simlab, waar ze behandelingen
kunnen simuleren op levensechte
robotpoppen (met onder meer een
pop die echt kan bevallen!). In het studiegebied onderwijs zijn er dan weer
state-of-the-art collaboration rooms,
in het gebouw voor sociaal-agogisch
werk hebben de studenten een polyvalente ruimte om u tegen te zeggen
en werkplekken die perfect geschikt
zijn voor de sociaal-agogisch werker
in spé.

5

Let’s go green!

Groen is rustgevend. Op de campus vind je veel hagen, boompjes
en talrijke graspartijen tussen de
gebouwen. Ideaal om even te verpozen
met studiegenoten (zeker als het weer
meevalt). En als dat nog niet genoeg
is, dan kan je de Doorniksesteenweg
gewoon oversteken: op letterlijk twintig meter van de campus vind je een
prachtige rozentuin en een mooi park
waar je samen met je medestudenten
de breincelletjes even tot rust kan laten komen. Alleen kan natuurlijk ook.

6

Let’s relax!

Overal op de campus vind je leuke
hangplekken of chillzones waar je naar
hartenlust kan chillaxen. Bij goed weer
kan je op de campus lekker barbecueën. Ja je leest het goed, we hebben
verschillende barbecue corners waar jij
zomaar gebruik kan van maken.
In de vele chillzones kan je in alle rust,
samen met je vrienden of klasgenoten,
aan groepsprojecten werken, even tot
rust komen of een praatje slaan. Al deze
zones zijn vrij toegankelijk voor alle studenten en zijn ideaal om te vertoeven
tijdens een springuur of pauze. Het is
trouwens de ideale ontmoetingsplek
met studenten uit andere afstudeerrichtingen of om studenten uit andere
studiegebieden te leren kennen.

01

04

05

07

03

06

01. in de grote bibliotheek in ‘t Forum vind je heel wat vakliteratuur, naslagwerken en didactisch materiaal - 02.
het centrale hoofdgebouw ‘t Forum is het kloppend hart van campus Kortrijk - 03. op de campus valt er altijd
wel iets te beleven - 04. studeren of rustig werken kan overal op de campus - 05. de zitput in The Cube biedt
plaats aan meer dan vijftig studenten en nodigt uit tot interactieve werkvormen - 06. in het restaurant van
The Cube wordt alles vers klaargemaakt - 07. fun at the campus
02
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TIMELINE

TIMELINE

H O E Z I E T E E N ACA D E M I E JA A R E R U I T ?
LEGENDE

Dit is de vraag die veel toekomstige studenten van het hoger onderwijs zich
stellen. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van opleiding tot opleiding. We zetten
alvast een aantal hoogtepunten van het huidige academiejaar eens op een rij.

bachelor
graduaat
studentenclub

les
vakantie
examen

SEP

ontmoetingsdagen Stuvo

academische
opening

teambuilding

FEB

projectdagen

bachelor
graduaat

bachelor
graduaat

KROKUSVAKANTIE
introductiedagen voor
bachelor en graduaat

OKT

infoavond studeren in
het hoger onderwijs voor
bachelor en graduaat

galabal
Mercurius

Chinareis

MAA
bachelor
graduaat

bachelor
graduaat

speeddate
werkplekleren

bachelor
graduaat

International
Staff Days Brugge

International
Staff Days Kortrijk

NOV

3de kwartaal
examen

Start-up
Projects

blok

bachelor
graduaat

JAN

examens

proclamatie

examens

examens

bachelor
graduaat

JUN
bachelor
graduaat

LESVRIJE WEEK
2de kwartaal
examen

MEI
bachelor
graduaat

KERSTVAKANTIE
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APR
bachelor
graduaat

PAASVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE
1ste kwartaal
examen

DEC

Management
Days

4de kwartaal
examen

17|VIVES|2021

DIALOOG

DIALOOG

WELKOM

bij handelswetenschappen
en bedr ijfskunde
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DIALOOG

DIALOOG

Studenten handelswetenschappen en bedrijfskunde over

D E STA P N A A R
H E T H O G E R O N D E R W I J S

-

“Sommige vakken lijken misschien
overweldigend qua grootte of aantal
lesuren, maar blijken dan uiteindelijk
heel goed mee te vallen.”

Biedt het hoger onderwijs jullie tot
nog toe wat je ervan verwacht had?
Isild: “Ik had het eerlijk gezegd zwaarder verwacht, maar dat komt omdat
we hier heel goed begeleid worden. Er
zijn projecten, proefexamens, evaluaties … Kortom, je wordt hier niet aan
je lot overgelaten.”
Lisa: “De docenten kennen je hier ook
heel persoonlijk, zelfs bij naam. Voor
een eerstejaars is zoiets heel geruststellend. Ze weten echt wie je bent,
dus als je met een probleem zit, weten
ze doorgaans ook hoe ze dat moeten
aanpakken.”
Valt het mee met de theorie? Veel
laatstejaars in het middelbaar hebben daar doembeelden over …
Lisa: “De leerstof is een goede mix van
theorie en praktijk. Ook de grootte van
de leslokalen trouwens, we krijgen
hier geen les in grote aula’s. Met andere woorden, de drempel om tijdens de
les iets te vragen is ook niet hoog. Er
is ook heel veel praktijk, bijvoorbeeld
al een stage van zes weken in het
tweede semester. Bovendien heb je
ook niet elke dag lessen. In het middelbaar was dat ook wel even anders
(lacht).”
Luna: “Sommige vakken lijken ook wel
overweldigend qua grootte of aantal
lesuren, maar blijken dan uiteindelijk
heel goed mee te vallen. Ik schrok er
in elk geval van hoe vlot het ging om
dat allemaal te verwerken. Het komt
er dan natuurlijk wel op aan een opleiding te kiezen die je graag doet.”

Handelswetenschappen en bedrijfskunde: het is een mondvol. Maar het
is vooral een studiegebied met veelzijdige opleidingen waarin je ‘the ins
and outs’ van het bedrijfsleven door en door leert kennen en helemaal
klaargestoomd wordt voor een actieve rol in een organisatie. Hoe
studenten dat ervaren, laten we hen zelf vertellen.
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Het is dus heel belangrijk dat je je
goed informeert, lijkt me.
Islid: “Klopt. Als je dat niet doet, kan
je wel eens het deksel op de neus
krijgen.”
Gilles: “Zoals ik, bijvoorbeeld (hilariteit). Ik volgde vorig jaar een technische richting in Roeselare, maar dat

lag mij totaal niet. Toen heb ik beseft
dat ik me beter goed had voorbereid
op mijn keuze. Vervolgens ben ik me
gaan verdiepen in alternatieven en
ben ik dit jaar begonnen met toegepaste informatica. En daar heb ik nog
geen seconde spijt van.”
Lisa: “Bij toegepaste informatica kan
je je trouwens wel iets voorstellen. Ik
koos voor de jonge opleiding wellbeing
en vitaliteitsmanagement, dus pas
door mij te informeren en naar de
opendeurdagen te gaan heb ik ontdekt dat die opleiding bestond én wat
ze inhield.”
Isild: “De opendeurdagen zijn ook
cruciaal om voeling te krijgen met de
school. Hoe zijn de docenten? Wat
hebben de oud-studenten te vertellen? Is het een eigentijdse campus? …
Silja: “Die opendeurdag heeft mij echt
overtuigd om naar VIVES te komen en
toerisme te studeren. Ik vond dat er
hier zo’n open sfeer hing en dat iedereen hier zo vriendelijk was, dat ik niet
lang meer heb getwijfeld. Ook van andere mensen die hier studeerden had
ik al positieve zaken over VIVES gehoord. Dat zijn allemaal overtuigende
elementen natuurlijk, net als het feit
dat VIVES een gemakkelijk te bereiken
campus is met veel parking. Ik vind
het openbaar vervoer hier een grote
plus. Voor € 10 euro krijg je een buspas, de treinverbindingen met Kortrijk
zijn oké, en de uren van de bussen zijn
afgestemd op de lessenroosters. Als
ze rijden tenminste (lacht).”
Nog een vrees van zesdejaars: ik kom
toe op die grote hogeschool en ik zal
daar niemand kennen.
Lisa: “Een terechte vrees.”
Gilles: “Nee, serieus: op mijn eerste
dag was ik op weg naar VIVES, en ik
had behoorlijk wat stress: ik zou daar
niemand kennen en ik kende mijn weg
niet op de campus. Maar ik was nog
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maar net aangekomen, of iemand die
zag dat ik wat onwennig was, sprak
me al aan met de vraag waar ik moest
zijn. Vervolgens arriveerde ik bij mijn
medestudenten, die ik evenmin kende.
Ik heb gewoon ingepikt op een onderwerp en zo is de bal aan het rollen
gegaan. Je mag ook niet vergeten
dat iedere eerstejaars in dat schuitje
zit: je bent echt niet de enige die wat
bang is.”
Isild: “Vergeet ook niet dat VIVES in de
week voor de start van het academiejaar een introductiedag organiseert.
Daar zit je meteen al even samen met
de mensen van je opleiding. Mij heeft
dat in elk geval geholpen.”
Luna: “En soms komt het erop aan wat
lef te hebben. Ken je niemand? Stap
dan op iemand af en vraag wie hij of
zij is. En als je dat niet durft: zowat
elke studierichting heeft zijn eigen
Facebook-pagina, daar kan je ook al
contacten beginnen leggen. ”
Islid: “Bij ons in hotelmanagement
wordt aan het begin van het
academiejaar een colloquium voor de
studenten georganiseerd, met een groot
feest erbij. De ideale springplank!”
Is er iets dat je zou willen veranderen, als je de mogelijkheid had?
Lisa: “Het enige wat een beetje
jammer, maar tegelijk ook logisch is,
is dat het House of Wellbeing nogal
afgescheiden ligt van de campus.
Maar het is dan ook eenmaal een
apart gebouw. We hebben dus niet
zoveel contact met studenten van het
hoofdgebouw.”
Yara: “Er verandert wel eens iets
in het lessenschema, maar dat
beschouw ik niet als negatief. Meer
zelfs, als er bij ons iets verandert, dan
krijgen we daar meteen een berichtje
van of worden we er persoonlijk over
aangesproken. Dus we zijn altijd op de
hoogte van updates.”

VERSUS

VERSUS

B AC H E LO R O F G R A D UA AT ?
Laat ons meteen duidelijk zijn: een graduaatsopleiding is geen verkorte
bachelor. Bij een professionele bachelor koppel je theorie aan praktijk terwijl je
bij een g
 raduaatsopleiding leert al doende.
2 jaar

zorgen ervoor dat je
een jobopdracht perfect
kan uitvoeren met
kennis van zaken

vaktechnische
kennis en
vaardigheden

kleiner

GRADUAAT
Bij zowel een graduaatsals bacheloropleiding
staat VIVES garant voor ...

groter

DUUR

vakspecifieke
en algemene
competenties

2 x per
semester

3 jaar

flexibel
instappen

GROEPEN

INHOUD

vormen het geheel van
kennis, vaardigheden en
attitudes en zorgen
ervoor dat je kritisch kan
meedenken en evolueren
in je job

toegankelijke
docenten

jobzekerheid

OPLEIDING

EVALUATIE

BACHELOR

MASTER

1 x per
semester

JOB

PROFESSIONEEL
GERICHTE BACHELOR

MASTERNA-MASTER

BACHELORNA-BACHELOR
schakelprogramma

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

MASTER

met een bachelordiploma
ben je breed inzetbaar

opstap
naar
master

JOB
opstap
naar
bachelor

DOCTOR
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praktijkgerichte
opleiding en
werkplekleren

met een masterdiploma ben je
wetenschappelijk gevormd

Wat als je na je opleiding wil verder studeren?
GRADUAATSOPLEIDING

praktijkgericht studeren
en uitgebreide stage;
toepassen van
kennis
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met een graduaatsdiploma
kan je starten met
een specifiek beroep

Bachelor Hotel Management (English programme)
specialisations:
Culinary Arts
Hospitality Management

bachelor in het bedrijfsmanagement
afstudeerrichtingen:
· accountancy-fiscaliteit
· eventmanagement
specialisaties:
Business Events
Music & Entertainment

bachelor organisatie & management
afstudeerrichtingen:
· Business & Languages
specialisatie:
Business Administration Management
· Business Translation & Interpreting

· financie- en verzekeringswezen
specialisatie:
Finance & Risk Management
· marketing
specialisaties:
marketingcommunicatie
Retail & Store Management
salesmanagement

keuzetrajecten bachelor in organisatie en management:
· Human Resources Management
· Medical Office Management
bachelor in de toegepaste informatica
afstudeerrichtingen:
· applicatieontwikkeling
specialisaties:
Artificial Intelligence
Networks & Security
Software Development

· rechtspraktijk
· sport- en cultuurmanagement
specialisaties:
cultuurmanagement
sportmanagement
· Supply Chain Management

overzicht

BACHELOR
OPLEIDINGEN
-
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· softwaremanagement
specialisatie:
Business & IT

keuzetrajecten bachelor in het bedrijfsmanagement:
· Automotive Management
· Business Management & Entrepreneurship
· Digital Business Management
· Global Business Management
· immobiliën- en verzekeringen

bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement
afstudeerrichtingen:
· care & vitaliteitsmanagement

bachelor in het bedrijfsmanagement tri-diplomering
Bachelor of Business Management (English programme)
bachelor in het hotelmanagement
specialisaties:
Culinary Arts
hospitalitymanagement

· coaching & wellbeingmanagement
· wellness & spamanagement
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

Een omvangrijk pakket boekhouden
en fiscaliteit samen met een stevige
basiskennis ICT, communicatietraining en economische en juridische
concepten zorgen ervoor dat je
perfect bent voorbereid op de praktijk.
Gaandeweg kun je je via keuzevakken
verder specialiseren. In het laatste
semester kan je ook vakken in het
buitenland volgen in en buiten Europa.
Je maakt in je opleiding uitgebreid
kennis met het bedrijfsleven via
seminaries, bedrijfsbezoeken en
stage. In campus Kortrijk richt je in de
hogeschool je eigen onderneming op
waarbij je je ondernemersvaardigheden aanscherpt en al je boekhoudkundige en fiscale kennis praktisch
toepast.

ACCOUNTANCY-F ISCALITEIT
dagonderwijs - campus Brugge en Kortrijk
afstandsonderwijs - campus Kortrijk

-

Wil je graag aan de slag als business coach en bedrijven
adviseren op het vlak van accountancy en fiscaliteit? Alle
boekhoudkundige processen zijn sterk gedigitaliseerd
zodat er meer tijd is om met de klant mee te denken
en hem correct te adviseren. In de opleiding zorgen
we e rvoor dat je digitale skills up-to-date zijn, net zoals
je communicatieve en professionele vaardigheden. We
stomen je klaar om je rol als all-round financieel vertrouwenspersoon, professioneel adviseur of consultant op te
nemen in de organisatie van de toekomst. Een job vinden
is al helemaal geen probleem, want het beroep van boekhouder, accountant en fiscalist is een knelpuntberoep.

stage
In campus Brugge start je met je kennismakingsstage in het tweede jaar.
Hier ligt de nadruk op klantencontact
en adviesverlening. In het derde jaar
loop je een langere stage, die je ook in
het buitenland kan volgen.
In campus Kortrijk heb je al in het eerste jaar een kennismakingsstage.
In het tweede jaar ligt de focus van je
stage op klantencontact en adviesverlening.
Ook in Kortrijk loop je in het derde jaar
een langere stage, die je eveneens in
het buitenland kan lopen.

… accountancy-fiscaliteit de ideale
voorbereiding is om toegang te
krijgen tot de gereglementeerde
beroepen van het beroepsinstituut
ITAA (Institute for Tax Advisors
and Accountants), de fusie tussen
het IAB en BIBF?

Campus Brugge & Kortrijk
·boekhouden
·btw
·computerboekhouden
·controleleer
·consolidatie
·Cost & Management
Accounting
·ERP (Enterprise Resource
Planning)
·Excel & Business
Intelligence
·financiële analyse
·(internationaal) fiscaal
recht
·fiscale procedure
·personenbelasting
·registratie- en erfbelasting
·vennootschapsbelasting

·vennootschapsrecht
·seminaries en bedrijfs
bezoeken
·stage
· ...

leerstof komt goed van pas
want zo help ik mijn papa
die zelfstandige in bijberoep
is. Hij is natuurlijk onder
de indruk van hoeveel ik
intussen al weet (lacht). Dat
ik hier veel bijleer, heeft ook
veel met de docenten te maken: ze zijn aanspreekbaar,
je kan er altijd met je vragen
bij terecht, mails naar hen

worden snel beantwoord …
Ik kan me voorstellen dat dit
aan de universiteit minder
evident is (lacht). Slagen in
het hoger onderwijs? Doe
alles met volle goesting,
niet half-half om ervan af
te zijn. En studeer, maar
vergeet ook niet te genieten
want voor je het weet zit je
studententijd erop.”

Campus Kortrijk
·accountancy cases
·consultancy, training
·Digital Marketing Academy

jobkansen

campus Brugge:
opleidingshoofd
Peter Vanwildemeersch
peter.vanwildemeersch@vives.be
050 30 51 00

·accountant
·financial coach
·financial expert
·business & tax advisor
·business consultant
·business controller
·bedrijfscoach
·medewerker FOD Financiën
·ondernemer
·doorgroeien tot erkend accountant,
boekhouder, fiscalist of belastingconsulent

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Annelies Casaert
annelies.casaert@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/af
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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·praktijktraining
accountancy
·start-up
· ...

Campus Brugge
·Accountancy & Consulting
·accountantsonderzoek
·Business Controlling
·project business plan
·integratieproef
·internationaal project
· ...

meer info

“Ik studeer accountancyfiscaliteit omdat cijfers
me heel erg interesseren.
De opleiding biedt werk
zekerheid richting een heel
boeiende job maar er zijn
ook veel mogelijkheden
om te schakelen naar een
master, zoals ik van plan
ben. Het is een heel praktijkgerichte opleiding. De

·master in de handelswetenschappen
·bachelor-na-bachelor toegepaste
fiscaliteit
·bijkomend diploma in het bedrijfsmanagement (financie- en verzekeringswezen, immobiliën en verzekeringen, marketing ...)
·postgraduaat fiscale wetenschappen
·master in de accountancy en het
revisoraat

vakken

contact
Luna Segaert
over de afstudeerrichting
accountancy-fiscaliteit

verder studeren
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

Leren organiseren doe je in de praktijk. Je krijgt elk jaar de kans om zelf
events te organiseren of anderen erbij
te helpen. In de specialisatie Business
Events ligt de klemtoon op beurzen,
meetings, congressen … Kies je voor
Music & Entertainment, dan leer je alles over de wereld van de muziek, het
organiseren van concerten en tours,
de productie van festivals …
Je runt een eigen leerbedrijf waar je
samen met je medestudenten instaat
voor de uitbating van een eventlocatie. In het vijfde semester kan je ook
vakken in het buitenland volgen in en
buiten Europa.

EVENTMANAGEMENT
specialisaties

• BUSINESS EVENTS
• MUSIC & ENTERTAINMENT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Ben je een geboren organisator en een echte allrounder?
Met deze boeiende opleiding leer je niet alleen hoe
je allerlei evenementen kan organiseren, maar leer je
ook hoe je nieuwe toffe concepten kan uittekenen. Als
eventmanager teken je voor een feilloze organisatie en
een totaalbeleving voor de bezoekers. Je kan kiezen uit
twee specialisaties: Business Events (congressen, beurzen,
bedrijfsevenementen, pretparken, sportcentra …) of
Music & Entertainment (festivalorganisator, manager van
muziekgroepen, culturele instellingen, musea …)

stage
Je sluit je opleiding af met een lange
praktijkstage. Misschien kies je wel
voor een buitenlandse stage, want
de eventwereld kent natuurlijk geen
grenzen.

… deze opleiding doorbakken
zit van praktijk en je vanaf het
tweede jaar evenementen mag
organiseren op vraag van
externen?

verder studeren
· bijkomend diploma in het bedrijfs
management (marketingmanagement,
Business M
 anagement & Entrepreneurship, accountancy-fiscaliteit)
· bachelor-na-bachelor International
Management
· master in de handelswetenschappen
· algemene economische opleiding /
managementopleiding
· master in de communicatie
wetenschappen

vakken
·projectmanagement
·Music, Leisure & Business
Events
·beursorganisatie
·productie- en
tourmanagement
·corporate event
management
·eventplanning
·audiovisuele technieken
·Frans

·Engels
·foto- en videobewerking
·muziekmanagement
·ondernemingsrecht
·economie
·inleiding marketing
·e-marketing & sociale
media
·fundraising & ondernemen
·Cultural Events
·Sports Events

·cateringmanagement
·event- & citymarketing
·aansprakelijkheid en
crowdmanagement
·Digital Event Design &
Logistics
·kostprijsberekening en
budgettering
·…

jobkansen

Charlotte Bulcke
over de afstudeerrichting
eventmanagement

“Ik wilde iets ondernemends doen, dus heb ik iets
gekozen met een business
insteek. Maar ook iets waar
ik mijn creatieve ei in kwijt
kon, en dan komen events
uiteraard in aanmerking.
Zeker omdat ik al af en toe
van mensen te horen had
gekregen dat organiseren
mij echt in het bloed zit.
We leren hier veel over het

bedrijfsleven en marketing,
maar op een heel praktijkgerichte manier – vanaf het
eerste jaar al. Je moet dus
niet wachten tot je derde
jaar om de handen uit de
mouwen te steken. We gaan
ook naar het buitenland
om daar eventlocaties te
scouten. Er komt natuurlijk
ook wat studeren bij kijken,
maar dat is heel behapbaar.
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Kortrijk is een kleine stad. Ik
had nooit gedacht dat ik het
hier zo leuk zou vinden. Iedereen kent elkaar, er heerst
een huiselijke sfeer, de
campus is vlot bereikbaar
en groot genoeg om alles te
vinden wat je nodig hebt. De
big dream is om uiteindelijk
zelfstandig eventmanager
te worden, met een eigen
eventbureau.”

·medewerker in/bij:
·corporate eventmanagement
·eventbureaus
·toeleveringsbedrijven voor de
eventsector
·beurshallen
·congreslocaties
·concerthuizen
·platenlabels
·festivalorganisaties
·cultuurorganisaties
·productiehuizen, mediabedrijven,
entertainmentorganisaties
·hotels
·steden en gemeenten
·citymarketing
·sportorganisaties
·leisure organisaties (pretparken,
bioscopen)

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Bart Derolez
bart.derolez@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

In het bedrijfsleven bepaal je als
specialist Finance & Risk mee de
richting die het bedrijf uitgaat. Je bent
namelijk betrokken bij verschillende
beleidsbeslissingen. Het programma bereidt je voor om die keuzes te
maken. Met het diploma kan je ook
terecht in de financiële wereld en de
verzekeringsbranche. Je wordt een
specialist in investeringen en beleggingen. De commerciële benadering
van het programma zorgt ervoor dat
je als adviseur leert omgaan met
klanten … De vele contacten met het
werkveld geven een realistische kijk
op het beroep. Als klap op de vuurpijl
ga je op studiereis naar Londen,
het kloppend hart van de financiële
wereld. In het laatste semester kan je
ook in het buitenland studeren.

FINANCIE- &
V ERZEKERINGSWEZEN
specialisatie

FINANCE & RISK MANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Met deze unieke specialisatie Finance & Risk
Management ben je perfect voorbereid op een job in de
financiële sector en de verzekeringswereld. Je leert alles
over de verregaande digitalisering, online service management en customer relations. Je krijgt er een salestraining
bovenop. In je job beheer je het vermogen van particulieren en bedrijven. Je adviseert hen bij hun beleggingen,
kredieten en verzekeringen. Vaak resulteert dit in een
begeleiding van een vermogensplanning. Een job vinden is
geen probleem, met deze opleiding kan je zo aan de slag.

stage
Je kan op stage in binnen- of buitenland. Je kiest zelf je stageplaats. Bij
bedrijven ben je welkom in hun financiële diensten. Ook de banken, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen zorgen voor een interessante
stage. Voortbouwend op wat je tijdens
de opleiding al leerde, verwerf je snel
nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en beroepshoudingen.

… dit diploma beantwoordt aan
de normen van het FSMA voor
een job in de financiële sector,
de verzekeringssector en de
kredietbemiddeling?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfs
management (eventmanagement,
Business Management &
Entrepreneurship, accountancy-
fiscaliteit …)
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen
·verder studeren in het buitenland
· algemene economische opleiding /
managementopleiding

vakken
·intro Finance
·internationale handelsen betalingstechnieken
·Risk Management
·verzekeringsrecht
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·boekhouden
·inleiding fiscaliteit
·economie
·inleiding marketing
·dataonderzoek
·Excel
·beurs en beleggingen
·brandverzekeringen
·salestraining
·Payment Solutions

·Profesional Software
Skills
·financiële actualiteit
·aansprakelijkheids
verzekeringen
·persoons- en arbeids
ongevallenverzekering
·personenbelasting
·registratie- en
erfbelasting
·Digital Service
Management
·Frans en Engels:
bedrijfscommunicatie
·kredietverlening
·financiële en
verzekeringscases

·levensverzekeringen
·bedrijfs- en
transportverzekeringen
·autoverzekeringen
·fiscale topics
·vermogensplanning
·Digital Tools
·sociale wetgeving
·My Office
·Europees project en
talentontwikkeling
·consultancy project
·praktijktraining
·stage
·bachelorproef
·…

jobkansen
Nicolas Cornette
over de specialisatie
Finance & Risk
Management

“Ik studeer Finance & Risk
Management. We zijn
vooral bezig met financiële
en verzekeringsvakken,
maar er komt ook een flink
stuk fiscaliteit bij. Ik was
destijds vooral op zoek naar
een economische richting,
waarin aandacht was voor
het bankwezen, verzekeringen … Wat ik met mijn diploma wil doen? Dat weet ik

nu nog niet zeker. Misschien
verder studeren, misschien
meteen gaan werken. Studeren aan de campus vind
ik wel fijn: het is een groot
en nieuw gebouw waarin je
snel je weg vindt. Handig is
dat de campus niet ver van
het stadscentrum ligt met
zijn vele eetgelegenheden.
Het grote geheim om te
slagen aan de hogeschool?
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Begin vroeg genoeg met projecten, herhaal vaak, maar
vooral: wees geïnteresseerd
in je opleiding. Laat je met
andere woorden niets
aanpraten en sta achter je
keuze. En panikeer niet te
snel als je niet meteen iets
vindt: ik twijfelde zelf tussen
verschillende richtingen,
maar heb uiteindelijk toch
de juiste gekozen.”

·zaakvoerder
·accountmanager
·beursanalist
·commercieel bediende
·kredietanalist
·kredietmakelaar
·kantoordirecteur
·salesmanager
·beleggingsadviseur
·schadebeheerder
·riskmanager
·verzekeringsspecialist
·relatiebeheerder

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Johan Baert
johan.baert@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

Met de opleiding marketing krijg je een
commerciële allround opleiding. Je
leert hoe je producten of diensten kan
verkopen en hoe je een nieuw product
in de markt zet. Je krijgt de nodige
knowhow om mee de strategie van een
bedrijf te bepalen of zelf een zaak op te
starten. Je kan kiezen uit verschillende
specialisaties. Zit verkopen in je bloed,
dan ga je beslist voor de specialisatie
salesmanagement. In het tweede jaar
kan je nog verder specialiseren en
kiezen voor de richting Retail & Store
Management. Ben je eerder creatief en
gebeten door het hele online gebeuren,
dan hoor je zeker thuis in de richting
marketingcommunicatie. Al vanaf het
eerste jaar word je ondergedompeld in
de marketingwereld. Stages en projecten vormen een essentieel onderdeel
van je opleiding. Je krijgt voeling met de
echte marketingwereld via externe opdrachtgevers, sprekers uit het werkveld,
bedrijfsbezoeken, breakout-sessies
en je gaat op bootcamp. We werken in
kleine lesgroepen voor een goede begeleiding. Wie zin heeft, kan in het vijfde
semester naar het buitenland.

MARKETING
specialisaties

• MARKETINGCOMMUNICATIE
• RETAIL & STORE MANAGEMENT
• SALESMANAGEMENT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Wil je graag deel uitmaken van het commerciële team
van een onderneming en meedenken hoe je het bedrijf
vooruit kan helpen? Dan ben je met de opleiding marketing perfect voorbereid. Je wordt ondergedompeld in de
nieuwste trends van de digitale marketingwereld, je traint je
commerciële skills, je maakt kennis met bedrijfsstrategieën
en je talenkennis wordt op niveau gebracht. Praktijkcases
lopen als een rode draad door de opleiding. Voeg daar je
dynamische persoonlijkheid en je hands-on aanpak aan toe
en je verzekert je toekomst. Elk bedrijf heeft immers nood
aan gedreven marketeers. Je hebt een brede waaier aan
mogelijkheden, je kan aan de slag in sales, digital en content
marketing of allround managementfuncties.

stage
In het eerste jaar werk je verschillende marketingprojecten uit. Vanaf het
tweede jaar ga je op stage voor twee
weken en in het laatste jaar wordt dit
een uitgebreide stage van tien weken. Je
kiest je stage in functie van je specialisatie. Een stage in het buitenland kan ook,
een absolute topervaring.

Evi Vanlerberghe
over de afstudeerrichting
marketing

“Ik ben afgestudeerd in de
opleiding marketingcommunicatie. Mijn studiekeuze
was er enerzijds eentje uit
interesse – mijn nieuwsgierigheid werd gewekt tijdens
de infodag – maar anderzijds was het ergens ook
een gok: je weet natuurlijk
nooit of de vakken je zullen
liggen. Maar je gaat af op
de omschrijving en dan ga

je ervoor. Ik heb er geen
moment spijt van gehad:
het beste bewijs is dat ik
elke dag graag naar school
ging, wat in het middelbaar
absoluut niet het geval was.
Aanvankelijk was er wat
stress, maar dan op een ander vlak: hoe maak ik nieuwe vrienden? Maar ook dat
is hier supervlot verlopen,
ook al omdat het studenten-
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leven hier heel gevarieerd
is uitgebouwd: Kortrijk is
kleiner dan andere studentensteden, maar net daarom
leer je sneller nieuwe
mensen kennen. Veel van
mijn enthousiasme zal ook
wel te maken hebben met
het feit dat de opleiding heel
dicht aanleunde bij wat ik
uiteindelijk professioneel
wilde doen.”

… de studenten marketing in het
laatste jaar een start-up of kmo
grondig screenen en concreet
uitgewerkte marketingadviezen
voorstellen aan het bedrijf?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfsmanagement (Automotive Management, eventmanagement, immo en
verzekeringen …)
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen
·master in de communicatiewetenschappen
·verder studeren in het buitenland

vakken
algemeen
·People Management
·Channel Marketing
·Marketing & Corporate
Communication
·marktonderzoek
·product- & prijsstrategie
·consumentengedrag
·Commercial Skills
·Frans
·Engels
·Business Office Skills
·Excel
·recht
·economie

·Digital Expert Class
·Maketing Lab
·marketing: cases en
experience days
·stage
·bachelorproef

·Business Intelligence
·Digital Communication
·Visual Advertising
·Copywritig
·mediaplanning
·Webdesign
·Photoshop
specialisatie
·psychologie van de
·Duits of Spaans
reclame
·sales & accountmanage- ·Direct Marketing
ment
·Instore Marketing
·Supply Chain
·Store Management
Management
·Project- & Time
·Financial Management
Management
·Trending Topics

jobkansen
·accountmanager
·area salesmanager
·International Sales Manager
·exportmanager
·marketingmanager
·Digital (content) Marketeer
·online marketing specialist
·social media expert
·E-commerce manager
·Storemanager
·Brandmanager
·Retail Area Manager

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Anne-Marie Berghman
anne-marie.berghman@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT
afstudeerrichting

W I S T J E DAT . . .

programma
De opleiding rechtspraktijk combineert een stevige theoretische basis
met een goede dosis praktijk. Je
toetst de juridische regels meteen aan
de toepassing ervan in de praktijk en
maakt kennis met de grote diversiteit in het recht. Het is de bedoeling
dat je tijdens je studie op zoek gaat
naar de rechtstak die jou het beste
ligt en waar je in wil verdergaan. We
begeleiden je daar natuurlijk bij met
bezoeken, gastsprekers, kijkdagen en
stages. Een internationale juridische
studiereis is de kers op de taart. Sommige studenten studeren bovendien
in het buitenland of ze lopen er stage.

RECHTSPRAKTIJK
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Brugge

-

Recht is een boeiende materie omdat het over mensen
gaat. Als je kiest voor deze opleiding ben je voortdurend bezig met nieuwigheden omdat onze samenleving
ook voortdurend verandert. Je doet in je opleiding heel
wat algemene kennis op over arbeidsovereenkomsten,
echtscheidingen, de verdeling van een erfenis, huurovereenkomsten … Later heb je toekomstmogelijkheden als
griffier, notarieel medewerker of juridisch medewerker
in een advocatenkantoor, een personeelsdienst of bij een
bank of een verzekeringsmaatschappij.

stage
In het tweede jaar zoeken we waar
je sterktes en interesses liggen en
sturen we je naar verschillende
stageplekken van ons werkveld. In het
derde jaar mag je zelf een stageplaats
kiezen. De mogelijkheden zijn heel
divers. Je kan bijvoorbeeld op stage
bij een notaris, de griffie van de rechtbank, de belastingen, de juridische
dienst van een onderneming, een
vastgoed- of verzekeringskantoor of
een sociaal secretariaat.

… studenten rechtspraktijk de
kans krijgen om deel te nemen aan
een op-en-top-into-law studiereis
naar Washington en New York met
als headliners een bezoek aan het
Capitool en het Pentagon?

verder studeren
· verkorte studieroute bachelor in het financie- en verzekeringswezen, bachelor
in de maatschappelijke veiligheid,
bachelor in de accountancy-fiscaliteit …
· master bestuurskunde
· master in de rechten
· master in de criminologie
· master in de handelswetenschappen
· algemene economische opleiding /
managementopleiding
·verder studeren in het buitenland

vakken
·ondernemingsrecht
·strafrecht
·handelsrecht
·grondwettelijk recht en
rechten en vrijheden
·verbintenissenrecht
·goederen- en arbeidsrecht
·fiscaal recht
·rechtsmethodologie
·burgerlijk procesrecht
·personen- en familierecht
·familiaal vermogensrecht
·socialezekerheidsrecht
·indirecte belastingen:
erfbelasting
·organisatie en deontologie
van de juridische beroepen
·verzekeringsrecht

·strafprocesrecht
·Europees recht
·registratierechten
·vennootschaps- en
economisch recht
·internationaal recht
·welzijnsrecht en organisatie van de welzijnssector
·staats- en bestuursrecht
·criminologie
·bedrijfsverzekeringen,
consumentenrecht,
·contractmanagement,
Corporate Housekeeping
·hypotheekrechten, advocatenpraktijk, gerechtsdeurwaarderspraktijk
·bestuurskunde en publiek

management
·politiestudies
·zaakverzekeringen,
aansprakelijkheids
verzekeringen
·bedrijfsverzekeringen
·bouwkunde, registratiebelasting en vastgoedbeheer
·Frans en Engels
·communicatie en
onderzoek
·inleiding boekhouden
·ICT
·talentontwikkeling
·werkveldoriëntatie en
internationaal project
·afstudeerproject
·stage

jobkansen
Amber Decorte
over de afstudeerrichting
rechtspraktijk

“Ik zit in mijn laatste jaar
rechtspraktijk. Ik heb voor
deze opleiding gekozen
omdat recht en wetgeving
me altijd al geboeid hebben
en ik twijfelde of de master
rechten niet te moeilijk zou
zijn. Deze opleiding leek
me haalbaarder. Bovendien kan ik daarna nog
altijd doorstromen naar
de master. Alleen zijn die

plannen intussen gewijzigd
(lacht). Ik volg namelijk het
keuzetraject immobiliën
en zou na mijn afstuderen
graag in de vastgoedsector
terechtkomen. Recht en
wetgeving opvolgen binnen
een immobiliënkantoor, dat
is momenteel mijn professionele droom. Rechtspraktijk
is erg gevarieerd want heel
wat types recht worden be-
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handeld, zodat je langzaam
maar zeker ontdekt welke
domeinen je het meeste
boeien. Ik zou toekomstige
hogeschoolstudenten aanraden om naar de SID-inbeurs en naar de infodagen
te gaan zodat ze nader
kennis kunnen maken met
opleidingen die hun boeien.
Je zal ook beter weten of het
haalbaar is en of het je ligt.”

contact

·griffier
·griffiemedewerker
·notarieel medewerker
·juridisch medewerker bij een:
·advocatenkantoor
·gerechtsdeurwaarder
·juridische dienst van bedrijven of
overheid
·personeelsdienst
·bank
·verzekeringsmaatschappij
·immobiliën

meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Mieke Delcour
mieke.delcour@vives.be
050 30 51 99
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
www.facebook.com/vivesrechtspraktijk
#VERYVIVES
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afstudeerrichting

De opleiding sport- en cultuurmanagement biedt je een stevige
theoretische basis en is tegelijk praktijkgericht. Je kiest onmiddellijk voor
een van de twee specialisaties: sport
of cultuur. Valt je keuze op cultuurmanagement dan krijg je een divers
programma waarbij de cultuursector
in zijn geheel aan bod komt. De mensen uit de sector komen letterlijk naar
je toe, want je krijgt de cultuurvakken
van gastlectoren uit het werkveld.
Daarnaast versterk je je organisatievaardigheden met een concreet
project. In het tweede jaar ga je zelf
op zoek naar wat je boeit en in het
derde jaar verdiep je je hier verder in.
Je kan een semester in het buitenland
studeren als je dat wenst. In de specialisatie sportmanagement start je
met een overzicht van de sportsector.
Je bezoekt allerlei sportorganisaties
en denkt met je collega-studenten
een sportproject uit. De sportgerichte
vakken en seminaries krijg je van
gastlectoren en mediafiguren die
met beide voeten in de sportwereld
staan. Je kan ook een semester in het
buitenland studeren.

SPORT- & CULTUURM ANAGEMENT
specialisaties

• CULTUURMANAGEMENT
• SPORTMANAGEMENT
dagonderwijs en afstandsonderwijs*
campus Brugge
* cultuurmanagement dagonderwijs sportmanagement dag- en afstandsonderwijs

In deze afstudeerrichting kies je onmiddellijk voor je
specialisatie: sportmanagement of cultuurmanagement.
Met de specialisatie sportmanagement heb je fantastische mogelijkheden om later manager te worden van een
sportorganisatie, sportevenementen te organiseren of het
sportbeleid in je gemeente of stad te helpen uitbouwen.
Kies je voor de specialisatie cultuurmanagement dan heb
je dezelfde mogelijkheden in de wereld van de muziek,
film, dans of theater en kan je aan de slag in culturele
centra en verenigingen, musea, overheden …

stage
Je doet in het laatste jaar een binnenof buitenlandse stage in de sportwereld of de cultuursector.

… VIVES Brugge als eerste hogeschool in Vlaanderen de afstudeerrichting sportmanagement
voor professionele bachelors heeft
gelanceerd en dat de tweedejaarsstudenten cultuurmanagement
samen met het Cultuurcentrum
Brugge jaarlijks een heus evenement op poten zetten?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfsmanagement
·postgraduaat sportmanagement
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in het communicatie
management
·master in de cultuurwetenschappen
·master in de handelswetenschappen
·master in bestuurskunde en publiek
management

vakken
sport- & cultuurmanagement cultuurmanagement

sportmanagement

·algemeen management,
boekhouding
·bestuurskunde
·economie, geld en krediet
·Engels en Frans
·eventmanagement
·financieel management
·grafische vormgeving,
webdesign, multimedia
·fiscaliteit en recht
·marketing
·mediamanagement
·People Management
·sociaal recht
·verbintenissenrecht
·stage en bachelorproef

·accountmanagement
·geopolitiek van de sport
·management van sportinfrastructuur
·marktonderzoek en
-analyse
·sport in de wereld
·sportbeleid, -communicatie, -economie, -forum,
-portfolio, -recht en
-sociologie
·keuzetraject: communicatie, Global Business
Markets, digital marketing, studiereis China,
sportbusinessplan

·copywriting
·cultuurbeleid
·cultuurbeleving en sociologie
·cultuurmarketing
·kritische reflectie van
kunst en cultuur
·management van cultuurorganisaties
·project cultuurbusinessplan en -evenement
·sociaal-cultureel werk
·studiereis
·verkenning cultuursector
·webdesign en fotobewerking

jobkansen
Kayleigh Callant
over de specialisatie
cultuurmanagement

“Ik ben afgestudeerd in de
opleiding cultuurmanagement. Ik heb die richting
gekozen omdat ik al van
kindsbeen af gefascineerd
ben door cultuur: muziek,
kunst, exposities ... Mijn
leerkrachten in het middelbaar zeiden dat ik geen bachelor aan zou kunnen maar
als je echt iets wil en er echt
in gelooft, zal het lukken.

Wat mij vooral aanspreekt,
is het feit dat in de eerste
twee jaar de focus meer
algemeen op de businessen managementaspecten
van de cultuursector ligt.
Gaandeweg komt er meer
en meer aandacht voor
cultuur zélf. Kers op de taart
is dat we in het tweede jaar
zelf een cultuurevenement
mogen organiseren samen
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met het cultuurcentrum van
Brugge, in samenwerking
met het stadsbestuur dat
ons hiervoor een budget
ter beschikking stelt. Mijn
grote droom situeert zich in
het buitenland: ik zou heel
graag aan de slag gaan in
een vermaard Londens artiestenmanagementbureau,
waar ik al sinds tiener van
droom. Hoop doet leven!”

·medewerker in:
·culturele centra en verenigingen
·dans- en theatergezelschappen
·musea, media, showbizzwereld
·film- en muziekindustrie
·uitgeverijen
·pret- en recreatieparken
·fitnesscentra
·sportclubs en -verenigingen
·sportfederaties en -diensten
·sportmanagement- en
consultancybureaus
·organisator (sport)evenementen
·producent sportartikelen

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Nikolas Cloet
nikolas.cloet@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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De interne logistieke ketting met
warehousing, productielogistiek en
de externe logistiek zoals douane
en accijnzen, transportgeografie,
verzekeringen… zijn de rode draad in
je opleiding. We zetten heel sterk in
op ICT. Vakken als e-commerce, Enterprise Resource Planning, Artificiële
Intelligentie, Power BI, Navitrans en
Dispatching worden voor jou een troef
op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijg
je een gevarieerd aanbod van vreemde
talen. Je krijgt in het laatste jaar ook
specifieke modules over procesverbetering, HR en loonadministratie. We
ronden de opleiding af met een leerrijke ervaring aan boord van een RO/
PAX-shipping die vaart van Barcelona
naar Rome. Een uitwisseling of stage
in het buitenland kan jouw cv een
extra boost geven.

SUPPLY CHAIN
M ANAGEMENT*
(voorheen logistiek management)

dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Ons land is een groot doorvoerland en campus Kortrijk
ligt midden in de Eurometropool, het kloppende hart
voor logistiek in Europa. E-commerce, interne logistiek,
voorraadbeheer en multimodaal transport hebben voor
jou straks geen geheimen meer. Dankzij jouw kennis over
de internationale handel behoor je straks tot de draaischijf
in het logistieke proces van nationale bedrijven of multinationals. Kortom een veelzijdige opleiding met veel
werkzekerheid.
* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering

stage
We kiezen resoluut voor Business
Experienced Learning (=duaal leren).
Concreet krijg je in je eerste jaar vanaf
het tweede semester elke vrijdag
werkveldervaring. In het tweede jaar
ga je het hele jaar door elke vrijdag op
stage. In je laatste jaar is de uitgebreide stage van dertien weken gekoppeld
aan je bachelorproef. Je kiest zelf de
logistieke sector waarin je wilt werken
aan de hand van speeddating met alle
bedrijven die samenwerken met de
hogeschool.

Launy Derck
over de afstudeerrichting
Supply Chain Management

“Ik zit in mijn derde jaar
Supply Chain Management.
Mijn keuze is vooral geïnspireerd door het beroep van
mijn papa: die is vrachtwagenchauffeur, waardoor
logistiek een belangrijke rol
in zijn leven speelt. Ik ben
er mee opgegroeid en besef
hoe belangrijk logistiek is
voor bedrijven. Bovendien is
er op de arbeidsmarkt een

enorme vraag naar logistieke
specialisten. Het is veel
ruimer dan magazijnen en
vrachtwagens. Ook auto’s,
treinen, vliegtuigen, douane,
waterwegen … vallen binnen
dat spectrum. Logistiek is
misschien wel een mannenwereld, maar na de openlesdag, heb ik mijn twijfels
omgezet in ambitie: ik wil als
vrouw mijn stempel drukken
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op de logistieke sector en
later mijn eigen transportbedrijf opstarten. Al was het
maar om twijfelende meisjes
ervan te overtuigen dat je in
deze branche echt wel ver
kan geraken. Ik had nooit
gedacht dat ik me zo zou
amuseren. Vooral vanaf het
tweede semester gaat met
duaal leren een hele logistieke wereld voor je open.”

… dit diploma erkend wordt
door het Belgisch Instituut van
Transport Organisatoren (BITO)
en door de Organisatie van Traffic
Managers (OTM)? Na een
examen kan je door deze instantie
ook erkend worden als expediteur, vervoercommissionair of
vervoermakelaar.

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfs
management (eventmanagement,
Business Management &
Entrepreneurship, accountancy-
fiscaliteit …)
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen
·verder studeren in het buitenland
· algemene economische opleiding /
managementopleiding

vakken
·inleiding logistics
·productielogistiek
·Warehousing
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·boekhouden
·inleiding marketing
·economie
·internationale handels- en
betalingstechnieken
·dataonderzoek
·Excel en Business Office
Skills
·communicatievaardigheden

·Frans en Engels
·Duits of Spaans
·Channel Marketing
·baantransport
·zee-, spoor- en luchtvervoer
·douane en accijnzen
·algemene organisatie van
de zorg
·Business Intelligence
·Enterprise Resource
Planning
·Digital Marketing Academy
·Leadership & Business
Skills

·Procurement
·goederen- en aansprakelijkheidsverzekering
·transportgeografie
·productieplanning en
voorraadbeheer
·Commercial Skills
·E-commerce en E-logistics
·Languages in Logistics
·Navitrans
·Dispatching
·Short Sea Shipping
·stage en bachelorproef

jobkansen
·logistiek manager
·expediteur
·e-commerce manager
·vervoercommissionair, vervoermakelaar
·exportmanager
·waterklerk
·consultant logistiek
·Traffic Manager
·purchase verantwoordelijke
·goederenbehandelaar
·Facility Manager in de zorg
·voorraad- / goederenstroombeheerder
·interne distributeur farmagoederen
·verantwoordelijke logistieke stroom in
de zorg

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Veerle Lahousse
veerle.lahousse@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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keuzetraject

Naast algemene managementvakken
krijg je in deze commercieel-technische opleiding heel wat commerciële
vaardigheden en technologische
kennis. In het eerste jaar komen vooral ondersteunende vakken aan bod,
waar dan de volgende jaren wordt op
verder gebouwd. In het tweede jaar
krijg je in hoofdzaak commerciële
vakken en het volledige marketingverhaal. Het laatste jaar verdiep je je in
het managementaspect. Gastlectoren
brengen de wereld van de automotive sector helemaal tot leven in de
keuzetrajectvakken. Als je dit wenst,
kan je in het vijfde semester ook in het
buitenland studeren. Naast de nodige
theorie is er in diverse opleidingsonderdelen ook ruimte voor praktijk, met
labo’s of praktijkopdrachten.

AUTOMOTIVE M ANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Is het ook jouw droom om werk te vinden in de automotive sector? Met deze commercieel-technische opleiding
ben je alvast perfect voorbereid. Als je een passie hebt
voor auto’s, motorfietsen of bedrijfsvoertuigen en zin hebt
in een managementfunctie kan je na deze opleiding aan
de slag als autohandelaar, medewerker bij een importeur
of als commercieel medewerker. Daarnaast zijn er tewerkstellingsmogelijkheden bij toeleveranciers, in de machinebouw of de metaalsector.

stage
In het eerste jaar is er geen stage,
maar maak je kennis met de sector
via een aantal workshops en bedrijfsbezoeken. In het tweede jaar heb je
stage op het Autosalon en bij een
concessiehouder. In het derde jaar
loop je uitgebreid stage in binnen- en
buitenland. Als kers op de taart heb
je in het derde jaar ook een buitenlandse studiereis en ga je op bezoek
bij topbedrijven zoals BMW, Ferrari,
Lamborghini, Mercedes of Pagani.

Matthias Eelen
over het keuzetraject
Automotive Management

“Ik ben afgestudeerd in
Automotive Management, dat
zich toespitst op de saleskant
van de wagen. Ik ben van
jongs af aan gepassioneerd
door wagens. Toen ik op het
Autosalon ontdekte dat er
in Nederland een opleiding
Automotive Management
bestond ben ik beginnen
zoeken naar een alternatief
in België. Dat vond ik bij

VIVES. Ik kom uit Leuven en
studeerde in Kortrijk. Het
accent is natuurlijk het grootste verschil, maar dat heb ik
nooit als een issue ervaren,
ik begreep dat West-Vlaams
vrij snel. Als stad om uit te
gaan kan Kortrijk natuurlijk
niet tippen aan Leuven. Ik
zou Kortrijk als ‘gezellig’ en
‘familiaal’ omschrijven. En
ik heb recht van spreken,
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want ik zat midden in de stad
op kot, in de residentie van
VIVES. Ik deed vooral veel met
mijn kotgenoten, waarvan de
meeste Erasmus-studenten
waren. Mijn studietip is om
regelmatig de leerstof te
herhalen en te verwerken.
Voor iemand als ik die niet zo
goed is in studeren omwille
van concentratiestoornissen,
is dit wel van goudwaarde.”

… onze studenten commerciële
vaardigheden trainen in een
specifiek saleslokaal dat dient
als toonzaal waar het hele jaar
door mooie wagens staan die
studenten aan de man
leren brengen?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfsmanagement (eventmanagement,
Business M
 anagement & Entrepreneurship …)
· bachelor-na-bachelor International
Management
· Specialisation Programme
autotechnologie
· master in de handelswetenschappen
· verder studeren in het buitenland

vakken
·voertuigtechnologie
·voertuigelektriciteit
·labo voertuigtechnologie
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·boekhouden
·inleiding fiscaliteit
·marketing
·Channel Marketing
·economie
·internationale handelsen betalingstechnieken
·data-onderzoek

·Frans en Engels
·product- en prijsbeleid
·communicatiebeleid
·Sales Training en After
Sales
·Fleet Management
·kostenanalyse en
prijsberekening
· marktanalyse en prognoses
·sales- en account
management
·sociale wetgeving
·verzekeringen en

kredietverlening
·Procurement
·logistiek management
·commercieel-admini
stratieve topics
·People Management
·praktijktraining en
projecten Automotive
Management
·stage autosalon en
concessiehouder
·bachelorproef

jobkansen
·zelfstandig autohandelaar (nieuwe
en tweedehandswagens)
·medewerker importeur automerken
·verkoper wagens, vrachtwagens,
motorfietsen
·managementfuncties in de
autobranche
·commerciële en management
functies in de:
·industrie
·chemische nijverheid
·machinebouw
·metaalsector
·commerciële en management
functies bij toeleveranciers van
onderdelen en componenten
·Fleet Manager

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Pol Toye
pol.toye@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES

41|VIVES|2021

BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

keuzetraject 

In dit keuzetraject krijg je een heel
brede vorming. Je verdiept je in financiële vakken, marketing, talen, ICT,
logistiek, Human Resources Management … Terwijl andere opleidingen
zich na het eerste jaar specialiseren in
een bepaalde richting, profileert deze
opleiding zich eerder in de breedte en
heeft ze als doel je ondernemersgeest
te stimuleren. Alle facetten van het
runnen van een bedrijf komen aan
bod. De vakken zijn praktijkgericht en
worden geïntegreerd en toegepast in
het Creative Business Project in het
derde jaar. Skills zoals teamwork en
timemanagement worden zowel in
dit project als bij het uitvoeren van
reële cases en opdrachten in andere
vakken, gecombineerd met verworven
kennis. Als je ook letterlijk je grenzen
wil verleggen, kan je gedurende een
semester of een volledig jaar binnen
of buiten Europa studeren bij een van
onze partnerscholen.

BUSINESS M ANAGEMENT
& E NTREPRENEURSHIP
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Met deze unieke opleiding leg je de eerste steen van je
loopbaan als zelfstandig ondernemer of als allrounder
in een bedrijf. Je krijgt een brede basis mee zodat je later
met je eigen zin voor initiatief en creativiteit je carrière
kan uitbouwen. Alle aspecten van het bedrijfsleven komen
in je opleiding aan bod: van marketing, boekhouden en
financiële kennis tot HRM en kwaliteitszorg. Aan jou om
er daarna mee aan de slag te gaan.

stage
Je loopt in het tweede semester van
het laatste jaar gedurende minstens
negen weken stage in binnen- of
buitenland. Net zoals bij het studeren
kan dit zowel in het nabije als het
verre buitenland.

… wist je dat studenten hun eigen
Student Enterprises (STEPS)
oprichten in samenwerking met
UNIZO?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfs
management (accountancy-fiscaliteit, eventmamangement, Finance
& Risk Management, Supply Chain
Management, marketing)
·bachelor-na-bachelor International
Management
· master in de handelswetenschappen
· verder studeren in het buitenland
· algemene economische opleiding /
managementopleiding

vakken
·marketingmanagement
en ondernemen
·productontwikkeling en
innovatie
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·boekhouden
·marketing
·economie
·internationale handelsen betalingstechnieken
·data-onderzoek
·professionele communicatie Frans en Engels
·Duits of Spaans
·interne organisatie en
kwaliteitsbeleid

·commerciële training
·import/export
·financieel management
·toegepaste fiscaliteit
·vennootschapsrecht
·marktonderzoek en
talentontwikkeling
·Business English
·vierde taal (Duits /
Spaans)
·werkveldoriëntatie
·onderzoeksvaardigheden
·Supply Chain
Management & ERP
·Risk Management
·strategische marketingcommunicatie

·internationaal zakendoen
·financiële analyse
·Cost- & Management
Accounting
·bedrijfsfiscaliteit
·HRM
·Creative Business Project
·praktijktraining en
projecten
·stage
·bachelorproef

jobkansen
Lisa De Keyzer
over het keuzetraject
Business Management
& Entrepreneurship

“Ik ben pas afgestudeerd
in de opleiding. In het middelbaar deed ik heel graag
economie, maar dat is natuurlijk een heel breed vak.
Bijgevolg wilde ik daar na
het middelbaar verder in
gaan, maar dan even breed
om te beginnen, zodat ik
later via een andere studie
nog zou kunnen specialiseren. En deze bachelor
kwam daar perfect aan te-

gemoet. Ik ben nu aan het
verder studeren. Ik ben aan
het schakelen naar handelswetenschappen. Mijn
uiteindelijke droom is om
later zelf een onderneming
op te starten. De opleiding
biedt alles wat ik er van
verwachtte en kon me zelfs
verrassen. Het is vooral
de verscheidenheid van
de bachelor die me bevalt:
je leert het bedrijfsleven
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van binnen en van buiten
kennen, in al zijn facetten.
De campus met zijn leuke
sfeer en concentratie aan
opleidingen vormt een
mooie bonus: je komt hier
altijd nieuwe mensen
tegen. Kortom, een leuke
omgeving.”

·zelfstandig ondernemer
·allround functie in een kmo
·rechterhand van de CEO
·opvolger familiebedrijf
·entrepreneur

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Ann Vandenbroucke
ann.vandenbroucke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BEDRIJFSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

keuzetraject 

In deze praktijkgerichte opleiding
hebben we geen tijd te verliezen, want
de uitdaging is groot: van jou een
bedrijfseconomische IT-toolspecialist
maken. Je krijgt allereerst een brede
bedrijfseconomische opleiding in
marketing, boekhouden en financiën.
Daarnaast is er ook ruim aandacht
voor de training van je communicatieve vaardigheden. Die kennis combineer je met een grondige opleiding
in digitale tools. In het eerste jaar leer
je je weg vinden in databanken, webdesign en Office Tools. In het tweede
jaar verdiep je je in het bouwen van
webshops, Digital Marketing, ERP- en
ECM-tools … Je laatste jaar maakt
je opleiding helemaal af. Dan staan
o.a. leadership, talentontwikkeling,
informaticarecht, nieuwe trends,
CRM en Marketing Automation op je
programma.

DIGITAL BUSINESS
M ANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Met deze nieuwe opleiding neem je een unieke en sterke
plaats in op de arbeidsmarkt. Met dit diploma ben je
prima geschikt om in te spelen op de hedendaagse tendens
waarbij nieuwe digitale technologieën bestaande businessmodellen omver kegelen. Deze evolutie ging nog nooit
zo snel. Denk maar aan Uber of Airbnb. Met een brede
bedrijfseconomische bagage leg je de brug tussen business
en IT. Je analyseert en optimaliseert bedrijfsprocessen en
adviseert bedrijven bij het digitale transformatieproces.
Met je digitale skills kan je later als digitale marketeer de
marketingafdeling ondersteunen met digitale content,
digitale marketingcampagnes en de analyse en visualisatie
van marketing – en verkoopgegevens. Digitalisering is de
toekomst, een toekomst waarin jij straks een centrale rol
speelt.

stage
In het eerste jaar maak je kennis met
de praktijk via gastsprekers, bedrijfsbezoeken en een observatiestage.
Vanaf het tweede jaar word je ingeschakeld in het leerbedrijf en leer je
in kleine teams opdrachten uitvoeren
voor echte klanten. In het derde jaar
ga je ook elf weken op stage in het
binnen- of buitenland.

… 65 % van de studenten die
studeren in het hoger onderwijs
straks tewerkgesteld zullen zijn
binnen jobs die vandaag de dag
nog niet bestaan?

verder studeren
·master in de handelswetenschappen
·Master in Information Management
·bijkomend bachelordiploma (marketing, Business Management &
Entrepreneurship …)
·bachelor-na-bachelor International
Management

vakken
·Advanced Digital
Marketing
·analyse en IT-project
management
·boekhouden
·burgerlijk recht
·Business Intelligence
·Business Office Skills
·Business Process Improvement & Modelling
·Change Management
·communicatievaardigheden en talentontwikkeling
·CRM & Marketing
Automation

·databanken en SQL
·dataonderzoek
·Digital Content Creation,
Marketing & Trends
·E-business & Digital
Transformation
·E-commerce & Web
Marketing
·economie
·Engels en Frans
·Enterprise Content
Management
·E-payment, E-security
·ERP
·financieel management

·informaticarecht
·internationale handelsen betalingstechnieken
·IT-integratie
·marketing
·Excel Advanced
·ondernemingsrecht
·People Management
·Practice Enterprise
·strategische communicatie
·Supply Chain
Management
·webdesign
·stage en bachelorproef

jobkansen
Margaux Ghijsels
over het keuzetraject
Digital Business
Management

“Ik studeer Digital Business
Management. Ik heb al de
opleiding boekhouding-informatica achter de rug
en vond deze bachelor
daar mooi bij aansluiten.
Het is een goede mix van
echte bedrijfsvakken en van
vakken die computergerelateerd zijn. Mijn keuze is
mee bepaald door het feit
dat er veel bedrijven op zoek
zijn naar mensen die de

bedrijfswereld kennen en
tegelijkertijd over de nodige
digitale skills beschikken. Ik
vind VIVES een goede school,
de studenten hangen hier
goed aan elkaar, de docenten
volgen je op en zijn goed
bereikbaar, en vanuit Stuvo
worden er heel wat ontspanningsmogelijkheden en
ondersteuning aangereikt.
Mijn tip voor toekomstige
hogeschoolstudenten? Begin
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met een tool als Onderwijskiezer of Columbus, zodat
je al enigszins weet welke
richting je uit wil en wat je interesseert. En ga vervolgens
op de opendeurdag naar
de opleidingen die daar het
dichtst bij aanleunen. Luister
ook niet naar mensen die
zeggen dat je een richting
wel of niet aankan: probeer
het gewoon, anders zal je het
nooit te weten komen.”

·Business Analyst
·Digital Marketeer
·Information Architect
·Consultant Business Intelligence
·account manager digitale producten
·Business Consultant CRM/CEM,
ERP-producten
·Digital Business Developer
·Customer Experience Manager
·Innovation Manager
·Functional Analyst

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Arne Vandenbussche
arne.vandenbussche@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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W I S T J E DAT . . .

programma

keuzetraject

Je krijgt vanaf het eerste semester
praktijkgerichte lessen van deskundige docenten die vaak een hechte
band hebben met het werkveld. De
lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Per
semester krijg je vakken uit de volgende domeinen: communicatie, business
management, ICT, recht en project en
stage. Dit maakt van jou een allround
medewerker die snel zal doorgroeien
tot een managementfunctie in een
(internationaal) bedrijf. In het laatste
jaar kan je ook naar het buitenland
om te studeren of op stage te gaan.
Het programma werd afgetoetst bij
menig topmanager uit bedrijven en
sectoren. Een ideale keuze dus voor
de managers van de toekomst. Naast
de klassieke hoorcolleges zijn er ook
diverse businessprojecten waarin je
je ondernemers- en presentatieskills
kan aanscherpen.

G LOBAL BUSINESS
M ANAGEMENT
dagonderwijs - campus Brugge

-

Ambieer je een algemene managementfunctie in de marketing, sales, logistiek, HRM, Finance of administratie?
Deze opleiding is heel breed en focust vooral op algemene skills en kennis over het bedrijfsleven. Zowel ICT,
talen, business projects, recht als strategisch en financieel
management komen aan bod. Als allround manager kan
je later alle kanten uit. Je leert hoe je een global view op
een bedrijf ontwikkelt zodat je perfect bent voorbereid om
het bedrijf in de juiste richting te laten evolueren.

stage
Je volgt in het laatste semester een
stage van zestien weken bij een
organisatie die internationale ambities
heeft. Een stage in het buitenland ligt
zo binnen handbereik. The sky is the
limit in Global Business Management.
In het laatste jaar treed je ook als consultant op waarbij je een businessgerelateerd probleem onderzoekt en oplost.

… er vanuit Global Business
Management een expertise
centrum rond Nordic Business
is opgestart?

verder studeren
·master handelswetenschappen
·master toegepaste economische
wetenschappen
·master communicatie
wetenschappen
·algemene economische opleiding /
managementopleiding
·verder studeren in het buitenland
·bachelor-na-bachelor bedrijfs
management, accountancy-
fiscaliteit

vakken
·taal en bedrijf
·Frans en Engels
·economie
·algemeen boekhouden
·management en
organisatie
·marketing
·geld en krediet
·Global Business
Environment
·import- en
exportmanagement
·burgerlijk recht
·handelsrecht
·ICT
·sales- en account
management

·marktonderzoek &
-analyse
·Supply Chain
Management
·Human Resources
Management
·managementaccounting
·Global Business Markets
·ondernemingsrecht
·personenbelasting
·ondernemingsfiscaliteit
·Excel
·business software
·financieel management
·Strategic & Innovation
Management
·ondernemingsrecht

·project businessplanning
·Global Manufacturing
·Global Business Academy
·sociaal recht
·ICT - Business Reporting
·keuzevak: Duits/Spaans
·Risk Management
·business project en
bedrijfsbezoeken
·oefenbedrijf
·stage
·wiskunde als voorbereiding voor MA
·bachelorproef

jobkansen
Emile Quartier
over het keuzetraject G
 lobal
Business Management

“Ik studeer Global Business
Management aan VIVES in
Brugge, in een aangename
campus die echt ingericht is
om er te kunnen werken. Het
gaat hier om mijn tweede opleiding, want ik heb intussen
mijn diploma voedings- en
dieetkunde behaald. Maar
aangezien management en
business me toch net iets
meer liggen, heb ik voor een

bijkomende studie gekozen.
De focus op het buitenland is
mooi meegenomen: ik zie het
namelijk graag groots (lacht).
Zelf een bedrijf opstarten is
niet meteen mijn ambitie,
maar in een bedrijf dingen
helpen realiseren en de organisatie laten groeien: graag.
Het global-aspect komt in de
opleiding enorm sterk naar
voor. Het positieve daarbij is
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dat ze niet alleen gericht is op
de grote, evidente economieën – ook Zuidoost-Azië
en Zuid-Amerika komen
bijvoorbeeld aan bod. Daar
gaan ze dus heel breed in net
als in het business-aspect:
alle bedrijfsonderdelen
komen namelijk aan bod. HR,
marketing, logistiek, noem
maar op. Dat biedt ook veel
toekomstperspectieven.

·managementfuncties in:
·marketing
·sales
·logistiek
·administratie
·financiën
·HRM

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Pieter Meersman
pieter.meersman@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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programma

keuzetraject

Een combinatie van commerciële
vorming met de specifieke kennis over
vastgoed en verzekeringen maakt je
een geslaagd adviseur.
Je kan het laatste semester afwerken
in het buitenland, door stage of studie.
Je kan zelfs je volledig laatste jaar in
Parijs volgen aan de Ecole Supérieure des Professions Immobilières. Je
verwerft dan een dubbel diploma dat
erkend is in België en Frankrijk.

IMMOBILIËN &
V ERZEKERINGEN
dagonderwijs en afstandsonderwijs campus Kortrijk

-

De vastgoedsector biedt heel wat interessante tewerkstellingsmogelijkheden. Je kan na deze opleiding aan de slag
in de aankoop en verkoop van vastgoed, als syndicus of
medewerker bij een immobiliënkantoor. De combinatie
met de verzekeringsopleiding stelt je in staat risicoanalyses te maken en klanten te adviseren bij hun
activiteiten, aankopen ... Het is bovendien een job met
veel sociaal contact. Je begeleidt mensen bij een van de
belangrijkere beslissingen in hun leven: de verkoop of de
aankoop van een eigen huis. Zowel bij het aspect vastgoed
en verzekeringen begeleid je de klanten van zeer nabij. Dit
maakt er een toffe, afwisselende job van.

… deze opleiding een goede
voorbereiding is op het ingangsexamen van het BIV en daarenboven beantwoordt aan de normen
van het FSMA voor een job in de
verzekeringssector?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfs
management, eventmanagement,
Business Management & Entrepreneurship, accountancy-fiscaliteit …
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen
·verder studeren in het buitenland

stage
Je kan op stage in binnen- of buitenland. Je kiest zelf je stageplaats.
Uiteraard kan je terecht bij een
immobiliënmakelaar of syndicus,
maar ook een verzekeringskantoor
kan zorgen voor een interessante
stage. Voortbouwend op wat je tijdens
de opleiding al leerde, verwerf je snel
nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en beroepshoudingen.

vakken
·intro immobiliën
·vastgoedactualiteit
·Risk Management
·verzekeringsrecht
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·boekhouden
·inleiding fiscaliteit
·economie
·inleiding marketing
·dataonderzoek
·Frans / Engels
·Excel
·verkooptransacties
·salestraining
·brandverzekeringen
·bouwkunde en
technologie

·huurtransacties
·ruimtelijk ordeningsrecht
en milieuwetgeving
·rentmeesterschap
·aansprakelijkheids
verzekeringen
·persoons- en arbeids
ongevallenverzekering
·personenbelasting
wetgeving
·registratie- en
erfbelasting
·Digital Services
Management
·Professional Software
Skills
·Europees project en
talentontwikkeling

·consultancy project
·vastgoedbeheer
·vastgoedfinanciering
·vastgoedtopics
·levensverzekeringen
·bedrijfs- en transport
verzekeringen
·autoverzekeringen
·fiscale topics
·sociale wetgeving
·toegepaste Digital Tools
·My 0ffice
·praktijktraining
·stage
·bachelorproef

jobkansen
Julie Casselman
over het keuzetraject
immobiliën en verzekeringen

“Ik studeer immobiliën en
verzekeringen en zit in het
derde jaar. Ik heb de opleiding gekozen omdat ik heel
erg geïnteresseerd was in
alles wat met de immobiliënsector te maken had.
Maar doorheen de opleiding
is de liefde voor verzekeringen steeds groter geworden.
In de ideale situatie zou ik
volgend jaar voor de combi-

natie willen gaan: zelfstandig vastgoedmakelaar als
hoofdberoep en zelfstandig
verzekeringsmakelaar in
bijberoep. Deze opleiding
bereidt mij goed voor op
het werkveld, want de twee
richtingen komen evenwichtig aan bod en de tak
verzekeringen is niet saai
zoals ik oorspronkelijk had
gevreesd. Toen ik mijn stu-
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diekeuze moest maken heb
ik even getwijfeld tussen
deze opleiding en de master
handelswetenschappen,
maar ik heb uiteindelijk mijn
hart gevolgd. Dat is dan ook
mijn tip voor studenten uit
het zesde middelbaar. Wees
vooral niet te bang: als je je
best doet en de opleiding
interesseert je, dan komt het
allemaal wel in orde.”

contact

·syndicus
·verzekeringsmakelaar
·immobiliënmakelaar
·projectontwikkelaar
·kredietmakelaar
·aankoper vastgoed
·verkoper vastgoed
·verhuurder vastgoed
·medewerker immobiliënkantoor
·coördinator bij projectontwikkeling

meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Johan Baert
johan.baert@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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TRI-DIPLOMERING
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programma
Je start je opleiding in Kortrijk met het
algemeen vormend programma van
het keuzetraject Business Management & Entrepreneurship. De helft
van de vakken wordt aangeboden in
het Nederlands, de andere helft in het
Frans zodat je goed bent voorbereid
op je tweede jaar. Vanaf het tweede jaar beslis je of je verder gaat
met het interessegebied Business
Management & Entrepreneurship of
je focus verlegt naar het domein van
de Marketing. Afhankelijk van je keuze
volg je je tweede jaar in een van onze
partnerscholen in Wallonië of Franstalig Canada. Je sluit je opleiding in
het derde jaar af in een hogeschool
of universiteit in Frankrijk. Je kan ook
naar Denemarken als je je opleiding in
het Engels wil afwerken.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

VIVES biedt je met deze opleiding de unieke kans om in
drie jaar tijd drie bachelordiploma’s bedrijfsmanagement
te behalen: het VIVES-diploma, het Waalse of Canadese
diploma en het Franse of Deense diploma. Ben je een
ondernemer en een durver? Dan is deze opleiding voor
jou de perfecte uitdaging. Je volgt het eerste jaar in de
campus van Kortrijk (waarvan, indien je dit wenst, de
helft van de vakken in het Frans). In het tweede jaar
kies je je interessegebied en studeer je in een van onze
partnerscholen in Wallonië of Franstalig Canada. Je werkt
je derde jaar af in Frankrijk of trekt naar Denemarken
waar je je opleiding ook in het Engels kan afronden. Dat
staat pas mooi op je cv. Na deze opleiding kan je overal in
Europa aan de slag.

stage
Je doet je stage in de hogeschool
waar je je laatste jaar studeert. Het
systeem van stage hangt af van de
locatie: klassieke stage van een aantal
aaneengesloten weken, een of enkele
dagen stage per week gedurende het
hele jaar of een bijkomende semesterstage.

… je kunt kiezen om je opleiding
te beginnen in het Frans of in
het Nederlands?

verder studeren
·bijkomend bachelordiploma in het
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde
·bachelor-na-bachelor International
Management
·schakelprogramma en master
handelswetenschappen
·verder studeren in het buitenland

vakken
·dataonderzoek
·marketingmanagement
en ondernemen
·productontwikkeling en
innovatie
·burgerlijk recht
·ondernemingsrecht
·comptabilité
·marketing
·économie

·techniques internationales de commerce et de
paiement
·Business Office Skills
·Excel
·Frans
·Engels
·Duits of Spaans
·français: communication
et développement de

talents
·pratique et projets

Aangevuld met de
lesprogramma’s van de
hogeschool in Wallonië
of Franstalig Canada en
Frankrijk of Denemarken.

jobkansen
·rechterhand van de kmo-manager
·zelfstandig bedrijfsleider
·specialist in (internationale)
marketing
·Business Management &
Entrepreneurship

Julien Simoens
over de opleiding
bedrijfsmanagment
met tri-diplomering

“Ik volgde het traject tri-diplomering Business Management en Entrepreneurship omdat ik gepassioneerd
ben door ondernemerschap
en talen. Tri-diplomering
houdt in dat je elk jaar op een
andere locatie, in een andere
taal studeert. Zo heb je op
het einde drie gelijkwaardige
diploma’s. Het eerste jaar
heb ik in VIVES gedaan – de
helft in het Nederlands, de

helft in het Frans – waarna
ik naar EPHEC in Brussel
ben gegaan. Mijn laatste
jaar studeerde ik Innovation
and Entrepreneurship in Denemarken. Om het diploma
af te ronden loop ik nu nog
een half jaar stage. De reden
waarom ik deze bijzondere
opleiding heb gekozen, is
omdat ik uitdagingen nodig
heb. Deze opleiding voldoet
echt wel aan mijn verwach-
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tingen. Ik vind VIVES een
heel moderne school met
een sterke organisatie. Het
studentenleven in Kortrijk
is dan weer heel gezellig en
zeker niet zwaar. Mijn grote
droom is om zelfstandige
te worden. Ik zie wel wat er
op me afkomt. Go with the
flow! Laat dit een tip zijn,
laat je studiekeuze niét op
je afkomen, maar maak die
heel bewust.”

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Ann Vandenbroucke
ann.vandenbroucke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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Courses

bachelor of

BUSINESS MANAGEMENT

·(E-)marketing & E-commerce
·Business Office Skills
·Communication Skills & Talent
Development
·Comparative Economics
·Cost & Management Accounting
·Creative Business Project
·Creativity and Innovation
·Digital Business Management
·Doing Business Outside Europe
·Excel
·Financial Analysis
·Financial Management
·English except for native speakers
·One or two extra foreign languages
(not mother tongue)
·Human Resources Management
·Import and Export
·Internal Organisation & Total Quality
Management
·International Commercial Law
·International Financial Management
·International Law & E
 uropean Law
·International Taxes
·Introduction to Marketing
·Labour & Social Protection
·Market Research
·Marketing Management
·Product Development & Innovation
·Risk Management
·Sales Training
·Data Research
·Strategic Management & Innovation
Processes
·Supply Chain Management & ERP
·Pratical Training & Projects
·Internship

ENGLISH PROGRAMME
Campus Kortrijk

-

The Bachelor of Business Management specialisation
Business Management & Entrepreneurship is a three-year
full-time professional bachelor programme.

What is the programme about?
The programme provides a solid
knowledge of the different functional
areas of management for mastering
business operations and setting up
a company, together with training to
hone your communication skills and
personal development. The programme
will offer you a profound knowledge of
corporate life and practice-oriented
education to obtain the required skills
in key managerial responsibilities in an
international environment. Developing
ICT-skills, communication and language skills and the capacity for teamwork
and leadership are also an important
part of the programme. Cross-cultural
and teamwork skills are encouraged
and developed within different group
projects, the internship and the bachelor thesis.
For whom?
The Bachelor of Business Management programme is designed for Belgian and international students who
wish to gain a profound knowledge
of different management domains
and obtain an international business
degree within the intercultural context
of a globalised world. International
fellow students, foreign lecturers, study trips and exchange possibilities will
enhance cross-cultural awareness
and communication.
Languages
Within the programme you choose
two foreign languages each year. For
non-native speakers, English as the
first foreign language is mandatory.

The second foreign language can be
chosen freely from French, German or
Spanish but has to be different from
the mother tongue.Native English
speakers can choose their foreign languages from the range: French, Dutch,
German, Spanish. For the students
who really aspire an international career, there is the opportunity to choose
a third language.
Programme
The programme is close to the programme of ‘Business Management
& Entrepreneurship’ in Dutch. In both
programmes the aim is to gain insight
into the general operation of a company and to acquire a broad general
knowledge and insight into the various
departments of a business. In the
English-language programme, however,
the focus is mainly on the company
from an international perspective. The
mix of local and foreign students and
teachers, study trips, Erasmus programmes and international internship
opportunities facilitate this. As for the
Erasmus programmes, it is possible
to study for one term during your final
year with a foreign partner or to obtain
a double degree if you study abroad for
one year in one of our partner universities. It is obvious that doing business in
an international context is at the top of
the agenda here.

Internship
You do an internship of at least nine
weeks in your final year in Belgium
or abroad within the Erasmus+ programme.
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contact
more info

Campus Kortrijk
Course Programme Director
Ann Vandenbroucke
ann.vandenbroucke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES

Roeland Mechelaere
about Business
Management (English
Programme)

“I am studying the Bachelor of
Business Management Programme in English because
I would very much like to be
an independent entrepreneur
myself later on. A thorough
knowledge of English seems
to me to be a great added value. An additional advantage
is that you come into contact
with a lot of foreign students,
which is a real enrichment. I

like this bachelor programme
because it is so practical:
if you want to do business
yourself later on, I think that’s
crucial. Not too much theory,
but mainly doing things. I
first studied in Ghent, and
the contrast with Kortrijk is
huge. There you were just one
of the many students and no
one noticed when you missed
a lesson. At VIVES it doesn’t
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work that way. That’s a good
thing: if you’re not in class,
you can get an e-mail from
the teacher. Not because he
or she wants to check up on
you, but out of commitment.
That way you feel a lot more
valuable. I am starting up my
own company in my garden
house right now. All beginning
is small but we will see how
far we can get.”

BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

HOTELMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma

specialisaties

Alle studenten hotelmanagement volgen
een gezamenlijk programma gedurende
drie jaar waarin een stevige economische
basis wordt gegeven en ICT en communicatie centraal staan. Je werkt praktijkgericht via (internationale) projecten, cases
en gastcolleges.

• CULINARY ARTS
• HOSPITALITYMANAGEMENT
dagonderwijs - campus Brugge

-

Bij aanvang van de opleiding kies je één van de twee
specialisaties: hospitalitymanagement of Culinary Arts.
Beide specialisaties bieden een stevige basis management, communicatie en teamwork. Daarnaast krijg je heel
specifieke vakken die een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden bieden als manager in hospitality of chef
in top-restaurants. Als afgestudeerde hotelmanagement
ben je ook zeer gegeerd door tal van andere sectoren. De
studentenorganisatie Sorhoma zorgt voor een unieke sfeer
tussen alle studenten en docenten. Opleidingen met veel
variatie, praktijk en dynamiek.

Hospitality Management
Je bent iemand met een passie voor
gastvrijheid en teamwork. Je krijgt een
brede en diepere kijk op de hospitalitysector, een extra taal, je speelt in op de
trends en in het derde jaar kies je voor
operationeel of strategisch management.
in het eerste jaar heb je een verkennende
stage van één week, in het tweede jaar
een operationele stage van zes weken,
en in het derde jaar een (inter)nationale
stage van achttien weken.

Culinary Arts
Je bent iemand met een grote passie voor restaurants en de keuken. In
Restaurant De Karmeliet zal je theorie en
praktijk combineren en zelfs echte klanten ontvangen. Je krijgt een hoogstaande
culinaire opleiding, door Hotelschool Ter
Duinen.
Alle specifieke vakken Culinary Arts worden in het Engels gegeven. In het eerste
en tweede jaar ben je verantwoordelijk
voor het runnen van De Karmeliet want
die is op bepaalde periodes van het jaar
geopend. In het derde jaar ga je achttien
weken op internationale stage naar een
gerenommeerd sterrenrestaurant.

Isild Monfret
over de opleiding
hotelmanagement

“Ik volg hotelmanagement,
gewoon omdat de hotelwereld en de horecasector in het
algemeen me enorm boeien.
Bovendien hou ik van reizen
en van talen, en ook die zaken
komen in deze opleiding
terug. Mijn grote droom is
om ooit een bed & breakfast
te openen in het buitenland.
Ik koos aanvankelijk voor

toerisme aan een andere hogeschool, maar dat bleek me
na vijf weken te commercieel,
waarna ik ben overgestapt
op hotelmanagement. Alle
vakken in de opleiding
worden heel praktisch en
concreet aangepakt, zodat
ik de theorie later heel snel
zal kunnen omzetten in
de praktijk, bij de opening
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van mijn B&B. We krijgen
lessen over voedselhygiëne,
wetgeving, management …
Deze opleiding kan je ook
elders studeren, maar ik vond
het lessenaanbod hier in
Brugge het interessantst, net
als de locatie zelf: de campus
bevindt zich gewoon pal in de
toeristische sector, dus waar
kan je beter studeren?”

… de specialisatie Culinary Arts
uniek is in België? De praktijklessen worden gegeven in voormalig
3* restaurant De Kameliet in
Brugge, onder peterschap van
topchef Geert Van Hecke en in
samenwerking met de gerenommeerde Hoteschool Ter Duinen.

verder studeren
·master in het toerisme
·master in de handelswetenschappen
·master in de communicatiewetenschappen
·master organisatie en management
·verkorte studieroute naar: bachelor
in het toerisme en het recreatie
management, bachelor in het eventmanagement
·…

vakken
gemeenschappelijk
·economie
·boekhouden
·ICT
·recht
·ethiek
·Engels & Frans
·E-business, Sales &
Marketing
·Profit & Loss en Revenue
Management
·Human Resources
·International Case
·Café Cuizien: oprichten
eigen horecazaak

hospitalitymanagement
·hotelorganisatie
·voeding en dranken
·wijnleer
·Duits of Spaans
·keuken- en restaurantpraktijk (Spermalie)
·bedrijfsbezoeken
·project trends
·keuze in het derde jaar:
- operationeel hospitalitymanagement
- Strategic Hospitality
Management (CLIL Engels)

Culinary Arts (English)
·Products
·Technics and Materials
·Belgian and French
Cuisine
·Workshops and Guest
Lecturers
·WSET level 1 & 2
·Food Microbiology
·Culinary Research &
Development
·Food Process Engineering
·company visits
·Star Cuisine

jobkansen
·middle management tot top
management in (keten)hotels, resorts
en vakantieverblijven, restaurants, de
eventsector, kmo’s, banken, uitzendkantoren ...
·Chef, Director of Food & Beverage,
Gastronomy Consultant, Food Quality
and Safety officer, Culinary Projects
Manager
·zelfstandig uitbater hotel, B&B,
restaurant, eventbureau ...

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Lode Vanwildemeersch
lode.vanwildemeersch@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

Courses

bachelor

HOTEL MANAGEMENT

Joint Programme
·Economics
·Accounting
·ICT
·Law
·Ethics
·2 Foreign Languages (Dutch, French,
German, English, Spanish)
·E-business, Sales & Marketing
·Profit & Loss and Revenue Management
·HR
·International Case
·Café Cuizien: start your own
restaurant or bar

ENGLISH PROGRAMME
specialisations

• CULINARY ARTS
• HOSPITALITY MANAGEMENT
Campus Brugge

-

As Bachelor Hotel Management, you are a professional who feels perfectly
at home in the fascinating world of hospitality and the restaurant business.
At the start of your studies, you choose one of two specialisations: Culinary
Arts or Hospitality Management. Both specialisations offer a firm basis in
management, ICT, communication and teamwork. On top of that, you will
get specific practical and theoretical courses that will lead to a bright future as
a manager in a hotel or resort, or as a chef in a renowned restaurant. You can
also opt to build your own business in the future. Our graduates’ versatility,
language skills and social skills are also higly appreciated by other industries.

Programme
The joint programme offers a high
level of professional knowledge
and skills, two foreign languages, a
strong economic foundation, teamwork and international experiences.
If you are a teamplayer, who always
puts the guests first, the specialisation Hospitality Management is
the specialisation for you. You will
get a thorough insight into the hotel,
restaurant and catering business,
as well as talent development and
projects to detect the trends in the
industry.
You will also learn one extra foreign
language, and you will get a lot of
input from the sector through guest
lecturers and company visits.
If you have a passion for restaurants
and cooking, then the specialisation
to go for is Culinary Arts. If you don’t
have a degree in cooking, we organise a summer school, to prepare you
for all practical kitchen courses. All
practical courses take place in former 3 Michelin star restaurant “De
Karmeliet”, in the city centre of historical Bruges. Under the patronage
of Geert Van Hecke, the renowned

Hospitality Management
·Hotel Organisation
·Food & Beverage
·Introduction to Wines
·1 extra foreign language
·Kitchen and Restaurant Practice
(Spermalie)
·Company Visits
·Project Trends
Choice in your third year
·Operational Hospitality Management
(CLIL Dutch)
·Strategic Hospitality Management

chef of “De Karmeliet”, you will get
high level culinary courses, given by
lecturers of Hotelschool Ter Duinen.
Teaching Method
Throughout your Hotel Management
course programme, you will be taught
in small groups. Our differentiated approach and (individual) tutor support
have gained us an excellent reputa
tion. The entire programme consists of
six semesters, which together add up
to 180 credits.
Traineeship
Direct contact with people in the field
is an essential part of the programme.
Culinary Arts: Running The Restaurant:
in the first and second year, you will
run restaurant De Karmeliet for several
periods of time during the course of
the year. You will cook for external
guests and manage the restaurant. In
your third year, you will do an eighteen
week traineeship in an internationally
renowned restaurant.
Hospitality Management: in the first
year, you will complete a one week
exploratory internship. In the second
year, you will do a six week operational
internship. The third year includes an
eighteen week management internship.
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Did you know that the Specializations
Culinary Arts and Hospitality Management are unique in Belgium? And that
Bruges is well known as the gastronomic centre of Europe, with over 32
recommended restaurants by Michelin,
GaultMillau and Bib Gourmand?

contact
more info

Campus Brugge
Course Programme Director
Lode Vanwildemeersch
lode.vanwildemeersch@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool

Bert Degrande
about Hotel Management
(English Programme)

“I heard about the Hotel
Management programme
at a higher education ex
hibition. I was enthusiastic
straight away. I immediately
realised that this course
would be right for me. The
wide range of interesting
subjects and projects

Culinary Arts
·Products
·Technics and Materials
·Belgian and French Cuisine
·Workshops and Guest Lecturers
·WSET level 1 & 2
·Food Microbiology
·Culinary Research & Development
·Food Proces Engineering
·Company Visits

taught me the tricks of
the trade and the current
trends in hospitality.
The lecturers are extremely
passionate about what
they do. They live for their
students. They show an
interest in each and every
student, which creates

#VERYVIVES
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a great atmosphere. The
student organisation offers
the necessary entertainment to the students in the
programme. It’s like one
big family. I am very glad I
chose this course. I’d do it
all again in a heartbeat!”

BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in

ORGANISATIE & M ANAGEMENT *
(voorheen Office Management)

W I S T J E DAT . . .

programma
Je vakkenpakket van de specialisatie
Business Administration Management is samengesteld door mensen
uit het werkveld: naast algemeen
bedrijfseconomische vakken is er
ook ruim aandacht voor meertalige
communicatie, sociale vaardigheden,
management- en organisatievaardigheden en een stevige portie IT. Je
krijgt al vanaf het eerste jaar voeling
met het bedrijfsleven via het vak
werkveldoriëntatie. In het tweede
of het derde jaar run je een heus
oefenbedrijf, zodat je alle aspecten
van de job leert kennen. Daarnaast
zijn er ook heel wat bedrijfsbezoeken,
seminaries, beurzen en studiereizen.
Als je wil, kan je in het tweede jaar ook
mee op een buitenlandse studiereis of
samen met buitenlandse studenten
een keuzevak volgen. In je laatste
jaar een semester in het buitenland
studeren kan ook.

afstudeerrichting

BUSINESS & L ANGUAGES
specialisatie

BUSINESS ADMINISTRATION
M ANAGEMENT
dagonderwijs - campus Brugge en Kortrijk
afstandsonderwijs - campus Kortrijk

-

Deze polyvalente opleiding bereidt je voor op diverse managementfuncties in het bedrijfsleven. We besteden tijdens je studies
niet alleen aandacht aan je talen, maar je krijgt ook een grondige opleiding en training in algemeen bedrijfseconomische
vakken en in sociale, management- en IT-vaardigheden. Office
managers zijn vaak de rechterhand van de CEO in het bedrijf
en vervullen een sleutelpositie. In campus Kortrijk kan je deze
opleiding bovendien ook volgen in afstandsonderwijs.
* onder voorbehoud goedkeuringVlaamse Regering

stage
In het eerste jaar maak je kennis met
het werkveld via een observatiestage.
In het derde jaar is er een uitgebreide
binnen- of buitenlandse stage die het
volledige laatste semester in beslag
neemt. Je kiest zelf de domeinen
waarin je meer ervaring wil opdoen.

… de studenten een eigen beurs
organiseren waarbij ze bedrijven voorstellen en waarbij ze de
bezoekers te woord staan in het
Frans en Engels?

verder studeren
·master in:
·de handelswetenschappen, de (meertalige) bedrijfscommunicatie, het
vertalen, het tolken, de journalistiek
·bachelor-na-bachelor international
management
·postgraduaten:
·marketingmanagement, bedrijfscommunicatie, digitale marketing en
communicatie, Dutch & Translation,
internationale studies

vakken
Campus Brugge & Kortrijk
·bedrijfscommunicatie
·Business Intelligence
·Engels
·Frans
·Duits / Spaans
·copywriting
·economie
·recht en ondernemen
·Business Administration
·marketing
·People Management
·sociaal recht
·Advanced Office Skills
·Digital Masters
Academy

·E-Office
·ERP
·Graphic Design
·oefenbedrijf
·werkveldoriëntatie
·stage
·bachelorproef
Campus Brugge
·Business Topics
·HR in a Business
Context
·Integrated IT solutions
·Intercultural Relations
·International Business
·International Project

Campus Kortrijk
·fiscale topics
·boekhouden en
financieel beheer
·managementtechnieken
·Digital Marketing
·integratieproject
·Skills Lab
·onderzoeksproject
In Campus Kortrijk kan
je vanaf het eerste jaar
kiezen voor een vierde taal
(Duits of Spaans) of voor
andere accenten (e-commerce, HR, Photoshop).

jobkansen
·management assistant van de plant
manager, salesmanager, product
manager, project manager, marketing
manager ...
·Office Manager
·communicatiemanager
·Executive Planner
·Logistics Assistant
·customerservicemedewerker

contact
Jade De Busschere
over de afstudeerrichting
Business & Languages

“Ik studeer organisatie
en management, afstudeerrichting Business &
Languages. Het is vooral
mijn bedoeling om later aan
de slag te gaan als management assistant en een grote
variatie aan taken te coördineren. De opleiding focust
op een veelheid aan domeinen: we leren over economie,
we hebben taalvakken, we

werken aan onze computerskills … zodat we later
op veel plaatsen terecht
kunnen. Ik heb last minute
voor deze opleiding gekozen.
Ik wilde vooral iets met talen
én computers doen maar
ook mijn kennis van economie opkrikken. Ondanks
de late beslissing heb ik de
juiste keuze gemaakt en
heb ik een heel aangenaam
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eerste jaar achter de rug.
Toen ik hier aankwam, kende
ik niemand. Dat was in het
begin wat onwennig, maar
nu kom ik met iedereen van
mijn opleiding goed overeen. Ik ben hier echt goed
terechtgekomen. Akkoord, je
hebt het soms eens moeilijk,
maar als je je opleiding leuk
vindt, dan zet je je daar
gemakkelijker over.”

meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Geert Vandenbroucke
geert.vandenbroucke@vives.be
050 30 51 00
campus Kortrijk
opleidingshoofd
Ilse Croos
ilse.croos @vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in

ORGANISATIE & MANAGEMENT *
(voorheen Office Management)

W I S T J E DAT . . .

programma
Inhoudelijk focus je je in deze afstudeerrichting in de eerste plaats op het
aanleren van talen.
Naast het Nederlands moet je drie
vreemde talen (Engels, Frans, Duits of
Spaans) zowel mondeling als schriftelijk goed beheersen. Je krijgt een
intensieve opleiding in het vertalen.
Uiteraard gebeurt dit in een bedrijfseconomische context. In het eerste
jaar kom je via het vak werkveldoriëntatie in contact met het bedrijfsleven.
Via een oefenbedrijf dat je mee helpt
runnen, komen de verschillende
aspecten van het bedrijfsleven uitgebreid aan bod.

afstudeerrichting

BUSINESS TRANSLATION
& INTERPRETING
dagonderwijs - campus Brugge

-

Hou je van talen en wil je er je beroep van maken? Als
Office Manager heb je een sleutelpositie in het bedrijf
waar je werkt. Je werkt na je opleiding in een internationale
omgeving waar je je communicatie- en managementvaardigheden volop kan inzetten. We besteden in je opleiding
ook veel aandacht aan je digitale vaardigheden zodat je
onmiddellijk aansluiting vindt met het werkveld. Met dit
diploma liggen de jobkansen voor het grijpen als vertaler,
technical writer, copywriter of commercieel medewerker.

stage
In het laatste semester ga je voor vijftien weken op stage in een anderstalig
bedrijf in Brussel of in een andere Europese stad. Tijdens deze stage moet
je ook een stagecase uitwerken, die je
nadien verdedigt voor een jury.

* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering

… je na afstuderen kan kiezen
voor een buitenlandse stage,
gefinancierd door de Europese
Unie, om jouw talen verder te
perfectioneren?

verder studeren
·bachelor-na-bachelor
·master in de bedrijfscommunicatie
·master in de meertalige
communicatie
·master in het vertalen
·master in het tolken
·master in de journalistiek

vakken
·bedrijfscommunicatie
·Business Tools
·Business Topics
·copywriting
·Grundkurs Deutsch of
Español nivel básico
·Fortsetzungskurs
Deutsch of Español nivel
medio
·Deutsch für Fortgeschrittene of Español
nivel avanzado
·Development in Team
·digitale marketing /

Digital Masters Academy
·economie en bedrijf
·English Language and
Communication
·Intermediate English for
Business
·français des affaires
intermédiaire
·français langue et
communication
·Graphic Design
·Intercultural Competences & Personal Skills
·International Business

·Marketing Basics
·Word, Excel &
Presentation Skills
·recht en ondernemen
·sociaal recht
·vertalen en tolken Engels
·vertalen en tolken Frans
·zakelijke taalbeheersing
·International Project
·oefenbedrijf
·internationale stage

jobkansen

Féline Degrijze
over de afstudeerrichting
Business Translation &
Interpreting

“Ik studeer binnen de
afstudeerrichting Business
Translation & Interpreting,
met focus op Duits. Ik koos
voor deze opleiding omdat ik
verzot ben op taal en omdat
ik graag vertaler zou worden
in een groot bedrijf. Ook
publiciteitsfolders wervend
vertalen lijkt me wel wat. Ik
had enige tijd twijfel tussen
universiteit en hogeschool,

maar een bezoek aan
VIVES tijdens de opendeurdag heeft uiteindelijk de
doorslag gegeven. Ik heb in
elk geval de juiste keuze gemaakt, het is een leuke opleiding, we leren veel bij over
het bedrijfsleven, er zijn veel
nevenactiviteiten en het is
een erg aangename, knusse
campus. Als studentenstad
is Brugge misschien iets
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minder dan Gent, maar je
kan niet alles hebben hé.
De campus is trouwens erg
goed bereikbaar, zowel met
het openbaar vervoer als
met de auto. Mijn tip om te
slagen in het hoger onderwijs is erg klassiek: studeer
regelmatig, laat niet alles
liggen, kies een opleiding die
je graag doet en vooral: doe
je best.”

·vertaler
·corrector bij een uitgeverij
·technical writer
·copywriter
·commercieel bediende
·meertalig medewerker in
internationale bedrijven

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Geert Vandenbroucke
geert.vandenbroucke@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in

ORGANISATIE & MANAGEMENT *
(voorheen Office Management)

W I S T J E DAT . . .

programma
Je krijgt een bedrijfsgerichte
HR-opleiding met veel aandacht voor
Recruitment & Selection, HR-communicatie, sociale wetgeving, talentmanagement, organisatiepsychologie,
payroll, employer branding … Een
training in het gebruik van ICT-tools
bereiden je voor op je latere job. Communicatieve vaardigheden scherpen
we aan in het Nederlands, Frans en
Engels. In het vak werkveldoriëntatie
maak je onmiddellijk kennis met het
bedrijfsleven. Je werkt ook mee in een
oefenbedrijf waar alle facetten van de
echte praktijk aan bod komen.

keuzetraject

HUMAN RESOURCES
M ANAGEMENT
dagonderwijs - campus Brugge en Kortrijk
afstandsonderwijs - campus Kortrijk

-

Na deze bedrijfsgerichte opleiding kan je terecht in de per
soneelsafdeling van een bedrijf of een organisatie, de uitzend
sector of in een sociaal secretariaat. Een ideale mix van een
administratieve functie en een sociale invalshoek: begeleiden
van mensen in de uitbouw van hun loopbaan. Je maakt tijdens
je studie kennis met de typische HR-vakken zoals Recruitment
& Selection, sociale wetgeving, talentmanagement, organisatiepsychologie … Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor
de vakken Frans en Engels. In campus Kortrijk kan je deze
opleiding bovendien ook volgen in afstandsonderwijs.

stage
In het eerste jaar maak je kennis met
het werkveld via een observatiestage.
In het derde jaar is er een uitgebreide
binnen- of buitenlandse stage die het
volledige laatste semester in beslag
neemt. Je kiest zelf de domeinen
waarin je meer ervaring wil opdoen.

* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering

… veel HRM-studenten na
a fstuderen een job aangeboden krijgen door hun vroegere
stageplaats?

verder studeren
·bijkomend diploma in het bedrijfs
management (marketing, Supply Chain
Management, eventmanagement, Business Management & Entrepreneurship,
accountancy-fiscaliteit)
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen
·algemene economische opleiding /
managementopleiding

vakken
Campus Brugge & Kortrijk
·bedrijfscommunicatie
·Advanced Office Skills
·Engels
·fiscale topics
·Frans
·HR
·Integrated IT Solutions
·marketing
·organisatiepsychologie
·Payroll
·Recruitment & Selection
·sociaal recht
·talentmanagement
·oefenbedrijf
·stage
·bachelorproef

Campus Brugge
·arbeidsmarkt en -actoren
·Business Intelligence
·Development in Team
·digitale marketing / Digital Masters Academy
·economie en bedrijf
·Employer Branding
·E-Office
·preventie en bescherming
·recht en ondernemen
·zakelijke taalbeheersing
·HR Tools & E-HRM
·HR communicatie

Campus Kortrijk
·bedrijfseconomie
·boekhouden en financieel
beheer
·Business Administration
·coaching
·Data Analytics
·Intercultural Relations
·juridische aspecten
·management van diensten
·HR & Employer Branding
·werkveldoriëntatie: management van een bedrijf
·personeelsadministratie
·Social Skills

jobkansen
contact
Yara De Brabander
over het keuzetraject
Human Resources
Management

“Ik zit in het derde jaar
Human Resources Management, een afstudeerrichting.
Ik wilde een richting doen
die het administratieve
aspect behandelde, maar
ook het menselijke. Deze
opleiding komt daar perfect
aan tegemoet, aangezien
we bijvoorbeeld rond payroll
werken, maar ook rond

rekrutering. Ook je talen
moeten goed zijn. De reden
waarom ik voor VIVES heb
gekozen als hogeschool is
heel eenvoudig: mijn oudere
zus heeft hier ook gestudeerd en had het enorm
naar haar zin. Dus was mijn
keuze snel gemaakt. Later
zou ik graag werken binnen
rekrutering, en dan liefst in
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een leidinggevende functie.
De zachte HR, zeg maar:
vacatures opstellen, sollicitaties afnemen, het rekruteringsbeleid overzien …
Ik heb mijn vakantiejob
gedaan op de personeelsdienst van AZ Sint-Jan en
voelde me daar ook meteen
thuis. Dus heb ik de juiste
opleiding gekozen. ”

·HR Assistant
·Client Advisor
·Payroll Administrator
·personeelsdeskundige
·uitzendconsulent
·HR-consulent
·medewerker personeels- en
loonadministratie
·HR Officer
·vormingsverantwoordelijke
·medewerker personeelsdienst

meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Geert Vandenbroucke
geert.vandenbroucke@vives.be
050 30 51 00
campus Kortrijk
opleidingshoofd
Ilse Croos
ilse.croos @vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES

63|VIVES|2021

BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in

ORGANISATIE & MANAGEMENT *
(voorheen Office Management)

W I S T J E DAT . . .

programma
Naast algemene managementvakken,
krijg je in deze opleiding al de medische kennis mee om van jou een professionele Medical Office Manager te
maken. Je verdiept je in anatomie en
fysiologie, microbiologie en h
 ygiëne,
medische terminologie, pathologie,
geneesmiddelen, financiering van
ziekenhuizen … en een training in
het gebruik van ICT-tools bereiden je
voor op je latere job. Communicatieve
vaardigheden scherpen we aan in het
Nederlands, Frans en Engels. In het
vak werkveldoriëntatie maak je onmiddellijk kennis met wat een job als
Medical Office Manager inhoudt. In
het laatste jaar van je opleiding run je
een leerbedrijf zodat je je organisatorische en communicatieve vaardigheden leert toepassen in de praktijk.

keuzetraject

M EDICAL OFFICE 
MANAGEMENT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Ben je op zoek naar een mix tussen een job in de zorgsector en een job waarbij management en bedrijfseconomie
belangrijk zijn? Dan biedt deze opleiding je heel wat
mogelijkheden. Je kan later aan de slag als Medical Office
Manager in een ziekenhuis, een medisch secretariaat of
een privépraktijk van een arts. Je bent dan bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het onthaal, de planning van
afspraken, het informeren van patiënten, het beheer van
medische informatie …
* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering

stage
In het eerste jaar maak je kennis met
het werkveld via een observatiestage.
In het derde jaar is er een uitgebreide
stage die het volledige laatste semester in beslag neemt. Je kiest zelf de
domeinen waarin je meer ervaring wil
opdoen.

… je voor een deel van je
stage mee kan op missie
naar Afrika?

verder studeren
·bijkomend diploma in organisatie en
management
·master in het management en het
beleid van de gezondheidszorg
·bijkomend bachelordiploma in het
bedrijfsmanagement (marketing,
Supply Chain Management, eventmanagement, Business Management
& Entrepreneurship …)
·bachelor-na-bachelor International
Management
·master in de handelswetenschappen

vakken
·Advanced Office Skills
·anatomie en fysiologie
·bedrijfscommunicatie
·bedrijfseconomie
·boekhouden en
financieel beheer
·Business Administration
·Business Intelligence
·capita selecta
gezondheidsrecht
·Data Analytics
·EHBO
·Engels en Frans: basisen bedrijfscommunicatie
·financiering van de
ziekenhuizen en MZG

·fiscale topics
·geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen
·Integratieproject @ The
Office
·juridische aspecten
·management van
diensten
·managementvaardigheden
·marketing
·medische onderzoeksmethoden en traumatologie
·medische terminologie
en pathologie

·microbiologie en hygiëne
in de gezondheidszorg
·Office Skills en toegepaste ICT-skills
·organisatie van de
gezondheids- en
welzijnszorg
·werkveldoriëntatie:
management van een
bedrijf
·stage
·bachelorproef
…

jobkansen
Jesse Clynckemaille
over het keuzetraject
Medical Office Management

“Ik studeer Medical Office
Management, een opleiding
die je toelaat later assistente van een dokter te
worden of aan het onthaal
van een ziekenhuis te zitten.
Vorig jaar hadden we een
driedaagse observatiestage,
volgend jaar de echte. Ik
kijk er enorm naar uit. Deze
opleiding biedt echt wel wat
ik ervan verwacht had: veel

talen, telefoongesprekken
oefenen, medische termen
onder de knie krijgen, planning en organisatie oefenen.
We worden in elk geval heel
degelijk op een professionele carrière voorbereid. Ik heb
hier snel vrienden gemaakt
– ook niet zo verwonderlijk
in een sociale sector als de
mijne, en in een kleinere groep als de onze. De

64|VIVES|2021

keuze voor Medical Office
Management was niet zo
evident. Ik zou eerst verpleegkunde studeren, maar
dat is om bepaalde redenen
niet mogelijk voor mij. Op
de opendeurdag heeft een
docent mij dan overtuigd
om voor deze opleiding te
kiezen. En daar heb ik tot
op de dag van vandaag nog
geen seconde spijt van.”

·Medical Office Manager in:
·ziekenhuizen
·medische centra
·privépraktijk van artsen of
specialisten
·ziekenfondsen
·medisch secretariaat
·arbeidsgeneeskundige diensten

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Ilse Croos
ilse.croos @vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

TOEGEPASTE I NFORMATICA

studeren
& leren

afstudeerrichting

programma

bachelor in

APPLICATIEO NTWIKKELING

W I S T J E DAT . . .

De opleiding toegepaste informatica
begint met een gemeenschappelijk
jaar waarin je basiskennis verwerft
van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial
Intelligence. Vanaf het tweede jaar
kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling
kun je kiezen tussen de specialisaties
Software Development, Networks
& Security of Aritifical Intelligence.
Contact met het werkveld is bij uitstek
een kenmerk van deze opleiding.
Dit begint in het eerste jaar met
bedrijfsbezoeken, speeddatings met
professionals en gastdocenten.
In het tweede en derde jaar ben je
actief in het leerbedrijf ABINET waar
je IT-opdrachten uitvoert voor echte
klanten.

specialisaties

• ARTIFICIAL INTELLIGENCE
• NETWORKS & SECURITY
• SOFTWARE DEVELOPMENT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

Met dit innovatieve opleidingsprogramma ben je helemaal
klaar om je loopbaan in de IT uit te bouwen. Je kiest vanaf
het tweede jaar je specialisatie: Artificial Intelligence,
Networks & Security en Software Development. Er is
een grote behoefte aan goed opgeleide IT’ers dus een job
vinden is geen enkel probleem. Je kan gewoon kiezen waar
je graag aan de slag wil als Web, Mobile App of Back End
Developer, systeem- of netwerkbeheerder, AI Practitioner,
consultant, commerciëel medewerker of als CEO van je
eigen bedrijf.

stage
De laatste elf weken van de opleiding
loop je stage in een bedrijf in binnenof buitenland en maak je je bachelorproef.

… de studenten Networks &
Security een data-audit in je
organisatie kunnen uitvoeren
en steeds vaker in securityjobs
terechtkomen?

verder studeren
·master in het informatiemanagement
·master in de toegepaste informatica
·master in de industriële wetenschappen: informatica
·master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (multimedia en
informatietechnologie)
·master in de handelswetenschappen

vakken
·Analysis & Design
·Business Management
·Business Process
Modelling
·Computer Law
·Computer Networking
·Computer Systems
·Databases
·Business Intelligence
·Front-end Development
·Fundamentals of
Programming
·Introduction to Linux
·Operating Systems
·People Management
·Practice Enterprise
·Problem Solving and Data
Analysis

·Professional and Interna- ·Server Programming
tional Communication
·Virtualisation & Cloud
·Systems Management
Computing
·Trends in Business & IT
·Advanced Networking &
·bachelorproef
Security
·Windows Server
Artificial Intelligence
Management
·Machine Learning
·Deep Learning
Software Development
·IoT
·UI-Design
·Data Sience & Big Data
·Apps for Android
·…
·Cross-Platform
Development
Networks & Security
·Mobile App Development
·IT-security
·Full Stack Development
·Linux Server Management ·Apps for iOs
·IT Infrastructure &
Networking

jobkansen
Fausto Coco
over de specialisatie
Networks & Security

“Ik studeer toegepaste
informatica, keuzetraject
Networks & Security. Van
jongs af aan wist ik dat ik
iets met informatica wilde
doen. Bovendien sloot het
perfect aan bij mijn opleiding in de derde graad van
het middelbaar: industriële
ICT. Nu ik in mijn derde jaar
zit, kan ik zeggen dat de
opleiding alles biedt wat
ik er van verwacht had. Nu

moet ik wel toegeven dat ik
nog andere opleidingen heb
overwogen, zoals elektriciteit en elektronica. Maar
uiteindelijk wilde ik vooral
programmeren en bezig
zijn met de infrastructuur
van netwerken. Binnenkort
heb ik opnieuw stage. Dit
zal mij zeker helpen bij mijn
keuze om eventueel verder
te studeren. Ik ben naar de
opendeurdag geweest, niet
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alleen om kennis te maken
met de opleiding, maar ook
met het nieuwe gebouw
waar ik toch het grootste
deel van mijn tijd zou doorbrengen. Zoiets vond ik wel
belangrijk. Dat zou ik dan
ook aanraden aan leerlingen die hun keuze nog moeten maken: informeer je, ga
naar de opendeurdagen en
zoek online veel op.”

contact

·ICT-consultant
·allround informaticus
·medewerker opleiding en training
·medewerker support en helpdesk
·commerciële medewerker
·CEO van je eigen bedrijf
·Web Developer
·Mobile App Developer
·System Engineer
·Security Engineer
·AI-practitioner

meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Arne Vandenbussche
arne.vandenbussche@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in

TOEGEPASTE I NFORMATICA

W I S T J E DAT . . .

programma

afstudeerrichting

De opleiding toegepaste informatica
begint met een gemeenschappelijk
jaar waarin je basiskennis verwerft
van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial
Intelligence. Vanaf het tweede jaar
kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting softwaremanagement is
dat business & IT.
Contact met het werkveld is bij uitstek
een kenmerk van deze opleiding. Dit
begint in het eerste jaar met bedrijfsbezoeken, speeddates met profes
sionals en gastdocenten.
In het tweede en derde jaar ben je
actief in het leerbedrijf ABINET waar
je IT-opdrachten uitvoert voor echte
klanten.

SOFTWAREMANAGEMENT
specialisatie

BUSINESS & IT
dagonderwijs - afstandsonderwijs
campus Kortrijk

-

De bedrijfswereld heeft niet alleen technisch opgeleide
programmeurs en netwerkbeheerders nodig. Als softwaremanager ga je op zoek naar hoe informatica op een
innovatieve manier de bedrijfseconomische processen kan
ondersteunen. Je analyseert de bedrijfsbehoeften, kiest de
beste IT-oplossing en werkt deze samen met de business
uit. Deze opleiding met als specialisatie Business & IT
is een goede mix van bedrijfseconomische vakken en
IT-Strategy, Business Software, Business Intelligence, Big
Data en Machine Learning.

stage
De laatste elf weken van de opleiding
maak je je bachelorproef met een
stage in een bedrijf in binnen- of
buitenland.

… een aantal van onze studenten
hun studies dit jaar afronden in
het buitenland in onder andere
Noorwegen, Spanje, Zuid-Korea
de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk?

verder studeren
·master in de handelswetenschappen
·master in het informatiemanagement
·master in de toegepaste informatica
·master in de industriële
wetenschappen:
·informatica
·elektronica-ICT (multimedia en
informatietechnologie)

vakken
·Analysis & Design
·Business and Informa
tion Management
·Business Analytics en
Big Data
·Business Management
·Business Process
Modelling
·Business Process
Improvement
·Business Solutions
·Computer Networking
& Systems
·Data Integration
·Databases & Data

Analysis
·Data Warehousing &
Business Intelligence
·E-marketing
·E-Business
Entrepreneurship
·ERP
·Fundamentals of
Programming
·Introduction to Linux
·IT-management
·People Management
·Professional & Inter
national Communication
·Server & Systems

Management
·Web Development
·Practice Enterprise
·stage
·bachelorproef
…

jobkansen
Ibrahim Hag Kasem
over de opleiding
toegepaste informatica

“Ik ben in 2016 vanuit Syrië
naar België gekomen en in
2018 beginnen studeren aan
VIVES, meer bepaald de richting toegepaste informatica.
In het eerste semester was
dat wennen, aangezien ik
niets van informatica afwist,
maar ik werd goed geholpen
door medestudenten en
docenten. Ik twijfelde eerst
tussen informatica enerzijds

en elektronica-ICT. Maar ik
ontdekte dat ik vooral wilde
programmeren. Technologie is ook de taal van de
toekomst en zal dus alleen
maar belangrijker worden.
Na het eerste semester heb
ik overwogen om te stoppen,
maar ik heb mezelf gemotiveerd om door te gaan.
Toekomstige studenten
raad ik aan om tijdens de
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praktijklessen zoveel mogelijk vragen te stellen. Ga
zelf op zoek naar informatie,
maak thuis oefeningen … zo
wordt alles je uiteindelijk wel
duidelijk. Na het behalen van
mijn diploma wil ik meteen
beginnen werken. Wie weet
is er dan nog tijd voor een
extra opleiding, maar dat
zal afhangen van waar ik
terechtkom.”

·Business Analyst
·Functional Analyst
·E-business architect
·BI-consultant
·ERP-consultant
·multimediaontwikkelaar
(webdesigner)
·onderwijs
·support- en helpdeskmedewerker
·commercieel medewerker
·zelfstandige

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Arne Vandenbussche
arne.vandenbussche@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

TOERISME &
R ECREATIEM ANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma
Je volgt in het eerste jaar een gemeenschappelijk traject met vooral Europa
als toeristische bestemming en je
leert een toeristisch product ontwikkelen. Vanaf het tweede jaar kiezen we
voor wereldwijde bestemmingen en
kan je een toeristisch product verder
ontwikkelen en verkopen. In het derde
jaar specialiseer je je verder als toeristisch professional of als ondernemer
in de toeristische sector.
De lessen zijn doorspekt met oefeningen en toepassingen: interactieve
werkvormen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, projectwerk en cases. Via
‘International Case’ kan je zelfs een
intensief taalbad volgen in Montpellier of Salamanca. Naast bedrijfsbezoeken, beursbezoeken en congressen staan er elk jaar ook studiereizen
op het programma. Je kan het tweede
jaar in Luik gaan studeren om op
deze manier een dubbel diploma te
behalen of je vertrekt in het laatste
jaar voor stage en/of studie naar het
buitenland.

dagonderwijs - campus Brugge

-

Zijn reizen en andere culturen je passie? Met deze
bacheloropleiding maak je van die passie je beroep. Je bent
goed voorbereid door de mix van bedrijfseconomische
vakken, communicatie, talen en toerismevakken. De grote
afwisseling maakt een job in de toeristische sector heel
boeiend. Je kan onmiddellijk aan de slag bij een tour
operator of als medewerker bij een luchtvaartmaatschappij, een cruisemaatschappij, een autocaronderneming of
in een reisbureau, een recreatiedomein of een toeristische
dienst. Of ga je liever voor je eigen reiskantoor?

stage
In het tweede jaar is er een binnenlandse stage van vier weken. Je kan
kiezen voor de sector die je het meest
aanspreekt. In het laatste semester
loop je een stage van vijftien weken in
België of het (verre) buitenland.

… de studenten toerisme- en
recreatiemanagement hun
studiereis van het tweede jaar zelf
mogen organiseren? Ze kiezen zelf
de bestemming en organiseren alle
activiteiten binnen een voorop
gesteld budget.

verder studeren
·master in het toerisme
·master in de handelswetenschappen
·master in de communicatiewetenschappen
·algemene economische opleiding /
managementopleiding

vakken
Tourism
·introductie toeristisch
recreatieve sector
·transport-logies-Tarification
·Tourism Business
·Travel Technology
·event- en recreatiemanagement
·Destination Europe
·Destinations Worldwide
·kunst, cultuur en natuur
·Art Worldwide
·gidsen
·Hosting
·Innovation in Tourism

Communication
·communicatie en onderzoek
·Frans & français touristique
·Engels & English for
Tourism
·Spaans/Duits/Italiaans
Business
·Finance
·boekhouden
·bedrijfseconomie
·Digital Tools
·Sales and Marketing
·management en orga-

nisatie
·geld en krediet
·project businessplanning
·Digital Masters Academy
Personal and P
 rofessional
Development
·Intercultural Competences
·Start to Work
Projects
·International Case
·stages
·studiereizen
·Bachelor Degree Project

jobkansen
Silja Bruneel
over de opleiding
toerisme en
recreatiemanagement

“Ik zit in mijn derde jaar
toerisme en recreatie
management. Ik koos voor
deze opleiding omdat ik
iets met talen wilde doen
en meer wilde te weten
komen over andere landen
en culturen. Er zijn meer
bedrijfskundige vakken
dan ik dacht. Dat vond
ik aanvankelijk niet zo
fijn, tot ik besefte dat je

die inzichten nodig hebt
om een totaalplaatje van
de toeristische sector te
krijgen. Mijn droom is om
animator op een cruiseschip te worden, of groepen te gidsen in Aziatische
landen. Of ik meteen na
mijn studies aan de slag
zal gaan, weet ik nog niet:
misschien doe ik eerst nog
een bachelor-na-bachelor
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hotelmanagement, omdat
die mooi aansluit bij
toerisme en recreatiemanagement. Maar veel
zal afhangen van hoe
mijn stage verloopt. Kan
je niet kiezen, praat dan
eens met mensen die de
richting al hebben gedaan,
zij kunnen je de beste
informatie geven over wat
je te wachten staat.”

·touroperator
·zaakvoerder
·eigen reiskantoor/eventkantoor
·DMC
·medewerker bij een:
·luchtvaartmaatschappij
·cruisemaatschappij
·autocaronderneming
·reisbureau
·hotel
·vakantiedorp / camping
·toeristische dienst
·recreatiedomein
·leerkracht

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
Inge Serruys
inge.serruys@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

WELLBEING- &
V ITALITEITSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma
Je wordt opgeleid om goede zorg en
ondersteuning te promoten en in
de praktijk te brengen voor cliënten
in de zorgverlenende sector zoals
zorghotels, woon- en zorgcentra en
gezondheidscentra. Je leert hiervoor
specifieke middelen en methodes gebruiken. Je wordt ook gevormd in het
begeleiden van familie, mantelzorgers
en vrijwilligers. Na je opleiding ben
je de pleitbezorger voor preventieve
acties rond wellbeing en vitaliteit.
Je leert ook op een systematische
manier samenwerken met andere
zorgverstrekkers om de nood aan
wellbeing en vitaliteit binnen teams te
behartigen.

afstudeerrichting

CARE & VITALITEITSMANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Heb je interesse om in de zorg te werken als zorg- of
vitaliteitsmanager in zorghotels, woonzorgcentra,
revalidatiecentra of hersteloorden? In deze praktijkgerichte
opleiding leer je hoe je een wellbeingbeleid kan opstellen
voor een organisatie in de non-profit sector. Je combineert
thema’s als gezondheidspreventie, belevingsgerichte zorg,
verwenzorg, Active Ageing en welbevinden bij langdurige
zorg met managementvaardigheden.

stage
Je doet in het tweede jaar een stage
van vijf weken. In het derde jaar ga je
twaalf weken op stage.

… via de IFIC nieuwe
loonbarema’s in de zorg, studenten wellbeing- & vitaliteitsmanagement afstudeerrichting care in
de zorgsector tewerkgesteld
kunnen worden?

verder studeren
·bachelor-na-bachelor zorgmanagement
·bachelor-na-bachelor organisatie en
management, Medical Office Management
·schakelprogramma tot Master of
Science in de gezondheidsvoorlichting
en -bevordering
·master in management en beleid van
de gezondheidszorg

vakken
·Academic Tour
·Active Ageing &
Longevity
·anatomie, fysiologie en
ergonomie
·belevingsgerichte zorg
·communicatie- en
onderzoeksvaardigheden
·Engels en Frans
·gezondheidsbevordering
en preventie
·Healing Environment
·Hospitality Management
& gastvrijheid
·ICT

·Excel
·inleiding psychologie
·intake, screening en
advies
·Integrative Approach
·Lifestyle Coaching
·logistiek management
voor zorginstellingen
·managementvaar
digheden
·marketing en
projectmanagement
·massage basistechnieken
·ondernemerschap
·verwenzorg

·vitaliteit, Care &
Mindfulness
·voeding en vitaliteit
·wellbeing- en vitaliteitsbeleid
·welbevinden bij
langdurige zorg
·wellness en pathologie
·wetgeving en preventie:
preventieadviseur
·zorgtechnologie en
innovatie
·stage
·bachelorproef
…

jobkansen
Fauke Van Fleteren
over de afstudeerrichting
care & vitaliteitsmanagement

“Ik zit in wellbeing en vitaliteitsmanagement, met als
afstudeerrichting care. Die
keuze is het gevolg van het
feit dat ik later vooral zou
willen werken rond het welzijn van mensen: mijn missie
is om ze zo lang mogelijk zo
goed mogelijk te verzorgen. Dat klinkt misschien
vastberaden, maar toch heb
ik lang getwijfeld over mijn

studiekeuze. Ik wil vooral
nadenken over hoe wellbeing
voor mensen met specifieke
noden beter kan. Het is een
vrij nieuwe richting, maar ze
voldoet helemaal aan mijn
verwachtingen. Zeker het
nieuwe House of Wellbeing,
met zijn inspirerende en
praktische ruimtes is een
grote troef en het feit dat
er een groot groepsgevoel
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heerst, aangezien je er vaak
samen met medestudenten
aan projecten werkt. Later
zou ik graag als leidinggevende een groep van zorgverleners aansturen en samen
kijken hoe we wellbeing
in de organisatie kunnen
verbeteren. Mijn tip naar
toekomstige hogeschoolstudenten? Volg je hart, dat heb
ik ook gedaan.”

·privé en innovatieve zorginitiatieven
·zelfstandig ondernemer
·consultancy voor non-profit sector
·preventieve gezondheidsdiensten
·hersteloorden
·mutualiteiten
·liga’s

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Kaat Verplancke
kaat.verplancke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

WELLBEING- &
V ITALITEITSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma
Wil je er je job van maken om
medewerkers en leidinggevenden binnen organisaties te coachen naar meer wellbeing en vitaliteit? Deze opleiding bereidt je daar
prima op voor. De afstudeerrichting
stelt het coachen van mensen naar
meer welbevinden op de werkvloer
centraal. Aan de hand van verschillende methodes doe je kennis en praktijkervaring op. Je leert integrale wellbeingtrajecten ontwikkelen. Zo draag
jij bij tot burn-out en stresspreventie
op team- en organisatieniveau.

afstudeerrichting

COACHING & W ELLBEINGMANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

In organisaties en bedrijven is er steeds meer aandacht
voor een gezond werkklimaat en het algemeen welzijn van
de medewerkers. Na deze praktijkgerichte opleiding kan
je aan de slag als Wellbeing Coach. Je werkt hiervoor nauw
samen met de HR-manager. De vakken in de opleiding
zijn heel gevarieerd: van lifestylecoaching, Personal
Coaching, teamcoaching, organisatiepsychologie tot
stress- en burnout-coaching.

stage
Je doet in het tweede jaar een stage
van vijf weken. In het derde jaar ga je
twaalf weken op stage.

… studenten wellbeing- &
v italiteitsmanagement met
afstudeerrichting coaching in
het derde jaar een certificaat
wandelcoaching verwerven?

verder studeren
·bachelor-na-bachelor organisatie
en management, Human Resources
Management
·schakelprogramma tot Master of
Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
·master in management en beleid van
de gezondheidszorg

vakken
·Academic Tour
·Active Solutions
·Advanced Personal
Coaching
·anatomie en fysiologie
·communicatie- en
onderzoeksvaardigheden
·conflicthantering
·Engels en Frans
·gezondheidsbevordering
en preventie
·Healing Environment
·Hospitality Management
& gastvrijheid
·ICT

·Excel
·inleiding psychologie
·innovatieve arbeids
organisatie
·intake, screening en
advies
·Integrative Approach
·Lifestyle Coaching
·managementvaar
digheden
·marketing en project
management
·ondernemerschap
·strategisch & changemanagement

·organisatiepsychologie
·Stress & Burn-out
Coaching
·Personal & Team
coaching
·vitaliteit, coaching &
Mindfulness
·voeding en vitaliteit
·wellness en pathologie
·wetgeving en preventie:
preventieadviseur
·stage
·bachelorproef
…

jobkansen
Lisa Van Hulle
over de afstudeerrichting
coaching &
wellbeingmanagement

“Ik zit momenteel in mijn
laatste jaar wellbeing en
vitaliteitsmanagement, een
richting die ik heb gevonden door naar de infosessie
in VIVES te komen. VIVES
is de enige hogeschool die
deze richting aanbiedt.
Het sprak me meteen
aan omwille van het heel
mooi aangeklede House
of Wellbeing, omwille van

de behartiging van het
wellbeing van mensen,
maar ook omwille van het
financieel en marketingluik
die eraan verbonden zijn.
Concreet gaat het in mijn
afstudeerrichting om
vakken als ‘teamcoaching’,
‘organisatiecoaching’ …
Daarnaast hebben we
verdiepende vakken, en
brede vakken als voeding,
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marketing, communicatieve
vaardigheden, talentmanagement en financieel
management. Die combinatie van breed en specifiek
vind ik heel erg interessant:
je kan zowel in de welzijnssector als in de commerciële sector terecht. De
opleiding biedt dus zeker
wat ik ervan verwacht had
en zelfs nog veel meer.”

·lifestyle-, loopbaan-, stress- &
burn-out-, vitaliteitscoach
·zelfstandig ondernemer
·medewerker selectie en rekrutering
in HR
·strategie- en changemanager
in HR
·consultant voor de profit en
non-profit sector

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Kaat Verplancke
kaat.verplancke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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BACHELOR

BACHELOR

-

studeren
& leren

bachelor in het

WELLBEING- &
V ITALITEITSMANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma
In deze afstudeerrichting bekwaam je
je in het organiseren en plannen van
het wellnessaanbod in al zijn facetten: dienstontwikkeling, budgetbeheer, bijscholing van medewerkers en
opvolging van (innovatieve) methodes
en technieken uit de spa- en wellnessector. Je leert een wellnessomgeving
aanpassen in functie van een gerichte
service aan verschillende doelgroepen. Na deze boeiende opleiding kan
je met je managementskills in dienstverband en als zelfstandig zaakvoerder aan de slag.

afstudeerrichting

WELLNESS &
S PAMANAGEMENT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Lijkt een wellness- of spa-omgeving je wel wat of droom je
ervan je eigen wellnesscenter uit te baten? Deze afstudeerrichting bereidt je perfect voor op de job van spa-medewerker of spa-manager. Je wordt een specialist in hospitality, lifestyle, sauna, spa, kuren, basistechnieken massage
en integrale dermatologie en cosmetologie. Daarnaast krijg
je ook een stevige bedrijfseconomische bagage en heel wat
managementskills mee.

stage
Je doet in het tweede jaar een stage
van vijf weken. In het derde jaar ga je
twaalf weken op stage.

… studenten wellbeing- &
vitaliteitsmanagement met
afstudeerrichting wellness &
spamanagement een cerfiticaat
saunameester verwerven?

verder studeren
·Master in Spa Management
(Groot-Brittannië)
·schakelprogramma tot Master of
Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
·master in management en beleid van
de gezondheidszorg

vakken
·Academic Tour
·anatomie en fysiologie
·communicatieve en
onderzoeksvaardigheden
·Engels en Frans
·ergonomisch werken
·gezondheidsbevordering
en preventie
·Healing Environment
·Hospitality Management
& gastvrijheid
·ICT-vaardigheden
·inleiding psychologie
·intake, screening en
advies

·integrale dermatologie &
cosmetologie
·Lifestyle Coaching
·managementvaardigheden
·marketing en project
management
·massage basistechnieken
·Excel
·ondernemerschap
·Quality Management in
Wellness & Spa
·saunaleer
·Spa Management &

Marketing
·spa, massage, kuren en
beleving
·vitaliteit, Wellness &
Mindfulness
·voeding en vitaliteit
·wellness en pathologie
·wetgeving en preventie:
preventieadviseur
·stage
·bachelorproef
…

jobkansen
Laura Desmet
over de afstudeerrichting
wellness & spamanagement

“Ik volg de bachelor in het
wellbeing- en vitaliteits
management, afstudeerrichting wellness & spamanagement. Dit komt vooral neer
op het leren kennen van
de wereld van wellness en
spa en hoe je daarbinnen in
teamverband mensen kunt
helpen. Deze opleiding boeit
mij, omdat er veel van mijn
interesses in samenkomen: ik

ben afgestudeerd als kapster,
heb een jaar toerisme,
reisbegeleiding en animatie
gestudeerd, ik ben twee jaar
naar Spanje geweest waar ik
een opleiding tot yogalerares
heb gevolgd … De bachelor
voldoet dan ook zeker aan
mijn verwachtingen. Mijn
grote droom is om op termijn
een eigen zaak te hebben
met wellness, hotel en alles
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erop en eraan. Ondertussen
wil ik aan mijn carrière bouwen en ervaring opdoen. Het
is een aangename campus,
zeker met het nieuwe House
of Wellbeing dat over alle
nodige faciliteiten beschikt.
Slagen aan de hogeschool?
Dat is weten waarom je een
bepaalde opleiding hebt
gekozen, zodat je er volledig
achter kan staan.”

·manager/medewerker in:
·wellnesscentra
·spacentra
·gespecialiseerde schoonheids
instituten
·recreatiedomeinen
·vakantiedorpen
·consultancy voor wellness- en
spacentra

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Kaat Verplancke
kaat.verplancke@vives.be
056 26 41 40
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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Accounting Administration
HR-support
logies-, restaurant- en cateringmanagement
afstudeerrichtingen:
logiesmanagement
restaurantmanagement
marketing
keuzetrajecten:
Sales Representative
Sales Support
marketing- en communicatiesupport
afstudeerrichtingen:
communicatiesupport
marketingsupport

overzicht

GRADUAATSOPLEIDINGEN
-
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programmeren
systeem- en netwerkbeheer
verkeerskunde en mobiliteit
winkelmanagement
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

ACCOUNTING
A DMINISTRATION

programma
Je kan deze opleiding volgen in zowel
dag- als avondonderwijs. Of combinaties van beide. Het dagtraject duurt
twee jaar. Over het avondtraject doe je
drie jaar. Concreet wordt het academiejaar opgedeeld in kwartalen.
Je hebt om de zes weken een evaluatie zodat je nooit grote hoeveelheden
leerstof moet verwerken en snel feedback krijgt over je vorderingen.
Je krijgt les in kleine groepen met
persoonlijke begeleiding. Door de
unieke wisselwerking tussen theorie
en praktijk tijdens het werkplekleren
ben je goed voorbereid op een job in
een kmo of een boekhoudkantoor. Je
kan na je opleiding direct aan de slag.
Je sluit je opleiding af met een praktijkproject op je werkplekbedrijf.

dagonderwijs en avondonderwijs
campus Kortrijk

-

In dit graduaat leer je hoe je financiële gegevens kan verzamelen en verwerken zodat de bedrijfsleiding met die gegevens rekening kan houden. Je bent een onmisbare schakel
in het bedrijfsbeleid van een zelfstandig ondernemer of
een vennootschap. In deze praktijkgerichte graduaatsopleiding focussen we vooral op de kennis en vaardigheden
nodig om te kunnen starten in een administratief/boekhoudkundige job. Het gaat dan inhoudelijk voornamelijk
over boekhouden, fiscaliteit, wetgeving, social skills ...
We stomen je klaar voor een boekhoudkundige functie in
een brede financiële omgeving. Een mooie start van een
boeiende carrière.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit tijdens
een speeddatesessie.
In het tweede jaar ben je zelfs meer
dan de helft van de tijd op je werkplek
bezig.

W I S T J E DAT . . .

verder studeren

… als je je wil vestigen als
z elfstandig boekhouder, je met
dit diploma toegang krijgt tot de
examens en stage bij het ITAA?

Na deze opleiding kan je via een
verkort traject van 90 studiepunten
een diploma professionele bachelor
behalen.

vakken
·enkelvoudig boekhouden
·basis dubbel boekhouden
·aanvullend dubbel boekhouden
·Credit & Banking
·vennootschaps- en
ondernemingsrecht
·burgerlijk recht

·personenbelasting
·vennootschapsboekhouden
·Cost Accounting
·Social Skills
·btw
·budgettering en
budgetcontrole

·ERP
·Excel
·financiële analyse
·sociale wetgeving
·vennootschapsbelasting
·praktijkproject
·werkplekleren

jobkansen
·boekhouder kmo
·boekhouder boekhoudkantoor
·ondersteuner beheer boekhouding,
fiscaliteit en financiën
·administratief/boekhoudkundig
medewerker
·dossierbeheerder in een
boekhoudkantoor

Soraja Mameche
over de opleiding
Accounting Administration

“Aanvankelijk wilde ik de
bachelor accountancy-fiscaliteit studeren, maar ik
ben niet zo theoretisch
aangelegd, dus dat bleek
bij nader inzien niet meteen
iets voor mij. Toen maakte ik
op de infodag van VIVES in
Kortrijk kennis met het graduaat Accounting Administration, dat de focus vooral
op praktijk legt: alles wat
je leert, pas je meteen toe

tijdens je uitgebreide stages.
Ik zit nu in mijn tweede
jaar en heb daar nog geen
seconde spijt van gehad.
Meer nog, na mijn tweede
jaar ga ik alsnog de bachelor
accountancy-fiscaliteit
doen, aangezien ik nu een
stevige praktische basis heb
om die grotere uitdaging aan
te pakken. Studenten uit het
laatste jaar middelbaar zou
ik zeker aanraden om naar
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de infodag te gaan. Niet alleen vertellen de lectoren en
studiebegeleiders je er alles
wat je wil weten over de opleiding, er zijn ook studenten
aanwezig aan wie je de nodige vragen kan stellen over
wat het écht is om aan VIVES
te studeren. Bijkomend
voordeel van zo’n infodag is
dat je ook de hogeschool zélf
goed leert kennen. Niets dan
troeven dus.”

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Griet Vanmarcke
griet.vanmarcke@vives.be
056 26 41 40
0498 43 49 61
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

HR-SUPPORT
dagonderwijs - campus Kortrijk

W I S T J E DAT . . .

programma

-

Je opleiding duurt twee jaar en
bestaat uit vier kwartalen per jaar. Je
hebt om de zes weken een evaluatie
zodat je nooit grote hoeveelheden
leerstof moet verwerken en altijd snel
feedback krijgt over je vorderingen.
Je krijgt les in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Door de unieke
wisselwerking tussen theorie en
praktijk tijdens het werkplekleren ben
je goed voorbereid op een job in een
HR-afdeling of een uitzendkantoor. Je
kan na je opleiding direct aan de slag
De opleiding start met een verkenning
van de arbeidsmarkt via bedrijfsbezoeken en testimonials. Je verdiept je
daarna in het rekruterings- en selectiegebeuren. In het tweede jaar leer je
alles rond doorstroom en uitstroom.
Docenten hebben een ruime bedrijfs
ervaring in het HR-domein of staan
nog gedeeltelijk zelf in de praktijk.
Je sluit je opleiding af met een praktijkproject op je werkplek.

Ben je geboeid door alles wat met personeelswerk en Human Resources Management te maken heeft? De job van
een medewerker HR- support is heel veelzijdig. Je werkt
mee bij de aanwerving en selectie van medewerkers of
ondersteunt mensen bij het vinden van een job die aansluit
bij hun talenten. Je leert vacatures opstellen, ondersteunt
bij selectiegesprekken, verzorgt het onthaal van nieuwe
medewerkers … Met deze praktijkgerichte opleiding kan
je direct aan de slag op de HR-afdeling van een kmo of
een groot bedrijf of in uitzend- en selectiekantoren.

… er in het eerste kwartaal al een
kijkstage van één dag voorzien is
bij een uitzendkantoor?

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor behalen.

vakken
·boost communicatieve
vaardigheden
·arbeidsmarkt en
rekrutering
·selectietechnieken
·communicatie voor
rekrutering en selectie
·onthaal

·Payroll
·psychologie en sociologie
van organisatie en arbeid
·psychosociaal welzijn op
het werk
·sociaal recht
·trends in HR
·onthaal

·inleiding HR
·ICT voor HR
·arbeidsmarkt en rekrutering - digitale tools
·personeelsadministratie
·praktijkproject

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit tijdens
een speeddatesessie.
In het tweede jaar ben je zelfs meer
dan de helft van de tijd op je werkplek
bezig.

Chloë Vansteenkiste
over de opleiding
HR-support

“Ik heb eerst de bachelor
toegepaste psychologie in
Kortrijk gevolgd, maar dat
klinische lag mij iets minder.
Toen ik dat besefte, heb ik
even bedrijfsmanagement
overwogen, maar ik heb
uiteindelijk besloten om voor
HR-support te kiezen. Ik leer
er mensen begeleiden op
professioneel vlak. Dit gebeurt
op een erg praktische manier,

met projecten en werkplekleren vanaf het eerste jaar. De
vakken zijn superinteressant,
we doen veel bedrijfsbezoeken, de lessen gaan door in
een moderne campus. Het
contact met de docenten is
heel goed: we zijn met een
kleine groep dus is er veel
interactie, zowel tussen de
studenten onderling als met
de docenten. De studiedruk
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valt enorm mee, onder meer
omdat we om de zes weken
geëvalueerd worden en dus
op elk moment weten waar
we staan en tijdig kunnen
bijsturen. Mijn droom is om
aan de slag te gaan in de
HR-afdeling van een multinational: loonadministratie,
rekrutering, vacatures opstellen … Die variatie spreekt me
enorm aan.”

jobkansen
·medewerker HR-afdeling grote
bedrijven
·medewerker HR in kmo’s
·medewerker uitzend- en selectiekantoren
·recruiter
·ondersteuner payroll
·consultant

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Trui Rooryck
trui.rooryck@vives.be
056 26 41 40
0494 56 17 21
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

LOGIES-, RESTAURANT- &
CATERINGM ANAGEMENT

W I S T J E DAT . . .

programma
Je opleiding duurt twee jaar en omvat
vier thema’s per jaar. Je hebt om de
zes weken een evaluatie zodat je nooit
grote hoeveelheden leerstof moet
verwerken en snel feedback krijgt
over je vorderingen. De afstudeerrichting logies leidt je o.m. op tot Front
Office Management in een hotel.
Als je vooral interesse hebt voor het
restaurantgebeuren kan je kiezen
voor de afstudeerrichting restaurantmanagement.
Je krijgt les in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Door de unieke
wisselwerking tussen theorie en
praktijk tijdens het werkplekleren ben
je goed voorbereid. Op het einde van
het tweede jaar toon je samen met je
medestudenten wat je waard bent bij
de organisatie van een heus pop-up
event. Iedereen werkt dan samen aan
de topper van het jaar.

afstudeerrichtingen

• LOGIESMANAGEMENT
• RESTAURANTMANAGEMENT
dagonderwijs - campus Brugge

-

Droom je van een gastvrije job in de horeca in België of in
het buitenland? Als je houdt van eten en drinken, oog hebt
voor een piekfijne service en het fijn vindt om gasten in de
watten te leggen, dan is deze graduaatsopleiding geknipt
voor jou. Je kan kiezen tussen twee afstudeerrichtingen
zodat je volledig je interesse kan volgen. De horeca is
voortdurend op zoek naar mensen met de juiste attitude
en skills, dus werk vinden is geen probleem. Je zal zelfs
kunnen kiezen waar je graag aan de slag wil: een receptie
van een hotel, een restaurant of liever een bed & breakfast?
Je eigen zaak starten kan natuurlijk ook.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit in functie
van je interesses, je afstudeerrichting
of je toekomstplannen.

… een van onze docenten jarenlang voor Sheraton
rondreisde voor het openen van
hotels in Congo, Djibouti, Oman,
Qatar, Tanzania en China?

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor
hotelmanagement behalen.

vakken
·Accounting
·Back-Office-
Administration
·Banqueting & Events
·Beverage
·Cost Control
·Commercial Tools
·Commercial
Development
·Event Costing
·F&B Administration

·F&B basis
·Front Office F&B
gevorderd
·Hospitality
·hotelsoftware
·Housekeeping voeding &
hygiëne
·internationale
communicatie
·ontdek HoReCa
·People Management

·restaurantorganisatie
·talentontwikkeling
·wijnleer en kelderbeheer
·praktijkproject:
· hotel
·restaurant
·werkveldverkenning
·werkplekleren
·zythologie (bierkennis)

jobkansen

Jordan Verleene
over de opleiding logies-,
restaurant- & catering
management

“Na mijn koksopleiding
was logies-, restaurant- en
cateringmanagement, een
volledig nieuwe horecaopleiding, een logische keuze.
Dit graduaat biedt een mooie
balans tussen theorie en
praktijk, met als voordeel dat
je snel je theoretische kennis
kan omzetten in praktijkervaring en andersom. We
hebben les van enthousiaste
lectoren die ervaring hebben

in de horecasector. Dat zorgt
voor een goed perspectief
tijdens de lessen. Om onze
kennis uit te breiden is er dit
jaar een uitwisselingsproject
met een hogeschool uit Nederland. Er komen ook interessante gastsprekers en er
zijn heel wat bedrijfsbezoeken en projecten. Dat zorgt
voor een mooi overzicht over
deze uitgebreide sector die
bovendien veel jobmogelijk-
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heden biedt. Ikzelf hoop later
een interessante functie
te vinden in de hotelwereld
en ben ervan overtuigd dat
deze opleiding mij daarbij
goed kan ondersteunen. Ik
heb in elk geval al een heel
interessante stage beet
binnen de hotelwereld: ik kan
aan de slag in het nieuwe
viersterrenhotel Plopsa Hotel
De Panne waar ik zal helpen
met de organisatie.”

·Front Office Manager
·Food & Beverage Manager
·gespecialiseerd drankenkelner
·maître d’hôtel
·scala aan horecafuncties in binnenen buitenland
·eigen horecabedrijf

contact
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd
An Winnepenninckx
an.winnepenninckx@vives.be
050 30 51 00
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

MARKETING

W I S T J E DAT . . .

programma

keuzetrajecten

Je opleiding duurt twee jaar en elk
jaar bestaat uit vier kwartalen. Je
hebt om de zes weken een evaluatie
zodat je nooit grote hoeveelheden
leerstof moet verwerken en snel
feedback krijgt over je vorderingen.
Als medewerker Sales Support ben
je samen met je collega’s het interne
aanspreekpunt voor klanten en vertegenwoordigers. Je ondersteunt hen bij
hun offertes, bestellingen, klachten …
Kies je liever voor het keuzetraject
Sales Representative? Dan ben je het
commerciële gezicht van het bedrijf.
Je bezoekt je klanten, gaat op zoek
naar nieuwe klanten, luistert naar hun
behoeften en geeft gepaste informatie
en advies.
Je krijgt les in kleine groepen met
persoonlijke begeleiding. Door de
unieke wisselwerking tussen theorie
en praktijk tijdens het werkplekleren
ben je goed voorbereid op een job.
Je sluit je opleiding af met een praktijkproject op je werkplekbedrijf.

• SALES R EPRESENTATIVE
• SALES SUPPORT
dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Het graduaat marketing is dé opleiding voor wie ondernemend is en zijn toekomst wil uitbouwen in de wereld van
de sales. Je krijgt een polyvalente vorming in de sales en
kan kiezen tussen het keuzetraject Sales Support medewerker of Sales Representative. Zo kan je je onmiddellijk
specialiseren in het domein waar je het meest interesse
voor hebt en vind je vast en zeker een dynamische job
met veel afwisseling. Er is op de arbeidsmarkt veel vraag
naar commerciële en administratieve duizendpoten en
commerciële vertegenwoordigers.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek tijdens een
speeddatesessie of gaat zelf op zoek.

… heel wat studenten direct na
hun studies aan de slag gaan op
hun werkplek?

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor behalen.

vakken
·Social Media
·zakelijke communicatie
·consumentengedrag
·E-commerce
·inleiding ERP
·Digiskills
·Financial Management
·ICT: Excel
·ICT: Word
·inleiding professionele
communicatie
·Basic Sales Skills

·internationale
communicatie
·ondernemingsrecht
·Service Excellence
·Supply Chain
·talentontwikkeling:
Social Skills
·talentontwikkeling:
voorbereiden op de
werkplek
·Team Skills
·Sales Initiation

·Sales Training
·Reporting
·Powerpoint & Outlook
·foto & video
·kredietbemiddeling
·Promotional Skills
·Sales & Account
management
·graduaatsproef
·werkplekleren

jobkansen

Medina Rudhani
over het keuzetraject
Sales Support

“Ik zit momenteel in marketing, keuzetraject Sales
Support in Kortrijk. Ik ben
begonnen in de bachelor
Sales Management, om
vervolgens over te schakelen naar het graduaat, dat
haalbaarder was. Daarna
kan ik nog altijd mijn
bachelor proberen te halen.
Sowieso wil ik iets doen
met sales, maar dan ook

gekoppeld aan talen, omdat
ik later internationaal aan
de slag wil. Je leert hoe je
contacten legt met mensen,
een verkoopmail opstelt,
misverstanden in communicatie vermijdt … Ik zou
graag in een salesfunctie
terechtkomen in een groot
bedrijf of internationaal
producten verkopen. Ik studeer hier in elk geval heel
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graag: de campus is groot
maar overzichtelijk, er is
overal eten en drinken en de
docenten zijn erg behulpzaam. Als student voel je je
hier op alle vlakken thuis.
Mijn tips voor toekomstige
hogeschoolstudenten? Hard
studeren en vooral wacht
niet tot de feedback naar
jou komt, maar ga er zelf
actief achteraan.”

·medewerker Sales Support
·medewerker commerciële
binnendienst
·administratief medewerker
·Sales Assistant
·vertegenwoordiger
·medewerker buitendienst
·E-commerce medewerker
·zelfstandige

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Lieven Vandeweghe
lieven.vandeweghe@vives.be
056 26 41 40
0496 94 94 68
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

MARKETING- &
C OMMUNICATIESUPPORT

programma
Je opleiding duurt twee jaar en
bestaat uit vier kwartalen per jaar.
Vanaf het tweede semester werk
je gemiddeld twee dagen per week
mee in een bedrijf. Je hebt om de zes
weken een evaluatie zodat je nooit
grote hoeveelheden leerstof moet
verwerken en snel feedback krijgt
over je vorderingen. De afstudeerrichting marketingsupport bereidt je voor
op een job als marketingassistent. Je
werkt dan samen met marketingprofessionals en verkoopmedewerkers.
Ligt je toekomst meer op het vlak van
communicatie en administratie en
vind je het boeiend om te communiceren met klanten, leveranciers en het
brede publiek? Dan is de afstudeerrichting communicatiesupport meer
je ding.
Je krijgt les in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Door de unieke
wisselwerking tussen theorie en
praktijk tijdens het werkplekleren ben
je goed voorbereid op je job. Je sluit je
opleiding af met een praktijkproject
op je werkplek.

afstudeerrichtingen

• COMMUNICATIESUPPORT
• MARKETINGSUPPORT
dagonderwijs - campus Brugge en Kortrijk

-

Na dit graduaat ben je opgeleid om de marketing en de
communicatie in een bedrijf te helpen ondersteunen. Als
je houdt van een afwisselende job en graag met collega’s
en klanten samenwerkt, is deze opleiding zeker een goede
keuze voor jou. Je kan kiezen uit twee afstudeerrichtingen
zodat je je onmiddellijk kan specialiseren in het domein
waar je het meest interesse voor hebt. Deze beroepsgerichte opleiding sluit direct aan bij de arbeidsmarkt. Je
kan daarna snel aan de slag in een reclamebureau of een
bedrijf.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit tijdens
een speeddatesessie.

W I S T J E DAT . . .

verder studeren

… je in de opleiding ook kan
deelnemen aan meerdere en
internationale projecten?

Na deze opleiding kan je in 90
studiepunten een diploma professionele bachelor behalen.

vakken
marketing- en
communicatiesupport
·marketingcommunicatie
·social media
·eventmanagement
·digiskills
·ICT: Word en Excel
·digitale vormgeving
·inleiding professionele
communicatie
·commercieel- en
handelsgerichte
communicatie
·internationale

communicatie
·copywriting
·talentontwikkeling
·Professional Skills
·praktijkproject
·werkplekleren
marketingsupport
·vlogging
·Photo Editing
·websites
·e-commerce
·marketingtrends
·Consumer Behaviour

·marketingplanning
·Advertising & Analysis
·Direct Marketing
communicatiesupport
·internationale
communicatie
·Corporate
Communication
·communicatieplanning
·Office Skills
·Business Essentials

jobkansen

Cloé Rosseel
over de afstudeerrichting
marketingsupport

·online marketingmedewerker
·digital marketingmedewerker
reclamebureau
·digital marketingmedewerker bedrijf
·medewerker communicatiesupport
·medewerker in een communicatiebedrijf
·administratief medewerker
·bediende onthaal en communicatie
·communicatieassistent
·managementassistent

contact
meer info

“Ik studeer graduaat marketingsupport. Mijn ouders zijn
zelfstandig en veel bezig met
marketing, wat mij ook heel
erg boeit. Ik vind sowieso dat
je een opleiding moet kiezen
die je interesseert. Wat ik er
concreet mee wil doen, weet
ik nog niet, maar ik denk dat
het in de richting zal gaan van
reclame en productpromotie.
Een studiekeuze moeten

maken vond ik niet evident: ik
heb alle mogelijke opleidingen tegen het licht gehouden.
Om uiteindelijk bij marketingsupport uit te komen: een
brede opleiding waar je alle
kanten mee uit kan. Bovendien heeft een graduaat veel
praktische opdrachten wat
mij veel beter ligt. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven
dat ik eerst in Gent wilde stu-
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deren, en vervolgens twijfelde
tussen deze en een andere
hogeschool. Maar ik vond
VIVES de meest moderne uitstraling hebben. Bovendien
bleken de docenten hier heel
open en vriendelijk. De stap
naar hogeschool was best
groot, omdat ik er niemand
kende. Maar ik ben hier vanaf
de eerste schooldag goed
opgevangen.”

campus Brugge en Kortrijk
opleidingshoofd
Tine Maes
tine.maes@vives.be
050 30 51 00
056 26 41 40
0472 49 51 29
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

PROGRAMMEREN
dagonderwijs - campus Kortrijk

W I S T J E DAT . . .

programma

-

Je opleiding duurt twee jaar en elk
jaar bestaat uit vier kwartalen.
In het eerste jaar leer je eenvoudige
websites en applicaties ontwikkelen.
Aansluitend leer je werken met meer
complexe applicaties waarin je met
databanken aan de slag gaat.
In het tweede jaar creëer je dynamische, responsieve webpagina’s en
toepassingen voor mobiele toestellen.
Je hebt om de zeven weken een evaluatie zodat je nooit grote hoeveelheden leerstof moet verwerken en snel
feedback krijgt over je vorderingen. Je
verdiept je tijdens je opleiding in allerlei programmeertoepassingen zodat
je een brede basiskennis hebt voor
later. Door de unieke wisselwerking
tussen theorie en praktijk tijdens het
werkplekleren ben je goed voorbereid
op een job in de IT. In het tweede jaar
maak je een uitgebreid praktijkproject
op je werkplekbedrijf.

Ben je gebeten door de nieuwste informaticatechnologie?
Het graduaat programmeren maakt van jou in no time
een echte informaticus. Wie een diploma informatica op
zak heeft, vindt snel werk en heeft veel doorgroeikansen.
Je bedenkt digitale oplossingen voor allerlei problemen
en verbetert zo de prestaties van je bedrijf. Je kan zo aan
de slag bij allerlei softwarebedrijven, mediabedrijven,
IT-afdelingen van overheidsinstellingen en de publieke
sector … Deze beroepsgerichte opleiding spitst zich vooral
toe op webdesign, webdevelopment en programmeren in
verschillende programmeertalen.

werkplekleren

… een student uit het tweede jaar
graduaat programmeren bij VRT
Innovation Development aan de
slag is voor werkplekleren?

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor behalen.

vakken
·analyse
·databanken bevragen
·databanken
manipuleren, definiëren,
transacties
·Dynamic Websites
·IT Infrastructure
·Mobile Application
·Design Patterns

·programmeren desktop
·Programming Advanced
Architectures
·Programming in Application Software
·communicatievaardigheden & Social Skills
·Web Design
·Web Development

·trends IT
·projectcommunicatie
·projectvoorbereiding
·voorbereiden werkplek
leren: bedrijfsbezoeken
·praktijkproject
·werkplekleren

Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit tijdens
een speeddatesessie.

jobkansen
IT-medewerker bij:
·softwarebedrijven
·computerconstructeurs
·mediabedrijven
·financiële instellingen

Femke Vermander
over de opleiding
programmeren

“Ik heb me nog geen seconde
de keuze voor dit graduaat
beklaagd, hoewel die keuze
aanvankelijk niet zo evident
was: ik heb er namelijk lang
over getwijfeld om orthopedagogie te doen – iets
totaal anders dus, en niet zo
evident als je weet dat ik in
het middelbaar boekhouden
en informatica heb gevolgd.
Maar ik heb me grondig

geïnformeerd, ben naar de
infodagen geweest en heb
uiteindelijk gekozen voor het
graduaat programmeren.
De bachelor toegepaste
informatica leek me iets te
hoog gegrepen, ik ben niet
echt theoretisch aangelegd.
En dit graduaat focust enorm
op praktijk, vooral dan in
de vorm van verschillende
stages. Na mijn afstuderen
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denk ik er aan de bachelor
toch nog te doen – ik heb dan
de nodige bagage én kan heel
wat vakken schrappen.
“Mijn tip voor toekomstige
hogeschoolstudenten? Ga
naar de infodagen om je te
verdiepen in de opleidingen,
en bij voorkeur ook naar een
oud-leerlingenavond. Want
daar leer je pas echt wat het
is om aan VIVES te studeren.”

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Thierry Malbrancke
thierry.malbrancke@vives.be
056 26 41 40
0479 68 40 75
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

SYSTEEM- EN
N ETWERKBEHEER

W I S T J E DAT . . .

programma
Je opleiding duurt twee jaar en elk
jaar bestaat uit vier kwartalen. Je hebt
om de zes weken een evaluatie zodat
je nooit grote hoeveelheden leerstof
moet verwerken en snel feedback
krijgt over je vorderingen. Je verdiept
je tijdens je opleiding in servers,
databanken, systeemnetwerken,
internettechnologie …
Door de unieke wisselwerking tussen
theorie en praktijk tijdens het werkplekleren ben je goed voorbereid op
een job in de IT. Je sluit je opleiding af
met een praktijkproject op je werkplekbedrijf.

dagonderwijs - campus Brugge en Kortrijk

-

Informatica blijft de arbeidssector van de toekomst. Wie
een diploma informatica op zak heeft, vindt snel werk
en heeft veel doorgroeikansen. Vooral informatici met
voldoende technische en bedrijfskundige vaardigheden
liggen goed in de markt. Je kan zo aan de slag bij allerlei
softwarebedrijven, overheidsbedrijven … Dit graduaat leert je alles over netwerken en internettechnologie
zodat je kan meewerken aan het installeren, beheren en
onderhouden van netwerken, gegevensbanken en andere
toepassingen. Kortom, je bent mee verantwoordelijk voor
het informaticabeleid van het bedrijf waar je werkt. Een
job met toekomst.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Je kiest je werkplek zelf uit tijdens
een speeddatesessie.

… studenten graduaat in het
systeem en netwerkbeheer samen
met studenten graduaat logies,
restaurant en cateringmanagement
een uitwisselingsproject hebben
met de studenten van de Stenden-
hogeschool uit Leeuwarden?

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor behalen.

vakken
·Cloud Technology &
Security
·databanken: Data Definition Language / XML/
Data Manipulation Language / Security, Backup
Services, Dashboard, Job
Automation
·Services & Security
·IT-architectuur
·Operating System Linux

+ bash & Windows Client
VMware
·projectcommunicatie
·Routing & Switching
·scripttalen PowerShell &
Python
·System Management
Windows Server 20xx
·telecommunicatie VOIP,
TV-streaming
·veiligheid en wetgeving

·bedrijfsbezoeken
·praktijkproject
·voorbereiden werkplek:
bedrijfsbezoeken, communicatievaardigheden
& Social Skills
·werkplekleren

jobkansen

Kevin Vanwijnsberghe
over de opleiding
systeem- en netwerkbeheer

“Ik studeer momenteel
graduaat in het systeemen netwerkbeheer. Ik doe
dat nu voor het tweede
jaar als VDAB-cursist. Mijn
middelbaar verliep niet van
een leien dakje. Uiteindelijk
kwam ik in het deeltijds
onderwijs terecht waar ik
studeren en werken combineerde. Plots besefte ik
dat ik met een diploma veel

verder zou geraken en heb
toen besloten om weer te
gaan studeren aan het CVO.
Daar heb ik mijn secundaire
diploma als webdesigner
behaald. Vervolgens ben ik
bij de VDAB langsgegaan
om mijn opties om verder
te studeren te bekijken.
Daaruit bleek dat ik aan
het graduaat kon beginnen
dat ik nu doe. Waarom ik
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voor deze opleiding heb
gekozen? Computers, software engineering, gaming
en technologie hebben mij
altijd al geboeid. Maar door
het werken in de bouw ben
ik er nooit toe gekomen. Tot
nu dus. Mijn grote droom is
om daarmee ethisch hacker
te worden en mij verder te
specialiseren in veiligheid.”

IT-medewerker bij:
·softwarebedrijven
·computerconstructeurs
·mediabedrijven
·financiële instellingen
·overheidsbedrijven
·dienstenbedrijven

contact
meer info

campus Brugge en Kortrijk
opleidingshoofd
Wim Engelen
wim.engelen@vives.be
050 30 51 00
056 26 41 40
0474 89 02 06
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

graduaat

VERKEERSKUNDE
& MOBILITEIT

W I S T J E DAT . . .

programma
Je opleiding duurt drie jaar en elk jaar
bestaat uit slechts dertig studiepunten. De lessen vinden plaats op
donderdagnamiddag. Daarnaast zijn
er ook practica, studiedagen en excursies. Er zijn geen examenperiodes.
Je maakt na elk vak onmiddellijk een
evaluatie zodat je nooit grote hoeveelheden leerstof hoeft te verwerken en
snel feedback krijgt over je vorderingen. Hierdoor is deze opleiding heel
goed combineerbaar met een gezin of
een job. De lessen gaan door in kleine
groepen met persoonlijke begeleiding.
Je krijgt de kans om veel informatie
uit te wisselen en te leren van elkaars
ervaringen. Door de unieke wisselwerking tussen theorie en praktijk
tijdens het werkplekleren ben je goed
voorbereid. Je sluit je opleiding af met
een presentatie van je praktijkproject.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

Een duurzame mobiliteit en een betere verkeersveiligheid
zijn dé uitdagingen voor de toekomst. Mobiliteit beheerst
ons dagelijks leven. Iedereen kent het groeiend fileprobleem dat voor steeds meer ellende zorgt op onze wegen.
Als verkeerskundige draag jij je steentje bij om deze
maatschappelijke problemen mee te helpen oplossen. Dat
maakt dit graduaat zo boeiend en actueel. Werk vinden is
dus geen probleem. Na deze beroepsgerichte opleiding
kun je een loopbaan uitbouwen bij openbare besturen, de
politie, bedrijven, studiebureaus, actiegroepen …

werkplekleren

… onze (gast)docenten actief zijn
in het werkveld van verkeer en
mobiliteit: de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde, Mobiliteit en
Openbare Werken Vlaanderen, de
dienst mobiliteit van de provincie
West-Vlaanderen, Vias, de Lijn,
studiebureau’s, lokale besturen ...?
Zij delen allen graag hun praktijkkennis met je.

verder studeren
Na deze opleiding kan je in een v erkort
traject een diploma professionele
bachelor behalen.

vakken
·inleiding op verkeerskunde en verkeersbeleid
·sociale verkeerskunde
en communicatie
·duurzaam mobiliteitsbeleid
·wetgeving, handhaving

en verkeersveiligheid
·inrichting openbare
ruimte
·verkeerstechniek
·verkeersonderzoek
·verkeersmodi en
netwerken

·verkeersplanning
·mobiliteitsmanagement
en fiscaliteit
·internationalisering
·praktijkproject
·werkplekleren

Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.

jobkansen

Reinout Cloet
over de opleiding
verkeerskunde & mobiliteit

“Ik volg momenteel de
opleiding verkeerskunde
en mobiliteit. Met die brede
opleiding, waarin naast het
technische ook aandacht
is voor het psychologische,
wil ik nog meer inzicht
krijgen in alle aspecten van
verkeer en mobiliteit om zo
mijn collega’s van de stad
Brugge, waar ik werk als
deskundige mobiliteit, nog
beter te kunnen adviseren.

Bijvoorbeeld waarom een
kruispunt op een bepaalde
plaats misschien beter is
dan een rotonde. Ik volg deze
opleiding via een traject
waarbij ik elke donderdagnamiddag les krijg. Ook mijn
vooropleiding heb ik aan
VIVES gevolgd: de bachelor
Automotive Management.
Mijn missie? Het verkeer
veiliger helpen maken door
er meer inzicht in te krijgen.
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Mijn studiekeuze destijds
was zeker niet evident, maar
ik had het geluk dat er toen
net een nieuwe opleiding
werd gelanceerd. Mijn tip
voor toekomstige hogeschoolstudenten: ga naar
de infodagen en de SID-ins.
Zelf heb ik ook pas op de
infodag van VIVES en na mij
wat verder geïnformeerd
te hebben, de juiste keuze
kunnen maken.”

verkeerskundige bij:
·openbare besturen (federale en
Vlaamse Overheid en lokale besturen)
·de geïntegreerde politie (lokale en
federale politie: zevende basis
functionaliteit ‘verkeer’)
·bedrijven en organisaties uit de
vervoerssector
·studiebureaus
·diverse onderwijsinstanties
·vormings- en opbouwwerk
·erkende rijscholen
·actiegroepen

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Koen Vandenberghe
koen.vandenberghe@vives.be
056 26 41 40
0485 93 01 35
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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G R A D U A AT

G R A D U A AT

-

studeren
& leren

g raduaat

WINKELMANAGEMENT
specialisatie

W I S T J E DAT . . .

programma

RETAIL & E-COMMERCE

Je opleiding duurt twee jaar en elk
jaar bestaat uit vier thema’s. Je hebt
om de zes weken een evaluatie zodat
je nooit grote hoeveelheden leerstof
moet verwerken en snel feedback
krijgt over je vorderingen.
In het eerste jaar verdiep je je in
communicatie, klantgericht werken,
de werking van e-commerce en de
uitbouw van een winkelpunt. Daarna
maak je uitgebreid kennis met het
financieel beleid, de juridische aspecten van de job en het werken in team.
Je sluit je opleiding af met het uitdenken, openen en uitbaten van een
heuse pop-up store zodat je alles in
het echt meemaakt. De lessen zijn
in kleine groepen met persoonlijke
begeleiding. Tijdens het werkplekleren
zet je de theorie onmiddellijk om in
praktijk.

dagonderwijs - campus Kortrijk

-

De retail is een sector in volle beweging. Ook het gedrag
van de klanten is de laatste jaren grondig gewijzigd en
daar heeft het groeiend belang van e-commerce een groot
aandeel in. Als toekomstig winkelverantwoordelijke kan je
perfect inspelen op deze nieuwe behoeftes van de klanten
en kan je jouw team van verkoopmedewerkers op de
juiste manier motiveren en begeleiden. In deze opleiding
maak je kennis met de veelzijdigheid van de retail, zoals
het dagelijks beheer van een winkel, people management,
commercial skills, digitale marketing, personeelszaken en
je maakt ook een echte webshop.

werkplekleren
Minstens een derde van de totale
opleiding bestaat uit werkplekleren.
Vanaf het eerste jaar ga je zelf aan de
slag in een winkel en pas je de theorie
onmiddellijk toe in de praktijk. Je solliciteert zelf voor een werkplek tijdens
een speeddatesessie met HR-verantwoordelijken van bedrijven.

Xander Accou
over de opleiding
winkelmanagement

Ik zit in het eerste jaar van
het graduaat winkelmanagement. Op de SID-in beurs had
ik een gesprek met een van
mijn huidige lectoren die me
duidelijk de troeven van de
graduaatsopleidingen heeft
uitgelegd. Ik checkte ook nog
andere graduaatopleidingen
maar winkelmanagement
sprak me het meest aan.
In mijn klas, in het 7de jaar

business support, kwam een
lector uit winkelmanagement lesgeven over trends in
marketing en e-commerce
en de link werd gemaakt met
winkelmanagement. Toen
was ik helemaal overtuigd. In
winkelmanagement komen
heel veel aspecten aan bod:
e-commerce, sales training,
marketing en een derde van
de tijd doen we aan werkple-
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kleren. We vormen een toffe
klasgroep en ik vond snel de
weg. Wat ik met mijn diploma
wil doen? Daar moet ik nog
even over nadenken, maar
ik overweeg zeker om een
eigen zaak te starten. In mijn
huidige opleiding kan ik dat
al uitproberen in het leerbedrijf, de pop-upstore en de
webshop, die we starten in
het tweede jaar.

… je in het tweede jaar samen
met je medestudenten een echte
pop-upstore opent waarbij je zelf
verantwoordelijk bent voor het
volledige proces, dat begint met
het uitwerken van een origineel
concept en eindigt met het zelf
runnen van de winkel.

verder studeren
Na deze opleiding kan je in
90 studiepunten een diploma
professionele bachelor marketing
behalen.

vakken
·digitale vaardigheden
·inleiding e-commerce
·Commercial Skills
·communicatie Engels,
Frans, Nederlands
·Digital Communication
·financieel management
·Instore Communication &

Visual Merchandising
·marketingcommunicatie
·ondernemingsrecht
·People Management
·prijsbeleid
·Retail Cases
·retailmarketing
·sales training

·sociaal recht
·Storemanagement
·Suply Chain Management
·e-commerce
·leerbedrijf: opstarten en
runnen pop-upstore
·werkplekleren

jobkansen
·afdelingsverantwoordelijke in een
grote winkel
·eindverantwoordelijke in een kleiner
verkooppunt
·zaakvoerder eigen winkel of pop-up
·zaakvoerder eigen webshop
·promotor online verkopen bij retailer
·medewerker e-commerce

contact
meer info

campus Kortrijk
opleidingshoofd
Anja Vanroose
anja.vanroose@vives.be
056 26 41 40
0494 56 17 76
www.vives.be/hwb
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES
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meer dan

STUDEREN
-

98|VIVES|2021

99|VIVES|2021

SPECIALS

SPECIALS

M E E R H A N D E LS W E T E N S C H A P P E N
E N B E D R I J FS K U N D E
VIVES heeft meer te bieden dan boeiende lessen, goede docenten en een
waardevol diploma. Je vindt hieronder enkele interessante projecten, specials
of events die de opleidingen extra kleur geven.

LEERBEDRIJF ABINET

LEERBEDRIJF EVENT

SHADOW LEARNING

TO U R ’ N TA ST I N G

STUDENTEN BRENGEN IT-OPLOSSING

LEARNING BY DOING

IN DE SCHADUW VAN …

Voor en door studenten: dat is Abinet in een notendop. Dit
VIVES-leerbedrijf, gerund door studenten van de bachelor
toegepaste informatica, levert tegen een kleine vergoeding
IT-gerelateerde diensten aan bedrijven, vzw’s en scholen –
niet als oefening, maar ‘voor echt’. Door dat te doen, leren de
studenten real-life bedrijfsprocessen analyseren, zodat ze
geschikte softwareproducten kunnen voorstellen, websites,
webtoepassingen en mobiele apps op maat kunnen ontwikkelen, de IT-infrastructuur van bedrijven of organisaties
kunnen optimaliseren … In het leerbedrijf doe je als student
met andere woorden een schat aan werkveldervaring op tijdens je studies. En dat niet alleen: je ontwikkelt hier ook volop
je ondernemerskwaliteiten. Niet dat we willen opscheppen,
maar enkele recente realisaties van Abinet zijn een mobiele
app voor natuur- en recreatiedomein De Gavers in Harelbeke,
de uitbouw van een nieuwe netwerk- en serverinfrastructuur
in het Don Boscocollege in Kortrijk, en de ontwikkeling van
een leerplatform voor uitgeverij Die Keure in Brugge.

Al doende leert men, zo luidt het bekende spreekwoord. En
voor wie gaat dat beter op dan voor de studenten van de
opleiding eventmanagement? Zij komen in hun eigen leerbedrijf rechtstreeks in contact met de praktijk van eventorganisatie en -communicatie. Het leerbedrijf, dat een
plekje kreeg op de site van de voormalige Vlashoeve, vormt
vooral voor B2B-organisatoren een buitenkans: niet alleen
ligt de site in het groen, ze is ook voorzien van alle nodige,
eigentijdse faciliteiten. Bovendien krijgen de organisatoren
er ondersteuning van de studenten: zo staan de derdejaars
tijdens het event klaar om in te springen. Tweedejaarsstudenten organiseren er dan weer gratis kleinschalige events
voor vzw’s en bedrijven. Eerstejaarsstudenten doen eerst
nog ervaring op tijdens externe events, waar ze ondersteunende opdrachten uitvoeren. Wist je trouwens dat je als
student ook creatief kan meedenken met de opdrachtgever
en het concept, de communicatie en/of promotie mee kan
helpen ontwikkelen …?

Van schaduwboksen heb je wellicht al eens gehoord, maar
van shadow learning? Vraag echter aan studenten van het
graduaat HR-Support wat dat mag betekenen, en je krijgt
ongetwijfeld de volledige uitleg. De studenten van deze opleiding kiezen namelijk hun werkplek via het systeem van
shadow learning. Dat komt erop neer dat ze in het begin
van de opleiding effectief – en vooral actief – een dag lang
een persoon in een HR-functie gaan schaduwen – en dat in
meerdere bedrijven. Op die manier krijgen de studenten, op
basis van wat ze hebben gezien, een veel beter begrip van
de mogelijke werkplekken. Na die ‘schaduwdag’ organiseert de opleiding een speeddate tussen de bedrijven en
de studenten, waarin die laatste zich kunnen ‘verkopen’
aan de bedrijven waar ze een goed gevoel bij hadden.
Waarom al die moeite, vraag je je af? Wel, aangezien graduaatsstudenten ongeveer een derde van hun opleiding via
werkplekleren afwerken, is een goede match een absolute
must. Je zou dus voor minder op date gaan …
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GOESTING IN HET BUITENLAND
Tour ’n Tasting doet je niet alleen honger krijgen, maar
verlekkert je ook op het buitenland. Tijdens deze internationale (en supergezellige) week word je ondergedompeld in
een aangename en vooral internationale sfeer. Binnen- en
buitenlandse bedrijven, organisaties en start-ups komen
langs om hun ervaringen te delen; je leert van alles bij
over internationale opleidingen en culturen; en je steekt
heel wat op tijdens de talrijke lezingen en workshops.
De uiteindelijke maar niet echt heimelijke bedoeling van
Tour ’n Tasting? Je gewoon goesting doen krijgen in een
buitenlandse stage, of in een semester aan een van onze
partnerscholen. Want als er één hogeschool inzet op internationalisering, dan is dat wel VIVES. Tour ’n Tasting wordt
van a tot z georganiseerd door de bachelorstudenten van
hotelmanagement, toerisme- en recreatiemanagement en
de graduaatsstudenten van logies-, restaurant- en cateringmanagement. Ook de Erasmus-studenten van de VIVES
Business Academy zijn van de partij.
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SPECIALS

SPECIALS

M E E R H A N D E LS W E T E N S C H A P P E N
E N B E D R I J FS K U N D E

ST U D E N T E N 
ONDERNEMINGEN

VOLG ONS…

… op Facebook en
I nstagram en blijf op de
hoogte van alle events en
onderzoeken bij handelswetenschappen en
bedrijfskunde.

L E G A L ST U DY T R I P

GOED VOOR IEDEREEN

P O P- U P STO R E
W I N K E L M A N AG E M E N T

TIENDAAGSE STUDIEREIS

MAAK WERK VAN JE EIGEN BEDRIJF

LEERBEDRIJF HOUSE
O F W E LL B E I N G

Aan VIVES willen we graag ondernemende studenten opleiden. Letterlijk zelfs: zo kunnen studenten die dat willen
er een eigen onderneming oprichten. Niet vanuit het niets,
maar onder de vakkundige begeleiding van hun docenten en eventueel in samenwerking met Vlajo (Vlaamse
Jonge Ondernemingen), UNIZO of Cofep. Een studentenonderneming opstarten biedt alleen maar voordelen: je
loopt geen financiële risico’s, je hebt (nog) geen gezin dat
aandacht vraagt én je krijgt behoorlijk wat voeling met
ondernemerschap. Van de uitwerking van je businessidee
over de realisatie van een businessplan tot uiteindelijke
productverkoop of dienstverlening: in elke fase worden je
ondernemersvaardigheden getraind. De businesscoaches
van VIVES staan paraat om je te helpen. En wist je dat student-ondernemers of studenten die meteen na afstuderen
een zaak starten, terechtkunnen in het VIVES Innovation
Center dat dienst doet als incubator. Het Center geeft
starters de nodige (financiële) ademruimte.

Dit leerbedrijf is het paradepaardje van de afstudeerrichtingen
wellness en spamanagement, care- & vitaliteitsmanagement
en coaching & wellbeingmanagement. Heel concreet brengen
de studenten hier alles wat ze leren rond voeding, beweging,
body & mind in de praktijk. En hun medestudenten hebben er
ook iets aan, want die kunnen hier terecht voor verschillende
lichaams- en massagebehandelingen, coaching-sessies,
mindfulness, relaxatie- en ademhalingstechnieken … En dat
tegen speciale studententarieven. De rolverdeling binnen
House of Wellbeing? De derdejaarsstudenten gaan zelf op zoek
naar nieuwe projecten en klanten (bijvoorbeeld een aangepaste vakantieweek voor leden van de MS-liga), terwijl de eersteen tweedejaars instaan als medewerkers van het leerbedrijf.
Kortom, als student leer je hier het werkveld kennen in de beste
omstandigheden. Want het House of Wellbeing heeft naast een
moderne receptie een trendy multifunctionele loungeruimte
voor 35 bezoekers, een heus wellnesscentrum en een zolder vol
materiaal voor relaxatietechnieken en bewegingsoefeningen.

De laatstejaarsstudenten van het graduaat winkelmanagement creëren elk jaar een webshop en organiseren
een daaraan gelinkte pop-upstore in een shoppingcenter
in Kortrijk, die ze ook uitbaten. ‘Manage to learn’ heet zoiets.
Gedurende tien weken worden de studenten ondergedompeld in de praktijk van aankoop, communicatie, promotie,
administratie en het wel en wee van online verkopen. Ze leren
hoe ze moeten omgaan met klanten en ontdekken hoe ze een
evenwichtig team samenstellen, verantwoordelijkheid nemen
en creatieve concepten bedenken. Daarnaast maken ze kennis
met die o zo gevreesde term in het latere professionele leven:
timemanagement. Dat dit leerbedrijf zijn vruchten afwerpt,
mag blijken uit het succes van de webshops en pop-upstores
in het recente verleden. Zo konden shoppers – en bij uitbreiding
Kortrijkzanen en toeristen – de voorbije jaren kennismaken
met Fon’dant (chocolade), Bar Textiel (textielbedrukking op
maat) en #4FLAVOR (exclusieve dips & chips, oliën & azijn,
kruiden en accessoires).

Wist je dat het Amerikaanse rechtssysteem grondig verschilt
van het Belgische? De studenten rechtspraktijk leren er alles
over op hun study trip naar Washington en New York. Naast een
uiteenzetting over het Amerikaanse recht staan er veel boeiende locaties op het programma die de meeste mensen enkel
kennen van televisie. Dat is pas een mooi voorbeeld van over
het muurtje kijken. Het programma is in elk geval indrukwekkend: er zijn maar weinig mensen die het geluk hebben om een
bezoek te brengen aan het Capitool, het Pentagon, de National
Archives, het Supreme Court, verschillende Civil Courts en
Criminal Courts in Manhattan … Om nog niet te spreken over
de majestueuze Library of Congress, de grootste juridische
bibliotheek van de wereld. Een eyeopener is ongetwijfeld ook
de presentatie over het Innocence Project over mensen die
onterecht in de gevangenis zitten en uiteindelijk na een heropening van het proces toch vrijkomen. En er is natuurlijk ook tijd
voor wat ontspanning. Een musical op Broadway, een bezoekje
aan een museum zoals de National Gallery of Art, of natuurlijk
gewoon wat shoppen in Manhattan …
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ONDERNEMENDE STUDENTEN
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I N T E R N AT I O N A A L

I N T E R N AT I O N A A L

G LO B A LLY
C O N N E CT E D

-

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden
het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven
internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de
beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde
wereldburger worden, dan is internationalisering niet
meer weg te denken uit jouw programma.

Anne Vanmaercke
docent

Lynn Tanghe
docent
Johan Cottyn
studiegebiedcoördinator

“Wij zetten enorm hard in
op internationalisering,
zowel wat korte mobiliteiten,
stages als studeren betreft.
Daarnaast focussen we
sterk op bi- en tri-diplomering, dat studenten toelaat in
het buitenland één of twee
extra diploma’s te behalen.
We vinden dat belangrijk
omdat werkgevers graag
zien dat sollicitanten actief
geweest zijn in het buitenland. Daarnaast werken we
ook aan internationalisering@home via internationale weken, om zo studenten
die thuisblijven eveneens
de nodige internationale en
interculturele competenties
mee te geven.”

VIVES
studenten en docenten

wereldwijd

België
“In het kader van onze
jaarlijkse International
Staff Days hebben we in
2019 zo’n 39 buitenlandse
professoren en lectoren
van partneruniversiteiten
verwelkomd. Zij komen
workshops geven over
uiteenlopende business
topics aan al onze tweedejaarsstudenten, dus over de
verschillende programma’s
heen – in totaal ruim 500.
Met deze jaarlijkse week
willen we onze studenten
onder meer het belang van
internationale samenwerking meegeven en hen
inspireren om zelf hun
grenzen te verleggen en
een buitenlandervaring op
te doen onder de vorm van
studie of stage.”

“ETAP is een samen
werkingsverband tussen
achttien universiteiten en
hogescholen uit zestien
landen. Al vijfentwintig jaar
organiseren we jaarlijks
– en op een andere plaats –
een European A
 ccountancy
Week, waarbij we zo’n
honderd studenten uit
die onderwijsinstellingen
samenbrengen. Die werken
in groepjes van vier een
hele week samen rond
accountancy-topics,
waardoor ze leren hoe ze
professioneel moeten communiceren, terwijl ze ook
cultureel heel wat van elkaar opsteken. De lectoren
voorzien dan weer lezingen
in de vorm van co-teaching,
waarna een workshop
wordt georganiseerd.”

ST U D E R E N ZO N D E R G R E N Z E N

Fabian Fiedler
student

Germany
As a student of Business
Studies I know how important
internationalisation is.
That’s why I decided to study
abroad. My home university
suggested a number of
partner universities and
I chose VIVES because to
me it seemed like the best
university college to go to.
I love living in Kortrijk.
I also like big cities but I just
prefer smaller ones. But
more importantly I love the
VIVES-system of teaching: a
great mix of theoretical and
practical courses, business
games … and meeting all the
other international students
is a huge bonus.”

Reizen om te leren: dat is iets waar VIVES honderd procent in gelooft. Bijgevolg wordt er – met het oog op bijleren – heel wat
afgereisd in onze opleidingen. Circuits en autoconstructeurs bezoeken in Duitsland of Italië? In Disney World Orlando of het
hoofdkwartier van Cirque Du Soleil het summum van entertainment gaan proeven? De City, het financiële hart van Londen,
verkennen? Het is, afhankelijk van de opleiding die je kiest, allemaal mogelijk. En dat zijn alleen maar de uitstappen. Aan VIVES
promoten we ook heel sterk stages in het buitenland, een semester Erasmus of een Short Intensive Program. Verder kunnen
studenten ook vrijblijvend mee naar China om er hun culturele blik te verbreden. En wil je toch niet grenzeloos studeren?
Dan brengen we de wereld toch gewoon naar jou toe tijdens de internationale weken die we aan VIVES organiseren? Je moet
overigens geen voltijds student zijn om te genieten van ons internationaliseringsaanbod: studenten afstandsonderwijs kunnen
deelnemen aan een International Boost, een 10-daagse die afwisselend in New York en Parijs wordt georganiseerd.

104|VIVES|2021

China

Senne Vuylsteke
student

Nederland
“Ik ga een semester in
Noord-Nederland studeren,
omdat een docent van mij
gewezen had op de goede
samenwerking tussen VIVES
en een hogeschool daar. Het
zou mij met name opportuniteiten bieden om bepaalde
vakken in het Engels te
volgen – iets wat mij heel
erg interesseert. Ik had
weliswaar andere landen
overwogen voor een buitenlandse studie-ervaring, maar
die samenwerking heeft mij
overtuigd. Bovendien is het
de eerste keer dat ik in het
buitenland zal studeren,
dus voor mij moest het niet
meteen te ver zijn. Ik zie het
in elk geval helemaal zitten.”

Inge Serruys
opleidingshoofd

Jonas Servaes
student

België

Lapland

De studenten toerisme
en recreatiemanagement
bezoeken elk jaar het
Travelmedia Congres. De
editie 2019 vond plaats
in Gent. Dit congres is the
place to be voor al wie werkt
in het toerisme: touroperators, reisagenten, hoteliers,
marketeers … Er is een
dagvullend programma
met interessante sprekers,
netwerkmomenten, workshops en panelgesprekken.
Travelmedia wil tijdens dit
congres de toeristische sector informeren over trends
en ontwikkelingen binnen
de toeristische sector. Een
uitstekende gelegenheid om
op te snuiven wat er in de
toerismewereld leeft en je
horizon te verruimen.”

“Ik heb een schitterende
Erasmus-ervaring achter
de rug. Ik volgde les aan
de Lapland University of
Applied Sciences en dat
was voor mij een ongelooflijke ervaring. We werden
er een tutor toegewezen
die ons wegwijs maakte
waardoor we ons direct thuis
voelden. Er waren trouwens
heel veel nationaliteiten
vertegenwoordigd, zo heb ik
nu Canadese, S
 lowaakse en
Zuid-Koreaanse vrienden. In
Lapland hebben ze een volledig andere onderwijsmethode dan hier. Je moet daar elke
les een groepswerk maken
en daarop word je dan geëvalueerd. Een examensysteem
zoals wij het hier kennen,
hebben ze daar niet.”
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Ben je tweedejaarsstudent
in handelswetenschappen
en bedrijfskunde dan krijg je
in maart de kans om op themareis ‘Enterprising China’,
richting China - wat had je
gedacht - te vertrekken. Vergezeld van de West-Vlaamse
gouverneur Carl Decaluwé
en een tiental docenten
bezochten vorig jaar meer
dan negentig studenten er
de lokale universiteiten en
hogescholen. Ze woonden
er seminaries bij over ‘Doing
Business in China’. Op het
programma stonden ook tal
van bezoeken aan Chinese
bedrijven zoals Geely en
Huawei, maar ook aan
internationale bedrijven met
al dan niet Vlaamse roots,
zoals de lokale vestigingen
van Barco, Concordia Textiles
en C
 allebaut … Zin om mee
te gaan? Het kan. Je vliegt
op Shanghai en keert terug
via Beijing, maar je verkent
ook andere steden zoals
Hangzhou, Suzhou, Ningbo …
Kers op de taart is een bezoek aan het consulaat en de
ambassade. Zeker de jetlag
waard dus.”

GOED OM WETEN

GOED OM WETEN

ST U D E N T E N VO O R Z I E N I N G E N

E E R ST E H U L P B I J ST U D E R E N

Stuvo staat voor studentenvoorzieningen. Dat is, heel kort door de bocht,
ongeveer alles wat niet rechtstreeks met het studeren te maken heeft.
Voor de uitgebreide – en meer correcte – versie lees je gewoon verder.

Bij VIVES willen we dat je je goed voelt in de opleiding die je gekozen hebt
en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat geschreven is.
We maken daarom ernstig werk van onze studie- en trajectbegeleiding.

kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. Gelukkig
bestaan er ook financiële ‘ondersteuners’. Er is de studietoelage van
de Vlaamse overheid, als je studeert
behoud je je groeipakket tot je 25
wordt, je kan werken als jobstudent …
Al dit fraais is echter niet eenvoudig. Daarom zitten er op de sociale
dienst van Stuvo-VIVES medewerkers die perfect op de hoogte zijn
van alle regels en voorwaarden. Toch
zelf al eens uitzoeken? Het kan op
www.centenvoorstudenten.be. Stuvo
beschikt zelf ook over een budget
waarmee we je een duwtje in de rug
kunnen geven. Dat kan een voorschot
op je studietoelage zijn, een renteloze
studielening of zelfs een toelage die
je niet moet terugbetalen. Een vraag?
Kom langs, discretie gegarandeerd.

ze, problemen met je lief, faalangst,
eenzaamheid, slecht slapen of andere
toestanden: we helpen je graag vooruit.
En als we dat niet kunnen, zoeken we
samen met jou iemand die dat wel kan.
Los van de individuele begeleiding, kan
je in de loop van het academiejaar ook
deelnemen aan allerhande workshops.
Omgaan met faalangst, solliciteren,
timemanagement, relaxatie, het
aanbod is legio. Hiervoor betaal je een
bescheiden bijdrage.

aan tafel
Op elke VIVES-campus is er een afwisselend aanbod qua spijs en drank.
Dagschotels, soep, snacks, broodjes,
pasta’s, slaatjes … Variatie troef voor
prijzen die een studentenbudget niet
te veel pijn doen. Voor wie zelf aan
het fornuis wil staan, organiseren we
kookcursussen. En elke week is er een
gratis stuk fruit.

op kot
Soms betekent studeren ook op kot
gaan. Op de VIVES-campus in Kortrijk
zijn er twee residenties die samen
175 kamers tellen. Het aanbod van
privéverhuurders maken we bekend via
www.kotwest.be. Bij ons kan je terecht
voor advies en, indien nodig, ook voor
bemiddeling met je kotbaas. We hebben
ook een degelijk modelhuurcontract dat
je op eenvoudig verzoek gratis en met
de glimlach meekrijgt.

in de knoop
Uiteraard hopen we dat je je tijdens
je studententijd altijd super in vorm
zult voelen. Als dat niet zo is, weet dan
dat je terechtkan bij de studentenpsychologen. Je wordt er deskundig en
gratis geholpen. En vanzelfsprekend
geldt ook hier dat dit in alle vertrouwen
gebeurt. Twijfels over je studiekeu-

onderweg
Alle VIVES-campussen zijn vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer.
Zowel De Lijn als de NMBS hebben
verschillende studentvriendelijke
formules. In Kortrijk is de bus voor
studenten bijna gratis (je betaalt
€ 15 voor een heel jaar), dankzij een
bijdrage van de stad en van Stuvo.
Graag gedaan. Voor de prijs van een
dame blanche huur je voor een maand
een deftige tweewieler. Een regelmatig onderhoud is, behalve de eventuele
wisselstukken, inbegrepen. Opnieuw
dragen wij een deel van de kosten.
Opnieuw graag gedaan.

studentenleven
Studeren is een voltijdse job en daarom is het ook goed dat de boog nu
en dan wat minder gespannen staat.
De verschillende studentenverenigingen organiseren geregeld allerlei
leuks. Je kan heel voordelig sporten,
gezellig recreatief maar als je wil ook
op niveau. Voor topsporters zijn er
trouwens faciliteiten die de combinatie studeren en sport mogelijk maken.
Af en toe eens proeven van cultuur,
we kunnen het warm aanbevelen.
En ook daar houden we rekening
met je portefeuille. Ook wie zelf een
gaaf initiatief heeft, kan rekenen op
onze steun. Mits er voldaan wordt
aan enkele redelijke voorwaarden.

LEES MEER

•••
In ons magazine ‘veryvives’ lees je
meer over wat Stuvo voor jou kan
betekenen. Vraag jouw exemplaar
aan op veryvives@vives.be
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contactinfo:
www.Stuvoloods.be

studiebegeleiding
Studeren aan een hogeschool vraagt
een andere aanpak dan studeren in
het secundair onderwijs. Je staat er
niet alleen voor: van je studiebegeleider krijg je concreet advies en tips
over studiemethodes. Dat kan via
studievaardigheidssessies, individuele advies- of begeleidingsgesprekken
of (online) studievaardigheidstesten.
Worstel je met een probleem waarbij
je studiebegeleider jou niet kan
helpen? Hij of zij verwijst je graag
door naar de Dienst Studenten
voorzieningen.

een individueel studieprogramma
(ISP) samenstellen
VIVES biedt je een waaier aan mogelijkheden om jouw studietraject in
grote mate zelf samen te stellen in
functie van jouw persoonlijke wensen
en noden. Je trajectbegeleider helpt
je om de juiste keuzes en afwegingen
te maken, zodat je op het einde van de
rit wel degelijk een correct en volledig
studieparcours afgelegd hebt.

vrijstellingen aanvragen
Ben je iemand die al hoger onderwijs
volgde en slaagde voor één of meerdere opleidingsonderdelen of behaalde
je al een ander diploma in het hoger
onderwijs (= EVK: eerder verworven
kwaliﬁcatie)? Ben je iemand die al een
aantal competenties of vaardigheden
verworven heeft door ervaring (= EVC:
eerder verworven competentie)? Dan
kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

studeren met onderwijsen examenfaciliteiten
Iedere student is anders en dat is
maar goed ook, maar misschien maak
je je wel zorgen dat jouw speciﬁeke
situatie je studie kan bemoeilijken?
Heb je een functiebeperking,
chronische ziekte of leerstoornis? Doe
je aan topsport of aan professionele
kunstbeoefening? Ben je studenten
vertegenwoordiger of oefen je een
politiek mandaat uit? Zorgt jouw
speciﬁeke context (bijvoorbeeld
zwangerschap, ouderschap,
mantelzorg, religieuze feestdagen,
Nederlands niet als moedertaal)
ervoor dat deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten erg moeilijk
is? Kom langs bij je studie- of
trajectbegeleider. Zij kunnen je
faciliteiten toekennen zodat je een
succesvol parcours kan afleggen aan
VIVES.

info@Stuvo.be
facebook: Stuvo VIVES
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VRAGEN?
Neem contact op met de studie- en
trajectbegeleider van jouw opleiding.
Op www.vives.be/stb vind je al de
gegevens.

geef vor m aan

JE TOEKOMST
-
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INTERVIEW

INTERVIEW

Studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde
JOHAN DE LANGHE

L E A R N TO M A N AG E ,
M A N AG E TO L E A R N .

-

“De vraag om studeren boeiend en
gevarieerd te maken, is nog nooit zo
groot geweest. Het aanbod uit de
bedrijfswereld om dat mogelijk te maken
evenzeer. We zouden ons studiegebied
oneer aandoen mochten we met dit
marktgegeven niet aan de slag zijn
gegaan. En het resultaat is opmerkelijk.
Een derde van onze studenten studeert
na zijn bacheloropleiding verder. Maar
40% van wie dat niet doet, heeft eind
juni al een contract op zak. Eind juli is al
65% aan het werk en na drie maanden
heeft slechts 2% nog geen job. Dat zijn
de beste cijfers in Vlaanderen”, zegt
Johan De Langhe, studiegebieddirecteur
handelswetenschappen en bedrijfskunde. “We doen er alles aan om onze slogan
‘Learn to manage, manage to learn.’ te
vertalen in de dagelijkse lespraktijk.
We streven naar een gezond evenwicht
tussen kennis opdoen - leerstof blokken,
zeg maar - en leren door te doen. En dit
leidt kennelijk tot prima resultaten.”

Het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde biedt een
bijzonder groot aantal bachelor-en graduaatsopleidingen aan. Meer
dan een kwart van alle studenten in Vlaanderen kiezen voor een
businessopleiding omdat die de directe toegangspoort is naar een
boeiende job in het bedrijfsleven. Door de unieke onderwijsconcepten,
afstudeerrichtingen en keuzetrajecten ben je goed voorbereid.
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Als je naar jullie tewerkstellings
cijfers kijkt, hebben jullie blijkbaar
de juiste combinatie gevonden.
“Om een professional te worden, heb
je nu eenmaal kennis nodig. Er is geen
enkel boekhoudkantoor dat een junior
accountant zal aanwerven die slechts
de helft van de btw-wetgeving kent.
Daar ligt dan ook de nadruk op, zeker in
het eerste bachelorjaar. Het is ook het
jaar waarin we er moeten voor zorgen
dat alle studenten dezelfde basis
verwerven. Aangezien ze instromen
uit de meest uiteenlopende richtingen
is dat niet evident. Vanaf het tweede
jaar daarentegen zoeken we manieren om via leerbedrijven de nadruk te
leggen op ‘manage to learn’. Immers je
beheerst het pas écht als je het ook in
de praktijk hebt uitgevoerd.”
Wat bedoel je met leerbedrijven?
“Bedrijven waar onze studenten de
werknemers van zijn. In toegepaste

“Het aantal studenten
stijgt jaar na jaar en dat
heeft voor een groot deel
te maken met enkele
stevige pijlers waar
we op inzetten: goede
mondelinge talenkennis en
een degelijke kennis van
management en ICT.”

informatica bijvoorbeeld voeren
studenten IT-opdrachten uit voor
reële opdrachtgevers. Heel vaak gaat
het over organisaties uit de social
profit. Ze ontwikkelen apps of nemen
in scholen het netwerk onder handen.
In eventmanagement hebben we een
leerbedrijf waarin tweedejaars voor
bedrijven evenementen uitwerken van
a tot z. Brainstormen met opdrachtgevers, budgetbepaling, concepten
bedenken, terugkoppelen tot en met
de uitvoering, waar de eerstejaars ook
vaak een handje komen toesteken.
Ook in ons graduaat winkelmanagement runnen studenten in hun laatste
semester een pop-up in K in Kortrijk.”
Is dat ook de reden waarom jullie met
duaal leren gestart zijn?
“Niet helemaal. Duaal leren gaat
nog een stap verder omdat een
deel van de leerstof meteen op de
bedrijfsvloer wordt aangeboden.
We zijn ermee gestart in de richting
Supply Chain Management (voorheen
logistiek management). Van in het
eerste jaar gaan de studenten een
dag per week in een bedrijf aan heel
concrete projecten werken. Na onze
oproep naar de bedrijven stelden zich
er meteen vijfenveertig kandidaat.
Bedrijven hopen op die manier al heel
vroeg talent te spotten. Het voordeel
voor de studenten is dat ze zich nooit
afvragen waarom ze bepaalde leerstof
moeten kennen. Ze zien immers meteen waartoe het dient.”
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De toekomst ligt op een kruispunt
De Romeinen wisten het al, een kruispunt is een interessante plek om een
stad te bouwen en handel te drijven. In
het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde zoeken ook de
studenten steeds vaker de kruispunten op. “Bedrijven zijn op zoek naar
mensen die kunnen verbinden over
de disciplines heen”, aldus Johan De
Langhe. “Daar ligt de toekomst. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
is zowel in Vlaanderen als bij VIVES
het grootste studiegebied. 30% van de
Vlaamse studenten volgt een professionele bacheloropleiding in dit studiegebied. En dat is maar goed ook want
er is enorm veel vraag naar dergelijke
profielen aangezien ze nu eenmaal op
elke plek van het bedrijfsleven kunnen
terechtkomen. The war for talent heeft
de lokroep nog vergroot.”
“Het aantal studenten stijgt al vijftien
jaar en dat succes heeft voor een groot
deel te maken met enkele stevige
pijlers waar we op inzetten: goede
mondelinge talenkennis, nodig om in
de internationale arena van het bedrijfsleven je plan te kunnen trekken,
en een degelijke kennis van management en ICT. Het zijn aspecten die bij
ons uitgebreid aan bod komen, ongeacht of studenten kiezen voor pakweg
een opleiding als accountancy-fiscaliteit of voor opleidingen als Automotive
Management, eventmanagement of
sport- en cultuurmanagement.”
Van een ruim aanbod gesproken: wat
moet ik mij voorstellen bij ‘wellbeingen vitaliteitsmanagement’?
“Het is in Vlaanderen een unieke opleiding maar het lijkt misschien op het
eerste gezicht wat vreemd dat dit tot
ons studiegebied behoort. Het geheim
zit hem in het woord ‘management’.
We leiden mensen op voor functies die
met het runnen en coördineren van

INTERVIEW

“De boodschap van
de arbeidsmarkt is
duidelijk: ofwel kies je
er als jongere voor
om je te specialiseren
in een niche ofwel word
je een generalist.”

wellbeing- en vitaliteitsdienstverlening
te maken hebben. Mensen denken meteen aan de recreatiesfeer met spa- en
wellnesscenters maar dat is maar een
onderdeel. De opleiding leidt ook naar
functies die met burn-out of pestpreventie in bedrijven bezig zijn. Zeker in
tijden van vergrijzing en langer vitaal
aan het werk blijven, zit de richting in de
lift. De eerste lichting afgestudeerden
vond maximaal werk in deze sector. En
als je ziet welke middelen de Europese
Unie hierop inzet, staan we nog maar
aan het begin van deze nieuwe sector.
In het vroegere vlasmuseum in Kortrijk
hebben we een prachtige leerlocatie voor hen ingericht. Het House of
Wellbeing biedt alle faciliteiten om de
studenten op het werk voor te bereiden.”

TYPISCH VIVES

De opleiding leunt tegen de zorg aan.
Blijkt dat ook in het curriculum?
“Zeker, de studenten krijgen zowel
anatomie als boekhouden en de
docenten komen uit zeer uiteenlopende disciplines. Deze opleiding
kan symbool staan voor de inter
disciplinariteit die vandaag aan de
orde van de dag is. De toekomst ligt op
het kruispunt van disciplines omdat
bedrijven nood hebben aan mensen
die kunnen verbinden. Het keuzetraject Digital Business Management,
een van ons nieuwste kindjes, is een
ander voorbeeld. De opleiding speelt
in op het enorm gebrek aan mensen
die in bedrijven de i mplementatie van
nieuwe informaticasystemen kunnen
begeleiden. Dat leidt wel vaker tot
aanslepende problemen en discussies omdat verschillende afdelingen
moeilijk met elkaar praten of elkaar
niet begrijpen. We vormen mensen die
de link maken, die dichtbij de gebruiker
staan en hun noden goed kunnen
vertalen naar de programmeurs. Het
werkveld is er wild van.”
Zijn de jongeren even enthousiast?
“Voor een achttienjarige is het niet
altijd even gemakkelijk omdat de
keuzemogelijkheden minder duidelijk
afgelijnd zijn dan vroeger. Jonge mensen zien niet altijd de link tussen disciplines, maar dat zal verder evolueren.
De boodschap van de arbeidsmarkt is
duidelijk: ofwel kies je er als jongere
voor om je te specialiseren in een niche
waar je dan echt de expert in wordt
ofwel word je een generalist, die het
overzicht kan bewaren en disciplines
kan overstijgen en verbinden.”

WIST JE DAT…

… we een magazine
hebben voor ouders van
toekomstige studenten?
Vraag jouw exemplaar
aan via mail op
‘veryvives@vives.be’.
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VO CA B
woordenlijst

afstandsonderwijs
VIVES biedt jou de
mogelijkheid om, onder
deskundige begeleiding,
een volwaardig bachelordiploma te behalen terwijl
je studeren met werk,
gezin of een andere studie
combineert. Voor bepaalde
opleidingen zijn er wel nog
vaste contactmomenten
voorzien. VIVES biedt deze
leerroute aan voor heel veel
opleidingen en afstudeerrichtingen.
bachelor-na-bachelor
Een bachelor-na-bachelor,
kortweg banaba, is een verdere specialisatie, meestal
aansluitend op je basisopleiding en omvat ten minste 60
studiepunten. Elke banaba
heeft specifieke toelatingsvoorwaarden.
dagonderwijs
In het dagonderwijs krijg
je praktijkgerichte lessen
van bekwame lectoren.
Zo word je geleidelijk aan
voorbereid op je rol in de
arbeidsmarkt. Lessen
worden steeds afgewisseld
met stages en projectwerk.
Naarmate je opleiding vordert, krijg je meer vrijheid
om dingen in eigen handen
te nemen.

duaal leren
Duaal leren houdt in
dat je naast leren op de
hogeschool, ook leert op de
werkvloer. Zo krijg je een
brede vorming in combinatie met een ruime opleiding
in het werkveld. Concreet
betekent dit dat je vanaf
het eerste jaar, in een organisatie aan de slag gaat.
flexibilisering
VIVES gaat voluit voor flexibel hoger onderwijs. Programma’s staan wel netjes
uitgetekend als modeltrajecten in drie bachelorjaren, maar in de praktijk ben
je niet steeds gebonden
aan die vaste structuur. Je
kan opleidingsonderdelen
uit verschillende fasen –
indien haalbaar – combineren. Een opleiding kan
echter wel bepalen dat
sommige opleidingsonderdelen in een logische
volgorde afgewerkt moeten
worden.
opencampusdag/infodag
Tijdens de opencampusdagen heb je de kans om
je toekomstige campus en
vaklokalen te bezoeken, om
een kijkje te nemen op die
plaatsen die elk van onze
campussen zo bijzonder

maken, zoals de aula’s en
auditoria, de praktijklabs,
het studentenrestaurant,
de bibliotheek en om de
boeken en cursussen van je
toekomstige opleiding in te
kijken. Tijdens de infodag
vind je op de stands van de
verschillende opleidingen
docenten en studenten
die je graag alle informatie
geven over hun opleiding.
Uiteraard kun je op dat moment ook op elke campus
terecht voor vragen over
studiebegeleiding, studiekeuze, informatie over
financiering, op kot gaan,
examens en vrijstellingen ...
openlesdagen
Een openlesdag geeft je
de kans om lessen aan de
hogeschool bij te wonen. Je
volgt samen met de hogeschoolstudenten les. Op die
manier kan je de sfeer op
onze campussen opsnuiven, ontdek je hoe het voelt
om een les mee te volgen
in het hoger onderwijs en
ervaar je het leven op de
campus.
postgraduaat
Een postgraduaat is een
opleiding ingericht door
hogescholen en universiteiten van minstens
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twintig studiepunten. Deze
opleiding volgt op een
bachelor- of masteropleiding en geeft recht op
een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is verdere
professionele vorming en
verbreding of verdieping
van de reeds verworven
competenties.
schakelprogramma
Een schakelprogramma
is bedoeld voor studenten
die een diploma professionele bachelor behaald
hebben en een masteropleiding willen starten. Het
omvat ten hoogste negentig
studiepunten. De juiste
omvang hangt af van de
vooropleiding die je volgde
en de gekozen master.

PORTRET

PORTRET

verkorte studieroute

oud-student

bachelor in het bedrijfsmanagement,
afstudeerrichging sportmanagement

bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancyfiscaliteit

T H O M A S VA N LO O FS V E LT

Is je honger naar kennis nog niet gestild na je eerste
bachelor? En wil je je opties qua werkgelegenheid
zo breed mogelijk houden? Ga dan voor een tweede
bachelor via een verkorte route. Volgens Thomas
heeft dit alleen maar voordelen.

“Ik heb destijds mijn bachelor sportmanagement in Brugge afgewerkt,
maar heb toen besloten dat ik er
nog een bijkomend diploma bij wilde
en ben dan accountancy-fiscaliteit
gaan studeren in Kortrijk. Sport is
weliswaar altijd mijn passie geweest
en het is mijn droom om professioneel iets in die sector te doen – bij
voorkeur als sportfunctionaris in
de sportdienst van een gemeente
– maar omdat ik mijn opties qua
werkgelegenheid zo breed mogelijk
wil houden, besloot ik nog verder te
studeren. Ook omdat boekhouden
mij interesseert natuurlijk. Het grote
voordeel was en is dat zoiets via
een verkort traject kan: voor heel
wat vakken heb ik een vrijstelling
gekregen. Bijgevolg zou ik iedereen
die twijfelt om verder te studeren via
zo’n verkort traject aanraden om dat
zeker te doen: het heeft alleen maar
troeven, met als belangrijkste dat je
heel wat bijleert op korte tijd. Waarom zou je ’t dan niet doen? “Het grappige is wel dat ik drie jaar geleden,
toen ik de eerste keer moest kiezen,
vooral accountancy-fiscaliteit op
het oog had. Maar ik heb uiteindelijk
toch voor een sportrichting gekozen.
Om dan achteraf uiteindelijk toch
nog accountancy erbij te nemen.
Of er hierna nog een studierichting
volgt? Goede vraag. Geen idee voorlopig, maar misschien wordt het wel
tijd om te gaan werken?”

“Ik wil mijn opties qua werkgelegenheid
zo breed mogelijk houden.”
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MY HONG HO

Toegegeven, het beroep
van boekhouder is een
knelpuntberoep. Dat heeft
wel degelijk meegespeeld
bij de studiekeuze van My
Hong Ho. Maar er is meer
dan dat. Nu ze een topjob te
pakken heeft in één van de
Big-Four-kantoren blikt ze
even terug op haar opleiding.

“Ik heb destijds gekozen voor de
bachelor accountancy-fiscaliteit.
Ik heb even getwijfeld om de master
handelswetenschappen te doen, maar
die leek mij net iets te abstract. De
bachelor aan VIVES was veel meer
gericht op de praktijk, en daar was ik
naar op zoek: ik wilde dat, als ik aan
een job zou beginnen, ik meteen zou
weten hoe ik zaken moest aanpakken.
En dat ik niet alleen een pak theorie
onder de knie zou hebben. Dat was in
de opleiding zeker het geval, vooral
dan in het laatste jaar, waarin we veel
praktische cases behandelden. De
belangrijkste reden om voor deze richting te kiezen was het feit dat boekhouder een knelpuntberoep was – ik
heb dan ook onmiddellijk werk gevonden, zelfs nog tijdens mijn studies heb
ik mijn contract ondertekend. Je krijgt
zoveel aanbiedingen dat je op een
bepaald moment het luxeprobleem
van keuzestress hebt (lacht). Maar los
van die werkzekerheid interesseerde
de materie mij natuurlijk ook: zo was
ik heel sterk geboeid door economie
in het middelbaar, maar ik wilde dat
abstracte niet. En ik wilde ook wel een
opleiding in een kleine lesgroep, wat in
VIVES zeker het geval was: daar mag

“Je krijgt zoveel aanbiedingen dat je op
een bepaald moment het luxeprobleem
van keuzestress hebt.”
je al eens een domme vraag stellen
zonder te vrezen dat er vierhonderd
medestudenten op je zitten te kijken
(lacht). Een van de grote voordelen van
deze opleiding was dat je je stage kon
opsplitsen. Als accountant heb je namelijk de keuze om in een boekhoudkantoor of in de boekhoudkundige
afdeling van een bedrijf of organisatie
aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk
een wereld van verschil. Die gesplitste
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stage laat je toe van beide werelden
te proeven, zodat de keuze je achteraf
wat gemakkelijker wordt gemaakt. Zo
heb ik de kans gekregen om zowel bij
Arcelor Mittal als bij het kantoor VGD
stage te lopen. Daarna was het voor
mij duidelijk dat ik in een kantoor aan
de slag wilde. Ik ben zelfs terechtgekomen bij Ernst & Young, één van de
zogenaamde Big Four-kantoren, waar
ik heel graag werk.”

PORTRET

PORTRET

duaal leren

student-ondernemer

graduaat winkelmanagement

bachelor in de toegepaste informatica

Bijstuderen terwijl je werkt,
het is geen evidente keuze.
Zo ook niet voor Hanne die
een job als restaurant
manager combineert met
studeren. Levenslang
studeren, het is niet meer
weg te denken.

Studenten moeten ondernemend zijn, en dat neemt
Rémi Vermeersch heel letterlijk: sinds vorig jaar combineert
hij zijn studies met een eigen bedrijfje, dat hij samen met
enkele collega-studenten runt.

HANNE DELBEKE

RÉMI VERMEERSCH

-

“Momenteel combineer ik een job als restaurantmanager in McDonald’s met het
graduaat winkelmanagement. Daarvoor
heb ik de bachelor toegepaste psychologie gestudeerd. Ik heb toen veel dingen
geleerd die ik nu als restaurantmanager
kan gebruiken. Vooral wat het omgaan
met en coaching van mensen betreft.
Maar na verloop van tijd besefte ik dat ik
me meer in mijn job wilde verdiepen én
dat ik sneller was doorgegroeid dan gepland. Vandaar de keuze om een graduaat winkelmanagement bij te studeren.
De combinatie, studeren en werken, valt
goed mee omdat ik zelf mijn uurrooster
kan invullen en omdat ik voor heel wat
vakken een vrijstelling heb. Maar het
vraagt niettemin de nodige zelfdiscipline:
er gaan veel avonden en weekends op
aan taken maken en studeren. Maar
dat heb ik er voor over, anders zou ik de
stap niet gezet hebben. De keuze voor
VIVES was het logische gevolg van het
feit dat ik daar ook mijn bachelor heb
gehaald en ik de school dus goed kende.
Ik raad iedereen aan om bij te studeren,
ook als je al met beide voeten in het
werkveld staat. Voorwaarde is wel dat
je er de goesting en interesse voor hebt.
Anders lukt het niet. Na dit graduaat zal
ik stoppen met studeren, hoewel ik graag
nog een bacheloropleiding marketing,
retail management zou doen. Het is
natuurlijk niet gemakkelijk om op jonge
leeftijd al zo’n ingrijpende studiekeuze
te moeten maken. Kies daarom iets wat
je interesseert en iets waar je later iets
mee kan doen. Anders steek je er veel te
veel energie in en haal je er veel te weinig
voldoening uit.”

-

“Mijn studie en onderneming leunen
erg dicht tegen elkaar aan. Ik zit in mijn
laatste jaar toegepaste informatica en
met Aroweb heb ik vorig jaar een eigen
onderneming opgericht die websites
en apps ontwikkelt. Ons grote voordeel
is dat de markt vandaag heel groot is,
en dat je met heel weinig investeringen
heel veel kan doen. Met een laptop
en extra monitor kan ik al beginnen
programmeren voor mijn klanten. De
combinatie van studeren en ondernemen lukt momenteel erg goed, maar
school zal wel altijd op de eerste plaats
blijven komen. Stel dat het wat drukker

“Het ondernemen lukt
goed, maar school blijft wel
op de eerste plaats staan.”
wordt in het bedrijf en mijn studies
erdoor in het gedrang dreigen te komen,
dan zal ik daar zeker wat gas terugnemen. Mijn docenten begeleiden me hier
ook wel heel goed in en werken goed
mee. Zo mag ik in een drukkere periode
al eens een les missen. We hebben hier
trouwens ook businesscoaches die
alle mogelijke informatie geven over
het oprichten en runnen van een eigen
bedrijf. Ik zou het iedereen aanraden,
vooral omdat je als student niets dan
voordelen hebt: je hebt geen zware afbetalingen te doen, je hebt geen gezin te
onderhouden, je hebt mooie belastingvoordelen, je bent vrijgesteld van sociale
bijdragen als je kiest voor een statuut
van student-zelfstandige … kortom: je
zit in de ideale positie omdat je minder
afhankelijk bent van de prestaties
van je bedrijf. Ik ben zeker van plan
om mijn bachelor af te werken en dan
meteen als zelfstandige te beginnen.
Aan iedereen die ook maar een beetje
geïnteresseerd is, zeg ik dan ook: niet te
veel twijfelen en gewoon doen. Je ziet
wel waar je uitkomt, je leert superveel
bij en veel kan er niet misgaan.”

“Na verloop van tijd besefte ik dat ik me
meer in mijn job wilde verdiepen én dat ik sneller
was doorgegroeid dan gepland.”
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NOTITIES

WAT I K Z E K E R
N O G M O E T V R AG E N
AAN VIVES

INSCHRIJVEN
Je kunt je volledig online inschrijven of langskomen
op één van onze campussen. Indien je langskomt, maak je het jezelf
een stuk gemakkelijker als je vooraf online registreert.

campus Brugge
Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
050 30 51 00
campus.brugge@vives.be

campus Brugge
Station
Spoorwegstraat 12
050 40 59 00
campus.brugge@vives.be

campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
056 26 41 60
campus.kortrijk@vives.be

ONLINE

campus Oostende
Station
Lijndraaiersstraat 60
059 56 90 00
campus.oostende@vives.be

ON CAMPUS

sneller

1

www.vives.be/inschrijven

2

registreren

3

definitief inschrijven

4

1

registreren

1

thuis registreren
www.vives.be
/inschrijven

2

ik kom inschrijven
op de campus

OK

indentiteitskaart
UPLOADING

OK

3

inschrijven

4

breng je identiteitskaart mee

5

laat je pasfoto nemen

6

je ontvangt vanaf eind juni

campus Oostende
VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c
059 30 81 50
campus.oostende@vives.be

campus Roeselare
Wilgenstraat 32
051 23 23 30
campus.roeselare@vives.be

· identiteitskaart
· pasfoto

5

je ontvangt thuis vanaf eind juni

FACTUUR

FACTUUR

€

€
STUDENTENKAART

STUDENTENKAART

Stuur al jouw vragen over studeren aan VIVES naar info@vives.be
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MAIL

campus Torhout
St.-Jozefstraat 1
050 23 10 30
campus.torhout@vives.be

vives.be

Onze andere opleidingen leren kennen?
Vraag jouw brochure aan op info@vives.be.

WELKOM

Wil je onze campussen eens bezoeken? Of wil je graag een
openlesdag meevolgen? Scan de QR-code hieronder en wij
houden je op de hoogte van al onze info- en ontmoetingsdagen.
DATA INFODAGEN

BEETJE ONGEDULDIG?

infodag.vives.be

Ga dan naar
waar je
24/7 proeflessen kan meevolgen, projecten en getuigenissen
van studenten kan bekijken, cursussen kan inkijken …

meer info
www.vives.be / www.facebook.com/viveshogeschool / infodag.vives.be
#VERYVIVES

