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A L E E N S G E D AC H T A A N
V E R D E R ST U D E R E N ?

_

Studeer je dit jaar af maar heb je nog niet meteen zin
in het werkveld? Wil je nog een extra verhaal aan je
studentenleven breien? Of wil je je nog bijscholen in die
specialisatie waar je al altijd van droomde?
In deze brochure vind je een overzicht van alle
opleidingen die je bij VIVES kan volgen nu je je
bachelordiploma of graduaatsdiploma op zak hebt.
VIVES biedt een brede waaier aan banaba's, kortlopende
navormingsprogramma’s, micro degrees, postgraduaten,
expert classes, graduaat-na-graduaat, bachelor-nagraduaat en verkorte studieroutes aan.
We doen dit via verschillende leerroutes zodat jij kan
studeren op een moment en een manier die bij jou past. Je
kan bij ons namelijk via dag-, avond- of afstandsonderwijs
je competenties op zeer gevarieerde domeinen up-to-date
houden of upgraden. Dat kan meteen na je studies of later
tijdens je professionele loopbaan.
Wat houdt je nog tegen?

Tot binnenkort
Het VIVES-team
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ST U D I E G E B I E D

B I OT E C H N I E K

B A C H E L O R - N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een bachelor
diploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van
je studiegebied.
contactpersoon

• Evert Vanneste
evert.vanneste@vives.be
G R A D U A AT- N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een tweede
graduaatsdiploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van je studiegebied.
contactpersoon

• Evert Vanneste
evert.vanneste@vives.be
P O S T G R A D U AT E N

postg raduaat

ANIMAL REHAB ASSISTANT AND
SPORTS COACHING (CANINE)
Roeselare – VELM

-

Wil je aan de slag in een hydrotherapiecenter of een rehabilitatiecentrum, of wil je adviseren voor een optimale (sport)conditie bij honden?
Dan is deze opleiding in samenwerking met de Belgische beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten ongetwijfeld iets voor jou. Deze
opleiding omvat zowel de module massage en bewegingstherapie, de
module dierbewegingstherapie bij de (sport)hond en een module stage.
contactpersoon

• Lin Op de Beeck
lin.opdebeeck@vives.be
postg raduaat

ANIMAL REHAB ASSISTANT AND
SPORTS COACHING (EQUINE)
Roeselare – VELM

-

Wil je aan de slag in een hydrotherapiecenter of een rehabilitatiecentrum, of wil je adviseren voor een optimale (sport)conditie bij paarden?
Dan is deze opleiding in samenwerking met de Belgische beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten ongetwijfeld iets voor jou. Deze opleiding
omvat zowel de module massage en bewegingstherapie, de module
dierbewegingstherapie bij het (sport)paard en een module stage.
contactpersoon

• Lin Op de Beeck
lin.opdebeeck@vives.be

6

postg raduaat

DIE REN IN DE HULPVERLENING
Roeselare – Brugge

-

Het is algemeen bekend dat dieren een gunstig therapeutisch effect
hebben op mensen. Deze opleiding focust op het diervriendelijk en
verantwoord inzetten van dieren in een veranderend zorglandschap.
contactpersoon

• Annelies Flamang
annelies.flamang@vives.be
• Leslie Vincke
leslie.vincke@vives.be
postg raduaat

EQUICOACHING ® PERSONAL COACHING
Gavere – Kampenhout – Peer

-

In deze opleiding verdiep je je in individuele coachingstechnieken aangevuld met kennis over het paard als partner in het coachingsproces.
contactpersoon

• Lin Op de Beeck
lin.opdebeeck@vives.be
postg raduaat

EQUICOACHING ®
TEAM COACHING
Gavere – Kampenhout

-

Na je PG Equicoaching® Personal Coaching kan je met Team Coaching
je individuele coachingstechnieken met paarden uitbreiden naar groepen en bedrijven.
contactpersoon

• Lin Op de Beeck
lin.opdebeeck@vives.be
postg raduaat

TREE MANAGER
Kortrijk

-

Bomen zijn een heel belangrijk groenelement in steden en gemeenten.
Ze bieden verkoeling en schaduw, zorgen voor biodiversiteit en nemen
CO2 op. De opleiding tree manager focust zich op de inrichting en het
beheer van bomen. Uniek aan deze opleiding is dat bomen op alle
schaalniveaus bestudeerd worden, van stedelijke beleidsvorming tot
onderzoek en advies op individueel niveau.
contactpersoon

• Lin Op de Beeck
lin.opdebeeck@vives.be
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ST U D I E G E B I E D

G E ZO N D H E I D S ZO R G

BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN

banaba

INT ENSIEVE ZORGEN EN SPOED
GEVALLENZORG
Brugge – Kortrijk

-

In dit specialisatiejaar word je als verpleegkundige opgeleid om
professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties op
intensieve zorg, spoedgevallendiensten en prehospitaalzorg.
contactpersonen

• Heidi Vanden Eeckhoute (Brugge)
heidi.vandeneeckhoute@vives.be
• Annelies De Langhe (Kortrijk)
annelies.delanghe@vives.be
• Peter Bouckhout
peter.bouckhout@vives.be
banaba

OPERATIEVERPLEEGKUNDE
Brugge

-

Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen in de
verschillende facetten van de hoogtechnologische omgeving van het
operatiekwartier. Je wordt getraind in technisch-verpleegkundige handelingen, intensief teamwork en een kort, maar krachtig en betekenisvol contact met de patiënt.
contactpersoon

• Heidi Vanden Eeckhoute
heidi.vandeneeckhoute@vives.be
• Peter Bouckhout
peter.bouckhout@vives.be
banaba

ZORGMANAGEMENT
Kortrijk

-

Deze opleiding is de ideale vorming voor leidinggevenden die als hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw, diensthoofd of zorgcoördinator een
verantwoordelijke functie willen uitoefenen in de gezondheidszorg. Ook
een ander bachelor- of masterdiploma, bijvoorbeeld toegepaste psychologie, maatschappelijk werk of kinesitherapie voldoet als instapvoorwaarde voor deze opleiding.
contactpersoon

• Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
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B A C H E L O R - N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een bachelordiploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van
je studiegebied.
contactpersoon

• Hannelore Crijns
hannelore.crijns@vives.be
G R A D U A AT- N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een tweede
graduaatsdiploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van je studiegebied.
contactpersoon

• Hannelore Crijns
hannelore.crijns@vives.be
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P O S T G R A D U AT E N

postg raduaat

DIABETESEDUCATOR
Brugge

-

Het postgraduaat ‘diabeteseducator’ leidt je op tot een professional met
inzicht in de pathofysiologie, symptomatologie en behandeling van diabetes. Daarnaast komt ook de impact van voeding op deze ziekte aan bod
en leer je patiënten om levenslang met deze aandoening om te gaan.
contactpersoon

• Michiel Nemegeer
michiel.nemegeer@vives.be
postg raduaat

DIE REN IN DE HULPVERLENING
Roeselare – Brugge

-

Het is algemeen bekend dat dieren een gunstig therapeutisch effect
hebben op mensen. Deze opleiding focust op het diervriendelijk en
verantwoord inzetten van dieren in een veranderend zorglandschap.
contactpersoon

• Annelies Flamang
annelies.flamang@vives.be
• Leslie Vincke
leslie.vincke@vives.be
postg raduaat

FOOD LAB ANALYST
Brugge

-

Je verwerft in deze opleiding stapsgewijs inzichten in de chemische
en microbiologische analysen die kunnen toegepast worden op een
levensmiddel. Hoogtechnologische technieken zoals High Performance
chromatografie, ion chromatografie, gaschromatografie, PCR … komen
aan bod, gecombineerd met een extra bedrijfsstage. 
contactpersoon

• Dirk Gunst
dirk.gunst@vives.be
postg raduaat

GERIATRIE
Roeselare

-

Deze opleiding leidt je op tot een gespecialiseerde zorgverlener die
binnen de complexiteit van de ouderenzorg fungeert als coach en innovator binnen het team. Je bent ook in staat zijn om de opgedane kennis
en kunde over te dragen naar collega’s en andere professionals.
contactpersoon

• Peter Burggraeve
peter.burggraeve@vives.be
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postg raduaat

MENOPAUZECONSULENT
Kortrijk

-

In de opleiding menopauzeconsulent kan je je bekwamen in de professionele begeleiding van de vrouw in de menopauze. Van een menopauzeconsulent wordt verwacht dat zij of hij in staat is om vrouwen in de
menopauze professioneel te begeleiden. Dit vraagt een diepgaande
kennis en een grondig inzicht in de fysiologie en de pathologie van de
menopauze.
contactpersoon

• Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
postg raduaat

NEUROLOGISCHE ZORG
Brugge

-

Het postgraduaat biedt verpleegkundigen de kans om uit te groeien tot
gespecialiseerde neuroverpleegkundigen. Gezien de complexiteit van
neurologische aandoeningen is er nood aan bekwame en competente
zorgverleners. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening
vraagt een uitgebalanceerde interdisciplinaire aanpak.
contactpersoon

• Michiel Nemegeer
michiel.nemegeer@vives.be
postg raduaat

ONCOLOGIE
Kortrijk

-

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere
zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een
vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg neem je het voortouw
in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg.
contactpersoon

• Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
postg raduaat

PEDIATRIE
Brugge

-

Kinderen zijn geen kleine volwassenen, maar vragen een gespecialiseerde aanpak. Deze opleiding speelt in op die noodzaak tot specialisatie. Startend bij de allerkleinsten in de module neonatologie komt de
acute en langdurige pediatrische zorg bij kinderen aan bod. Daarnaast
staan de psychosociale zorg en het belang van pedagogie in de kijker.
contactpersoon

• Michiel Nemegeer
michiel.nemegeer@vives.be
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postg raduaat

REFERENT PALLIATIEVE ZORG
Roeselare

-

Dit postgraduaat is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Je werkt vooral ervaringsgericht om te groeien in deskundigheid
in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families. Dit vraagt de
bereidheid om ook stil te staan bij hoe je zelf omgaat met emoties, verlies,
dood en rouw. Je krijgt handvaten aangeboden die je in staat stellen om zorg
te bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun familie.
contactpersoon

• Peter Burggraeve
peter.burggraeve@vives.be
postg raduaat

VERLIES- EN ROUWCOUNSELOR
VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Roeselare

-

In dit postgraduaat leer je ervaringsgerichte methodieken, zodat je kinderen
en jongeren kan leren omgaan met verlies, een rouwsituatie, een trauma,
emotionele pijn. De opleiding biedt een integratie van diverse theoretische
stromingen (ontwikkelingspsychologisch perspectief, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie e.a.) en rouw- en procesmodellen.
contactpersoon

• Peter Burggraeve
peter.burggraeve@vives.be
postg raduaat

WONDZORG
Roeselare

-

In dit postgraduaat word je opgeleid tot een gespecialiseerde verpleegkundige in de wondzorg. Dit vraagt inzicht in de fysiologie van de
wondheling en in het ontstaan en evolueren van verschillende soorten
wonden. Ook verbandleer, diverse behandelingsmethoden, procedures
en wetgeving worden uitvoerig behandeld.
contactpersoon

• Peter Burggraeve
peter.burggraeve@vives.be

14

VERKORTE STUDIEROUTES

verkor te studieroute

VERPLEEGKUNDE NA
PSYCHOSOCIAAL DIPLOMA
contactpersonen

• Heidi Schepers (Brugge)
heidi.schepers@vives.be
• Nele Verstraete (Kortrijk)
nele.verstraete@vives.be
• Dieter Maes (Roeselare)
dieter.maes@vives.be
verkor te studieroute

VERPLEEGKUNDE NA VOEDINGSEN DIEETKUNDE
contactpersonen

• Heidi Schepers (Brugge)
heidi.schepers@vives.be
• Nele Verstraete (Kortrijk)
nele.verstraete@vives.be
• Dieter Maes (Roeselare)
dieter.maes@vives.be
verkor te studieroute

VERPLEEGKUNDE NA VROEDKUNDE
contactpersonen

• Heidi Schepers (Brugge)
heidi.schepers@vives.be
• Nele Verstraete (Kortrijk)
nele.verstraete@vives.be
• Dieter Maes (Roeselare)
dieter.maes@vives.be
verkor te studieroute

ZORGTECHNOLOGIE
contactpersoon

• Tina Baetens (Kortrijk)
tina.baetens@vives.be
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ST U D I E G E B I E D

H A N D E LS WETENSCHAPPEN
E N B E D R I J FS K U N D E

BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN

banaba

INT ERNATIONAL MANAGEMENT
Kortrijk

-

English programme of Nederlands/Engels programma. De eenjarige
bachelor-na-bachelor bedrijfsmanagement vormt een ideale mix tussen
theoretische en praktische vorming, die jou nodige professionele skills
meegeeft. Alle facetten van een bedrijf komen aan bod zoals financiële
planning, marketing, logistiek, HR, ICT en soft skills.
De opleiding focust op de stijgende vraag naar multidisciplinaire studenten binnen internationale bedrijven in binnen- en buitenland. In 20202021 gaat de opleiding voor het 25ste jaar op rij door. Een pak ervaring dus
waar jij veel kan van opsteken.
contactpersoon

• Valérie Rits
valerie.rits@vives.be
VERKORTE STUDIEROUTE

Heb je al een diploma in handelswetenschappen en bedrijfskunde, dan
kun je snel een tweede diploma halen. Voor bepaalde opleidingen zijn
verkorte studieroutes in dag- of afstandsonderwijs mogelijk. Een verkorte studieroute is een vast pakket van opleidingsonderdelen met een
studietraject van 1 tot 1,5 jaar als je over een bachelordiploma in een
aanverwante opleiding uit het studiegebied handelswetenschappen
en bedrijfskunde beschikt. Daarnaast kunnen er voor alle opleidingen,
ongeacht je vooropleiding, trajecten op maat uitgewerkt worden. Dan
worden vrijstellingen individueel bekeken.
contactpersonen

• Christelle De Vetter (Kortrijk)
vrijstellingen.hwb.kortrijk@vives.be
• Eric Lagae (Brugge)
vrijstellingen.hwb.brugge@vives.be
verkor te studieroute

BEDRIJFSMANAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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accountancy-fiscaliteit (Brugge of Kortrijk)
Automotive Management (Kortrijk)
Business Management & Entrepreneurship (Kortrijk)
eventmanagement met specialisatie Business Events of Music &
Entertainment (Kortrijk)
financie- en verzekeringswezen met specialisatie Finance & Risk
Management (Kortrijk)
Global Business Management (Brugge)
immobiliën en verzekeringen (Kortrijk)
logistiek management met specialisatie Business Logistics (Kortrijk)
marketing met specialisatie marketingcommunicatie,
Retail & Store Management of Sales Management (Kortrijk)
rechtspraktijk (Brugge)

verkor te studieroute

HOTELMANAGEMENT
• hotelmanagement (Brugge)
verkor te studieroute

OFFICE MANAGEMENT
• Business & Languages met specialisatie Business Administration
Management (Brugge en Kortrijk)
• Business Translation & Interpreting (Brugge)
• Human Resources Management (Brugge en Kortrijk)
• Medical Office Management (Kortrijk)
verkor te studieroute

SPORT- EN CULTUURMANAGEMENT
• sportmanagement (Brugge)
• cultuurmanagement (Brugge)
verkor te studieroute

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT
• toerisme en recreatiemanagement (Brugge)
verkor te studieroute

WELLBEING- EN VITALITEITSMANAGEMENT
• care en vitaliteitsmanagement (Kortrijk)
• coaching en wellbeingmanagement (Kortrijk)
• wellness en spamanagement (Kortrijk)
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T R A J E C T E N O P M A AT

Voldoe je niet aan de voorwaarden om aan een verkorte studieroute
te beginnen, dan kan er sowieso een traject op maat met een basis
vrijstellingspakket uitgewerkt worden voor alle opleidingen. Afhankelijk
van je vooropleiding kan je eventueel nog bijkomende vrijstellingen
worden toegekend. Je schrijft je in voor de professionele bachelor.
Voorbeelden hiervan zijn:
• wellbeing- en vitaliteitsmanagement met afstudeerrichting care en
vitaliteitsmanagement (Kortrijk) - 2 jaar na verpleegkunde of elke
opleiding in sociaal-agogisch werk
• wellbeing- en vitaliteitsmanagement met afstudeerrichting coaching
en wellbeingmanagement (Kortrijk) - 2 jaar na verpleegkunde of elke
opleiding in sociaal-agogisch werk
• wellbeing- en vitaliteitsmanagement met afstudeerrichting wellness
en spamanagement (Kortrijk) - 2 jaar na elke opleiding in sociaal-agogisch werk of na bachelor onderwijs: secundair onderwijs met
onderwijsvak bio-esthetiek
contactpersoon

• Christelle De Vetter (Kortrijk)
vrijstellingen.hwb.kortrijk@vives.be
MICRO DEGREES

Deze programma’s bestaan uit een specialisatiepakket van ongeveer 60
studiepunten. Ideaal als je in een niet-verwante opleiding afstudeerde
en je graag verder wil specialiseren in het domein van handelswetenschappen en bedrijfskunde. Je kan deze getuigschriften behalen in
dagonderwijs in Kortrijk en/of via afstandsonderwijs. Wens je de verschillen te kennen van een diploma t.o.v. een getuigschrift, neem dan
contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.
contactpersonen

• Christelle De Vetter
(voor alle micro degrees bedrijfsmanagement en Office Management)
vrijstellingen.hwb.kortrijk@vives.be
• Katrien Deleu
(alle micro degrees informatica)
afstandsonderwijs.ti.kortrijk@vives.be
• Valérie Rits
(voor micro degree International Start-Up School)
Valerie.Rits@vives.be
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MICRO DEGREES BEDRIJFSMANAGEMENT

micro deg ree bedr ijfsmanagement

BEDRIJFSADMINISTRATIE
Kortrijk

-

Je behaalde een bachelor of master in een niet-economisch studiegebied, maar je wil met kennis van zaken het bedrijfsleven instappen?
Economie, recht, Excel, boekhouden, inleiding fiscaliteit, sociale
wetgeving, btw, verzekeringen, Management Accounting … zorgen voor
een goede startbasis.
micro deg ree bedr ijfsmanagement

EVENTORGANISATIE
Kortrijk
Je wil je bachelor- of masterdiploma aanvullen met een specialisatie
rond ‘eventorganisatie’? Dan kan je hierbij kiezen tussen Business
Events of Music & Entertainment.
micro deg ree bedr ijfsmanagement

LOGISTIEK EXPERT
Kortrijk

-

Het logistieke gebeuren is een cruciale factor voor Vlaanderen. We zijn
een export- en doorvoerland bij uitstek. Je wordt een logistiek expert
met kennis van logistieke processen, douane- en accijnswetgeving,
productieplanning, warehousing …
micro deg ree bedr ijfsmanagement

MARKETING COMMUNICATION
MANAGEMENT
Kortrijk

-

Je wil je vooral richten op het communicatieaspect in de marketing?
Hoe breng je een product op de markt, hoe positioneer je het? Welk
reclamemedium is het meest geschikt?
micro deg ree bedr ijfsmanagement

MARKETING MANAGEMENT
Kortrijk

-

Commerciële vaardigheden kan je in combinatie met elke vooropleiding bijzonder goed gebruiken in elk bedrijf of elke organisatie. Met
aspecten als marketing, distributiestrategie, product- en prijsbeleid,
communicatie, salestraining, marktonderzoek … trainen we je commerciële skills.
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micro deg ree bedr ijfsmanagement

MARKETING MANAGEMENT VOOR DE
AUTOMOTIVE SECTOR
Kortrijk

-

Na je (technische) vooropleiding word je tijdens deze micro degree
klaargestoomd om een commerciële functie op te nemen in de automotive sector.
MICRO DEGREE OFFICE MANAGEMENT

micro deg ree Office Management

HUMAN RESOURCES
Kortrijk

-

Human Resources Management vormt een pijler in elk bedrijf of elke
organisatie. Kennis van recruitment & selection, sociaal recht, employer branding, talent management, coaching, organisatiepsychologie,
payroll … betekenen een sterke meerwaarde bovenop je basisdiploma
hoger onderwijs.

M I C R O D E G R E E S T O E G E PA S T E I N F O R M AT I C A

micro deg ree toegepaste infor matica

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
enkel afstandsonderwijs

-

In het micro degree Artificial Intelligence is er aandacht voor de fundamenten van programmeren (Python, Java, C#) en de basis van computersystemen en netwerken. Je specialisatie ligt in Artificial Intelligence
(Machine Learning, Deep Learning) en Informatieverwerking (Databases, Data Analysis, Big Data, IoT, …)
micro deg ree toegepaste infor matica

INFORMATION MANAGEMENT
enkel afstandsonderwijs

-

In het micro degree Information Management gaat veel aandacht naar het
beheren van en analyseren van gegevens (Databases, Power BI, Data Analysis, Big Data, …) en economische pijlers, met vakken als Business Management, Business Process Modelling, Business Process Improvement, ...
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micro deg ree toegepaste infor matica

IT INFRASTRUCTURE
enkel afstandsonderwijs

-

In het micro degree IT Infrastructure verdiep je je in IT-infrastructuur
met vakken als Computer Systems, Computer Networking, Windows
Server Management, Introduction to Linux, Linux Server Management,
IT-Security, IT Infrastructure and Networking, Advanced Networks,
Network Automation, ...
micro deg ree toegepaste infor matica

SOFTWARE DEVELOPER
enkel afstandsonderwijs

-

Deze micro degree omvat twee belangrijke p
 ijlers: (1) ontwikkelen van
toepassingen met opleidingsonderdelen als web design, fundamentals of
programming, mobile app development … en (2) verwerking van informatie
met items als database concepts, analysis & design … Je kan je ook nog
verder specialiseren in app-ontwikkeling, gamification & user experience.

M I C R O D E G R E E I N T E R N AT I O N A L S TA R T- U P S C H O O L

micro deg ree

INT ERNATIONAL START-UP SCHOOL
Kortrijk

-

Deze micro degree van 30 studiepunten is de ideale opleiding voor studenten die studeren willen combineren met de opstart van hun eigen
onderneming. Je studeert halftijds zodat je je je eigen onderneming
kan opstarten onder begeleiding van business coaches. Ideaal voor
het statuut student-zelfstandige. Je krijgt daarbij les van docenten uit
binnen- en buitenland, zodat je de wereld kan veroveren.
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P O S T G R A D U AT E N

postg raduaat

ACCOUNTING EN CONTROLLING
Deze opleiding behandelt het totale takenpakket van een interne of externe accountant/revisor. Het programma is opgebouwd uit verschillende modules en is sterk praktijkgericht. Het is de ideale voorbereiding
voor de examens IAB / BIBF / IBR.
postg raduaat

BEDRIJFSMANAGEMENT
Het hedendaagse bedrijfsleven is een complexe realiteit. Begrippen, technieken en juridische entourage wijzigen van dag tot dag. Een juiste en efficiënte oplossing vraagt steeds vaker om een multidisciplinaire benadering.
postg raduaat

CULTUURMANAGEMENT
Wie cultuur ademt en streeft naar uitstekend bestuur weet dat goed
management aan de basis ligt van elk geslaagd evenement. Daarom
vertrekt de opleiding van een stevige basis managementvakken die we
koppelen aan kernvragen uit de culturele sector.
postg raduaat

DIGITAL MARKETING
De wondere wereld van digitale marketing onthult zijn geheimen. Je
werkt tijdens de opleiding aan het strategisch online marketingplan
waarmee je binnen je bedrijf het verschil kan maken.
postg raduaat

FINANCIEEL MANAGEMENT
In deze opleiding mag je je verwachten aan de nieuwste concepten en
ontwikkelingen op het vlak van financieel management, corporate finance gerelateerde thema’s en de raakdomeinen met bedrijfsstrategie,
corporate governance, management accounting en corporate taxation.
postg raduaat

FISCALE WETENSCHAPPEN
Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in hoog tempo op.
Daarom zijn zowel de belastingplichtige als zijn accountant en fiscalist
verplicht zich continu bij te scholen. Dit langlopend programma biedt
de deelnemers de kans een accurate en actuele fiscale knowhow te
verwerven.
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postg raduaat

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Deze opleiding richt zich tot iedereen die vanuit zijn functie in contact
komt met HR en die op zoek is naar een opleiding waarbij je theoretische kennis opdoet en praktische ervaringen kan uitwisselen met collega’s. Alle docenten hebben een stevige verankering in de HR-praktijk.
postg raduaat

MANAGEMENT IN DE SOCIAL PROFIT
Bij social profit organisaties met een maatschappelijk doel, heeft de
organisatie een eigen karakter. Managementvaardigheden zijn ook in
deze sector van cruciaal belang. Dit postgraduaat biedt het conceptueel kader en de diverse tools aan waarmee je binnen je organisatie aan
de slag kan.
postg raduaat

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Het programma geeft je naast de basisconcepten ook de specifieke
sleutelelementen mee van Supply Chain & Operations Management.
De lessen worden aangevuld met praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. Daarnaast behandelt elke deelnemer een onderwerp uit de
praktijk. Deze paper heeft een grote toegevoegde waarde, zowel voor
het bedrijf als voor de deelnemer.
postg raduaat

VENNOOTSCHAPSRECHT
Deze opleiding biedt je de kans om een accurate en actuele kennis van
het vennootschapsrecht te verwerven en in de praktijk toe te passen.
Dit postgraduaat stoomt je klaar om een vennootschap succesvol te
leiden, adviseren of controleren.
postg raduaat

VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING
Vermogens- en successieplanning, ook wel estate planning genoemd,
is geen modeverschijnsel. Het is simpelweg een noodzaak. Deze opleiding verschaft je een grondige kennis van de verschillende deelgebieden en stelt je in staat je klanten nog beter te adviseren over hun
vermogen en de bijhorende successieproblematiek.
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EXPERT CLASS

Exper t Class

BUSINESS REPORTING MET POWER BI
Wil je graag met een minimale training zelf rapporten samenstellen
en delen met collega's? Met Power BI zijn Business Intelligence (BI) en
rapportage voor iedereen toegankelijk.

BRUGGE BUSINESS SCHOOL
Voor een carrièreboost ben je bij de VIVES Brugge Business School aan het
goede adres. Voltijds werken en studeren? Het kan dankzij onze opleidingen op maat van de professional.
VIVES Brugge Business School organiseert kwalitatieve
managementopleidingen vanuit een duidelijke visie. De opleidingen bieden
je een ideale mix van theorie en praktijk, direct inzetbaar op de werkvloer.
De coördinatoren stellen het programma op met een team van experts uit
het bedrijfsleven. Zij selecteren de docenten en houden het opleidingsaanbod up-to-date. Met maar liefst 150 gastdocenten uit het werkveld
verzamelen we een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.
contactpersoon

• Veerle De Marez
veerle.demarez@vives.be

AANVULLINGSTRAJECTEN

Na een graduaatsdiploma kun je je professionele bachelor halen na het
succesvol doorlopen van het aanvullingstraject. De omvang van je aanvullingstraject hangt af van je graduaatsdiploma, maar bevat minimum
90 studiepunten.
Interesse in een aanvullingstraject, neem contact op met de vrijstellingsverantwoordelijke, Christelle De Vetter, vrijstellingen.hwb.kortrijk@vives.be

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT
met volgende afstudeerrichtingen:
• accountancy-fiscaliteit na graduaat boekhouden
• marketing, specialisatie Retail & Store Management
na graduaat winkelmanagement
• marketing, specialisatie Retail & Store Management
na graduaat marketing
• marketing, specialisatie marketingcommunicatie
na graduaat marketing
• marketing, specialisatie salesmanagement na graduaat marketing

BACHELOR OFFICE MANAGEMENT
Afstudeerrichting :
• Business & Languages na graduaat meertalig secretariaat
* Vind je jouw aanvullingstraject hierboven niet terug, neem dan contact op met de vrijstellingsverantwoordelijke. Zij werkt voor jou een
persoonlijk traject uit met een aangepast basisvrijstellingspakket.
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K O R T L O P E N D E N A V O R M I N G S P R O G R A M M A’ S

ACCOUNTANCY (CBA)
EVENTORGANISATIE (CBE)
FINANCIËN EN VERZEKERINGEN
(CB FV)
HUMAN RESOURCES (CBHR)
IMMOBILIËN/LANDMETEN (CBI LAN)
IMMOBILIËN/NOTARIAAT (CBI NOT)
IMMOBILIËN/VASTGOED (CBI)
LOGISTIEK (CBL)
TALEN (CBT)
KORTRIJK BUSINESS SCHOOL
VIVES biedt je in de Kortrijk Business School navormingprogramma’s
aan in de onderstaande domeinen. Je vindt meer info op
www.kortrijkbusinessschool.be.
contactpersoon

• Karolien Declercq
karolien.declercq@vives.be
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ST U D I E G E B I E D

I N D U ST R I Ë L E
WETENSCHAPPEN
E N T E C H N O LO G I E

B A C H E L O R - N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een bachelor
diploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van
je studiegebied.
contactpersoon

• Vincent Vergalle
vincent.vergalle@vives.be
G R A D U A AT- N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een tweede
graduaatsdiploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van je studiegebied.
contactpersoon

• Vincent Vergalle
vincent.vergalle@vives.be

P O S T G R A D U A AT

postg raduaat

UAS - UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
Oostende

-

Het postgraduaat Unmanned Aircraft Systems is een sterk praktijkgerichte
opleiding waarin de dronewereld haar geheimen onthult. Na deze opleiding
pas je efficiënter deze nieuwe technologie in jouw bedrijfswerking in, praat
je met kennis van zaken over drones en de implementatie ervan.
Het gebruik van drones (officieel: Remotely Piloted Aircraft Systems of RPAS)
en het aantal toepassingen ervan nemen razendsnel toe. VIVES volgt deze
technologie reeds lang en onderzoekt ondermeer in haar Expertisecentrum
Dronelab, hoe drones voor diverse doelen ingezet kunnen.
contactpersonen

• Ivan Becuwe (luchtvaart)
ivan.becuwe@vives.be
• Rob De Roo (DroneLab)
rob.deroo@vives.be
VERKORTE STUDIEROUTES

Wil je een tweede praktijkgericht kwaliteitsvol diploma bachelor in de
industriële wetenschappen en technologie behalen? Kies dan voor een
van onze verkorte studieroutes. We bieden ze aan op maat in maximum
60 studiepunten. Door je eerste diploma krijg je heel wat vrijstellingen
wanneer je de studies van een andere afstudeerrichting aanvat. Als je in
het bezit bent van twee diploma’s, is dit een verrijking voor jezelf en heb
je sterke troeven op de arbeidsmarkt. Hoe pak je dit aan? Neem contact
op met het opleidingshoofd van de opleiding waaraan je wil starten en
die zal dan een individueel studieprogramma voor jou opmaken.
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verkor te studieroute

AUTOTECHNOLOGIE
contactpersoon

• Bert Desender (Kortrijk)
bert.desender@vives.be
verkor te studieroute

BOUW
contactpersonen

• Wim Haegeman (Oostende)
wim.haegeman@vives.be
verkor te studieroute

ECOTECHNOLOGIE
contactpersonen

• Nele Pinket (Kortrijk)
nele.pinket@vives.be
verkor te studieroute

ELEKTROMECHANICA
afstudeer r ichting

ELEKTROMECHANICA
contactpersonen

• Martin Wylleman (Brugge Station)
martin.wylleman@vives.be
• Tom Van Beneden (Kortrijk)
tom.vanbeneden@vives.be
verkor te studieroute

ELEKTROMECHANICA
afstudeer r ichting

AUTOMATISERING
contactpersonen

• Martin Wylleman (Brugge Station)
martin.wylleman@vives.be
• Tom Van Beneden (Kortrijk)
tom.vanbeneden@vives.be
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verkor te studieroute

ELEKTROMECHANICA
afstudeer r ichting

KLIMATISERING
contactpersonen

• Tom Van Beneden (Kortrijk)
tom.vanbeneden@vives.be
verkor te studieroute

ELEKTRONICA-ICT
afstudeer r ichting

ELEKTRONICA
contactpersonen

• Franky Loret (Brugge Station)
franky.loret@vives.be
• Pedro Calleeuw (Kortrijk)
pedro.calleeuw@vives.be
verkor te studieroute

ELEKTRONICA-ICT
afstudeer r ichting

ICT
contactpersonen

• Franky Loret (Brugge Station)
franky.loret@vives.be
• Pedro Calleeuw (Kortrijk)
pedro.calleeuw@vives.be
verkor te studieroute

ENERGIETECHNOLOGIE
contactpersonen

• Bart Demeyere (Kortrijk)
bart.demeyere@vives.be
verkor te studieroute

LUCHTVAART
afstudeerr ichting

ASPIRANT-LIJNPILOOT
contactpersoon

• Ivan Becuwe (Oostende)
ivan.becuwe@vives.be
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verkor te studieroute

LUCHTVAART
afstudeer r ichting

LUCHTVAARTTECHNOLOGIE
contactpersoon

• Ivan Becuwe (Oostende)
ivan.becuwe@vives.be
verkor te studieroute

LUCHTVAART
specialisatie

UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
contactpersoon

• Ivan Becuwe (Oostende)
ivan.becuwe@vives.be
verkor te studieroute

ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE
afstudeerr ichting

KUNSTSTOFVERWERKING
contactpersoon

• Tim Claeys (Kortrijk)
tim.claeys@vives.be
verkor te studieroute

ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE
afstudeer r ichting

ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE
contactpersoon

• Tim Claeys (Kortrijk)
tim.claeys@vives.be
verkor te studieroute

ZORGTECHNOLOGIE
contactpersoon

• Tina Baetens (Kortrijk)
tina.baetens@vives.be
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MICRO DEGREE

micro deg ree

AUTOTECHNOLOGIE
Het micro degree van autotechnologie bestaat uit een specialisatiepakket van 58 studiepunten. Dit getuigschrift is ideaal als je in een
niet-verwante opleiding afstudeerde en je toch graag verder wil specialiseren in het domein van autotechnologie.
contactpersoon

• Bert Desender
bert.desender@vives.be@vives.be
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ST U D I E G E B I E D

ONDERWIJS

BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN

banaba

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Met deze opleiding kan je aan de slag bij kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften (SOB) in het buitengewoon onderwijs, het gewoon
onderwijs of in een ondersteuningsteam.
contactpersoon

• Katrien Van den Berghe (Kortrijk)
katrien.vandenberghe@vives.be
banaba

SCHOOLONTWIKKELING
Deze opleiding biedt leraren en andere onderwijsbetrokkenen in het
gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs
de mogelijkheid zich te bekwamen in de rol van interne pedagogisch
begeleider of schoolontwikkelaar. Je leert hoe je vernieuwingen en
verbeteringen in goede banen leidt.
contactpersoon

• Ingrid Depuydt (Torhout)
ingrid.depuydt@vives.be
banaba

ZORGVERBREDING EN
REMEDIËREND LEREN
Deze opleiding biedt alle leraren en zorgwerkers in de basisschool en
het secundair onderwijs de kans om zich te ontwikkelen tot onderlegde
zorgmedewerkers voor hun school of scholengemeenschap.
contactpersoon

• Lieve Lootens
lieve.lootens@vives.be

E D U - E D U C A T I E V E G R A D U A A T S O P L E I D I N G
E N V E R K O R T E E D U C AT I E V E B A C H E L O R O P L E I D I N G

SECUNDAIR ONDERWIJS
Je hebt al een diploma en/of nuttige ervaring en je wil graag leraar secundair onderwijs worden? Dan is een educatieve opleiding voor jou het
antwoord. Binnen EDU bieden KU Leuven, op campus KULAK en VIVES
samen educatieve opleidingen op jouw maat aan, met interessante
combinatiemogelijkheden binnen het bredere EDU-netwerk.
contactpersoon

• Ann Derycke (Kortrijk en Brugge)
ann.derycke@vives.be
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P O S T G R A D U AT E N

postg raduaat

ZORGLERAAR
Deze éénjarige opleiding laat leraren toe zich te verdiepen in de zorg op
klas- en leerlingniveau. Het kind met zorgvragen en handelingsgericht
werken staan daarbij centraal.
contactpersoon

• Lieve Lootens
lieve.lootens@vives.be
SPELLENARCHIEF

TEAMGERICHTE NAVORMINGEN
Op de website van het Spellenarchief vind je een overzicht van de
teamgerichte navormingen. Deze navormingen richten zich op de zorgsector en het onderwijs.
contactpersoon

• Céline Goekint
spellenarchief@vives.be
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VERKORTE STUDIEROUTES

verkor te studieroute

KLEUTEROND ERWIJS
Wie al een diploma hoger onderwijs op zak heeft, kan via een verkorte
studieroute het bachelordiploma leraar in het kleuteronderwijs behalen via dagonderwijs (Brugge, Kortrijk), afstandsonderwijs (Kortrijk) of
werkplekleren (Kortrijk).
contactpersonen

• Nele Mestdagh (Kortrijk)
nele.mestdagh@vives.be
• Sofie Thoen (Brugge)
sofie.thoen@vives.be
verkor te studieroute

LAGER ONDERWIJS
Wie al een diploma hoger onderwijs op zak heeft, kan via een verkorte
studieroute het bachelordiploma leraar in het lager onderwijs behalen
via dagonderwijs (Brugge, Kortrijk en Torhout), werkplekleren en afstandsonderwijs (Kortrijk) of avondonderwijs (Torhout).
contactpersonen

• Leen Van Craesbeek (Brugge)
leen.vancraesbeek@vives.be
• Sofie Pottier (Torhout)
sofie.pottier@vives.be
• Marleen Lefebre (Torhout)
marleen.lefebre@vives.be
• Hilde Grobben (Kortrijk)
hilde.grobben@vives.be
verkor te studieroute

SECUNDAIR ONDERWIJS
Wie al beschikt over een diploma van leraar kleuteronderwijs, lager
onderwijs of secundair onderwijs of een bachelor of master met pedagogische bekwaamheid, kan via deze opleiding een onderwijsbevoegdheid verwerven voor één bijkomend vak via dagonderwijs (Brugge en
Torhout) en avond- of afstandsonderwijs (Torhout).
contactpersonen

• Evelien Geurts (Torhout)
evelien.geurts@vives.be
• Amélie Fauquant (Brugge)
amelie.fauquant@vives.be
• Marleen Lefebre (Torhout)
marleen.lefebre@vives.be
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ST U D I E G E B I E D

S O C I A A L-AG O G I S C H
WERK

B A C H E L O R - N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een bachelor
diploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van
je studiegebied.
contactpersoon

• Inge Vervaeke
inge.vervaeke@vives.be
G R A D U A AT- N A - G R A D U A AT

Na een graduaatsopleiding kan je verder studeren voor een tweede
graduaatsdiploma. Neem contact op met de communicatieverantwoordelijke van je studiegebied.
contactpersoon

• Inge Vervaeke
inge.vervaeke@vives.be

P O S T G R A D U AT E N

postg raduaat

BEMIDDELING IN ARBEIDSRELATIES
EN SOCIALE ZEKERHEID
Kortrijk

-

contactpersoon

• Pieter-Jan Moortgat
Pieterjan.Moortgat@vives.be
postg raduaat

BEMIDDELING IN FAMILIALE ZAKEN
Kortrijk

-

De postgraduaten bemiddeling bieden je tools en de nodige psychologische, juridische, ethische achtergrondkennis om te kunnen bemiddelen.
contactpersoon

• Pieter-Jan Moortgat
Pieterjan.Moortgat@vives.be
postg raduaat

BEMIDDELING IN DE LAATSTE
LEVENSFASE EN BIJ HET
LEVENSEINDE
Kortrijk

-

i.s.m. vzw Connfinity
contactpersoon

• Pieter-Jan Moortgat
Pieterjan.Moortgat@vives.be
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postg raduaat

CONTEXTUELE GEDRAGSTHERAPIE
Hasselt

-

i.s.m. Expertisecentrum Allegre
contactpersoon

• Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
postg raduaat

DUURZAME ONTWIKKELING
Kortrijk

-

i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Howest
De duurzame ontwikkelingsdoelen Planet, People, Prosperity, Peace en
Partnership zijn de leidraad om jouw engagement voor internationale
samenwerking te versterken.
contactpersoon

• Inge Vanderstraeten
inge.vanderstraeten@vives.be
postg raduaat

GESTALTTHERAPIE
Kortrijk

-

i.s.m. IVC
contactpersoon

• Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
postg raduaat

ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEME NT
DE LEIDINGGEVENDE ALS ACTOR
IN DE ORGANISATIE EN DE
ORGANISATIECONTEXT
Kortrijk

-

In dit postgraduaat werk je aan je eigen competenties en aan je
effectiviteit als leidinggevende.
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postg raduaat

ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEME NT
DE LEIDINGGEVENDE ALS PERSOON
EN TEAMBEGELEIDER
Kortrijk

-

In dit postgraduaat werk je aan je eigen competenties en aan je
effectiviteit als leidinggevende.
contactpersoon

• Ann Vuylsteke
ann.vuylsteke@vives.be
postg raduaat

PSYCHOTHERAPIE IN DE
INT ERACTIONELE VORMGEVING
Berchem

-

i.s.m. Educatieve Academie vzw
De postgraduaten in de therapie bieden een combinatie van theorie en
supervisie om je therapeutische vaardigheden eigen te maken, met veel
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.
contactpersoon

• Sylvie Steenhaut
sylvie.steenhaut@vives.be
postg raduaat

RELATIONEEL (BEGE)LEIDEN –
ZORGZAAM OP WEG MET MENSEN
Kortrijk

-

Dit postgraduaat gaat aan de hand van filosofisch onderzoek in op de
vraag hoe hulpverlener en hulpverleningsorganisatie opnieuw in relatie
kunnen komen met de cliënt, patiënt, student …
contactpersoon

• Henk Vandaele
henk.vandaele@vives.be
VERKORTE STUDIEROUTES

Wie een bachelor- of masterdiploma heeft, kan in maximaal 120
studiepunten een bachelordiploma uit SAW behalen (orthopedagogie,
toegepaste psychologie, sociaal werk of maatschappelijke veiligheid).
Wie een sociaal-agogisch bachelor- of masterdiploma heeft, kan in
maximaal 67 studiepunten een bachelordiploma sociaal-agogisch werk
behalen.
contactpersoon

• Inge Vervaecke (Kortrijk)
Inge.Vervaecke@vives.be
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www.vives.be

