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Waarom een
tweede bachelor
via SV?
Je hebt een diploma bedrijfsmanagement.
Je wil meer. Je verdiepen in een
van de andere afstudeerrichtingen.
Gelijk heb je. Ga voor een tweede
bachelordiploma bedrijfsmanagement met
studieomvangvermindering (SV). Je hebt de
keuze tussen zeven afstudeerrichtingen.

Een tweede
bachelordiploma
in één jaar
Hoe meer diploma’s, hoe
groter je kansen op de
arbeidsmarkt. Dat spreekt
voor zich. Wist je dat een
tweede bachelordiploma
gemiddeld maar een
extra jaar kost? Zo
snel? Hoe kan dat?

Omdat je de basis al
onder de knie hebt. Eerder
afgelegde vakken vallen
hierdoor weg. Bovendien
krijg je enkele vrijstellingen.
Je vooropleiding bepaalt
welke dat zijn. Wat
rest is de essentie. De
specifieke beroepsgerichte
competentie van je
gekozen afstudeerrichting.
Dat is jouw focus tijdens
de verkorte opleiding.

Werken en
verder studeren
combineren
Voltijds
dagonderwijs

De SV-programma’s volg
je samen met de andere
bachelorstudenten in
voltijds dagonderwijs.
Je staat er niet alleen voor.
Vakspecialisten begeleiden
je optimaal. De opleiding
spreidt zich over twee
lesperiodes van elk dertien
weken. Elke periode sluit je
af met een examen.

Werken en verder studeren
combineren? Kies dan voor
accountancy-fiscaliteit.
Het SV-programma van
deze afstudeerrichting
volg je via afstandsleren.
Flexibiliteit troef. Want
elk opleidingsonderdeel,
behalve één jaarvak, kan
je zowel in het eerste als
in het tweede semester
volgen. Jij kiest wat jou het
beste uitkomt. Bovendien
zijn de contactmomenten
‘s avonds of op
zaterdagvoormiddag.

HOGENT is
meer dan
studeren alleen

De kennis en vaardigheden
die je aan HOGENT
verwerft, geven je carrière
een boost. Daar moet je
niet aan twijfelen. Wat
betekent HOGENT nog?
Je studeert aan een
campus met sfeer. In een
opleiding met beide voeten
in het werkveld. Met het
vooruitzicht op uitstekende
jobkansen. En jij? Jij bent
klaar voor het leven.

4

5

Accountancyfiscaliteit.

Bedrijven
kunnen niet
zonder jou omdat
jij expert in beide
disciplines bent.

Mee met de
laatste digitale
trends

Word een expert
in accountancy
én fiscaliteit

Veelzijdige
jobkansen

Accountancy en fiscaliteit,
het ene kan niet zonder
het andere. En bedrijven
kunnen niet zonder
jou omdat jij expert in
beide disciplines bent.
Want tijdens deze
opleiding verwerf je een
diepgaande kennis van
de boekhoudkundige en
fiscale wetgeving. Je wordt
een krak in het analyseren
en interpreteren van
financiële cijfers. En je leert
bedrijven intern en extern
bijstaan bij het nemen van
fiscale, boekhoudkundige
en financiële beslissingen.

Maar de opleiding
gaat verder dan enkel
cijfers. Elke succesvolle
adviesverlener heeft
sterke communicatieve
vaardigheden nodig. Dat
begint bij goed luisteren
om probleemstellingen
in kaart te brengen.
Vervolgens leer je complexe
situaties op een heldere
en duidelijke manier
over te brengen. Samen
scherpen we je kritische
ingesteldheid aan en
leren je oplossingsgericht
denken en doen.

We geven je digitale kennis
een fikse boost. Zo leer je
onder andere werken met
verschillende accounting
softwarepakketten.
De data die je daaruit
exporteert vormen de
basis voor waardevolle
adviesverlening.

Met dit diploma kan je
onmiddellijk aan de slag
in een accountantsbureau
of fiscaal advieskantoor.
Maar vergeet niet: je
kan ook werken in alle
soorten ondernemingen
en organisaties in alle
mogelijke sectoren. Het
is eenvoudig: overal waar
men een boekhouding
en een financieel
beleid voert, heeft men
accountant-fiscalisten zoals
jij nodig. Dus ook in de
openbare sector en bij alle
gemeentelijke, provinciale
of nationale administraties.
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Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

Opleidingstabellen.

semester

studieptn

Management accounting

1

6

Vennootschapsrecht

1

5

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financiën & verzekeringen

Totaal

66

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting kmo-management
Vennootschapsrecht

1

5

Successie- en vermogensplanning

1

5

Totaal

65

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting supply chain management,
marketing, milieu-en duurzaamheidsmanagement
Personenbelasting I

1

4

Management accounting

1

6

Boekhoudrecht en financiële analyse: partim financiële analyse

1

3

Vennootschapsrecht

1

5

Successie- en vermogensplanning

1

5

Financieel management

2

6

Sociale wetgeving

2

Totaal

3
87

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk

Accountancy-fiscaliteit
Basispakket

semester

studieptn

Algemeen en vennootschapsboekhouden I

1

4

Personenbelasting II en procedures

1

6

Boekhoudrecht en financiële analyse: partim boekhoudrecht

1

2

Lokale, regionale en internationale fiscaliteit

1

3

IFRS en consolidatie

1

4

1 of 2

4

Management accounting

1

Boekhoudrecht en financiële analyse: partim financiële analyse

1

3

Financieel management

2

6

Totaal

6

70

Accountancy-fiscaliteit

Vennootschapsbelasting I
Vennootschapsbelasting II

1 of 2

4

Controleleer en deontologie

1 of 2

5

Externe rapportering

1 of 2

3

Beginselen van fiscaal recht en btw I

2

6

Algemeen en vennootschapsboekhouden II

2

4

Btw II

2

4

Boekhoudsoftware en accounting project: partim boekhoudsoftware

2

2

Accounting project II

2

4

Ook in afstandsleren

Studiepunten drukken het gewicht uit
van een opleidingsonderdeel binnen
een opleiding. Eén studiepunt staat voor
25 à 30 uren totale studietijd. De meest
recente versie van de opleidingstabellen
vind je op hogent.be/studiefiches

Accountancy-fiscaliteit kun
je volgen in dagonderwijs of
in afstandsonderwijs. Met
afstandsonderwijs studeer je op
jouw tempo, waar en wanneer
het past. Het studiemateriaal is
aangepast voor afstandsleren.
En je krijgt de nodige begeleiding
vanop afstand. Uiteraard behaal je
dezelfde competenties en hetzelfde
diploma als in de dagopleiding.
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“Ik ben gestart in een
groot kantoor, maar
ondertussen werk ik
als boekhouder op
zelfstandige basis. Ik
werk nu in een kantoor
waar ik de boekhouding
van een onderneming
van A tot Z aanpak. Het
directe klantencontact
in deze job spreekt
mij meer aan.”
Kerim Van Steendam,
zelfstandig boekhouder
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Er staan heel
wat vacatures
open in de
bank- en
verzekeringssector.

De bank- en
verzekeringssector innoveert
aan een razend
tempo

Financiën &
Verzekeringen.

Routineus loketwerk?
Vergeet het maar. Een
job binnen de bank- en
verzekeringssector is
vandaag tien keer zo
uitdagend. Hoe dat
komt? Omdat het
beroep je een waaier aan
carrièremogelijkheden
biedt: van front-office
tot back-office, van
administratief tot
commercieel, van lokaal
tot internationaal …

Routine is met andere
woorden ver zoek. Elke dag
is anders. Jij adviseert de
klanten op maat. Daarvoor
heb je heel wat technische
knowhow nodig. Zo
neem je alle facetten van
de verzekeringswereld
onder de loep, van
A(rbeidsongevallen) tot
Z(iekteverzekering).

Leer effecten verhandelen
als een deskundig
belegger. En kom te
weten hoe je professioneel
advies verstrekt over
woonkredieten, fiscaliteit
en vermogensplanning.

Veelzijdige
jobkansen

De koppeling van
een banktechnische
opleiding aan een
verzekeringsvorming is een
match made in heaven.
Het verhoogt jouw kansen
om door te stromen op
de arbeidsmarkt. Met je
talent, een flinke dosis
gezond verstand en de
juiste competenties klim je
snel op naar je ideale job.
Er staan trouwens heel wat
vacatures open in de banken verzekeringssector.
Ga succesvol aan
de slag als:
→ adviseur kredieten,
beleggingen en/of
immobiliën
→ junior accountmanager
→ junior filiaalhouder
→ schadebeheerder
→ verzekeringsagent of
verzekeringsmakelaar
→ medewerker in
een agentschap of
makelaarskantoor
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Opleidingstabellen.
Financiën & Verzekeringen
Basispakket

semester

studieptn

6

Financiën & Verzekeringen

Studiepunten drukken het gewicht uit
van een opleidingsonderdeel binnen een
opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à
30 uren totale studietijd. De meest recente
versie van de opleidingstabellen vind je op
hogent.be/studiefiches

Beurs en beleggingen

1

Risk- en bankmanagement

1

5

Kredieten aan ondernemingen

1

4

Ziekte- en ongevallenverzekeringen

1

4

Verzekeringen ondernemingsrisico's

1

5

1 of 2

6

Aansprakelijkheidsverzekeringen
Levensverzekeringen

2

5

Brandverzekeringen

2

4

Kredieten aan particulieren

2

4

Toepassingen portefeuillebeheer

2

4

Project particulieren

2

4

Digitale vaardigheden

2

3

semester

studieptn

Commerciële training

1

3

Transport- en kredietverzekeringen

1

3

Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding
Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

Totaal

60

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk
Commerciële training

1

3

Financiële analyse

1

4

Transport- en kredietverzekeringen

1

3

Totaal

64
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Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

15
semester

studieptn

Vermogensplanning

2

4

Personenbelasting

2

4

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting supply chain management

Totaal

62

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing
Financiële analyse

1

Transport- en kredietverzekeringen

1

3

Vermogensplanning

2

4

Personenbelasting

2

Totaal

4

4
69

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting kmo-management
Transport- en kredietverzekeringen

1

Totaal

3
57

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement
Commerciële training

1

3

Financiële analyse

1

4

Transport- en kredietverzekeringen

1

3

Vermogensplanning

2

4

Personenbelasting

2

4

Totaal

72
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Kmomanagement.

Zoek het eens
hogerop. Bekijk het
management vanuit
een “helikopterblik”.
Van vele
markten thuis

Vlaanderen is een echte
kmo-regio. Maar liefst
97% van het totale aantal
Vlaamse ondernemingen
stelt minder dan 50
mensen te werk. Dat
is goed voor 62% van
de tewerkstelling in
Vlaanderen. Aangezien
kmo’s het met minder
mensen doen, zijn
de taken er niet altijd
strikt verdeeld. Gevolg?
Werknemers in een kmo
moeten veelzijdig zijn.
Iets waar deze opleiding
op inspeelt. Wat nog?
Je krijgt inzicht in alle
aspecten van het zakelijk
ondernemen:
→ commercieel beleid
→ strategisch denken
→ duurzaam ondernemen
→ financieel management
→ administratieve
bedrijfsprocessen
→ juridisch beleid
→ HRM
→ marketing
→ innovatie

Managementhelikopterblik,
een heldere kijk
op je bedrijf
Het doel van deze
opleiding? Dat je in
een oogopslag een
heldere kijk hebt op
je bedrijf. Wij noemen
dat de managementhelikopterblik. Waarom?
Je bewaart het overzicht
en je leert de samenhang
zien. En dat zonder de
belangrijke details uit het
oog te verliezen.

Managementvaardigheden
staan centraal. Je leert
functioneren binnen
een team, scherpt je
leidinggevende talenten
aan en versterkt je
onderzoeksvaardigheden.

Veelzijdige
jobkansen

Kmo-management is de
ideale studierichting als dit
je toekomstplan is:
→ Je wil je eigen business
opstarten.
→ Je wil een bestaand
bedrijf overnemen,
bijvoorbeeld het
familiebedrijf.
→ Je wil ondernemen
binnen een bestaande
kmo of organisatie.
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Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

semester

studieptn

Business process management

1

3

Businessproject: onderhandelen

1

3

Marketingmanagement II

1

5

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

Supply chain management

1

3

1 of 2

8

Internationale marketing

2

3

Milieu en veiligheid

2

3

Marketingmanagement I

2

3

Onderzoeksvaardigheden II

2

4

Business project: marketing case

Opleidingstabellen.

Totaal

59

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financiën & verzekeringen

Kmo-management
Basispakket

Studiepunten drukken het gewicht uit
van een opleidingsonderdeel binnen een
opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à
30 uren totale studietijd. De meest recente
versie van de opleidingstabellen vind je op
hogent.be/studiefiches
semester

studieptn

Kmo-management

Business process management

1

Businessproject: onderhandelen

1

3

Marketingmanagement II

1

5

Supply chain management

1

3

Vennootschapsbelasting

1

3

Business project: marketing case

1 of 2

8

Business software I

1 of 2

3

Internationale marketing

2

3

Milieu en veiligheid

2

3

Management accounting

2

4

Marketingmanagement I

2

3

Onderzoeksvaardigheden II

2

4

Totaal

3

69

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting supply chain management
Businessproject: onderhandelen

1

3

Financiële analyse en kredieten

1

5

Sociale wetgeving

1

3

Marketingmanagement II

1

5

Vennootschapsbelasting

1

3

Business project: marketing case

1 of 2

8

Management accounting

2

4

Marketingmanagement I

2

3

Internationale marketing

2

3

Milieu en veiligheid

2

3
6

Businessproject: strategische planning

1

5

Business software II

1

4

Strategie en quality management

1

3

Innovation lab

2

3

Financieel management

2

Businessproject: implementatie

2

5

Personenbelasting

2

HRM

2

4

Totaal

5
75

20

Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

21

semester

“Ik werk graag aan de strategie van
een onderneming en kan nu alle
pijlers van een business toelichten.
Dat was ook de reden waarom ik heb
gekozen voor kmo-management.”

studieptn

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing
Business process management

1

3

Financiële analyse en kredieten

1

5

Sociale wetgeving

1

3

Supply chain management

1

3

Vennootschapsbelasting

1

3

1

5

Financiële en bedrijfskundige administratie I
Business software I

1 of 2

3

Financiële en bedrijfskundige administratie II

2

5

Management accounting

2

4

Milieu en veiligheid

2

3

Personenbelasting

2

5

Financieel management

2

6

Totaal

Frederik De Keyser,
oud-student

72
Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

semester

studieptn

Business process management

1

3

5

Businessproject: onderhandelen

1

3

5

Financiële analyse en kredieten

1

5

1

3

Marketingmanagement II

1

5

1

3

Supply chain management

1

3

1

3

Business project: marketing case

1 of 2

8

Business software I

1 of 2

3

Business software I

1 of 2

3

Business project: marketing case

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement
Business process management

1

3

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk

Businessproject: onderhandelen

1

3

Financiële analyse en kredieten

1

Marketingmanagement II

1

Sociale wetgeving
Supply chain management
Vennootschapsbelasting

1 of 2

8

Management accounting

2

4

Financiële en bedrijfskundige administratie II

2

5

Financiële en bedrijfskundige administratie II

2

5

Marketingmanagement I

2

3

Marketingmanagement I

2

3

Management accounting

2

4

Onderzoeksvaardigheden II

2

4

Internationale marketing

2

3

Internationale marketing

2

3

5

Milieu en veiligheid

2

3

6

Financieel management

2

6

Personenbelasting
Financieel management
Totaal

2
2

86

Totaal

82
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Goede marketeers maken van
producten merken. Brands.
Ze weten die merken af te stemmen
op de behoeften van consumenten.

Marketing.
Gezocht:
strategen

Goede marketeers vertalen
dromen en wensen van
mensen naar concrete
producten en diensten.
Je denkt in strategieën en
je hebt een commercieel
inzicht. Bovendien ben
je altijd op zoek naar
het nieuwste van het
nieuwste. Kortom, jij bent
een marketeer in hart
en nieren. Want goede
marketeers zijn innovators.
Ze ontwikkelen nieuwe
ideeën en werken ze uit
tot sterke oplossingen.
Voorts zijn goede
marketeers in staat om
producten en diensten
succesvol te lanceren.
En er vervolgens voor te
zorgen dat die producten
en diensten vlot blijven
verkopen. Ze slagen er ook
in producten en diensten
efficiënt te verdelen,
correct te prijzen en
gericht te communiceren
via reclamecampagnes,
interactieve sites en
sociale media zoals
Facebook en Twitter.

Waar ligt jouw
marketingpassie?

Alle facetten van
marketing komen in
deze opleiding aan
bod. Zo weet je op het
einde van de rit precies
waar jouw passie ligt: in
communicatie,
marketingtechnologie
of verkoop? Of meer
specifiek in
de dienstenmarketing,
retailmarketing, marketing
intelligence, business-tobusinessmarketing,
non-profitmarketing,
digitale marketing,
internationale marketing …
Speciale aandacht gaat
uit naar datadriven
marketing. De
hedendaagse marketeer
wordt immers overspoeld
door tal van digitale
gegevens. In deze
opleiding leer je hoe je
met al die data omgaat.
Je leert data analyseren,
visualiseren, efficiënt
beheren en helder
rapporteren. Kennis van
datadriven marketing
is een must en een
absolute meerwaarde
voor jouw toekomst.

Gevarieerde
jobkansen

Beschik je over een
gezonde dosis ambitie
en commerciële flair?
Met dit diploma bouw je
ongetwijfeld een mooie
carrière uit. Van frisdranken
tot banken, van artisanale
bieren tot industriële
pompen, van fashion over
events tot sponsors van
grote sportclubs en van
kleine tot grote bedrijven:
zowat elke organisatie heeft
creatieve marketeers nodig.
Zo kan je aan de slag als:
→ brandmanager
→ productmanager
→ advertisingmanager
→ mediaplanner
→ business-tobusinessmarketeer
→ communicatieverantwoordelijke
→ onlinemarketeer
→ eventmanager
→ sales representative
of vertegenwoordiger
(knelpuntberoep)
→ commercieel
medewerker
(knelpuntberoep)
→ inkoopverantwoordelijke
→ marktonderzoeker
→ trademarketeer

24
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Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

semester

studieptn

Marketingcommunicatie I

1

3

Verkooptraining I

1

3

Internationale marketing

1

4

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit,
supply chain management, milieu- en duurzaamheidsmanagement

Frans IV

1

4

1 of 2

3

Prijsbeleid

2

3

Opleidingstabellen.

Marktonderzoek I

2

4

Productbeleid

2

Marketing

Vooropl. bachelor rechtspraktijk

Website management

Basispakket

Totaal

3
81

Marketingcommunicatie I

1

3

Verkooptraining I

1

3

semester

studieptn

Internationale marketing

1

4

Consumentenpsychologie

1

3

Frans IV

1

4

Digital marketing

1

3

Prijsbeleid

2

3

Business-to-business marketing

1

3

Marktonderzoek I

2

4

Retailmarketing

1

4

Productbeleid

2

3

Database marketing

1

3

Totaal

Dienstenmarketing

2

3

Grafisch design

2

3

Marketing Intelligence I

2

3

Marketingcommunicatie II

2

5

Marketing

Verkoopmanagement
Marketingproject

Keuzemodule Communicatie, Marketing & Technologie of Verkoop

2

4

Academiejaar

10

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financiën & verzekeringen
Marketingcommunicatie I

1

3

Internationale marketing

1

4

Frans IV

1

4

1 of 2

3

Website management
Prijsbeleid

2

3

Marktonderzoek I

2

4

Productbeleid

2

semester

studieptn

Marketingcommunicatie III

1

7

Online marketing skills

1

3

1

10

1

7

Website management

3

Totaal

Module Communicatie

78

Totaal

3
78

Module Marketing & Technologie
Marketing & Technologie

Verkooptraining II
Sales Intelligence

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting kmo-management
Verkooptraining I

Module Verkoop

1

1
1 of 2

3
3
60
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Jobkansen

Milieuen duurzaamheidsmanagement.

Jouw ambitie?
Mee bouwen aan
een betere wereld
voor de huidige
en volgende
generaties.
In deze opleiding
leer je organisaties
begeleiden om in te
zetten op duurzaamheid
en hun milieu-impact
te verkleinen. Je krijgt
vakken als duurzame
ontwikkeling, mondiale
milieuproblematiek,
mobiliteit en duurzaam
ondernemen. We
verdiepen ons ook in het
beleid en de regelgeving
rond klimaat en milieu.
En ook chemie en fysica
behoren tot het pakket.
Want om milieuprocessen
te begrijpen heb je een
stevige wetenschappelijke
basiskennis nodig. Maar
wees gerust: voorkennis is
niet vereist.

Je gaat in op alle
milieucompartimenten
(bv. water, bodem en lucht)
en je bestudeert zowel
de wetenschappelijke
achtergrond van de
problematiek als de
mogelijke technologische
en wettelijk correcte
oplossingen.

Je kan aan de slag als
milieucoördinator in
een bedrijf of in een
consultancybureau. Maar
ook als milieudeskundige
in je gemeente, bij een
overheidsinstelling
of een ngo.

Naast je bachelordiploma
ontvang je ook het attest
van milieucoördinator
niveau B. Daarnaast leg
je zelf nog een extra
accent in je opleiding met
het keuzetraject. Ga je
voor een extra attest van
preventieadviseur niveau 2?
Of kies je ervoor om je
verder te bekwamen als
duurzaamheidscoach?

In bedrijven worden de
functies milieucoördinator
en preventieadviseur
vaak gecombineerd door
een en dezelfde persoon.
Voor beide functies heb
je een officieel erkend
attest op zak. Daarmee
kan je solliciteren voor
de prestigieuze job
van ESQ (environment,
safety, quality), QHSE
(quality, health, safety
& environment) of SHE
manager (safety, health &
environment). Je zult zien:
tal van bedrijven zijn op
zoek naar zo’n witte raaf.

Moeilijke keuze? Geen
probleem: je kan beide
deelopleidingen ook apart
opnemen als micro degree
na je bachelor. Zo kan je
uiteindelijk alsnog voor
beide gaan.

Ook in duurzame
ontwikkeling zijn er heel
wat mogelijkheden. Zo kan
je overheidsorganisaties
en bedrijven helpen
over te schakelen naar
duurzaam ondernemen.
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Milieu- en duurzaamheidsmanagement
Milieu- en duurzaamheidsmanagement

semester

studieptn

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen,
kmo-management, marketing, rechtspraktijk, supply chain management
Chemie

1

6

Beleid en regelgeving klimaat en milieu

1

5

Duurzame ontwikkeling

1

3

Ruimtelijke ordening

1

4

Energie

1

3

Zorgsystemen

1

3

Bedrijfsinterne milieuzorg

1

5

Controle en remediëring

1

3

Partim Ecologie

1

3

Partim Wetgeving

1

1

Partim Case natuur

Academiejaar

2

Natuur

Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen

Opleidingstabellen.

Studiepunten drukken het gewicht uit
van een opleidingsonderdeel binnen een
opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à
30 uren totale studietijd. De meest recente
versie van de opleidingstabellen vind je op
hogent.be/studiefiches

1 of 2

3

Mondiale milieuproblematiek

2

3

Mobiliteit

2

3

Fysica en procestechnologie

2

4

Technologie milieucompartimenten I (lucht/water)

2

6

Technologie milieucompartimenten II (bodem/afval/mest/geluid)

2

5

Wetgeving milieucompartimenten

2

5

Projecten milieu I

2

5

Projecten milieu II

2

5

Project duurzaamheidsassessment

2

7

Keuzetraject preventieadviseur niveau 2 of duurzaamheidscoach
→ Keuzetraject preventieadviseur niveau 2

(32)

Uitbouw van een welzijnsbeleid

1

4

Risicobeheersing

1

4

Veiligheid

1

5

Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten

1

5

Change management en communicatievaardigheden

1

3

Duurzaam ondernemen: partim MVO

2

2

Project I preventieadviseur

2

3

Project II preventieadviseur

2

6

→ Keuzetraject duurzaamheidscoach (nieuw vanaf academiejaar 2023-2024)

(30)

Juridische en financiële aspecten van duurzaam ondernemen

1

3

People

1

3

Planet

1

3

Prosperity

1

3

Peace en Partnership

1

3

Duurzame ondernemingsinnovatie

1

3

Change management en communicatievaardigheden

1

3

Waardecreatie meten en rapporteren

1

3

Project duurzaamheidscoach

2

6

Bachelorproef
Totaal

2

8
122-124

30

31

Wanted:
praktijkjurist
Wat wordt
er van jou als
praktijkjurist
verwacht?

Rechtspraktijk.

Mensen met
een degelijke
praktijkkennis
van de rechtsregels zijn
erg gegeerd
vandaag.
Je verdiept je graag
in regels. "Recht zal
geschieden!” is zonder
meer een van je favoriete
leuzen. Bovendien
ben je empathisch en
praktisch ingesteld.
Rechtspraktijk is jou op
het lijf geschreven. In deze
afstudeerrichting verdiep
je je in het complexe en
snel veranderende recht.
Je leert op een praktische
en probleemoplossende
manier met juridische
bronnen om te gaan. Als
praktijkjurist verwerf je een
brede, juridische kennis.

→ Je past de juiste regels
in de juiste situaties toe.
→ Je reikt oplossingen
aan op een vlotte en
heldere manier en
altijd to-the-point.
→ Je beschikt niet
alleen over een flinke
dosis rationaliteit en
doorzettingsvermogen,
maar ook emotionele
intelligentie typeert
jou ten voeten uit.

Een brede,
juridische kennis
gekoppeld aan
de praktijk
Juridische vakken staan
centraal in de opleiding
rechtspraktijk. Alle
belangrijke takken van het
recht komen uitgebreid
aan bod. Maar: theorie
staat hier niet gelijk aan
saai. Encyclopedische
kennis zonder realistische
context is uit den boze.
Daarom koppelen we de
theorie steeds terug naar
de praktijk. Als je een
wettekst bestudeert, weet
je ook waarom die bestaat
en wat je ermee kan doen.

De vraag naar bachelors
met een degelijke
praktische juridische
opleiding is groot.
Waar kan je als werknemer aan de slag?
→ In de traditionele
juridische sector zoals
in een advocaten- of
notariskantoor of bij een
gerechtsdeurwaarder.
→ Bij de griffies van
de rechtbanken, de
administratieve diensten
van het parket, de
justitiehuizen en de
gerechtelijke politie.
→ Bij juridische afdelingen
van bedrijven,
banken, verzekeringsmaatschappijen, OCMW,
enzovoort.
Als rechtspracticus voer
je voorbereidend werk
uit. Je doet opzoekingen
in rechtspraak en
wetgeving, maakt
juridische documenten op
en formuleert adviezen.
Liever als zelfstandige
aan de slag? Jouw
mogelijkheden:
research verrichten,
documenten in goede
banen leiden of advies
op maat formuleren voor
alle mogelijke natuurlijke
en rechtspersonen.
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Opleidingstabellen.

Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

semester

studieptn

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit
Verzekeringsrecht

2

Totaal

5
57

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financiën & verzekeringen
Vennootschapsrecht

2

Economisch en financieel recht

2

3

Fiscaliteit ondernemen

2

5

Totaal

4

64

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting kmo-management

Rechtspraktijk
3

Vermogensplanning en fiscale procedures

1

Verzekeringsrecht

2

5
5

Publiekrecht

1

Personen en familierecht

1

3

Administratief recht

1

5

Strafprocesrecht

1

3

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting supply chain management,
marketing, milieu- en duurzaamheidsmanagement

Familiaal vermogensrecht

1

5

Vermogensplanning en fiscale procedures

1

5

Project overheid

1

7

Personenbelasting

2

4

Insolventierecht

1

4

Arbeidsrecht

2

5

Sociale zekerheidsrecht

1

4

Vennootschapsrecht

2

4

Strafrecht en jeugdrecht

2

3

Economisch en financieel recht

2

3

Project rechtbank

2

7

Fiscaliteit ondernemen

2

5

Gerechtelijk privaatrecht

2

4

Verzekeringsrecht

2

Internationaal en Europees recht

2

4

Totaal

Totaal

62

5
83
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Supply chain
management.

Logistiek is een
internationaal
gebeuren. Je
kansen reiken
verder dan onze
landsgrens.

De troeven

Supply chain
management,
een logische
keuze

Vraag jij je vaak af welke
weg goederen afleggen
tot aan een warenhuis?
Wil je graag weten hoe
zo’n proces van producent
tot eindgebruiker
precies verloopt? Dan
is de opleiding supply
chain management voor
jou de logische keuze.

Alle elementen van de
logistieke keten komen
aan bod. Van goederen
inkopen, opslaan, overslaan
tot de verzending, zowel
nationaal als internationaal.
Je leert alles over hoe je
een logistieke keten zo
duurzaam mogelijk maakt.
En hoe je daarvoor alle
transportmogelijkheden
inzet: goederenvervoer
over de weg, het spoor, via
de lucht en op het water.

→ Je leert multimodaal
denken. Je wikt en
weegt de verschillende
mogelijkheden en
neemt snel de juiste
beslissing. Een onmisbare
vaardigheid als je een
transport organiseert,
de documenten
ervan opmaakt en de
douaneverrichtingen
verwerkt.
→ Peoplemanagement
heeft voor jou geen
geheimen meer. Je zal
in deze opleiding dan
ook hard werken aan je
communicatieve skills.
Een cruciale eigenschap
om mensen te
managen, ondersteunen
en motiveren.
→ En IT? Ook dat vormt
een essentieel onderdeel
van het programma.
Een vereiste als je later
logistieke processen
wil optimaliseren.
Je leert werken met
business software zoals
ERP, WMS en TMS.

→ Logistiek is een
internationaal gebeuren.
Je kansen reiken verder
dan onze landsgrens.
Dat staat buiten kijf. Het
opleidingsprogramma
voldoet aan verschillende
kwaliteitslabels die
je diploma Europese
erkenning geven, zoals
het ELA-certificaat.

Gevarieerde
jobkansen

De vraag naar bachelors
met een degelijke logistieke
vorming is groot. Heel
wat vacatures raken zelfs
niet ingevuld. Bovendien
is het werkterrein heel
gevarieerd. Zo kan je
bijvoorbeeld werken in de
transportsector: voor een
wegtransportfirma, een
rederij, op de luchthaven,
bij het spoor of voor
een expediteur die alle
transport voor een ander
bedrijf organiseert.

Je kan ook aan de slag
bij tal van firma’s die
goederen opslaan en
behandelen zoals naties,
stouwers, terminal
operators, distributiecentra,
open overslagbedrijven,
enzovoort. Bij firma’s die
zelf goederen produceren
en verdelen. En ten
slotte bij retailketens die
goederen verdelen over
hun verschillende winkels.

Niet alleen is de
arbeidsmarkt heel
gevarieerd. Dat geldt
ook voor de jobinhoud.
Waar gaat jouw interesse
naartoe? Naar operationeel
management, het
optimaliseren van
processen binnen
projectmanagement
of naar teamleader?
Aan jou de keuze!
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Supply chain management
Basispakket

semester

studieptn

Supply chain management

Opleidingstabellen.

Transportgeografie

1

3

Maritiem vervoer, binnenvaart en havens

1

5

Spoor- en luchttransport

1

3

Français appliqué à la logistique I

1

4

English for logistics I

1

3

Supply Chain Execution

1

3

Project Logistiek management: Optimalisation

1

4

Logistics lab

Studiepunten drukken het gewicht uit
van een opleidingsonderdeel binnen een
opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à
30 uren totale studietijd. De meest recente
versie van de opleidingstabellen vind je op
hogent.be/studiefiches

1 of 2

3

Supply Chain Basis

2

4

Wegtransport

2

5

Douane, btw en accijnzen - introductie

2

3

Français appliqué à la logistique II

2

3

English for logistics II

2

4

Project Logistiek management: Resilient supply chain management

2

4

semester

studieptn

Internationale handel

1

3

Business Process Management

1

3

Goederen- en transportverzekering

1

4

Partim ERP en WMS

2

3

Partim TMS

2

1

Partim Verdieping spreadsheettoepassing

2

2

Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding
Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

Business software

Supply Chain Planning
* Je kan dit opleidingsonderdeel in het Nederlands of in het Engels volgen

Totaal

2

3
70
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Extra pakket afhankelijk van de vooropleiding

39
semester

studieptn

1

3

Partim ERP en WMS

2

3

Partim TMS

2

1

Partim verdieping spreadsheettoepassing

2

2

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financiën & verzekeringen
Business Process Management
Business software

Supply Chain Planning

2

Totaal

3
63

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting kmo-management
Internationale handel

1

3

Goederen- en transportverzekering

1

4

Totaal

58

Vooropl. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing,
milieu- en duurzaamheidsmanagement en rechtspraktijk
Internationale handel

1

3

Financieel management

1

3

Business Process Management

1

3

Goederen- en transportverzekering

1

4

Partim ERP en WMS

2

3

Partim TMS

2

1

Partim verdieping spreadsheettoepassing

2

2

Business software

Supply Chain Planning
Totaal

2

3
73

Het opleidingsprogramma
voldoet aan verschillende
kwaliteitslabels die je diploma
Europese erkenning geven,
zoals het ELA-certificaat. Maar
het biedt ook toegang tot
het beroep van bijvoorbeeld
zelfstandig expediteur.
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Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
T 09 243 22 00
info@hogent.be
hogent.be

Contact.

Campus Mercator
Henleykaai 84
9000 Gent
T 09 243 20 16
Campus Aalst
Arbeidstraat 14
9300 Aalst
T 09 243 38 00

Colofon
Hoofdredactie
Kristien Lievens
Redactie
Zjef De Loose
Vormgeving & fotografie
skinn branding agency
Druk
L.capitan
Gedrukt met vegetale inkten op
100% gerecycleerd Nautilus papier
en met elektriciteit afkomstig
uit CO2 neutrale bronnen.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met
de studietrajectbegeleider
van de afstudeerrichting

Verantwoordelijke uitgever
Directie Communicatie
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent

Meer info & contactgegevens
hogent.be/studietrajectbegeleiders

De informatie in deze brochure is
bijgewerkt tot 15 februari 2022.

Verder of opnieuw studeren?
We zijn er voor jou. Het hele jaar door.
Verken ons volledige opleidingsaanbod en
ontdek het allemaal op hogent.be/verder-studeren

hogent.be

