
Keuzevakken OFM – AJ 2020-21
15 studiepunten – Durf te kiezen!

Welkom bij de presentatie omtrent keuzevakken in academiejaar 2020-2021.
Zoals je weet kan je 15 studiepunten uit jouw opleiding zelf invullen.
Wil je je graag verder verdiepen in jouw vakgebied en specialisaties opbouwen?
Of leer je graag iets helemaal nieuw en ga je dus jouw kennis eerder verbreden?
Deze keuzevakken stellen jou in staat om extra richting te geven aan jouw 
persoonlijke professionalisering.
Durf dus te kiezen.
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• Deze introductie is bestemd voor elke student die in Academiejaar 2020-2021 het vak 
‘Keuze 1’, ‘Keuze 2’ en/of ‘Keuze 3’ opneemt.

> Ook studenten die normaliter op Erasmus vertrekken vragen we om deze keuzes door te geven.

• Opgelet: om een keuzevak te mogen opnemen dien je reeds voor minimum 40 
studiepunten geslaagd te zijn. Studenten uit 1OFM mogen echter reeds hun voorkeuren 
qua keuzevak(ken) doorgeven.
- Wie na de tweede zittijd geen 40 studiepunten heeft verworven zal echter niet kunnen worden 

ingeschreven voor deze keuzevakken.
 Vrijstellingen worden inbegrepen bij het totaal van deze 40 studiepunten.
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Intro

Deze introductie is bestemd voor iedereen die volgend academiejaar een keuzevak 
dient op te nemen.
Keuzevakken zijn standaard opgenomen in schijf 2 en schijf 3.
Studenten met een persoonlijk of verkort traject dienen dit na te gaan in hun eigen 
trajectvoorstel of te bespreken met hun trajectcoach.
We vragen ook studenten die normaliter op Erasmus vertrekken om ook hun keuzes 
door te geven. In het geval deze buitenlandse ervaring niet zou kunnen doorgaan 
wordt ook met deze studenten hun voorkeur rekening gehouden.

Om een keuzevak te mogen opnemen dien je voor minstens 40 studiepunten te zijn 
geslaagd.
Studenten uit 1OFM vragen we wel reeds om hun voorkeuren door te geven ook al is 
dat op dit moment nog niet het geval gezien de tweede examenperiode nog moet 
starten.
Wie na de tweede zittijd echter geen 40 studiepunten heeft verworven zal niet 
kunnen worden ingeschreven voor een keuzevak.
Voor studenten in een persoonlijk of verkort traject worden vrijstellingen inbegrepen 
in deze berekening. Wie bvb. voor een vak van 5 studiepunten werd vrijgesteld dient 
minstens 35 bijkomende studiepunten te verwerven binnen deze opleiding.
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Inspireren – “Try new things”

Het opzet van deze keuzevakken berust op 3 peilers.
Allereerst willen we dat je als student wordt geïnspireerd.
Je krijgt de mogelijkheid om iets nieuw uit te proberen en aan de slag te gaan met 
vernieuwende inzichten.
Je kan kiezen voor een verbredend keuzevak waarbij je buiten de muren van jouw 
eigen afstudeerrichting stapt.
Zo kan je als student HRM kiezen voor een inleidend eventvak en omgekeerd.
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Profileren – “Keep calm because I’m a specialist”

Keuzevakken bieden je ook de mogelijkheid jezelf beter te profileren.
Door het maken van een doordachte keuze is het mogelijk jezelf te differentiëren van 
vele medestudenten.
Je kan een specialist worden in een bepaald vakgebied en deze troeven ook uitspelen 
in jouw eigen personal branding.
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Excelleren – “Average is the enemy of excellence”

Maar keuzevakken bieden je ook de mogelijkheid om te excelleren.
Kies je voor een verdiepend keuzevak, dan leer je de kneepjes van jouw vakgebied 
nog beter kennen.
Deze keuzevakken stellen je in staat om extra vaardigheden te ontwikkelen of 
fijngevoeligheden van een specifieke niche te ontdekken.
Bovendien bieden ze ook de nodige uitdaging om het onderste uit de kan te halen en 
diepgaandere expertise te vergaren.
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• Na een interne evaluatie van de keuzevakken voeren we volgende aanpassingen door:
- Uitgebreide informatie over keuzevakken via https://www.officemanagement.gent/keuzes
- Wijziging keuzevakken

 Français des Affaires pour Experts wordt Cross Language Lab
> Vanaf nu combinatie Frans en Engels met mogelijkheid tot behalen C1-niveau voor één van beide talen!

 Leisure Management wordt Sports & Culture
> Duidelijkere focus op de niches “sport” en “cultuur”
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Nieuw in academiejaar 2020-2021

Ieder jaar worden onze keuzevakken geëvalueerd door zowel docenten als opleiding. 
Dit doen we om elk jaar opnieuw het aanbod te versterken of keuzevakken beter aan 
te pakken. Dit academiejaar is de website omtrent keuzevakken geoptimaliseerd om 
een nog duidelijker stappenplan weer te geven en bovendien wordt elk keuzevak 
geïntroduceerd aan de hand van een korte video. Zeker het bekijken waard.
Deze website is terug te vinden via officemanagement.gent/keuzes

We introduceren ook twee nieuwe keuzevakken. Enerzijds doet Cross Language Lab 
haar intrede ter vervanging van Français des Affaires pour Experts. In Cross Language 
Lab gaan we met zowel Frans als Engels aan de slag en krijg je de mogelijkheid om 
voor één van beide talen een C1-attest te behalen. Wie dus graag nog een stapje 
verder gaat op vlak van talen kan hier zijn honger stillen.

Het keuzevak Leisure Management maakt dan weer plaats voor Sports & Culture. In 
dit nieuwe keuzevak leggen we een duidelijke focus op enerzijds sportieve 
evenementen en anderzijds culturele evenementen. We ontdekken hoe beide 
sectoren worden georganiseerd, samenwerken met de overheid en welke 
aandachtspunten er liggen bij het organiseren van evenementen in deze sectoren. Dit 
op een heel interactieve manier.
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• Na een interne evaluatie van de keuzevakken voeren we volgende aanpassingen door:
- Uitgebreide informatie over keuzevakken via https://www.officemanagement.gent/keuzes
- Wijziging keuzevakken

 Français des Affaires pour Experts wordt Cross Language Lab
> Vanaf nu combinatie Frans en Engels met mogelijkheid tot behalen C1-niveau voor één van beide talen!

 Leisure Management wordt Sports & Culture
> Duidelijkere focus op de niches “sport” en “cultuur”

- Groter aanbod van keuzevakken in semester 2
 Interessant voor PDT-studenten, verkorte trajecten en februaristarters

- Harde(re) volgtijdelijkheden voor bepaalde keuzevakken
 Bvb. je kan geen Business Events volgen indien je niet bent geslaagd voor Inleiding Event Management
 Dit om de nodige voorkennis bij een keuzevak te garanderen

> Hierdoor kunnen we ook meer ‘in de diepte’ duiken en meer expertise opbouwen
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Nieuw in academiejaar 2020-2021

Bijkomend zorgden we ook voor een groter aanbod aan keuzevakken in semester 2.
Wie graag de keuzevakken Customer Experience of Digital Masters Lab wilt volgen 
krijgt de mogelijkheid dit ook in semester 2 te doen.
Dit aanbod is zeker interessant voor studenten met een persoonlijk deeltraject en 
voor studenten in verkort of februaritraject.

Daarnaast werd er ook gewerkt aan de volgtijdelijkheden van onze keuzevakken. Voor 
sommige keuzevakken zijn deze iets strenger geworden.
Zo kan je bvb. Business Events enkel volgen wanneer je reeds bent geslaagd voor 
Inleiding Event Management.
Deze volgtijdelijkheden zijn nodig om de nodige voorkennis te garanderen en op die 
manier nog diepgaander te kunnen werken zonder in herhaling te treden.
Houd er bij jouw keuze dus steeds rekening mee dat je mogelijks voor bepaalde 
vakken reeds moet zijn geslaagd om het vak te kunnen opnemen.
Je hebt uiteraard nog de mogelijkheid om dit academiejaar tijdens tweede of derde 
examenperiode voor deze vakken te slagen.
Op de website officemanagement.gent/keuzes zal je de volgtijdelijkheden per 
keuzevak ook terugvinden.
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• Een MDT-student 2OFM neemt standaard 1 keuzevak op in semester 3 of 4.
 Het staat je echter vrij om reeds een extra keuzevak op te nemen, bvb. in functie van Erasmus

> Bvb. in functie van Erasmus (5 stp. minder op te nemen in het buitenland)
> Bvb. in functie van een extra vreemde taal (hier dien je reeds niveau 1 en 2 op te nemen in Schijf 2)

• Een MDT-student 3OFM neemt standaard 2 keuzevakken op in semester 5.

• Een PDT-student wordt aangeraden eerst andere vakken op te nemen indien mogelijk 
vooraleer keuzevakken worden opgenomen. Bespreek dit met jouw trajectcoach.
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Algemeen

Een modeltraject student die volgend academiejaar in 2OFM zit neemt standaard 1 
keuzevak op in semester 3 of 4.
Een modeltraject student die volgend academiejaar in 3OFM zit neemt standaard 2 
keuzevakken op in semester 5.

Je bent echter steeds vrij om bijvoorbeeld in jouw tweede schijf reeds 2 keuzevakken 
op te nemen.
Dit kan interessant zijn voor wie het jaar nadien een vak minder wilt opnemen tijdens 
zijn of haar buitenlandse studie.
Ook voor studenten die een taal kiezen kunnen op die manier reeds twee niveaus in 
schijf 2 opnemen.

PDT-studenten raden we aan om hun eigen traject goed uit te stippelen en bij 
voorkeur eerst andere vakken op te nemen indien mogelijk alvorens keuzevakken toe 
te voegen. Keuzevakken kunnen later immers in elk mogelijk semester worden 
toegevoegd. Bespreek dit gerust met jouw trajectcoach.
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• De keuzevakken Spaans, Duits en Chinees dienen op drie niveaus te worden 
opgenomen. De student besteedt dus alle 15 studiepunten aan één taal en volgt de 
lessen van deze taal gedurende drie semesters (semester 3 + 4 + 5).

• Waarom? Je kan voor een extra taal slechts een professioneel niveau behalen wanneer je 
min. 3 semesters deze taal volgt.
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Een extra vreemde taal?

Studenten die willen kiezen voor een extra vreemde taal – in dit geval Spaans, Duits 
of Chinees – zullen dit keuzevak op drie niveaus moeten opnemen.
Het is namelijk niet de bedoeling dat je slechts 1 semester zo’n vreemde taal volgt 
maar wel degelijk 3 opeenvolgende semesters.
Alle 15 studiepunten voor keuzevakken worden bijgevolg aan zo’n extra vreemde taal 
gespendeerd.

Deze maatregel komt vanuit de optiek dat je een extra taal slechts op professioneel 
niveau kan beheersen wanneer je hier minimum 3 semesters mee aan de slag gaat. 
Door zo’n vreemde taal slechts 1 semester te volgen kan je deze taal niet inzetten 
voor professionele doeleinden.
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Cross Language Lab*
Semester 1

Participatiestage*
Semester 2

3D Printing
Semester 1

Comunicación Comercial
Semester 1 + 2 + 3

Arteveldemobiliteit
Semester 1 of 2

Inleiding Event Management
Semester 2

Geschäftskommunikation
Semester 1 + 2 + 3

Customer Experience*
Semester 1 of 2

Inleiding HRM
Semester 1

Chinese
Semester 1 + 2 + 3

Digital Masters Lab*
Semester 1 of 2

Introduction Project Management
Semester 1 of 2

Talent & People Management*
Semester 1

Graphic Media 
Management Choice*

Semester 1

Keuzevakken OFM – AJ 2020-2110 |

Aanbod keuzevakken Languages

*Opgelet: op dit keuzevak zijn volgtijdelijkheden van toepassing

Het aanbod aan keuzevakken wordt uitgebreider toegelicht op de website 
officemanagement.gent/keuzes.
In deze slides geef ik echter reeds een kort overzicht van de beschikbare vakken.
Voor Languages bieden we standaard 14 verschillende keuzevakken aan.
Voorop staan Cross Language Lab, beschikbaar voor 3BAL, een extra vreemde taal of 
verdieping in marketing, digitale of grafische vaardigheden.
Verbreden kan dan weer via inleidende vakken uit EPM en HRM.
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Coaching in HR context*
Semester 1

Participatiestage*
Semester 2

3D Printing
Semester 1

Cross Language Lab*
Semester 1

Arteveldemobiliteit
Semester 1 of 2

Inleiding Event Management
Semester 2

Comunicación Comercial
Semester 1 + 2 + 3

Customer Experience*
Semester 1 of 2

Global Citizenship*
Semester 1 of 2

Geschäftskommunikation
Semester 1 + 2 + 3

Digital Masters Lab*
Semester 1 of 2

Introduction Project Management
Semester 1 of 2

Chinese
Semester 1 + 2 + 3

Graphic Media 
Management Choice*

Semester 1
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Aanbod keuzevakken Human Resources Management

*Opgelet: op dit keuzevak zijn volgtijdelijkheden van toepassing

Voor Human Resources Management ligt de nadruk op Coaching in HR en 
verdiepende of verbredende taalvakken.
Ook hier is verdieping mogelijk voor marketing, digitale of grafische vaardigheden en 
verbreding via inleidende vakken uit EPM.
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Business Events*
Semester 1

Participatiestage*
Semester 2

3D Printing
Semester 1

Sports & Culture*
Semester 1

Arteveldemobiliteit
Semester 1 of 2

Inleiding HRM
Semester 1

Audiovisuele Technieken*
Semester 1

Global Citizenship*
Semester 1 of 2

Comunicación Comercial
Semester 1 + 2 + 3

Customer Experience*
Semester 1 of 2

Cross Language Lab*
Semester 1

Geschäftskommunikation
Semester 1 + 2 + 3

Digital Masters Lab*
Semester 1 of 2

Graphic Media 
Management Choice*

Semester 1

Chinese
Semester 1 + 2 + 3
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Aanbod keuzevakken Event & Project Management

*Opgelet: op dit keuzevak zijn volgtijdelijkheden van toepassing

Voor EPM zetten we verdieping voorop via Business Events, Sports & Culture en 
Audiovisuele Technieken.
Bijkomend kan ook hier worden verdiept op vlak van marketing, digitale en grafische 
vaardigheden.
Wie kiest voor verbreding kan kiezen voor een taalvak of een inleiding in HRM.
Zoals eerder gezegd is meer informatie terug te vinden via de website 
officemanagement.gent/keuzes.
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• Voorkeuren doorgeven mogelijk 
vanaf maandag 4 mei 10u00 tot woensdag 13 mei 23u59

• Stap 1: Voorkeur doorgeven via officemanagement.gent/keuzes
- Deadline: 13 mei!

• Stap 2: Publicatie toewijzing keuzevak(ken)
- Ten laatste 30 juni

• Stap 3: Inschrijving: 
- MDT vanaf juli 2020
- PDT vanaf september 2020
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Hoe inschrijven?

Hoe kan je nu inschrijven voor deze keuzevakken? 
Allereerst vragen we jou om de keuzevakken door te sturen die jouw voorkeur 
krijgen.
Het formulier om jouw voorkeur aan te duiden vind je terug op de website 
officemanagement.gent/keuzes

Dit formulier zal openstaan tussen maandag 4 mei 10u00 en je krijgt tot om dit in te 
vullen tot en met woensdag 13 mei.
Waarom staat dit formulier niet vroeger open? Dit is zodat iedereen de mogelijkheid 
krijgt hier grondig over na te denken en reeds vragen te stellen aan zijn/haar 
trajectcoach.
Het maken van de juiste keuze is heel belangrijk, overweeg dus zeker goed alle opties 
alvorens jouw keuze door te geven.

Ten laatste 30 juni publiceert de opleiding een lijst met de aan jou toegewezen 
keuzevakken. Vervolgens kan je als modeltraject student (weliswaar indien je in juni 
reeds slaagde voor elk vak) inschrijven voor volgend academiejaar vanaf juli 2020. 
Voor PDT-studenten of studenten die nog een tweede examenkans moeten benutten 
kan dit vanaf september 2020. Precieze data worden later nog gecommuniceerd.
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• Voorkeuren:
- We vragen om minimum 1 extra keuzevak door te geven gezien de vraag voor sommige keuzevakken 

mogelijks groter is dan het aanbod.

- We vragen om bij inschrijving te kiezen voor het toegewezen keuzevak (zoals vermeld in de lijst die wordt 
gepubliceerd). Het is niet collegiaal om plots een ander keuzevak te kiezen en zo plaatsen van anderen af 
te nemen.
 Wil je jouw keuzevak wijzigen? Dit is mogelijk vanaf september tijdens een PDT-sessie of via schriftelijke aanvraag bij 

trajectbeheer. (afhankelijk van aantal beschikbare of vrijgekomen plaatsen)

- Je doorgegeven keuzes zijn niet bindend voor de opleiding (onder voorbehoud van voldoende 
inschrijvingen + geschikte docent + organisatie). Raadpleeg daarom zeker de gepubliceerde lijst met 
toewijzing van keuzevakken.

• Geen keuzes doorgegeven?
- Helemaal achteraan de lijst (keuzevak kiezen = tijdens PDT-sessie in september) en op basis van de nog 

beschikbare plaatsen.

Keuzevakken OFM – AJ 2020-2114 |

Belangrijk!

Er zijn echter nog een aantal belangrijke aandachtspunten waar ik graag jullie 
aandacht op vestig.
Allereerst zal je merken dat we jullie vragen om 1 extra keuzevak door te geven dat 
jullie tweede of derde voorkeur krijgt.
Voor sommige keuzevakken zal de vraag namelijk groter zijn dan het aanbod en de 
mogelijkheid bestaat dus dat jouw eerste voorkeur niet mogelijk zal zijn en we je 
bijgevolg jouw tweede keuze moeten geven.

Daarbij vragen we ook om bij inschrijving te kiezen voor het keuzevak dat jou is 
toegewezen zoals vermeld op de lijst die eind juni wordt gepubliceerd.
Het spreekt immers voor zich dat wanneer je een ander keuzevak zou aanduiden, dat 
je hiermee de plaats voor één van jouw medestudenten zou afnemen.
De opleiding zal ook toezien hierop en jouw traject nog niet goedkeuren wanneer je 
een ander keuzevak hebt aangeduid dan toegewezen.

Uiteraard zal het nog mogelijk zijn om jouw keuze te wijzigen maar dit pas vanaf 
september tijdens een PDT-sessie of via schriftelijke aanvraag bij trajectbeheer.
Pas op dat moment zal kunnen worden bekeken welke keuzevakken nog vrije 
plaatsen hebben en voor welke keuzevakken je alsnog kan inschrijven.
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Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om nu reeds grondig jouw 
keuze te overwegen zodat een minimum aan wijzigingen nodig is.

Ook wil ik duiden op het feit dat jouw doorgegeven keuzes niet bindend zijn voor de 
opleiding.
De organisatie van deze keuzevakken is afhankelijk van een aantal factoren zoals het 
maximum aantal inschrijvingen, beschikbaarheid van een docent of andere praktische 
overwegingen.
Het is ook om die reden dat we jou vragen om een extra keuzevak naar eigen 
voorkeur door te geven.
Op die manier krijg je immers de mogelijkheid om meteen zelf een ander keuzevak 
toegewezen te krijgen indien nodig.
We proberen echter zoveel mogelijk capaciteit per keuzevak te voorzien als nodig, 
daarom dat we reeds in deze fase jullie voorkeuren opvragen. Op die manier kunnen 
wij beter de vraag inschatten.

Heb je helemaal geen keuzes doorgegeven tegen 13 mei? Dan zal je helemaal 
achteraan de lijst worden geplaatst en zal je pas tijdens een PDT-sessie in september 
jouw keuzevakken kunnen vastleggen op basis van de beschikbare plaatsen.
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• Inschrijven voor een modeltraject
- Via HA/SPA-module in Digitaal Secretariaat! Je vult zelf je keuze in! 

Gewijzigd zonder overleg? Trajectbeheer keurt jouw traject niet goed. 

• Inschrijven voor een PDT-traject
- Enkel tijdens verplichte PDT-sessie! 

Gewijzigd zonder overleg? Trajectbeheer keurt jouw traject niet goed.
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Hoe inschrijven?

Hoe je kan inschrijven voor volgend academiejaar wordt later, na de 
puntenbekendmaking van dit semester, nog uitgebreid gecommuniceerd.
Voor modeltraject studenten zal dit digitaal verlopen via de HA/SPA-module in het 
Digitaal secretariaat. Daar kan je zelf jouw toegewezen keuzevak aanduiden.
Voor PDT-studenten zal dit verlopen tijdens een PDT-sessie op de campus vanaf 
september.

Zoals eerder vermeld zal trajectbeheer jouw traject enkel goedkeuren na aanduiding 
van het aan jou toegewezen keuzevak.
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• Contacteer jouw trajectcoach voor een gesprek.

• Geef je geen keuzes door voor 13 mei, weet dan dat je pas tijdens de PDT-sessies in 
september jouw keuzevakken zal kunnen kiezen op basis van de nog beschikbare 
plaatsen.
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Moeilijke keuze?

Vind je het moeilijk om de juiste keuze te maken?
Weet dan dat je steeds jouw trajectcoach mag contacteren.
Je kan ofwel jouw concrete vragen stellen of je kan een online gesprek aanvragen. 
Stuur hiervoor een mail naar jouw trajectcoach.

Weet dat het noodzakelijk is ten laatste op 13 mei jouw voorkeuren door te geven.
Anders zal je pas in september jouw keuzevakken kunnen aanvragen en dit op basis 
van de nog beschikbare plaatsen.
Contacteer jouw trajectcoach dus TIJDIG.
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https://www.officemanagement.gent/keuzes
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Lees alles online na

Deze presentatie kan je terugvinden op de website officemanagement.gent/keuzes.
Je vindt er ook bijkomende uitleg en video’s over de verschillende keuzevakken.
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Vragen?
Contacteer jouw trajectcoach!
Hij/zij gaat graag met jou in gesprek.

Zit je met vragen na deze presentatie?
Contacteer dan jouw trajectcoach. Deze gaat graag met jou in gesprek.
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• Voor een overzicht van de trajectcoaches: 
ga naar de Canvas cursus “Trajectcoaching OFM”
en vind jouw trajectcoach bij “Modules”
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Trajectcoaches

Weet je niet meer wie jouw trajectcoach is?
Ga dan naar de Canvas cursus “Trajectcoaching OFM” en vind jouw eigen trajectcoach 
bij “Modules”.
Je neemt hiervoor best jouw studentennummer bij de hand.
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We wensen je alle succes bij het maken van de juiste keuze.
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