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Goed om te weten 

• Q&A op het einde

• “Onder 4 ogen” na de korte break

• Sessie wordt niet opgenomen

• Hand-out programma



Meertalige Bedrijfscommunicatie is een zeer uitdagende en zware opleiding, maar het is zeker de 
moeite waard. Je doet veel kennis op, je leert zowel bij over de professionele wereld maar ook over 
jezelf. Je wordt vaak op de proef gesteld, vaak met begeleiding, soms zonder

Tijdens de meeting viel het mij op dat mijn collega’s eigenlijk niet zo veel ander werk doen dan wat 
wij hebben gedaan voor onze projecten: een event organiseren, overleggen, mails versturen, 
boodschappen schrijven, mensen contacteren…



Waarom?



Wat biedt MTB? 

✓ Intro in de bedrijfskunde (economie, 
accounting, marketing, recht…)

✓ Taalvaardigheid (Frans, Engels –
maar ook Spaans en Duits) in een 
professionele context

✓ Expertise in professionele 
communicatie



✓ Brug tussen universiteit en de professionele wereld door combinatie van theorie 
en praktijk 

- Gastcolleges

- Onderzoeksprojecten

- Opstap naar de arbeidsmarkt  via de verplichte stage van 10 weken

- Professionele ondersteuning  op vlak van solliciteren (incl. CV analyse, 
“mock”interviews, .. )

MTB



Voor wie?



Profiel MTB studenten 
2021-2022 2020-2021 2019-2020

Totaal 24 35 28

m/v 2 22 8           27 3         25

Vooropleiding Taal-en Letterkunde (11)
Meertalige communicatie (6)
Communicatiewetenschappen(3)

Handelswetenschappen (1)
TEW (1)
Oosterse talen en Cultuur (1)
Psychologie (1)

Taal- en Letterkunde (15)
Meertalige communicatie (6)
Communicatiewetenschappen(1)
Vertalers & Tolken (5) 

Geschiedenis (2)
Rechten (1)
Ingenieur (1)
Psychologie (1)
Bestuurskunde (1)
Filosofie (1)

Taal- en Letterkunde (14) 
Meertalige communicatie (1) 
Communicatiewetenschappen(3) 
Tolken(1) 

Econ.&Handelswetenschappen(5) 
Geschiedenis (1) 
Psychologie (1) 
Filosofie (2) 

Voltijds
Deeltijds

22
2

31
4

24
4



In welke jobs komen 
MTB-ers terecht?



Carrièrepaden voor MTB-ers

• Communicatieprofessionals in profit, non-profit organisaties en overheid 
(rollen in marketing, PR, externe/interne communicatie, HR…) 

• Consultants in communicatiebureaus (Akkanto, Com&co, Finn, TBWA,..)

• Polyvalente kaderfuncties zoals human resources en L&D, commerciële 
binnendiensten, verkoop & marketing, algemeen management

• Jonge ondernemers

500+ profielen MTB     alumni groep



Programma
Manama van 1 jaar, 60 ects



Programma bestaat uit 5 modules

1. Module talen in bedrijfscontext: 2 vakken van 6 ects + 2 vakken van 3 ects = 18 ects

2. Module bedrijfskunde: 6 vakken van 3 ects = 18 ects

3. Module masterproef (Scriptie + stage) = 15 ects

4. Module bedrijfscommunicatie in de Praktijk = 6 ects

5. Module keuze: 3 ects



Module “Talen in bedrijfscontext”

Frans én Engels

• Taalverwerving Engels

• Taalverwerving Frans

• Bedrijfscommunicatie in het Engels

• Bedrijfscommunicatie in het Frans

opfrissen grammatica, economische 
woordenschat + basis van de 
bedrijfscommunicatie  -- vrijstellingen mogelijk

crisiscommunicatie, HR, CSR, …

inbreng van professionals, werken rond eigen 
start-up

Bedrijfscommunicatie in het Spaans/Duits als keuzevak



Module “Bedrijfskunde” 

• Economie

• Marketing

• Inleiding tot accountancy

• Inleiding tot Handels- en ondernemingsrecht

• Communicatie- en organisatiegedrag

• Inleiding tot Marktonderzoek

(vrijstellingen mogelijk)



Module “Masterproef”

Omvat 

1. Stage van 10 weken in Semester 2 

2. Scriptie op basis van onderzoek in het kader van je stage: onderzoekspaper van 
10.000 woorden

3. Presentatie op het Young Talent for BizCom congres in Zebrastraat 



Bizcom Congres@Zebrastraat



Module “Bedrijfscommunicatie in de praktijk”

a. Gastcolleges 

Een extern perspectief op communicatie (PR, crisiscommunicatie, 
social media..)

Paar voorbeelden:

Joost Fonteyne (Intendant Klarafestival) - Openingslezing  

Karlien Wouters (Persverantwoordelijke UZGent) -Crisiscommunicatie  

Mieke Pieters - Circulaire economie

Jan Gatz (Spokesman RSC Anderlecht & Actiris) 

Arnoud Raskin (Sociaal ondernemer) - Mobile School



Module “Bedrijfscommunicatie in de praktijk”

b. Onderzoeksproject 
• 6 maand;  in teams van 5 à 6 p 
• marktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief incl. rapportering van resultaten en aanbevelingen)
• in opdracht van profit- en non-profit organisaties bv Febelfin, Deloitte, Mars Belgium, Miele, 

Delhaize, Umicore, Klarafestival, Bozar, Vooruit, stad Gent, Flagey, ..
• met ondersteuning van externe consultants



Examens



Examens

• Klemtoon op permanente evaluatie 

• Examens in januari 2023 (1ste semester): bedrijfskundige vakken en 
taalverwerving Frans

• Geen examens in juni (tenzij eventuele keuzevakken)

• Masterproef indienen in juni 2023 + Biz Com congres @ Zebrastraat



Toelatings-
voorwaarden



Toelatingsvoorwaarden

1. Masterdiploma op zak (of laatstejaarsstudent die
beantwoordt aan voorwaarden om een deel van
het MTB-programma als GIT-student te volgen.
Neem in dit geval zeker contact met ons op.)

2. Slagen voor de instaptest op 5 juli of 13 september
2022



De instaptest

a) Schriftelijk gedeelte 

• Synthesetekst schrijven (200 woorden) in Eng en Frans op 
basis van  actuele topic (audio/video fragment)

• Evaluatie criteria: taal, structuur en inhoud

b) Interview (Engels, Frans en Nederlands)
• Persoonlijkheid, motivatie en communicatievaardigheid



Tips om je voor te bereiden

• Volg de actualiteit (economisch, politiek, 
algemeen) in verschillende talen

• Fris de basisgrammatica op voor Frans & 
Engels (UCT)

• Bereid het gesprek voor (motivatie, mijn 
persoonlijk parcours, kennis van het 
programma…)



Trajecten



Trajecten

• Modeltraject
je hebt je master volledig achter de rug wanneer je MTB start in september 2022. Je doet MTB 
in 1 jaar en studeert af in (juni) 2023

• Tweejarig traject
je moet je  masteropleiding nog afwerken en je doet in semester 1 enkel bedrijfskundige 
vakken en taalverwerving Engels en Frans.  In september 2023 start je dan het vervolg van 
MTB en je studeert af in (juni) 2024

• Gepersonaliseerd traject 
in combinatie met studentenwerk of vaste job: kom ons opzoeken om de modaliteiten te 
bespreken



Kostprijs



HOEVEEL BETAAL JE VOOR MTB?

Studiegeld 2022-2023

• Basis studiegeld: 979,60€ 

• Bijzonder studiegeld Manama: 490€

TOTAAL: 1469,60€

(Beursstudenten: 115,80 €) 



Meer details nodig?



Updates via 

• MTB Facebook-pagina

• Website: https://www.mtb.ugent.be

• Vragen? katie.hertveldt@ugent.be

https://www.mtb.ugent.be/


Tot op de instaptest?

Zittijd 1 : dinsdag 5 juli 2022

Zittijd 2 : dinsdag 13 september 2022

Mail je cv met vermelding van studieresultaat per jaar 
naar katie.hertveldt@ugent.be

Of kom ons opzoeken  op de ICC Beurs Gent op 16 mei (namiddag)!

mailto:katie.hertveldt@ugent.be

