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FINANCIE- EN 
VERZEKERINGSWEZEN

MODELTRAJECT - JAAR 2

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

MODELTRAJECT - JAAR 3 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN     S E M E S T E R 1 2

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Business English 3

Communication en français 3

Zakelijke communicatie 3

Personenbelasting 3

Bankproducten 3

Vennootschapsbelasting 3

International financial management 3

Motorrijtuigenverzekeringen 3

Seminaries/projecten financie- en                  
verzekeringswezen

3

Verzekeringsrecht 3

Expérience internationale 3

English correspondence 3

Environmental management 3

Bedrijfssimulatiespel 3

Vennootschapsrecht 3

Beurswezen 3

Financiële actualiteit 3

Financial markets 3

Risk management 3

Commerciële vaardigheden: basisvaardigheden 3

TOTAAL 30 30

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN        SEMESTER 1 2 1 EN 2

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Bachelorproef financie- en                    

verzekeringswezen
15

Beleggingsleer (incl. persoonlijke           
financiële planning)

3

Commerciële vaardigheden: uitbreiding 3

Aansprakelijkheids- en 
personenverzekeringen

6

Project financiële actualiteit 3

Software financie- en verzekeringswezen 3

Registratie-, schenk- en erfbelasting** 3

Stage financie- en verzekeringswezen 20

Business mobility 4

TOTAAL 25 20 15

**  Dit opleidingsonderdeel kan onder bepaalde voorwaarden 
vervangen worden door een opleidingsonderdeel uit het 
schakelprogramma dat toegang geeft tot het masterprogramma 
‘master organisatie en management’ aan de Universiteit Antwerpen.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma secundair 
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind juni. Je krijgt les in een 
semestersysteem met een studentvriendelijk 
rooster. Aan het einde van het semester 
volgt een blok- en evaluatieperiode.

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde stage. 
Je presenteert ook een project over een 
specifiek vraagstuk dat je tijdens de stage 
hebt onderzocht of schrijft een eindwerk 
over een onderwerp dat betrekking heeft op 
jouw specifieke studie. De jobdienst van de 
opleiding houdt interessante vacatures voor 
je in de gaten en geeft je de kans om snel te 
solliciteren.

CAMPUS
Je volgt les op de Campus Meistraat in hartje 
Antwerpen. Daar vind je ook onze bibliotheek 
en mediatheek.  

ALG
EM

ENE
 INF

O

BACHELOR 
BEDRIJFSMANAGEMENT

INFOMOMENTEN  
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Meistraat, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u
campus Meistraat, Antwerpen 

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecre-

tariaat van campus Meistraat en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/financie-verzekeringswezen                   
E  MC@ap.be                                        
T  +32 3 220 55 20
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Wil je naar het buitenland? Dat kan. Veel studenten 
bedrijfsmanagement kiezen voor een internationale 
stage of studieperiode. Uiteraard maakt zo’n ervaring 
je studie rijker én is ze goed voor je talenkennis.

Je afsluitende stage katapulteert je in het werkveld. 
Je draait mee in een bankagentschap of in een ver-
zekeringskantoor en voert taken uit die je straks als 
professional ook op jou neemt. Tijdens de stage werk 
je aan je bachelorproef - daarvoor analyseer je een 
concreet probleem tot in het kleinste detail.

KIES VOOR FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN...
Omdat jij de beursbewegingen op Wall Street boeiend 
vindt. Je bent geïnteresseerd in grote geldstromen 
binnen banken en verzekeringsmaatschappijen. Wat 
gebeurt er met interesten en premies? Hoe beheren 
die grote banken en verzekeringsmaatschappijen 
hun risico’s die eigen zijn aan de financiële wereld? 
En waarom scoren sommige beleggingen beter dan 
andere? Jij ziet voor jezelf een rol weggelegd in de 
boeiende financiële wereld van banken en verzeke-
ringsmaatschappijen?

Omdat je diploma jou de kans geeft om op heel veel 
verschillende plaatsen aan de slag te gaan. Veel 
afgestudeerden vinden een job als kredietbeheerder, 
beleggingsadviseur of commercieel medewerker bij de 
bank, of als risicoanalist of schadebeheerder bij een 
verzekeringsmaatschappij. Maar ook op de financiële 
afdelingen van ondernemingen staan ze om jouw des-
kundigheid te springen.

Wil je verder studeren? Dat kan! Na een schakeltraject 
ben je klaar voor de masteropleiding toegepaste eco-
nomische wetenschappen of handelsingenieur of een 
masteropleiding in de handelswetenschappen.

Omdat wij je opleiden tot veelzijdige young professio-
nal. Boven op de specifieke vakken, krijg je veel prakti-
sche vaardigheden. Je talen zijn cruciaal, net als je soft 
skills zoals presenteren en samenwerken in groep. Al 
die bagage geeft je de voorsprong die je nodig hebt om 
een mooie carrière uit te bouwen.

Omdat je opleiding van start tot finish praktijkgericht 
is. Je vakken worden gedoceerd door mensen met een 
brede ervaring. Zij schotelen je realistische voor-
beelden voor en laten je kennismaken met wat jouw 
vakgebied betekent in de echte wereld.

Je verdiept je in de interne werking van banken en 
verzekeringsmaatschappijen. Je leert hoe banken      
risico’s beheren en beleggen volgens gekende model-
len en theorieën, krijgt de principes van handelsrecht 
en burgerlijk recht mee en staat stil bij alle verschil-
lende verzekeringsproducten. Ook de methodiek van 
pensioenen en groepsverzekeringen behoort tot je 
vakkenpakket. 

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT

Je ideale opleiding kiezen uit 
het ruime aanbod aan onze 
hogeschool is niet gemakkelijk. 
Waarop moet je letten? De 
vakken? De lectoren? De 
beroepswegen? Deze brochure 
helpt je alvast om juist te kiezen. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be of 
mail naar MC@ap.be.
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FINANCIE- EN 
VERZEKERINGSWEZEN* 

MODELTRAJECT - JAAR 1 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN     S E M E S T E R 1 2

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Economie 6

Bedrijfsprocessen 6

English 3

Français 3

ICT-skills: Excel 3

Inleiding burgerlijk recht 3

Inleiding tot het financie- en verzekeringswezen 3

Financiële algebra 3

Inleiding handels- en sociaal recht 3

Communication en français 3

Communication in English 3

Toegepaste statistiek 3

ICT-bedrijfscommunicatie: tools 3

Techniek van de binnen- en buitenlandse 
handel

3

Algemeen boekhouden 6

Internationale oriëntering 3

Praktische oriëntering op het professionele 
werkveld

3

TOTAAL 30 30

B E D R I J F S M A N A G E M E N T  A N T W E R P E N
MEISTRAAT  5

2000  ANTWERPEN

T   +32  3  220  55  20

Groenplaats 

Grote Markt

O.L.V. Kathedraal 

Schoenmarkt 

 

Na
tio

na
le

st
ra

at

 

Reyndersstraat

 

 

Kam
m

enstraat

 

 M. G
era

rdstr
aat

 

Vleminckveld

 
Lange Gasthuisstraat

 
Huidevettersstraat

 
Schuttershofstraat

 
St. Katelijnevest

Pelikaanstraat

Quinten M
atsijslei

M
elkm

arkt
 

 
Lange Koepoortstraat

Minderbroedersrui

 

 
St. Paulusstraat

opera

boeren-
toren

stadsfeestzaal

stadspark

shopping
Groenplaats

UGC

ZOO

Meir

Theaterplein 

Mechelseplein 

Astridplein

Rooseveltplaats

 

Fr
an

kr
ijk

lei

Meir

 
 Lange Nieuwstraat

Kipdorp

 
Wolstraat

Stadswaag 

Paardenmarkt 

 

Vekestraat

 

 

Lange Winkelstraat

 
Ro

de
st

ra
at

 

taartsrezieK

Blindestraat

 
Am

btm
anstraat

 
Prinsstraat

  P. V. Hobokenstraat

 

M
utsaardstraat

 
Ve

nu
ss

tr
aa

t

 

De Keyserlei

St.-Jacobsmarkt

 

Pr
in

se
ss

tr
aa

t

   F. Halsplein

Meirbrug

 
W

apper

 
Leopoldstraat

tram 7

tram 10 11

tram 3 5 9 15

bus 17 3430

bus 131
+ regionale lijnen

19

Italiëlei

centraal
station

P
P

P

P

P

P

P

P

P

PKam
m

enstraat

M
eistraat

Hopland

tram
bus

24
1 13
+ regionale lijnen

12

tram
bus

3 4
22 180

5
181

9 12 15
182 183

BEDRIJFSMANAGEMENT

ARTESIS PLANTIJN  
HOGESCHOOL ANTWERPEN

V.
U

. P
as

ca
le

 D
e 

G
ro

ot
e,

 L
an

ge
 N

ie
uw

st
ra

at
 1

01
, B

-2
00

0 
An

tw
er

pe
n 

- o
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
w

ijz
ig

in
ge

n.
AP

 H
og

es
ch

oo
l m

aa
kt

 d
ee

l u
it

 v
an

 d
e 

As
so

ci
at

ie
 U

ni
ve

rs
it

ei
t 

en
 H

og
es

ch
ol

en
 A

nt
w

er
pe

n

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool

*  Financie- en verzekeringswezen is een afstudeerrichting van de 
 bachelor Bedrijfsmanagement


