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BACHELOR - BRUGGE Campus Rijselstraat
Als deskundige in het financie- en verzekeringswezen ben je een persoonlijke consultant. Jij weet precies welke risico’s een
klant loopt, hoe hij best zijn beleggingsportefeuille samenstelt, welke verzekeringen voor hem aangewezen zijn en hoe hij
zijn vermogen optimaal overdraagt naar een volgende generatie. Maar je kan ook aan de slag om fraude op te sporen en te
bestrijden. Digitalisering is een grote uitdaging. We gaan dan ook in zoveel mogelijk modules digitaal.
Als financieel expert ben je een vertrouwenspersoon. Je bent niet alleen discreet, kritisch en nauwgezet, maar je
hebt ook een neus voor het commerciële. Je bent sociaal aangelegd en houdt van een afwisselende job.
Je digitale skills zijn een troef voor deze snel evoluerende sector. Financie- en verzekeringswezen is ook mogelijk in
afstandsonderwijs! (Afstandsonderwijs is mogelijk wanneer je 21 bent en tewerkgesteld of werkzoekend)

Je komt terecht in volgende beroepen

Troeven

Beleggingsadviseur, beursanalist, vermogensbeheerder,
kredietadviseur, verzekeringstussenpersoon of
vermogensplanner. Je kan ook aan de slag als
schadebeheerder of risk manager. Ook wie zelfstandig
consultant wil worden, kan zijn droom waarmaken.

Veel lesgevers staan dagdagelijks in de praktijk.
Jouw diploma is erkend door het FSMA. Na een jaar ervaring
in de sector, kan je als zelfstandige aan de slag.
Ken je al een vreemde taal door en door? Dan kan je
hiervoor credits krijgen.

Tip: voor onze andere opleidingen binnen Bedrijf
en organisatie neem een kijkje op howest.be
Volg ons op facebook
www.facebook.com/howestbedrijfsmanagement

Meer info:
bm@howest.be
www.howest.be/bedrijfsmanagement
050 38 12 77
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SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

EZEN

SEMESTER 5

Personal Branding (2 x 3 SP)
Jij als professional

Personal Branding (3 SP)
Jij als adviseur

Financiële
gezondheid van
een organisatie (6 SP)

Macro en meso
economie (3 SP)

International
Research (3 SP)

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Start-up
Advanced (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Juridisch kader van
een organisatie (3 SP)

Beroepsgericht
Frans of tweede
vreemde taal 2 (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Innovation
Management (3 SP)

Ondernemen of
keuzemodules (6 SP)

Successie- en
vermogensplanning

Vermogensbeheer
en vastgoed

Marketingmanagement en marketingcommunicatie (3 SP)

SEMESTER 6

Personal Branding (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt!
Bedrijfsstage (21 SP)

Beroepsgericht
Frans of tweede
vreemde taal 3 (3 SP)

Engels 1 (3 SP)
Beroepsgerich Frans
of tweede vreemde
taal 1 (3 SP)
Basics voor de
kredietexpert
SPECIALISATIE

(3 SP)

Basics voor de
verzekeringsexpert
(3 SP)

Financieel expert
(3 SP)

Beleggen en
portefeuillebeheer

Life & pension (6 SP)

(6 SP)

(3 SP)

Ziekte en
ongevallen

Auto en brand (6 SP)

Personenbelasting

(3 SP)

Sales en Marketing
(3 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Risk management
en Compliance (3 SP)

Bedrijfsverzekeringen (6 SP)
Bachelorproef (9 SP)

Werkveldproject 2

Werkveldproject 3

Ontdek hoe een
bedrijf werkt

Projectmanagement
Project future proof
bedrijven

Studiereis, werkveldverkenning, softwaretraining en case

PRAKTIJK

(3 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Werkplekleren (9 SP)
Cases i.v.m.
verzekeren en
beleggen en
Bedrijfsstage

Adviesbureau (12 SP)
Howest Agency: real
life opdrachten

HOE VERDER IN JE OPLEIDING HOE MEER STUDIEPUNTEN SPECIALISATIE EN PRAKTIJK

Voor al onze opleidingen en info: howest.be

SP = STUDIEPUNTEN

In deze semesters kan er gekozen worden voor buitenlandse studie of stage.

Programma onder voorbehoud

Werkveldproject 1

