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WELKOM
Ontdek hier hoe de UCLL-opleiding Bedrijfsmanagement je een brede bedrijfsecono-
mische basis bezorgt, die je aanvult met je eigen afstudeerrichting of keuzetraject. Je 
geeft zo een eigen kleur aan je opleiding, volgens jouw interesses en talenten. Als oplei-
dingsverantwoordelijken verwelkomen we je van harte in de fascinerende wereld van  

bedrijfsmanagement bij UCLL.

Carline
Vuylsteke

Bert
De Roo

Christel
De Lange

Mieke
Roggen

Veerle
Van Hoorick

ONZE AANPAK, 
JOUW SUCCES!

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Je opleiding is praktijkgericht, is mee met de laatste 

trends en stoomt je klaar voor succes op de arbeidsmarkt 
of voor verder studeren. 

ZELFKENNIS
Je leert jezelf kennen, je groeit als persoon en je wordt 

een echte Moving Mind, met werken aan alle 
 vaardigheden en "soft skills" die daarbij horen.

INTERESSE
Je kiest volgens jouw interesses en talenten zelf het  

traject dat het best bij je past en je stuurt bij tijdens de rit.

INTERNATIONAAL
Je komt over de grenzen in contact met andere culturen, 

dankzij een brede waaier aan internationale activitei-
ten.

BEGELEIDING
Je krijgt een sterke begeleiding en hebt direct en per-

soonlijk contact met je docenten en met je coaches.

THUISVOELEN
Je voelt je thuis op de campus en studeert in Leuven of 

Hasselt, twee bruisende studentensteden.
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Kom naar onze
campus op de 
infodagen en de 
openlesdagen.

Bezoek onze 
pagina's op de 
UCLL-website

Je kan bij UCLL rekenen op een persoonlijke 
aanpak. We maken graag tijd voor jou!

Bel ons
016 375300 (Campus Proximus Heverlee) 
of 
011 180 200 (Campus Diepenbeek)

Mail ons voor
een persoonlijke
afspraak.

UCLL.BE/INFODAGEN

BEDRIJFSMANAGEMENT@UCLL.BE

UCLL.BE/BEDRIJFSMANAGEMENT

CONTACTEER ONS
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BEDRIJFSMANAGEMENT 
VANAF JAAR 1 EEN RUIME  
WAAIER VAN MOGELIJKHEDEN

BEDRIJFSMANAGEMENT

Algemeen

Gespecialiseerde
afstudeerrichtingen

Business management
taught in English

KEUZETRAJECT KMO & ONDERNEMEN

ACCOUNTANCY/FISCALITEIT

LOGISTIEK MANAGEMENT

RECHTSPRAKTIJK

MARKETING

MARKETING

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERDELEN

JAAR 2*

JAAR 3*

KEUZE-AFHANKELIJKE ONDERDELEN

OP CAMPUS
PROXIMUS HEVERLEE

OP CAMPUS
DIEPENBEEK

OOK ALS
WERKTRAJECT 'S AVONDS

* Modeltraject

Economie

Talen

Management skills

Recht

ICT

Ethiek

JAAR 1*

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN
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Welkom 2 / Bedrijfsmanagement in vogelvlucht 4 / Voel je thuis op de campus 6 / Je eerste jaar bij UCLL's 
bedrijfsmanagement 8 / Internationaal op jouw maat en tempo 52 / Meet the Moving Minds 54/ Het leven 
zoals het is 56 / Je staat er nooit alleen voor 58 / Meer dan studeren alleen 60 / Frequently Asked Questi-
ons 61 / Jouw hogeschool in vogelvlucht 62 / Nog meer weten? 63

INHOUD 
KIES JE STUDIE:

KMO & Ondernemen   
(KEUZETRAJECT) 

22

Accountancy-Fiscaliteit  10

Financie- en   
Verzekeringswezen 

16

Logistiek management 28

Marketing 32

Rechtspraktijk  44

Werken en  
Bedrijfsmanagement  
studeren

50
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VOEL JE THUIS OP JE CAMPUS...

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE...

 Complete leeromgeving van 3500 studenten

 Studentenwerkruimtes, bibliotheek, alle studiefaciliteiten, ruim studentenrestaurant

 In bedrijvig researchpark vlakbij snelwegoprit en expressweg naar Leuven

 Altijd parking voor auto en fiets in meerdere ondergrondse parkeerverdiepingen, met ruime fietsrekken

LEUVEN...

Station Leuven 
– 
Campus Proximus 
Heverlee

19 
min.

19 
min.

...VLAKBIJ JE BRUISENDE STUDENTENSTAD
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VOEL JE THUIS OP JE CAMPUS...

...OF CAMPUS DIEPENBEEK

 UCLL's grootste campus, in ruime onderwijszone met o.a. Onderzoeks- & Technologiecentrum

 Totaalleeromgeving met studentenwerkruimtes, mediatheken, alle studiefaciliteiten, twee studentencafetaria’s en STUVO-huis

 Campusbushalte op knooppunt van 5 buslijnen

 Fiets bijna even snel van station, ruim deel- en huurfietsaanbod, grote campusfietsloods

 Vlakbij E313 en E314, steeds gratis openbare parkingplaats op stapafstand

...OF 
HASSELT

Dusartplein Hasselt
 – 
Campus Diepenbeek 

15  
min.

13 
min.

...VLAKBIJ JE BRUISENDE STUDENTENSTAD
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JE EERSTE JAAR BIJ UCLL'S  
BEDRIJFSMANAGEMENT

(aantal gehaalde studiepunten
versus opgenomen studiepunten)

(dan in andere hogescholen van 
Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen)

* Percentage van de generatiestudenten (student die zich voor de eerste keer heeft ingeschreven in het hoger onderwijs) die 3/4 van de 
opgenomen studiepunten behaalden (dwz minimum 45 van 60). Bron: www.dataloep-publiek.vlaanderen.be/opleiding in cijfers (2017-2018)

MEER SLAAGKANS* DAN  
IN VLAANDEREN

GESLAAGD IN JAAR 1

JAARPLANNING

VOORBEELDWEEK VAN EEN EERSTEJAARSSTUDENT

SUCCESVOL DOOR JE EERSTE JAAR

10% 77%

Je studeert af als een dynamische professional, helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Of wil je nog verder blijven leren?
Je hebt opties te over voor een geknipte vervolgopleiding:

3 MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA
Na een schakelprogramma kan je overstappen naar een

masteropleiding aan de universiteit. UCLL is lid van de
associatie van KULeuven die hiervoor over heel wat
mogelijkheden beschikt. Maar ook bij de andere universiteiten
ben je met je bachelordiploma welkom.

4 BLĲVEN LEREN EN BĲSCHOLEN VIA EEN
POSTGRADUAAT OF NAVORMING

In samenwerking met professionals kan je je - zelfs als je reeds
een tijd werkt - bijscholen via een postgraduaat. Je hebt diverse
specialisatiemogelijkheden in verschillende management-
domeinen.

Je kan ook gaan voor de talrijke navormingen door experten die
UCLL aanbiedt. Raadpleeg via ucll.be/navorming de vele opties.

5 VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je jongeren inspireren en lesgeven in het secundair onderwijs ?
Wil je hen meenemen in jouw passie voor een vak? Dan kan je een
Verkorte Educatieve Bachelor in het dag- of avondonderwijs
volgen. Deze opleiding kan je op minimum 1 jaar afronden.

BACHELOR NA BACHELOR
De Banaba (Bachelor-na-bachelor) Advanced Business

Management biedt je 9 keuzetrajecten:

• Cultuurmanagement
• Data & Analytics
• Design Thinking & Innovation
• Digitale Marketing & Communicatie
• Human Resource Management
• International Management
• Management & Ondernemen
• Purchasing & Operations Management
• Sportmanagement

Na deze Banaba heb je meteen toegang tot verkorte master-
opleidingen in de UK en in de USA.

Andere optie is de Banaba Boekhoudkundige en fiscale expertise.

Alle Banabalessen worden gegeven door bedrijfsexperten en de
praktijkervaring wordt aangevuld via een junior consulting of
startup project.

1

2

EEN TWEEDE BACHELOR VIA VERKORT
PROGRAMMA

Afhankelijk van je afstudeerrichting of keuzetraject kan je
nadien bij bedrijfsmanagement ook nog een ander
bachelordiploma halen.

UCLL.BE/VERDERSTUDERENINMANAGEMENT

* pas-afgestudeerden 2017-2018

VAN DE AFGESTUDEERDEN*
STUDEERT VERDER

95%
VAVAN DEWERKZOEKENDEN*
WERKT BINNEN HMAANDEN

NA AFSTUDEREN

Werkgevers kennen de kwaliteit
van de UCLL-diploma's
Bedrijfsmanagement:

na fase 3 heb je een sterk diploma

augjuljunmeiaprmaafebjandecnovoktsep

augjuljunmeiaprmaafebjandecnovoktsep

les blok & examen verlofcampus diepenbeek

campus proximus heverlee

10%

meer slaagkans*
dan in vlaanderen

fase 1 bĳ ucll’s bedrĳfsmanagement

*Succesvol opgenomen studiepunten in fase 1 van Bedrijfsmanagement: 70% bij UCLL, 60% in Vlaanderen (Bron: Studierendement-analyse door Dataloep 2017-2018)

Daarom zwerenwe bij je intensieve
begeleiding en bieden we je direct,
persoonlijk contact met je docenten.

BUSINESS DEVELOPER FTAX ACCOUNTANT FLOGISTIEK VERANTWOORDELĲKE IN KMO OF MULTINATIONAL F
FINANCIAL CONSULTANT FJURIDISCH MEDEWERKER IN BEDRĲVEN EN PUBLIEKE ORGANISATIES FSALES RE
PRESENTATIVE FPROJECTMANAGER FCONTROLLER FPROJECT GIMPLEMENTATION MANAGER FVERZEKERINGS
MAKELAAR FJURIDISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER IN ADVOCATENKANTOOR FCOMMUNICATIE VERANT
WOORDELĲKE FZELFSTANDIG ONDERNEMER FAUDITOR FTRANSPORTMANAGER/ĞPLANNER FRISKMANAGER
FNOTARIEEL MEDEWERKER FMARKETING COÖRDINATOR FPROJECTMANAGER FACCOUNTANT FWAREHOUSE
SUPERVISOR FBEMIDDELAAR FGRIFFIEMEDEWERKER FMARKETING DATA SPECIALIST FZAAKVOERDER FDOS
SIERBEHEERDER FDISPATCHER FKREDIETANALIST FMEDEWERKER IN EEN VASTGOEDKANTOOR FMARKTONDER
ZOEKER FCOÖRDINATOR FDISTRIBUTIEPLANNER FINKOPER FOPERATIONS MANAGER FCONSULTANT BĲ SOCIALE
SECRETARIATEN FPRODUCT OF BRANDMANAGER FPRODUCTIEPLANNER FCONSULTANT FJURIDISCH ADMINIS
TRATIEF MEDEWERKER BĲ GERECHTSDEURWAARDER FEĞCOMMERCE MANAGER FBUSINESS DEVELOPER FTAX
ACCOUNTANT FLOGISTIEK VERANTWOORDELĲKE IN KMO OF MULTINATIONAL FFINANCIAL CONSULTANT FJURI
DISCH MEDEWERKER IN BEDRĲVEN EN PUBLIEKE ORGANISATIES FSALES REPRESENTATIVE FPROJECTMANAGER
FCONTROLLER FPROJECT GIMPLEMENTATION MANAGER FVERZEKERINGSMAKELAAR FJURIDISCH ADMINISTRA
TIEF MEDEWERKER IN ADVOCATENKANTOOR FCOMMUNICATIE VERANTWOORDELĲKE FZELFSTANDIG ONDER
NEMER FAUDITOR FTRANSPORTMANAGER/ĞPLANNER FRISKMANAGER FNOTARIEEL MEDEWERKER FMARKETING
COÖRDINATOR FPROJECTMANAGER FACCOUNTANT FWAREHOUSE SUPERVISOR FBEMIDDELAAR FGRIFFIEMEDE
WERKER FMARKETING DATA SPECIALIST FZAAKVOERDER FDOSSIERBEHEERDER FDISPATCHER FKREDIETANALIST
FMEDEWERKER IN EEN VASTGOEDKANTOOR FMARKTONDERZOEKER FCOÖRDINATOR FDISTRIBUTIEPLANNER F
INKOPER FOPERATIONS MANAGER FCONSULTANT BĲ SOCIALE SECRETARIATEN FPRODUCT OF BRANDMANAGER
FPRODUCTIEPLANNER FCONSULTANT FJURIDISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BĲ GERECHTSDEURWAAR
DER FEĞCOMMERCE MANAGER FBUSINESS DEVELOPER FTAX ACCOUNTANT FLOGISTIEK VERANTWOORDELĲKE
IN KMO OF MULTINATIONAL FFINANCIAL CONSULTANT FJURIDISCH MEDEWERKER IN BEDRĲVEN EN PUBLIEKE
ORGANISATIES FSALES REPRESENTATIVE FPROJECTMANAGER FCONTROLLER FPROJECT GIMPLEMENTATI
ON MANAGER FVERZEKERINGSMAKELAAR FJURIDISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER IN ADVOCATENKAN
TOOR FCOMMUNICATIE VERANTWOORDELĲKE FZELFSTANDIG ONDERNEMER FAUDITOR FTRANSPORTMANA

KLAAR VOOR ARBEIDSMARKT
EN BOEIENDE STARTJOBS...

...OF STUDEER VLOT
VERDER ALS JE WIL

62%

Je studeert af als een dynamische professional, helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Of wil je nog verder blijven leren?
Je hebt opties te over voor een geknipte vervolgopleiding:

3 MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA
Na een schakelprogramma kan je overstappen naar een

masteropleiding aan de universiteit. UCLL is lid van de
associatie van KULeuven die hiervoor over heel wat
mogelijkheden beschikt. Maar ook bij de andere universiteiten
ben je met je bachelordiploma welkom.
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POSTGRADUAAT OF NAVORMING
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Je kan ook gaan voor de talrijke navormingen door experten die
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Wil je jongeren inspireren en lesgeven in het secundair onderwijs ?
Wil je hen meenemen in jouw passie voor een vak? Dan kan je een
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Na deze Banaba heb je meteen toegang tot verkorte master-
opleidingen in de UK en in de USA.

Andere optie is de Banaba Boekhoudkundige en fiscale expertise.

Alle Banabalessen worden gegeven door bedrijfsexperten en de
praktijkervaring wordt aangevuld via een junior consulting of
startup project.

1

2
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PROGRAMMA

Afhankelijk van je afstudeerrichting of keuzetraject kan je
nadien bij bedrijfsmanagement ook nog een ander
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STUDEERT VERDER
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KLAAR VOOR ARBEIDSMARKT
EN BOEIENDE STARTJOBS...

...OF STUDEER VLOT
VERDER ALS JE WIL

62%

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

CAMPUS DIEPENBEEK

LES

BLOK & EXAMEN Herfst- 
vakantie

13 lesweken

13 lesweken 13 lesweken

13 lesweken

Kerst- 
vakantie

Paas- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Krokus- 
vakantie

Lesvrije
weekVERLOF

MAANDAG START EINDE VAK

09:30 10:15 M-Engels 1

10:30 12:30 M-communicatieve en informatievaardigheden

13:30 15:30 M-Seminar 1

DINSDAG START EINDE VAK

13:30 15:30 Economie

WOENSDAG START EINDE VAK

09:15 11:15 M-Communicatie in een bedrijfsomgeving

12:30 14:30 M-Fundamenten van de marketing

14:30 16:30 M-Engels 1

DONDERDAG GEEN LES

VRIJDAG START EINDE VAK

12:30 14:30 M-Data en ICT-tools

14:30 16:30 M-Concepten van de marketingcommunicatie

Lunchpauze 
met mijn medestudenten

Taken voorbereiden
en studeren
Chillen bij vrienden
op kot

Taken voorbereiden
en uitgaan

Uitslapen
Naar huis en klaarmaken  voor leidingsvergadering  Scouts of Chiro

BEDRIJFSMANAGEMENT MARKETING CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Daarom zweren we bij:

 intensieve begeleiding

persoonlijk contact met  
je docenten en coaches
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Je studeert af als een dynamische professional, helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Of wil je nog verder blijven leren?  
Je hebt opties te over voor een geknipte vervolgopleiding:

BLIJVEN LEREN EN BIJSCHOLEN VIA EEN  
POSTGRADUAAT OF NAVORMING

In samenwerking met professionals kan je je - zelfs als je reeds 
een tijd werkt - bijscholen via een postgraduaat. Je hebt diverse 
specialisatiemogelijkheden in verschillende management- 
domeinen.

Je kan ook gaan voor de talrijke navormingen door experten die 
UCLL aanbiedt. Raadpleeg via ucll.be/navorming de vele opties.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je jongeren inspireren en lesgeven in het secundair 

onderwijs? Wil je hen meenemen in jouw passie voor een vak? 
Dan kan je een Verkorte Educatieve Bachelor in het dag- of 
avondonderwijs volgen. Deze opleiding kan je op minimum 1 jaar 
afronden.

1

3

4

5

2

EEN TWEEDE BACHELOR VIA VERKORT 
PROGRAMMA
Afhankelijk van je afstudeerrichting of keuzetraject kan je  

nadien bij bedrijfsmanagement ook nog een ander  
bachelordiploma halen.

BACHELOR NA BACHELOR
De Banaba (Bachelor-na-bachelor) Advanced Business  
Management biedt je 9 keuzetrajecten.

Na deze Banaba heb je meteen toegang tot verkorte master- 
opleidingen in de UK en in de USA.

Alle Banabalessen worden gegeven door bedrijfsexperten en de 
praktijkervaring wordt aangevuld via een junior consulting of
startup project.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA
Na een schakelprogramma kan je overstappen naar een 

masteropleiding aan de universiteit. UCLL is lid van de  
associatie van KULeuven die hiervoor over heel wat  
mogelijkheden beschikt. Maar ook bij de andere universiteiten 
ben je met je bachelordiploma welkom.

UCLL.BE/VERDERSTUDERENINMANAGEMENT

4

INHOUD
Onze vervolgopleidingen*  2

BANABA’S

 Advanced Business Management  5

  KEUZETRAJECTEN

  Cultuurmanagement 6
  Digitale marketing en communicatie 8
  Human resource management (HRM) 10
  Internationaal recht 12
  International management 14
   Management en ondernemen 16
  Sportmanagement 18
  Supply chain management     20

  MASTERS IN VERKORT TRAJECT 22
 

 Boekhoudkundige & fiscale expertise   24

POSTGRADUATEN   26   

  

  Business analyse 28
  ERP (SAP)    30
  Fiscaliteit       32
  Notariële praktijk   34
  Vastgoed      36

Programma navormingen 38
Meer dan studeren alleen 42
Campussen      43

*  Opleidingen voor bachelors en  
 masters; programma's onder  
 voorbehoud

* op basis van onderzoek bij 200 afgestudeerden in 2016

positief over het  
evenwicht tussen  

theorie en praktijk.

Van onze  
afgestudeerden* is:

Onze studenten* 
vatten in 2016 deze 
banaba zo samen:

97%

WWW.UCLL.BE/VERDERSTUDERENINMANAGEMENT

BUSINESS ANALYSE

ERP (SAP)

NOTARIËLE PRAKTIJK

VASTGOED

FISCALITEIT

VERVOLGOPLEIDINGEN

POSTGRADUATEN IN AVONDONDERWIJS

BANABA'S
(bachelor na bachelor)

ADVANCED 
BUSINESS MANAGEMENT

BOEKHOUDKUNDIGE 
EN FISCALE EXPERTISE

CAMPUS DIEPENBEEK

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

KEUZETRAJECTEN

*Masters bij onze partneruniversiteiten in UK en USA.

BEDRIJFSKUNDE

CULTUURMANAGEMENT

DIGITALE MARKETING EN COMMUNICATIE

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

INTERNATIONAAL RECHT

INTERNATIONAL MANAGEMENT (English)

SPORTMANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

WWW.UCLL.BE/VERDERSTUDERENINMANAGEMENT

WIL JE VERDER STUDEREN 
IN MANAGEMENT? 

Je ideale opstap naar
Master

in verkort traject!*

Marketing goeroe’s

Studentenleven Leuven

Verschillende praktijkgerichte keuzemodules

Ondersteuning
Workshops voor persoonlijke vaardigheden

Project

Catch the future

Nieuwe campus

Netwerk uitbouwen

Master in buitenland
Bedrijfsbezoeken

Werkervaring

Zelfstandigheid

Gastdocenten

EEN STERK DIPLOMA

* pas-afgestudeerden 2017-2018

VAN DE WERKZOEKENDEN* 
WERKT BINNEN 6 MAANDEN 

NA AFSTUDEREN

VAN DE AFGESTUDEERDEN* 
STUDEERT VERDER

Werkgevers kennen de kwaliteit van de UCLL-diploma's  
Bedrijfsmanagement:

KLAAR VOOR DE
ARBEIDSMARKT 

EN BOEIENDE STARTJOBS...

... OF STUDEER VLOT  
VERDER ALS JE WIL

95% 62%

Ontdek meer op ucll.be/advancedbusinessmanagement
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AFSTUDEERRICHTING 

ACCOUNTANCY- 
FISCALITEIT 
CAMPUS DIEPENBEEK* CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE*

WIE JE BENT
• Je wil het bedrijfsleven beter   
 leren kennen 
• Je bent dynamisch, flexibel en   
 communicatief   
• Je krijgt energie van contact met  
 anderen 
• Je hebt interesse in financiële   
 data en cijfers  
• Je wil graag jobzekerheid  
• Je hebt interesse om onder- 
 nemers fiscaal en boekhoud- 
 kundig advies te geven

Het behalen van mijn diploma Accountancy-
Fiscaliteit heeft de deur geopend naar mijn 
eerste werkervaring als boekhoudster. Toch 
besefte ik dat het behalen van een master-
diploma nog meerdere deuren kon openen, 
zoals naar mijn huidig beroep: auditor. Daar-
om volgde ik een schakeljaar bij KULeuven, 
gevolgd door een master Handelswetenschap-
pen.

Deze master spreidde ik over twee jaren en 
combineerde ik met een parttime betrekking 
als boekhoudster. Ik ben ongelofelijk blij dat 
ik eerst een professionele bachelor behaald 
heb, omdat hier de nadruk op praktijkkennis 
en -ervaring wordt gelegd. Deze grondige 
basis zorgde ervoor dat ik sneller vertrouwd 
geraakte met concepten in de bedrijfswereld. 
Wanneer ik een academische bachelor zou 
behaald hebben, was de aanpassing naar het 
bedrijfsleven veel groter geweest. In mijn 
ogen is dit de perfecte combinatie van twee 
waardevolle opleidingen. 

*Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50

UCLL.BE/ACCOUNTANCYFISCALITEIT

WETTELIJKE  
ERKENNING DOOR 
ITAA-VEREISTEN 
(INSTITUTE OF TAX ADVISORS AND ACCOUN-
TANTS) 

• Word gecertificeerd accountant of belasting- 
 adviseur, een job met veel uitdagingen! 
• Als bachelor accountancy-fiscaliteit ben je  
 uitstekend voorbereid om de stage die toegang  
 verleent tot een van beide erkende titels aan te   
 vatten. 
  Onze opleiding is zodanig ingericht dat je een   
 maximum aan vrijstellingen geniet voor het  
 ingangsexamen, zodat je dus quasi meteen met de  
 stage kan beginnen

ZICHT OP
BOEIENDE  
STARTJOBS...
• Een centrale figuur tussen overheid, bank en ondernemer 
• Medewerker belastingdienst Vlaamse en federale overheid  
• Auditor 
• Junior consultant accountantskantoor 
• Stagiair gecertificeerd accountant 
• Stagiair gecertificeerd belastingadviseur 

... en groei daarna door naar managementjobs

DAKOTA VERMAELEN
Junior financial auditor 

at BDO Belgium
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EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
Financie- en Verzekeringswezen
KMO & Ondernemen 

BANABA 
Advanced Business Management biedt 9 keuzetrajecten. Na deze 
Banaba meteen toegang tot verkorte masteropleidingen
in de UK en in de USA.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je na je studie Bedrijfsmanagement gaan lesgeven in het mid-
delbaar? Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte 
Educatieve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs 
bijstuderen.
 
MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA  

Handelswetenschappen
Accountancy en het revisoraat 
Toegepaste Economische Wetenschappen

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 

Postgraduaat: 
• Fiscaliteit 
• Vastgoed 
• ERP (SAP) 

Navormingen:
 • Fiscale club www.fiscaleclub.be
•  Raadpleeg de vele andere opties via ucll.be/navorming

Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

Studeren aan de UCLL biedt je allerlei mogelijkheden 
aan voordat je afgestudeerd bent. Internationalise-
ring is daar één van. Dankzij een breed netwerk kan 
je ervoor kiezen om aan een binnen -of buitenlandse 
partnerinstelling te studeren in het vijfde semester. 
Daarbovenop kan je daarna ook in alle uithoeken 
van de wereld stage lopen in het laatste semester. 
Relaties, netwerk en ervaring kunnen uitbouwen 
in het buitenland op jonge leeftijd als een boekhou-
der-fiscalist is een mooie stap voorwaarts richting de 
toekomst.

De eerste leuke en interessante beproeving krijg 
je al aangeboden in het tweede jaar want dan ga je 
een week op internationale business week. Zelfs al 
is de boekhoud- en fiscale wetgeving verschillend 
van land tot land blijft de essentie hetzelfde. Het is 
een geweldige opportuniteit om je kennis te kunnen 
verbreden in verschillende talen. Je leert er ook veel 
culturen kennen en ontmoet geweldige personen van 
over de hele wereld. Maar nog veel belangrijker, je 
groeit als persoon. Kortom, deze kans, dat UCLL je 
toereikt, moet je met beide handen grijpen want het 
is de ideale voorbereiding en springplank voor het 
professionele beroepsleven. 

A
ccou
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tan
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iscaliteit

... OF VERDER STUDEREN 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

TOON OOSTVOGELS
Middle Officer (Accoun-

ting-Taxation-Law) at 
ParFi Group

• Business Analyse 
• Data & Analytics  

UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Je opleiding is praktijkgericht en steeds 
mee met de laatste ontwikkelingen in het 
beroep. Accountants en belastingconsu-
lenten komen hun kijk op de sector met 
jou delen via bedrijfsprojecten, bedrijfs-
bezoeken, panelgesprekken, cases en 
gastcolleges vanaf de eerste fase.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
Doorheen je opleiding kan je eigen 
sterktes ontdekken, waardoor je bewuste 
keuzes kan maken. In de laatste fase kan 
je duidelijke accenten aan je opleiding 
toevoegen via de verschillende keuzemo-
dules, ieder met hun eigen accent, maar 
ook via je keuze voor een (internationale) 
stage, studie-uitwisselingen, alternatieve 
stages en projecten.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

ACCOUNTANCY- 
FISCALITEIT
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE*
*Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50

OPLEIDINGSFASE 1 SP

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 1 4

 Le français des affaires 1 4

 Soft skills 3

 Communicatie- en informatievaardigheden 1 3

MANAGEMENT

 Recht 4

 Economie 4

 Data & ICT tools 3

 ERP 3

 Vennootschapsrecht 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Professional lab 1 3

 Project 1: Business case 3

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

 Accountancy 1 6

 Fiscale wetgeving 3

 Accountancy 2 5

 Digital accounting tools 3

 Indirecte belastingen 4

TOTAAL 60

OPLEIDINGSFASE 2 SP

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 2 4

 Le français des affaires 2 3

 Zakelijke communicatie 3

MANAGEMENT

 Bank en financiën 4

 Financial accounting & IFRS 5

 Internal & external control & deontologie 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Statistiek en onderzoeksmethodologie 3

 Professional lab 2 & international week 3

 Project 2: onderzoekscase 3

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

 Algemeen- en vennootschapsboekhouden 1 5

 Personenbelasting 1 en procedure 6

 BTW 1 4

 Algemeen en vennootschapsboekhouden 2 3

 Cost accounting 4

 Vennootschapsbelasting 1 3

 Personenbelasting 2 4

TOTAAL 60
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

COMMUNICATION SKILLS

 Le français des affaires 3 3

MANAGEMENT

 Ethiek 3

 Vrije ruimte 1 3

 Vrije ruimte 2 3

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

 Management accounting 3

 BTW 2 3

 Vennootschapsbelasting 2 3

BACHELORPROEF

 Bachelor@Research 8

 Bachelor@Work Accountancy-Fiscaliteit 14

 Project 3: Case E-accounting and taxes 5

KEUZETRAJECT

TOTAAL (MET KEUZETRAJECT) 60

KEUZETRAJECT SP

DATA DRIVEN ACCOUNTANCY 
Bedrijven hebben meer en meer te maken met 
data. Wil je de data leren analyseren en  
handig voorstellen aan de ondernemer?  
Dan is dit keuzetraject iets voor jou!

 Principes van data & analytics 4

 Dashboarding 4

 Predictive analytics 4

 Budgetteren 3

MARKETING 
Onderstaand aanbod is je keuze als je meer wil 
weten over marketing en communicatie!

 Fundamenten van de marketing 4

 Communicatie in een bedrijfsomgeving 3

 Concepten van marketingcommunicatie 3

 Digital marketing 4

VASTGOED 
Heb je een bijzondere interesse in vastgoed en 
bouw? Je keuze is in dat geval snel gemaakt! 

 Bouwtechnische vorming 6

 Financieel beheer vastgoed  3

 Vastgoedfiscaliteit 3

 Juridische aspecten van vastgoed  3

VERDIEPING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT  
Toegang tot gereglementeerde beroepen wordt net 
iets makkelijker wanneer je je vakkennis met deze 
keuze verder uitdiept. 

 Budgetteren 3

 Personenbelasting 3 3

 Consolidatie en IFRS 3

 Beleggingsleer 3

 Sociale wetgeving 3

KEUZETRAJECTEN
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent aan 
je studie. Verkies je meer in de diepte te gaan, kies dan 
Verdieping Accountancy-Fiscaliteit. Wil je je horizon  
verbreden, ga dan voor Marketing, Vastgoed of Data 
driven accountancy.

A
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n
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iscaliteit

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

ACCOUNTANCY- 
FISCALITEIT
CAMPUS DIEPENBEEK*
*Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

 Inleiding verzekeringen 3

 Financieel management 3

 Financiële algebra 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 3

 Juridische aspecten bij het ondernemen 3

 Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 3

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

 ICT 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

 Algemeen en vennootschapsboekhouden 1 6

 BTW 1 4

 Personenbelasting 1 3

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 60

OPLEIDINGSFASE 2 SP

RECHT & BEDRIJF

 Vennootschapsrecht 4

 Sociale wetgeving 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

 Algemeen en vennootschapsboekhouden 2 6

 Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting 1 4

 Cost accounting en analytisch boekhouden 4

 Financiële analyse 5

 Personenbelasting 2 4

 BTW 2 3

 Fiscale procedure 3

 Internal control, external control and  
 deontology

4

MOVING MINDS DNA

 Project Accountingpraktijk 1 4

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 60

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

RECHT & BEDRIJF

 Sociale wetgeving 2 3

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

 Geconsolideerde jaarrekening en  
 IFRS

4

 Budgettering 3

 Personenbelasting 3 3

 Vennootschaps- en  
 rechtspersonenbelasting 2

3

 Internationale en Europese  
 fiscaliteit

3

 Vermogens- en successieplanning 3

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Project Accountingpraktijk 2 8

 Moving Minds: 
 International Experience

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 60

A
ccou

n
tan

cy
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F
iscaliteitKEUZEMODULES

Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent 
aan je studie. Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

KEUZEMODULE SP

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

 International Entrepreneurship 1 4

 International Entrepreneurship 2 4

DATA & ANALYTICS

 General Principles of Data 4

 Dashboarding 4

VERDIEPING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

 ERP 4

 BTW Topics 4

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4
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AFSTUDEERRICHTING 

FINANCIE- EN 
VERZEKERINGSWEZEN 
CAMPUS DIEPENBEEK  CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE 

UCLL.BE/FINANCIENVERZEKERINGSWEZEN

WIE JE BENT
• Je volgt economische  
 ontwikkelingen op de voet 
• Je droomt van een carrière in de  
 financiële wereld.
• Je bent sociaal en communicatief 
• Je hebt zin om je digitale knowhow  
 te verbeteren

WETTELIJKE  
ERKENNING 
• Je UCLL-diploma professionele   
 bachelor Financie- en  
 Verzekeringswezen voldoet aan  
 de wettelijke FSMA-vereisten. 
 

ZICHT OP
BOEIENDE 
STARTJOBS...
• Adviseur verzekeringen
• Financial planner
• Financieel en beleggingsadviseur
• Schadebeheerder
• Riskmanager
• Zelfstandig verzekeringstussenpersoon

... en groei daarna door naar managementjobs

Voor mij was financiën en verzekerings-
wezen de juiste keuze. Deze opleiding 
biedt een brede waaier aan onderwer-
pen zoals verzekeringen, financiën en 
juridische vakken. Daarnaast is het ook 
een zeer interessante richting want je 
komt regelmatig in contact met de actuele 
veranderingen in de bank -en verzeke-
ringswereld. De opleiding is praktijkge-
richt door verschillende uitstappen die 
worden georganiseerd en de interessante 
gastsprekers. Na deze opleiding heb je veel 
boeiende opties om verder te studeren 
maar langs de andere kant ben je ook goed 
voorbereid op de arbeidsmarkt.

Ik koos voor financién en verzekeringen, 
omdat mijn interesses zowel gingen naar 
het juridische, financiële en commerci-
ele. Tijdens de opleiding merkte ik dat 
verzekeringen helemaal mijn ding was. In 
het laatste jaar kreeg ik de kans om stage 
te doen bij D.A.S. Rechtsbijstand. Nu, bijna 
2 jaar later, werk ik daar nog steeds als 
schadebeheerder. De kennis die ik opdeed 
tijdens de lessen helpt mij zeker in mijn 
eerste job. Indien ik later nog zou willen 
overstappen naar het bankwezen, heb ik 
ook die kennis reeds op zak. De opleiding 
geeft je voldoende keuzemogelijkheden uit 
een hele waaier aan mogelijke jobs.

SHIRLEY RASSON
Studente 3de jaar

MARJOLEIN 
VERTOMMEN

Schadebeheerder bij DAS
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EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
Accountancy-Fiscaliteit (verkort)
Rechtspraktijk (verkort)
Ander keuzetraject van Financie- en Verzekeringswezen

BANABA 
Advanced Business Management biedt 9 keuzetrajecten. Na deze 
Banaba meteen toegang tot verkorte masteropleidingen
in de UK en in de USA.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je na je studie Bedrijfsmanagement gaan lesgeven in het mid-
delbaar? Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte 
Educatieve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs 
bijstuderen.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA 
Handelswetenschappen
Toegepaste Economische Wetenschappen 

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 
Postgraduaat: 
• Fiscaliteit
• Vastgoed 
• Data & Analytics

Navormingen:
 • Fiscale club www.fiscaleclub.be
•  Raadpleeg de vele andere opties via ucll.be/navorming 
 
Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

... OF VERDER STUDEREN 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

F
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UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Vanaf de eerste dag komen verzeke-
raars en bankiers de opleiding verster-
ken met hun kijk op de sector en het 
beroep. Je komt met hen in contact via 
panelgesprekken, talloze bezoeken aan 
bedrijven, beurzen, congressen en Eu-
ronext. Een finance trip staat ook op het 
programma.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
Je echte interesse zal je ontdekken door-
heen je opleiding. Op die manier kan je 
heel gericht kiezen in de derde fase voor 
één van de keuzemodules die het best bij 
je past. Je kan je opleiding ook bijzon-
dere kleur geven door te kiezen voor 
een specifieke (internationale) stage, een 
alternatieve stage, studie-uitwisseling in 
het buitenland of projecten.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.

Wat mij betreft is de richting financie- en 
verzekeringswezen een enorm flexibele 
richting voor al wie interesse heeft in de 
financiële sector. Je kan makkelijk een uit-
dagende job vinden of de keuze maken om 
verder te studeren. Een gezonde mix van 
praktijk en theorie maakte het wat mij 
betreft ook een zéér aangename richting 
om te volgen!

ARNE BASTIEN
Private Banker bij BNP 

Paribas Fortis
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OPLEIDINGSFASE 1: JUNIOR SP

FINANCIE- EN VERZEKERINGEN

 Bank en financiën 1 3

 Verzekeringsrecht en verzekeringen  
 voor het gezin

5

 Beleggen 1 3

 Financiële algebra 3

 Mobiliteit en verzekeringen 4

 Vastgoed en verzekeringen 3

 Financieel Recht 3

COMMUNICATION SKILLS

 Le français des affaires 1 3

 Communicatie en informatievaardigheden 1 4

 Business English 1 4

 Soft Skills 3

MANAGEMENT

 Economie 4

 Recht 4

 Digital skills 3

 Accountancy 5

PROJECT EN ONDERZOEK

 Beroepspraktijk 1 3

 Project 1 : VerzekeringsXpertise 3

TOTAAL 60

OPLEIDINGSFASE 2: ADVISOR SP

FINANCIE- EN VERZEKERINGEN

 Bank en financiën 2 3

 Financial accounting 4

 Aansprakelijkheidsverzekeringen  
 en rechtsbijstand

5

 Persoonsverzekeringen 5

 Vermogens en succesieplanning:  
 juridische en fiscale invalshoek

3

 Beleggen 2 5

 Bedrijf en risico's 4

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 2 4

 Le français des affaires 2 3

 Communicatie 2 3

MANAGEMENT

 Personenbelasting 1 3

 Wegwijs in sociaal recht en  
 vennootschapsrecht

4

 Verkoopstechnieken 3

 Personenbelasting 2 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Beroepspraktijk met finance trip & IW 3

 Project 2: Financial Xpertise 3

 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 3

TOTAAL 61

OPLEIDINGSPROGRAMMA

FINANCIE- EN  
VERZEKERINGSWEZEN
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3: PROFESSIONAL SP

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

 Financial planning & vermogensbegeleiding 5

COMMUNICATION SKILLS

 Le français des affaires 3 3

MANAGEMENT

 Ethiek 3

 Digital & commercial skills 3

 Vrije ruimte 1 3

 Vrije ruimte 2 3

BACHELORPROEF

 Project 3: Profesional Xpertise:  
 Risk management & financial planning

5

 Bachelor@work 14

 Bachelor@research 5

KEUZETRAJECT

TOTAAL (MET KEUZETRAJECT) 59

KEUZETRAJECTEN
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent 
aan je studie. Verkies je meer in de diepte te gaan, kies 
dan Verdieping Financie- en Verzekeringswezen. Wil je 
je horizon verbreden, ga dan voor Marketing, Vastgoed of 
Data driven accountancy.

KEUZETRAJECT SP

PROFESSIONAL 
Met deze keuze blijf je binnen het verzekerings-
gerelateerde en financiële domein en diep je je 
vakkennis verder uit.  

 Advies voor ondernemers 4

 Trends in de financiële sector 4

 Case studies verzekeringssector 3

 Beleggen 3 4

DATA DRIVEN FINANCE 
Bedrijven hebben meer en meer te maken met 
data. Wil je de data leren analyseren en  
handig voorstellen aan de ondernemer?  
Dan is dit keuzetraject iets voor jou!

 Concepten van data & analytics 4

 Predictive analytics 4

 Case studies verzekeringssector 3

 Dashboarding 4

MARKETING 
Onderstaand aanbod is je keuze als je meer wil 
weten over marketing en communicatie!

 Fundamenten in de marketing 4

 Communicatie in een bedrijfsomgeving 3

 Concepten van de marketingscommunicatie 3

 Digital marketing 4

VASTGOED 
Heb je een bijzondere interesse in vastgoed en 
bouw? Je keuze is in dat geval snel gemaakt! 

 Bouwtechnische aspecten 6

 Financieel beheer vastgoed  3

 Vastgoedfiscaliteit 3

 Juridische aspecten van vastgoed  3

F
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

FINANCIE- EN  
VERZEKERINGSWEZEN
CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

 Financiële algebra 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 1 3

 Juridische aspecten bij het ondernemen 3

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, Informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden 

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

 Inleiding bank 4

 Inleiding schadeverzekering 4

 Inleiding financiële markten 4

 Inleiding persoonsverzekeringen 4

MOVING MINDS DNA

 Beroepspraktijk Financie- en 
  verzekeringswezen

8

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 59

OPLEIDINGSFASE 2 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 2 6

ICT & BEDRIJF

 ICT 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

 Financiële markten 7

 Kredieten 7

 Schadeverzekeringen 8

 Persoonsverzekeringen 3

MOVING MINDS DNA

 Financial planning 8

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 61

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds  
www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

RECHT & BEDRIJF

 Sociale wetgeving 3

 Fiscale wetgeving 3 3

 Ondernemingsrecht 3

FINANCIE- EN  
VERZEKERINGSWEZEN

 Bedrijfsfinanciën 7

 Bedrijfsverzekeringen 7

 Financial topics 3

 Verkooptechnieken 4

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds:  
 International Experience

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 60
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KEUZEMODULES
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent aan 
je studie.  Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

KEUZEMODULE SP

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

 International Entrepreneurship 1 4

 International Entrepreneurship 2 4

DATA & ANALYTICS

 General Principles of Data 4

 Dashboarding 4

FINANCIEWEZEN

 Risk Management 8

VASTGOED

 Vastgoed 5

 Project Vastgoed 3

VERDIEPING ACCOUNTANCY- 
FISCALITEIT

 ERP 4

 BTW Topics 4

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4
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KEUZETRAJECT 
KMO & ONDERNEMEN 
CAMPUS DIEPENBEEK  CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

WIE JE BENT
• Je bent een doener en een durver
• Je hebt een breed interesseveld
• Je bent ondernemend
• Je houdt van afwisseling
• Je hebt commerciële feeling
• Je droomt van een eigen zaak

ZICHT OP
BOEIENDE  
STARTJOBS...
•  business developer
•  projectmanager
•  zelfstandig ondernemer
•  zaakvoerder
•  coördinator

... en groei daarna door naar managementjobs

UCLL.BE/KMOONDERNEMEN

OPEN DEUR NAAR MOOIE KANSEN
De hoofdreden waarom ik voor ‘KMO & 
Ondernemen’ heb gekozen, is omdat je er 
zoveel kanten mee op kan gaan. Ikzelf zou 
graag een eigen zaak starten en de ‘hands-
on’ ervaring binnen de opleiding bereidt je 
hier perfect op voor. 

Ook als je geen eigen zaak wil, is de oplei-
ding ideaal. Door de diversiteit en de brede 
waaier aan kennis kan je na je studies 
terecht op allerlei verschillende afdelingen 
binnen de bedrijven. 

Een van de redenen waarom ik bewust 
voor een professionele bachelor heb 
gekozen en niet voor een academische, is 
de stage die je moet doen in de loop van het 
derde jaar.  

Als je voor KMO & Ondernemen kiest, 
open je een deur die leidt naar mooie kan-
sen en een brede waaier van  
opportuniteiten.

ALLE FACETTEN VAN  
ONDERNEMERSCHAP
‘KMO & Ondernemen’ is een 
opleiding die je inzichten geeft 
in alle facetten van het onder-
nemerschap. We leren snel 
onze ideeën omzetten in een 
ondernemingsplan en krijgen 
hierbij genoeg ruimte om onze 
eigen competenties te ontdek-
ken en te ontwikkelen.  

Na de basis zetten we al snel 
de theorie om in praktijk via 
het opstarten van een SBP 
(small business project). Bij de 
opstart van de onderneming 
krijgen we veel ondersteuning 
van lectoren die creativiteit 
hard appreciëren. 

ELLEN STRUYF AMBER CLOSE
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KMO & Ondernemen is een keuzetraject. Je krijgt een diploma bedrijfmanagement. 
Op je diplomasupplement vermelden we de opleidingsonderdelen van je keuzetraject.

EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
Accountancy-Fiscaliteit
Financie- en Verzekeringswezen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk 

BANABA  
Advanced Business Management: alle 9 keuzetrajecten van de lijst op 
pagina 7. Na deze Banaba meteen toegang tot verkorte masteropleidin-
gen in de UK en in de USA.  

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je na je studie Bedrijfsmanagement gaan lesgeven in het mid-
delbaar? Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte 
Educatieve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs 
bijstuderen.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA  
Handelswetenschappen
Toegepaste Economische Wetenschappen

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 
Postgraduaat:
• ERP (SAP)

Navormingen:
• Raadpleeg de vele opties via ucll.be/navorming

Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

... OF VERDER STUDEREN 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

OPSTAP NAAR EEN BANABA
Onze eerste Bachelor hebben we behaald in Be-
drijfsmanagement keuzetraject KMO & Onder-
nemen. We kozen hiervoor omdat het een heel 
ruime en brede opleiding is waarbij alle domeinen 
van het bedrijfsleven aan bod komen, van financi-
en tot logistiek.  

Cederic: “Het pop-up project op het einde van de 
studie is een heel drukke periode, maar wel iets 
waar je voldoening uit haalt en achteraf trots op 
kan terugkijken”.  
Pieter: “Tijdens mijn studies kreeg ik het statuut 
student-ondernemer, waardoor ik dankzij de 
UCLL mezelf kon ontplooien binnen het onderne-
merschap!”  

Na het behalen van ons eerste diploma hebben we 
gekozen om verder te studeren aan de UCLL. Wij 
kozen voor de Bachelor-na-Bachelor Advanced 
Business Management optie International Ma-
nagement. Deze Engelstalige BanaBa zien we als 
opstap naar een verkorte master in Engeland. 

UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:
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MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Al van bij de start komen ondernemers 
en managers jou inspireren met praktijk-
ervaringen en laten ze je kennis maken 
met de allernieuwste trends. Je bezoekt 
innovatieve bedrijven en creatieve 
ondernemers komen op bezoek op de 
campus. Het ondernemerschap is nooit 
ver weg.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
We helpen je om de juiste keuzes te 
maken! Op basis van jouw talenten en 
interesses geef je een eigen accent aan 
je opleiding. De concrete invulling van 
projecten zoals bijvoorbeeld de 'Small 
business projects' en de 'Pop-ups' heb je 
immers volledig zelf in handen.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.

PIETER SYSSENS

CEDERIC KUIJPERS
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
KEUZETRAJECT

KMO & ONDERNEMEN
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

OPLEIDINGSFASE 1 SP

KMO & ONDERNEMEN

 Accountancy 6

 Marketing van de KMO 4

 HRM 5

 Analyse van de marktgegevens 3

 Bedrijfsverzekeringen 4

MANAGEMENT

 Recht 4

 Vennootschapsrecht 4

 Management 3

 Economie 4

 Data en ICT-tools 3

 ERP 3

COMMUNICATION SKILLS

 Communicatie- en informatievaardigheden 4

 Le français des affaires 1 3

 Business English 1 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Trends and innovation in business 3

 Project 1: business game 3

TOTAAL 60

OPLEIDINGSFASE 2 SP

KMO & ONDERNEMEN

 BTW 4

 Concepten van de marketingcommunicatie 3

 Financial accounting 4

 Ondernemen en plan competitie 5

 Commerciële training 4

 Technieken marktonderzoek 4

 Personenbelasting van de KMO 4

MANAGEMENT

 Beeldbewerking 4

 Fiscale wetgeving 3

 Bank en financiën 4

 Project management 3

 Webdesign 3

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 2 4

 Communicatievaardigheden 2 3

 Le français des affaires 2 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Project 2: Small business project &  
  internationale week

5

TOTAAL 60

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

KMO & ONDERNEMEN

 Risk management 3

 Budgetteren 3

 Vennootschapsbelasting 3

 Supply chain management 4

 Digital marketing 3

MANAGEMENT

 Ethiek 3

 Sociale wetgeving 3

COMMUNICATION SKILLS

 Le français des affaires 3 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Project 3: Innovatief ondernemen 5

 Vrije ruimte 1 3

 Vrije ruimte 2 3

 Ondernemen & case competitie 5

BACHELORPROEF

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 60
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
KEUZETRAJECT

KMO & ONDERNEMEN
CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 2 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 3

 Juridische aspecten bij het ondernemen 3

 Verzekeringsrecht 4

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

 ICT 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

KMO & ONDERNEMEN

 Supply Chain Management 5

 BTW 4

 Marketing van de KMO 5

MOVING MINDS DNA

 Financieel inzicht en BTW in de praktijk 3

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 59

OPLEIDINGSFASE 2 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Bedrijfsbeleid 5

ICT & BEDRIJF

 Specifieke software KMO 1 4

 Specifieke software KMO 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1: Frans 2, Engels 2, Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Frans 2, Engels 2, Duits 2 4

KMO & ONDERNEMEN

 E-commerce 5

 Financieel risk management 5

 Personen- en vennootschapsbelasting 5

 Digitale marketing 3

 Verkooptechnieken 3

 HRM 3

MOVING MINDS DNA

 Businessproject 9

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 61

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.
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KEUZEMODULE SP

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

 International Entrepreneurship 1 4

 International Entrepreneurship 2 4

DATA & ANALYTICS

 General Principles of Data 4

 Dashboarding 4

RECHT EN ONDERNEMEN

 Verdieping ondernemingsrecht 4

 Intellectuele eigendom 4

VASTGOED

 Vastgoed 5

 Project Vastgoed 3

SALES MANAGEMENT

 Sales management en onderhandelen 5

 Customer Contact Management 3

INNOVATIEVE MARKETING

 Innovative Marketing Concepts 4

 Creativity and innovation 4

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4

KEUZEMODULES
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent 
aan je studie. Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

OPLEIDINGSFASE 3 SP

RECHT & BEDRIJF

 Sociale wetgeving 3

ICT & BEDRIJF

 ERP 3

KMO & ONDERNEMEN

 Toekomst van de onderneming 4

 Leadership skills 3

 Inkoopmanagement 3

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Pop-up Project 14

 Moving Minds:  
 International Experience

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 60
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AFSTUDEERRICHTING 
LOGISTIEK MANAGEMENT 
CAMPUS DIEPENBEEK

UCLL.BE/LOGISTIEKMANAGEMENTWIE JE BENT
• Je denkt analytisch
• Plannen, organiseren en  
 optimaliseren van processen zit in  
 je bloed
• Je hebt commerciële feeling
• Je ziet jezelf een vlot communicator  
 worden in een internationale en/of  
 meertalige omgeving
• Je zet en ziet de dingen graag in  
 beweging
• Je wil een boeiende, gevarieerde  
 carrière in een op-en-top  
 dynamische bedrijfssector
• Je staat open voor elke innovatie  
 die zowel de sector als de wereld  
 vooruit helpt
• Je bent een teamplayer

ZICHT OP
BOEIENDE 
STARTJOBS...
•  logistiek verantwoordelijke in KMO/multinational
•  project & implementation manager
•  transportmanager/-planner
•  warehouse supervisor
•  dispatcher
• inkoper
•  productieplanner
•  distributieplanner
•  consultant
•  operations manager
•  e-commerce manager

... en groei daarna door naar managementjobs

Of je nu kijkt naar de winkel om de hoek, de verschillende transportmogelijkheden, de boomende 
e-commerce, het delven van grondstoffen of de recyclage ervan in citymining, logistiek is overal 
en tal van analytische processen lopen op de achtergrond om elk aspect van de logistieke keten 
voortdurend te optimaliseren.  

Op basis van theoretische aspecten van de logistieke processen en algemene economische kennis 
gecombineerd met vreemde talen en een doorgedreven ICT-kennis zal je in verschillende projecten 
werken rond logistieke deelaspecten in tal van cases en met authentiek materiaal. Onder  
begeleiding van docenten zal je problemen analyseren en tot oplossingen komen, al dan niet voor 
externe opdrachtgevers of in wedstrijden, regionaal en internationaal. 

In een krachtige leeromgeving zal je individueel en in groep de competenties en expertise  
ontwikkelen om een waardevolle schakel te zijn in een uitdagend werkveld waarin beheersen  
en optimaliseren centraal staan. 
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UCLL.BE/LOGISTIEKMANAGEMENT

EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
Marketing
KMO & Ondernemen

BANABA 
Advanced Business Management biedt 9 keuzetrajecten. Na deze Bana-
ba meteen toegang tot verkorte masteropleidingen
in de UK en in de USA.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je na je studie Bedrijfsmanagement gaan lesgeven in het mid-
delbaar? Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte 
Educatieve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs 
bijstuderen.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA 
Handelswetenschappen
Toegepaste Economische Wetenschappen 

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 
Postgraduaat: 
• Data & Analytics 

Navormingen:
•  Raadpleeg de vele andere opties via ucll.be/navorming

Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

JUISTE KEUZE?
Voor de start van mijn eerste academiejaar op UCLL 
had ik me goed geïnformeerd, maar er bleef toch nog 
altijd een bepaalde onzekerheid over mijn studiekeuze. 
De keuze voor Bedrijfsmanagement - Logistiek was 
voor mij logisch, maar gingen de vakken niet te saai 
zijn of zou het alleen maar gaan over rekken, pallets of 
vrachtwagens? 

De docenten namen deze onzekerheid snel weg en 
als ik er nu op terugkijk focust het UCLL op de juiste 
pijlers in hun aanbod van vakken. Logistiek en Supply 
Chain Management, talenkennis, IT en internationa-
lisering waren toen de speerpunten en hebben ervoor 
gezorgd dat ik mijn volgende stappen in mijn studie-
traject succesvol heb kunnen nemen.
 
WAT NU?
Tijdens mijn studie bij UCLL kwamen we veel in con-
tact met bedrijven via stages, cases of projecten. Het is 
mede door deze variatie dat ik wist dat ik verder wou 
verdiepen en dus verder wou studeren zodra ik was 
afgestudeerd aan het UCLL. Ik heb nog een BanaBa 
Procurement & Supply Chain Management afgewerkt 
in Leuven en heb dan mijn Master Engineering - Lo-
gistics, Supply Chain and Materials succesvol afgerond 
in Coventry, Verenigd Koninkrijk. 
 
DOE WAT JE GRAAG DOET
Mijn studies hebben ervoor gezorgd dat ik vandaag 
kan doen wat ik graag doe, werken in Supply Chain 
Management. Tot dusver heb ik al als consultant 
gewerkt in multinationals, kmo's  en start-ups in het 
binnen- en buitenland zowel op projectbasis als voor 
interne functies. De kennis die ik heb opgedaan in 
het UCLL komt nog vaak van pas en daar ben ik de 
docenten van het UCLL erg dankbaar voor!

... OF VERDER  
STUDEREN 
 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

L
ogistiek

m
an

agem
en

t

UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Vanaf dag 1 zullen managers uit de 
sector je met hun praktijkervaring en 
expertise komen inspireren en uitdagen 
om de vele innovaties te verkennen in de 
snel bewegende wereld van de logistiek. 
De theorie wordt vanaf je eerste les toe-
gepast op logistieke cases, ondersteund 
door  sectorspecifieke software. Door de 
real life cases in projectwerk kan je in 
fase 3 zelf de vele kernprocessen van de 
logistic chain beheren en optimaliseren.  
Je zal indruk kunnen maken als up-to-
date logistieke professional.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
We helpen je om de juiste keuzes te 
maken! Op basis van je talenten en 
interesses kies je in fase 3 voor een van 
de vele keuzemodules: Data & analytics, 
International Entrepreneurship, een 
extra vreemde taal, … Je bepaalt zelf in 
welk logistiek domein je stage loopt en 
een onderzoek voert, al dan niet in het 
buitenland.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.

WESLEY VANZEIR
ALUMNUS LOGISTIEK 

MANAGEMENT, NU 
SUPPLY CHAIN DIRECTOR 

BIJ KAASBRIK
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

LOGISTIEK MANAGEMENT
CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

 Marketing in de logistiek 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 3

 Ondernemingsrecht 3

 Verzekeringsrecht 4

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

 ICT 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden 

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

LOGISTIEK MANAGEMENT

 Supply Chain Management 5

 Trends in SCM 4

 Materials Management 4

 Mobiliteitsontwikkelingen 4

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 59

OPLEIDINGSFASE 2 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Bedrijfsbeleid 5

RECHT & BEDRIJF

 Sociale wetgeving 3

ICT & BEDRIJF

 Specifieke software logistiek 3

 ERP 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

LOGISTIEK MANAGEMENT

 Productorganisatie en voorraadbeheer 6

 Inkoop en procesbeheersing 6

 Internationale vervoersstromen 6

 Distributielogistiek 6

 E-commerce 5

MOVING MINDS DNA

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 59

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds 
www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

ICT & BEDRIJF

 ERP 2 3

LOGISTIEK MANAGEMENT

 Warehousemanagement 8

 Handelstechnieken en expeditie 10

 Transport management 8

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds:  
 International Experience

3

 Moving Minds:  
 Logistiek management

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 62
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KEUZEMODULES
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent 
aan je studie. Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

KEUZEMODULE SP

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

 International Entrepreneurship 1 4

 International Entrepreneurship 2 4

DATA & ANALYTICS

 General Principles of Data 4

 Dashboarding 4

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4
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AFSTUDEERRICHTING 

MARKETING 
CAMPUS DIEPENBEEK*     CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE* 

EEN NIEUWE START
Na een jaar wonen in het buitenland werd het tijd voor me om de draad weer op te pikken in België en te gaan studeren. Een pittige 
uitdaging na een jaar werken in de zon… De docenten van UCLL gaven me vanaf het eerste contact een hartelijk welkom en een op-
recht gevoel van vertrouwen. Ze overtuigden me meteen, ik nam een nieuwe start in de richting Bedrijfsmanagement - Marketing! 

KANSEN OM TE GRIJPEN
Nu ik terugkijk op mijn jaren bij UCLL ben ik fier op het traject dat ik daar heb afgelegd. Niet alleen de marketingkennis die ik ver-
gaarde was een troef toen ik aan de slag ging in de professionele wereld, maar ook het netwerk dat UCLL me gaf en de extra kansen 
die ik met beide handen greep waren een geschenk. Zo mocht ik zelf een event organiseren, een businessplan uitwerken van a tot z, 
een fictief bedrijf runnen via een online game, een website maken en nog zoveel meer! Daarnaast nam ik ook deel aan verschillende 
marketingwedstrijden (Coca-Cola, Mobile Vikings,…), -congressen en -beurzen. Een absolute meerwaarde in mijn persoonlijke groei! 
Ik voelde me klaargestoomd voor het echte werk en vond een goede balans in mijn studie tussen theorie en praktijk. 

WHAT’S NEXT? 
Ik ben UCLL dankbaar voor de manier waarop ze me drie uitdagende jaren gaven. De professionele relatie met de docenten, waar 
toch ook plaats was voor persoonlijk contact, zorgde er dan ook voor dat ik op het einde van mijn studie ook bij hen terecht kon voor 
advies aangaande mijn ‘next steps’. Een Banaba, studeren in het buitenland, een Master of toch gaan werken? UCLL toonde me alle 
mogelijkheden en stond me bij met raad en daad. Daarnaast ontwikkelden ze mijn passie voor marketing & sales en ontdekte ik daar-
door mijn ideale traject. Kortom, UCLL: bedankt!

ELKE DAUWEN
SALES MANAGER IT BIJ AUSY

UCLL.BE/MARKETING

WIE JE BENT
• Je hebt commerciële flair
• Je bent creatief of je wil dat graag  
 worden
• Je communiceert met plezier en  
 vlot
• Trends en wat mensen bezighoudt  
 fascineren je
• Je kijkt ernaar uit meer te  
 ontdekken over (digitale) media
• Je beleeft pret aan werken in team
• Je houdt van uitdagingen

ZICHT OP
BOEIENDE 
STARTJOBS...
• sales representative
• communicatieverantwoordelijke
• marketing coördinator
• marketing data specialist
• marktonderzoeker
• product of brandmanager
• digital content creator
• social media verantwoordelijke

... en groei daarna door naar managementjobs

NIEUW!   *Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50
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EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
KMO & Ondernemen

BANABA 
Advanced Business Management biedt 9 keuzetrajecten. Na deze 
Banaba meteen toegang tot verkorte masteropleidingen
in de UK en in de USA.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Wil je na je studie Bedrijfsmanagement gaan lesgeven in het mid-
delbaar? Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte 
Educatieve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs 
bijstuderen.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA 
• Communicatiewetenschappen
• Handelswetenschappen
• Toegepaste Economische Wetenschappen

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 
 
Postgraduaat: 
•  Digitale Marketing 
•  Data & Analytics

Navormingen:
•  Raadpleeg de vele andere opties via ucll.be/navorming

Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

Het ideale scenario. Dat is waarschijnlijk de beste manier om mijn afgelopen maan-
den te omschrijven. Sinds juni ben ik afgestudeerd aan de UCLL in de afstudeer-
richting Marketing. Na omzwervingen aan de universiteit wist ik het praktische  
karakter van de opleiding, vertaald in groepsopdrachten, presentaties en interes-
sante vakken, heel erg te appreciëren. 

Deze aanpak, samen met een persoonlijke begeleiding van de docenten, stoomt je 
helemaal klaar voor het bedrijfsleven. Ook de inzichten en persoonlijke skills die je 
verwerft tijdens de projectweken of de geweldige Internationale week, komen  
gegarandeerd van pas in je verdere carrière. Dankzij de UCLL kreeg ik bovendien 
de kans om stage te lopen bij Ogilvy Social Lab. Vandaag ben ik er aan de slag als 
Social Account Executive voor klanten zoals Nespresso Belux en de Nationale 
Loterij. 

Als Social Account Executive bestaat mijn takenpakket voornamelijk uit het 
opstellen van contentkalenders, het vertalen en schrijven van copy en community 
management. De variatie maakt van deze job een intense en boeiende  
uitdaging en dat elke dag opnieuw.  

Heb je interesse om de marketingwereld te ontdekken? Met een excellente repu-
tatie binnen de sector, uiterst professionele aanpak en eersteklas begeleiding is de 
UCLL the way to go.  

ARTHUR VANDENBERGHE 
SOCIAL ACCOUNT EXECUTIVE BIJ OGILVY

M
ark

etin
g

... OF VERDER STUDEREN 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Al vanaf de eerste dagen komen mana-
gers uit de marketing bedrijfswereld jou 
op de campus inspireren met praktijker-
varingen en laten ze je kennismaken met 
de laatste trends uit de marketingwereld. 
In het laatste jaar ben je in staat zelfstan-
dig een marketing- of communicatieplan 
op te stellen. Je zal indruk kunnen ma-
ken als jonge marketing professional.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
We helpen je om de juiste keuzes te 
maken! Op basis van jouw talenten en 
interesses geef je een eigen accent aan 
je opleiding. Je kan kiezen uit heel wat 
keuzemodules. Zo maak je je studies nog 
interessanter en aangenamer. Ook kan 
je zelf je pad bepalen voor je stage. In het  
buitenland, in een multinational maar 
ook in een KMO. Of misschien zelf je 
bedrijf oprichten.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

MARKETING
CAMPUS PROXIMUS 
HEVERLEE

OPLEIDINGSFASE 1 SP

MARKETING MANAGEMENT

 Fundamenten van de marketing 4

 Product- en merkenbeleid 3

 Consumentengedrag 4

COMMUNICATIEBELEID

 Communicatie in een bedrijfsomgeving 3

 Concepten van de marketingcommunicatie 3

 Marketingcommunicatie strategie 4

MARKTONDERZOEK EN DATA ANALYSE

 Analyse van de marktgegevens 3

MANAGEMENT

 Economie 4

 Financieel management 3

 ICT 3

COMMUNICATION SKILLS

 Communicatie- en informatievaardigheden 4

 Le français des affaires 1 3

 Business English 1 4

 Business English 2 3

KEUZE-ONDERDEEL (JE KIEST 1 VAN DE 3)

 Innovatie 4

 Communicatie Management 4

 Multimedia: introductie en basiskader 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Seminar 1 3

 Project 1: 
 Analyse van de marketingomgeving

3

TOTAAL 58

KEUZETRAJECTEN
Hiermee geef je vanaf fase 2 je studie een  
eigen kleur. Kies bij de start van je fase 2 het 
ene keuzetraject dat je het meest aanspreekt.

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds www.ucll.be voor de recentste situatie.

Marketing
Innovation

Word je geprikkeld door de nieuwste trends om consumenten 
te bereiken? Ben je een durfal die boordevol ideeën zit? En werk 
je graag aan innovatieve projecten, samen met anderen? Kies 
dan dit keuzetraject, waar je op een leuke manier strategisch 
denken toepast in de praktijk.

 Marketing Innovation* 4 Strategische marketing toegepast 4

 Project Management 4 Innovatief ondernemen 4

 CRM* 4

Communication Je combineert een scherpe pen en een vlotte tong met een 
oprechte interesse in mensen. Zo communiceer je creatief 
en glashelder (of je wil dat supergraag leren). Wil je daarom 
uitgroeien tot het gezicht van je organisatie? Je ‘cool’ bewaren 
voor de microfoon? Hier word je een communicatieprofessional 
met een stevige businessachtergrond.

 Beeldtaal* 4 Pers en media 4

 Storytelling 4 Communicatie in de praktijk 4

 Pitch & presentatie* 4

Multimedia 
Design

Goesting om mee te werken aan opvallende communicatie-
campagnes? Kun je niet wachten om eens echt out of the box 
te denken? Voor de durvers die met een doordachte strategie 
aan de slag gaan om vernieuwende campagnes te bedenken en 
deze op verschillende platformen lanceert, mét de allernieuwste 
multimediale tools.

 Audiovisuele conceptontwikkeling 3 Webdesign: verdieping 4

 Visuele storytelling 3 Multimedia in motion 4

 Graphic Design* 4

 Webdesign* 3

Data Driven  
Marketing

Data en cijfers bepalen meer dan ooit de belangrijkste beslissin-
gen van bedrijven. Wie er slim en creatief mee omgaat, heeft 
een schat aan informatie om de juiste marketingstrategie uit te 
stippelen. Je staat paraat om de cijfers visueel voor te stellen en 
heldere inzichten te verschaffen. Een wiskundeknobbel heb je 
daar niet voor nodig. 

 Principes van data & analytics 4 Predictive analytics 4

 Dashboarding* 4 CRM 4

 Digital marketing analytics* 4
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Marketing
Innovation

Word je geprikkeld door de nieuwste trends om consumenten 
te bereiken? Ben je een durfal die boordevol ideeën zit? En werk 
je graag aan innovatieve projecten, samen met anderen? Kies 
dan dit keuzetraject, waar je op een leuke manier strategisch 
denken toepast in de praktijk.

 Marketing Innovation* 4 Strategische marketing toegepast 4

 Project Management 4 Innovatief ondernemen 4

 CRM* 4

Communication Je combineert een scherpe pen en een vlotte tong met een 
oprechte interesse in mensen. Zo communiceer je creatief 
en glashelder (of je wil dat supergraag leren). Wil je daarom 
uitgroeien tot het gezicht van je organisatie? Je ‘cool’ bewaren 
voor de microfoon? Hier word je een communicatieprofessional 
met een stevige businessachtergrond.

 Beeldtaal* 4 Pers en media 4

 Storytelling 4 Communicatie in de praktijk 4

 Pitch & presentatie* 4

Multimedia 
Design

Goesting om mee te werken aan opvallende communicatie-
campagnes? Kun je niet wachten om eens echt out of the box 
te denken? Voor de durvers die met een doordachte strategie 
aan de slag gaan om vernieuwende campagnes te bedenken en 
deze op verschillende platformen lanceert, mét de allernieuwste 
multimediale tools.

 Audiovisuele conceptontwikkeling 3 Webdesign: verdieping 4

 Visuele storytelling 3 Multimedia in motion 4

 Graphic Design* 4

 Webdesign* 3

Data Driven  
Marketing

Data en cijfers bepalen meer dan ooit de belangrijkste beslissin-
gen van bedrijven. Wie er slim en creatief mee omgaat, heeft 
een schat aan informatie om de juiste marketingstrategie uit te 
stippelen. Je staat paraat om de cijfers visueel voor te stellen en 
heldere inzichten te verschaffen. Een wiskundeknobbel heb je 
daar niet voor nodig. 

 Principes van data & analytics 4 Predictive analytics 4

 Dashboarding* 4 CRM 4

 Digital marketing analytics* 4

OPLEIDINGSFASE 2 SP

MARKETING MANAGEMENT

 Strategische marketing 4

COMMUNICATIEBELEID

 Digitale marketing 4

SALES SKILLS

 Verkoopstechnieken 4

MARKTONDERZOEK EN DATA ANALYSE

 Opzetten van een marktonderzoek 5

 Verwerken van een marktonderzoek 5

MANAGEMENT

 Supply Chain Management 4

 Bedrijfsmanagement 3

 Recht 4

COMMUNICATION SKILLS

 Copywriting 3

 Le français des affaires 2 3

 Le français des affaires 3 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Séminaire 2 3

 Project 2: Internationale marketing 4

TOTAAL (MET KEUZETRAJECT) 61

OPLEIDINGSFASE 3 SP

COMMUNICATIEBELEID

 Marketingcommunicatie: aan de slag 5

SALES SKILLS

 Verkoopsbeleid en -strategie 4

MARKTONDERZOEK EN DATA ANALYSE

 Strategische marktanalyse 4

MANAGEMENT

 Ethics 4

COMMUNICATION SKILLS

 Le français des affaires 4 3

 Business English 3 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Project 3: Strategisch marketingplan 5

 Vrije ruimte 1 3

 Vrije ruimte 2 3

BACHELORPROEF

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL (MET KEUZETRAJECT) 61

* Deze onderdelen kan je vervangen door Spaans of  
 Duits voor een totaal van 8 studiepunten.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

MARKETING
CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

 Supply Chain Management 4

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 3

 Ondernemingsrecht 3

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden 

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

MARKETING MANAGEMENT

 Fundamenten van de marketing 4

 Rol van communicatie in bedrijf 3

 Concepten van marketingcommunicatie 4

 Consumentengedrag/psychologie 4

 Analyse marktgegevens 4

MOVING MINDS DNA

 Marketingcommunicatie: aan de slag 4

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 59

OPLEIDINGSFASE 2 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Bedrijfsbeleid 5

ICT & BEDRIJF

 ICT 2 3

 Specifieke software Marketing 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1 : Engels 2, Frans 2, Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Engels 2, Frans 2, Duits 2 4

MARKETING MANAGEMENT

 Marketingbeleid 5

 Direct en interactieve marketing 4

 Verkooptechnieken 4

 Marktonderzoek 4

 B-2-B & dienstenmarketing 3

MOVING MINDS DNA

 Project marketingbeleid 3

 Project organisatie evenement 6

 Project strategisch marktonderzoek 5

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 61

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg steeds 
www.ucll.be voor de recentste situatie.
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OPLEIDINGSFASE 3 SP

RECHT & BEDRIJF

 Sociaal recht 3

ICT & BEDRIJF

 Specifieke software Marketing 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Meertalige Marketingcommunicatie 3

MARKETING MANAGEMENT

 International Marketing 3

 Digital Marketing & e-commerce 4

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Project digital marketing 3

 Project strategisch marketingplan 5

 Ondernemerschap 6

 Moving Minds Marketing 
 (International)

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 60
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KEUZEMODULES
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent 
aan je studie. Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

KEUZEMODULE SP

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

 International Entrepreneurship 1 4

 International Entrepreneurship 2 4

DATA & ANALYTICS

 General Principles of Data 4

 Dashboarding 4

VASTGOED

 Vastgoed 5

 Project Vastgoed 3

SALES MANAGEMENT

 Sales management en onderhandelen 5

 Customer Contact Management 3

INNOVATIEVE MARKETING

 Innovative Marketing Concepts 4

 Creativity and Innovation 4

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4
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Launch your Business 
Management career in 
Leuven and have the 
greatest student  
experience in Europe.

UCLL.BE/BBM

BUSINESS MANAGEMENT

OPTION MARKETING 
TRACK IN BELGIUM (BBM)
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Right from the start, students 
are coached to train their soft 
skills such as presenting or 
building confidence, which 
come in handy when presenting 
my designs at my current job as 
a UX designer at Wunderman 
Thompson in Belgium. Also, 
BBM offered me a great variety 
of real-life business challenges, 
allowing me to develop an ana-
lytical way of thinking which I 
use in my day-to-day tasks on 
the job. 

Leuven in itself is where the 
world meets. You will find an 
amazing diversity of nationali-
ties all around the city. In BBM, 
classes are divided into small 
groups with coaching from 
lecturers who are themselves 
workers or company owners in 
their various fields of expertise. 
This makes it easy to give and 
receive feedback from the lec-
turers as they are very friendly 
and readily approachable.

BBM was my best choice, and I 
never regret it. Admissions are 
transparent and relatively easy. 
The price of studying was my 
biggest concern. I didn't believe 
it so much that I flew to the 
country the next day after I was 
accepted in order to check if 
it’s real. Well, it is real and it is 
extremely cool!

CLARA MANDUJANO
graduated July 2019 – now UX 
designer at advertising agency 

Wunderman Thompson

KELVINE SHU
currently in 

second year of BBM

Discover our full
programme here

WHAT?
Our BBM programme is...

•  a bachelor programme (180 ECTS  
  credits), taught in English 
•  a Business Management programme
•  an applied education

IVAN PERETRUTOV
currently in 

second year of BBM
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BECOME A BUSINESS MOVING 

MIND, IT'S IN OUR DNA!

#MOVING INTERNATIONAL
-  Fair tuition fee for all students
-  Part of high-ranking university KU Leuven
-  Creative hub of Flanders

#MOVING COACHING
-  Wide range of methods with feedback
-  Close to lecturers
-  Entrepreneurship track

#MOVING PRACTICE
-  Hands-on with latest trends
-  Current cases and ready-for-market
-  Lecturers with professional experience

#MOVING HOME
-  New and innovative campus
-  Leuven student life
-  Diverse group of students

#MOVING INTEREST
-  Business management BBA with a major in marketing
-  Internship electives abroad
-  Master bridging programmes with partners

#MOVING PERSONALITY 
-  Soft skill building 
-  Future proof skills
-  Creative problem solving 

COST OF LIVING:  
est. €800-1000/ month

TUITION FEE: 
€947,20

STUDY MATERIALS: 
est. €500

CONTACT: 
bbm@ucll.be

MOVING
MINDS
DNA
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STAGE 1 ECTS

BUSINESS MANAGEMENT

 Economics 4

 ICT 3

 Intercultural Communication 6

 Financial Management 3

MARKETING AND COMMUNICATION

 Consumer Behaviour 4

 Introduction to Marketing 4

 Communication Management 3

 Marketing Communication Concepts 3

 Multimedia 3

 Product and Brand Management 3

 Marketing Communication Strategy 4

 Innovation Management 4

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 1 & Reporting Techniques 4

 Business English 2 3

(MARKET) RESEARCH AND PROJECT WORK

 Seminar 1 3

 Markting Data Analysis 3

 Project 1: Marketing Environment 3

TOTAL 60

STAGE 2 ECTS

BUSINESS MANAGEMENT

 Supply Chain Management 4

 Law 4

 Business Management 3

MARKETING AND COMMUNICATION

 Multimedia for Marketers 4

 Digital marketing 4

 Strategic Marketing 4

 Concepts Data & Analytics 4

 Sales Skills 4

 Dashboarding 4

COMMUNICATION SKILLS

 Copywriting 3

(MARKET) RESEARCH AND PROJECT WORK

 Seminar 2 3

 Market Research: Set Up 5

 Market Research: Processing 5

 Project 2 & International Marketing Week 4

ELECTIVE LANGUAGE

 French/German/Spanish: Starters 5

TOTAL 60

TRACK GUIDE BUSINESS MANAGEMENT

OPTION MARKETING 
TRACK IN BELGIUM (BBM)
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE
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STAGE 3 ECTS

BUSINESS MANAGEMENT

 Ethics 4

MARKETING AND COMMUNICATION

 Sales Management & Strategy 4

 Integrated Marketing Communication 3

 CRM 4

 International Strategic Marketing 3

COMMUNICATION SKILLS

 Business English 3 3

(MARKET) RESEARCH AND PROJECT WORK

 Strategic Market Analysis 4

ELECTIVE LANGUAGE

 Business French/German/Spanish: Basic 5

 Elective 6

 Project 3: Marketing Management 5

COMPREHENSIVE BACHELOR TEST

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAL 60
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INTERNATIONALBACHELOR.EU

BUSINESS MANAGEMENT

OPTION MARKETING 
TRACK ACROSS EUROPE (BME)

Discover our full
programme here

INCREDIBLY INSIGHTFUL
My UCLL experience was an incredibly insightful one to 
learn about myself, other cultures, languages and lifestyles. 
Being immersed and surrounded by all kinds of people from 
all different backgrounds truly gives you a greater perspec-
tive of the world and it allowed my ideas to flourish into the 
businesses that I have today.  
Getting outside of your comfort zone is the key to growth 
and I found that in this programme.

RYAN THORPE
Jersey, UK

THREE YEARS, 
THREE COUNTRIES, 
THREE PERSPECTIVES

WHAT?
Our BME programme is...

• a bachelor programme (180 ECTS   
 credits), taught in English 
• a Business Management programme
• an applied education

FOR WHOM?
High school graduates around the 

world…

• who are ready to expand their  
 boundaries, explore new horizons  
 and gain international experience
• who have affinity for the English   
 language
• who want to become independent,   
 curious and open-minded,   
  while gaining lifelong international   
 friendships

WHY?
Join our BME programme to…

• become an agile and empathic young   
 professional
• obtain a double degree
• gain many interesting post-graduation 
 opportunities, both nationally and   
 internationally



 43

GERMANY, AACHEN
FACHHOCHSCHULE AACHEN

FRANCE, RENNES
SCHOOL OF BUSINESS

SPAIN, BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UCLL
HEVERLEE

FINLAND, HELSINKI
LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

UK, WORCESTER
UNIVERSITY OF WORCESTER

UK, LONDON
LONDON, SOUTH BANK UNIVERSITY

IRELAND, DUBLIN
DUBLIN BUSINESS SCHOOL

UK, COVENTRY
COVENTRY UNIVERSITY
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DEFINE YOUR 
OWN JOURNEY!

CHECK OUT
OUR CURRENT
STUDENTS' 
JOURNEYS!
#BMEdegree

@bmedegree

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

@laureauas is one of our partners for 

the first year of the BME program. 

Check out our pictures from last year 

and enjoy the enchanting landscapes 

of Finland️ @ Vantaa, Finland️

BME - Business Management across Europe 

is in Vantaa, Finland.

october 26 •

Comment
Share



44

AFSTUDEERRICHTING 

RECHTSPRAKTIJK 
CAMPUS DIEPENBEEK  CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE*

UCLL.BE/RECHTSPRAKTIJK

VARIATIE
Rechtspraktijk is een zeer  
gevarieerde en praktijk- 
gerichte opleiding. Het biedt 
je de kans om je als student te 
ontplooien en te ontwikkelen 
voor het beroepsleven.

DUIZENDPOOT
Het is interessant dat we veel 
takken van het recht bestu-
deren. Dat maakt ons, zoals de 
cursus rechtssociologie zegt, 
juridische duizendpoten.

HECHTE GROEP
Ik vind rechtspraktijk boeiend 
omdat we met een kleine 
hechte groep in de klas zitten 
en we in nauw contact staan 
met de lectoren. Ik heb nog 
geen moment spijt gehad van 
mijn keuze; ik leer elke dag 
enorm veel bij.

LEERRIJK
Rechtspraktijk is voor mij de 
sleutel tot een  
leerrijke toekomst, waar het 
recht niet alleen vanuit het 
theoretische, maar ook vanuit 
praktisch oogpunt bestudeerd 
wordt.

WIE JE BENT
• Je bent gepassioneerd door recht en  
 juridische kwesties
• Je ontrafelt graag problemen en  
 cases
• Zowel de juridische wereld als die  
 van het bedrijfsleven trekken je  
 aan
• Je bemiddelt graag bij conflicten
• Je bent geïnteresseerd in de  
 nationale en internationale  
 actualiteit

ZICHT OP
BOEIENDE 
STARTJOBS...
• Juridisch medewerker in bedrijven en bij de overheid
• Paralegal in een advocatenkantoor of bij een  
 gerechtsdeurwaarder
• Notarieel medewerker
• Griffier (na examens)
• Medewerker in een vastgoedkantoor
• Juridisch consulent bij sociale secretariaten of bij een  
 consultancybedrijf

... en groei daarna door.

*Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50

LAURA 
VAN OUTRYVE

SHIRIN
FLOREN

ISABEL  
VANHENGEL

MARGO
OSTYN
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EEN 2DE BACHELOR VIA EEN VERKORT PROGRAMMA 
Financie- en Verzekeringswezen
Accountancy-Fiscaliteit

BANABA 
Advanced Business Management biedt 9 keuzetrajecten. Na deze 
Banaba heb je meteen toegang tot verkorte masteropleidingen
in de UK en in de USA.

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR
Bij UCLL-programma Lerarenopleiding kan je een Verkorte Educatie-
ve Bachelor van minimum 1 jaar in dag- of avondonderwijs  
bijstuderen.

MASTER NA EEN SCHAKELPROGRAMMA 
Rechten
Criminologische wetenschappen

BLIJVEN LEREN VIA EEN POSTGRADUAAT 
OF NAVORMINGEN 
Postgraduaat: 
•  Notariële praktijk
•  Bemiddeling
• Vastgoed

Navormingen:
•  Raadpleeg de vele andere opties via ucll.be/navorming

Ontdek op ucll.be al deze en nog vele andere  
verderstudeermogelijkheden.

... OF VERDER STUDEREN 
EEN GREEP UIT DE VELE VERDERSTUDEEROPTIES

R
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UCLL's Moving Minds DNA vertaalt zich 
bij de aanpak van deze management- 
opleiding in de focus op:

MOVING
MINDS
DNA

PRAKTIJK
Al van bij de start komen juristen en pa-
ralegals jou inspireren met praktijkerva-
ringen en laten ze je kennis maken met 
de toekomstige job en nieuwe tendensen. 
Internationale instellingen leer je niet 
enkel in je cursussen kennen, maar je 
kan ze ook zelf bezoeken in het binnen- 
en buitenland.

ZELFKENNIS
Door groepswerk, projecten en zoveel 
meer leer je met vallen en opstaan jezelf 
echt kennen en ook hoe anderen jou 
ervaren. Een Moving Mind die ideeën 
in beweging kan brengen en deze ook 
mondeling en schriftelijk kan overbren-
gen aan anderen. Eigenschappen die 
voor een professional cruciaal zijn.

INTERESSE
We helpen je om de juiste keuzes te 
maken! Op basis van jouw talenten en 
interesses geef je een eigen accent aan je 
opleiding. In het laatste jaar kan je nog 
keuzemodules aan je opleiding toevoe-
gen. Misschien wil je je bijvoorbeeld 
verdiepen in vastgoed of fiscaliteit? Dat 
heb je zelf in handen.

INTERNATIONAAL
Je kan met talrijke internationale 
ervaringen telkens opnieuw je blik 
verruimen: van contacten met studen-
ten uit andere culturen op de campus, 
internationale weken bij buitenlandse 
hogescholen, tot buitenlandse stages of 
een volledig semester op uitwisseling via 
het Erasmusprogramma.

BEGELEIDING
Via persoonlijk contact met je lectoren en 
begeleiders loodsen we je succesvol door 
je studies. Je kan bij hen steeds terecht 
voor vragen en hulp. Je staat er zeker 
niet alleen voor.

THUISVOELEN
Je goed voelen op de campus is essenti-
eel. Op onze aangename campus is plaats 
voor studie, maar ook voor ontspanning. 
Een bib om rustig te studeren, een gezel-
lige koffiebar maar ook ruimtes waar de 
remmen worden losgelaten. Maak er een 
ongelofelijk mooie studententijd van.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

RECHTSPRAKTIJK
CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE*

OPLEIDINGSFASE 1 SP

RECHTSPRAKTIJK

 Beginselen van het recht 5

 Bronnen en methodologie 5

 Staatsrecht 5

 Administratief recht 3

 Ondernemings- en economisch recht 4

 Verbintenissenrecht 4

 Zakenrecht 3

MANAGEMENT

 Economie 4

 ICT 3

 Management en organisatie 4

COMMUNICATION & SOFT SKILLS

 Communicatie- en informatievaardigheden 1 4

 Soft skills 3

 Le français des affaires 1 3

 Business English 1 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Kennismaking met het werkveld 3

 Project 1: rechtsmethodologie 3

TOTAAL 60

OPLEIDINGSFASE 2 SP

RECHTSPRAKTIJK

 Strafrecht 3

 Arbeidsrecht 3

 Sociale zekerheidsrecht 3

 Familie- en familiaal vermogensrecht 4

 Vennootschapsrecht 4

 Burgerlijk procesrecht 3

 Verzekeringsrecht 4

 Bijzondere overeenkomsten 4

 Strafprocesrecht 3

 Fiscaal recht 5

MANAGEMENT

 Ethiek 3

COMMUNICATION SKILLS

 Communicatievaardigheden 2 3

 Le français juridique 1 4

 Legal English 4

PROJECT EN ONDERZOEK

 Onderzoeksmethoden voor de rechtspraktijk 3

 Beroepspraktijk  3

 Project 2: juridisch dossier en ILW 4

TOTAAL 60

*Ook als werktraject 's avonds - lees meer op pagina 50
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KEUZETRAJECTEN
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent aan 
je studie. Wil je nog meer juridische achtergrond, kies dan 
Verdieping Rechtspraktijk. Wil je je horizon verbreden, ga 
dan voor Fiscaliteit of Vastgoed.

KEUZETRAJECT SP

FISCALITEIT

Heb je een bijzondere interesse voor cijfers en 
fiscaliteit? Dan is dit keuzetraject iets voor jou!

Accountancy 1 6

Financieel recht 3

BTW 4

Personenbelasting 3

VASTGOED

Heb je een bijzondere interesse in vastgoed en 
bouw? Je keuze is in dat geval snel gemaakt! 

Bouwtechnische vorming 6

Financieel beheer vastgoed  3

Vastgoedfiscaliteit 3

Juridische aspecten van vastgoed  3

VERDIEPING RECHTSPRAKTIJK

Met deze keuze bekwaam je je verder in de wereld 
van het recht en diep je je vakkennis nog meer uit.  

Comparative law 3

Criminologie 3

Financieel recht 3

Intellectuele rechten 3

Medisch recht 3

OPLEIDINGSFASE 3 SP

RECHTSPRAKTIJK

 Registratie- en erfbelasting 4

 European & International Law 5

 Aansprakelijkheidsrecht 3

COMMUNICATION SKILLS

 Le français juridique 2 3

PROJECT EN ONDERZOEK

 Project 3: juridische aspecten van het  
 ondernemen en EU

5

 Vrije ruimte 1 3

 Vrije ruimte 2 3

BACHELORPROEF

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

KEUZETRAJECT

TOTAAL (MET KEUZETRAJECT) 60

R
ech

tsp
rak

tijk

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg 
steeds www.ucll.be voor de recentste 
situatie.
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

RECHTSPRAKTIJK
CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSFASE 1 SP

ECONOMIE & BEDRIJF

 Economie 4

 Financieel en boekhoudkundig inzicht 3

RECHT & BEDRIJF

 Fiscale wetgeving 3

 Ondernemingsrecht 3

ICT & BEDRIJF

 ICT 1 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatie-, informatie- en  
 onderzoeksvaardigheden

4

 Vreemde taal 1: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

 Vreemde taal 2: Frans 1/Engels 1/Duits 1 4

RECHTSPRAKTIJK

 Personen- en familierecht 5

 Bronnen en methodologie 1 3

 Verbintenissenrecht 4

 Staatsrecht 4

 Bronnen en methodologie 2 3

 Inleiding verzekeringsrecht 5

 Beroepspraktijk 3

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds: Soft Skills 4

TOTAAL 59

OPLEIDINGSFASE 2 SP

RECHT & BEDRIJF

 Sociale wetgeving 3

ICT & BEDRIJF

 ICT 2 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Communicatievaardigheden 4

 Vreemde taal 1: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

 Vreemde taal 2: Frans 2/Engels 2/Duits 2 4

RECHTSPRAKTIJK

 Bestuursrecht 3

 Verdieping verzekeringsrecht 4

 Gerechtelijk privaatrecht en beslagrecht 5

 Vennootschapsrecht 4

 Bijzondere overeenkomsten 5

 Inleefstage 5

Rechtspraktijk verdieping*

 Français juridique* 3

 Familiaal vermogensrecht* 3

MOVING MINDS DNA

 Project de rechtspersoon 9

 Duurzaamheid, ethiek en actualiteit 4

TOTAAL 60
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* Rechtspraktijk-verdieping: kies een van
 de vier keuzeonderdelen per fase. Voor de
 taalonderdelen Français juridique en
 Legal English kunnen instroomvereisten
 worden opgelegd.   
 

OPLEIDINGSFASE 3 SP

ICT & BEDRIJF

 Specifieke software Rechtspraktijk 3

COMMUNICATIE & BEDRIJF

 Juridische communicatie 3

RECHTSPRAKTIJK

 European and International Law 3

 Zakenrecht en notariële praktijk 4

 Verdieping sociale wetgeving 4

 Omgevingsrecht 4

 Jeugdrecht 4

 Strafrecht 3

Rechtspraktijk verdieping*

 Legal English* 3

 Fiscaal recht* 3

KEUZEMODULE 8

MOVING MINDS DNA

 Moving Minds:  
 International Experience

3

 Bachelor@Work 14

 Bachelor@Research 5

TOTAAL 61

R
ech

tsp
rak

tijk

KEUZEMODULES
Hiermee geef je in je opleidingsfase 3 een eigen accent aan 
je studie.  Kies aan het begin van fase 3 vrij één van de 
onderstaande modules volgens je persoonlijke interesse:

Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg 
steeds www.ucll.be voor de recentste 
situatie.

KEUZEMODULE SP

RECHT EN ONDERNEMEN

 Verdieping ondernemingsrecht 4

 Intellectuele eigendom 4

VASTGOED

 Vastgoed 5

 Project Vastgoed 3

VT3: DERDE VREEMDE TAAL

 Engels/Frans/Duits 1 (VT3) 4

 Engels/Frans/Duits 2 (VT3) 4
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WERKEN EN  
BEDRIJFSMANAGEMENT
STUDEREN
Is studeren overdag niet mogelijk?  
Je werkt of je wil werken, je hebt een 
intensief trainingsprogramma of je 
bouwt aan een eigen onderneming? 
Naast deeltijds studeren kan een  
flexibele avondopleiding voor jou  
dé oplossing zijn. 

Voor al onze avondopleidingen geldt dat eerder ver-
worven kwalificaties op basis van elders behaalde 
credits (EVK) en eerder verworven competenties 
(EVC) kunnen leiden tot vrijstellingen. Ook een 
HBO5-vooropleiding Boekhouden of Rechtspraktijk 
leidt tot een verkort programma. Indien je in de 
privésector werkt, kan je bovendien gebruik maken 
van betaald Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

UCLL.BE/WERKTRAJECTACCOUNTANCY

UCLL.BE/WERKTRAJECTMARKETING

UCLL.BE/WERKTRAJECTRECHTSPRAKTIJK

ACCOUNTANCY/FISCALITEIT

MARKETING

RECHTSPRAKTIJK

NEW!
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    OP CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

• ’s Avonds mogelijk voor Accountancy-Fiscaliteit,  
 Rechtspraktijk en Marketing
• Hybride leren met minder contacturen en e-learning modules
• Driejarige opleiding met mogelijkheid tot flexibele studieduur
• Stage kan op de eigen werkplek
• Contacturen op dinsdag en donderdag
• Meer weten? Mail carline.vuylsteke@ucll.be (AF), 
    christel.delange@ucll.be (RP) of  
    veerle.vanhoorick@ucll.be (MK) 

   OP CAMPUS DIEPENBEEK

• ’s Avonds mogelijk voor Accountancy-Fiscaliteit
• Hybride leren en e-learning modules
• Vakken in afstandsleren en vakken met evenveel contacturen  
 als dagonderwijs
• Stage kan op de eigen werkplek
• Drie-/vierjarige opleiding met mogelijkheid tot flexibele  
 studieduur
• Contacturen van maandag tot donderdag
• Opleidingsprogramma analoog met dagonderwijs
• Meer weten? Mail lut.lenssen@ucll.be

W
erk

en
 en

B
ed

rijfsm
an

agem
en

t
stu

d
eren

De flexibiliteit van het werk-
studentenprogramma laat toe 
om een diploma rechtspraktijk 
te behalen in combinatie met 
een fulltime of parttime job. 
Dankzij dit soepel traject kon 
ik doorgroeien in mijn huidige 
loopbaan en intussen is een 
waaier van opportuniteiten 
voorhanden, wat niet mogelijk 
zou zijn zonder dit program-
ma. Bovendien zorgt de 
gedrevenheid en professionele 
aanpak van de docenten voor 
een praktisch inzicht in de 
rechtsmaterie.
Dat vergemakkelijkt eventueel 
de overstap naar een universi-
taire opleiding.

Studeren als avondstudent 
bij UCLL was voor mij zoals 
een tweede job. Het vroeg 
discipline, werkijver en 
een serieuze planning. Het 
belangrijkste voor mij was de 
goede planning, zowel voor 
mezelf als voor mijn gezin. 
Hierdoor kreeg ik ruimte om 
alles te combineren. Het heeft 
mij enorm verrijkt als persoon, 
zowel inhoudelijk als metho-
disch. Wat mij gesterkt heeft 
om het te blijven volhouden, 
waren de goede docenten die 
met passie ’s avonds voor een 
kleine groep hun best deden 
om alles kort en krachtig uit 
te leggen. De sterke band 
met de klasgenoten was ook 
belangrijk. We combineerden 
allemaal iets met het studeren: 
een voltijdse job, een gezin, 
sommigen kinderen, hobby’s. 
Het creëerde een unieke band, 
die we nu nog steeds hebben.

DIMITRI MULDER
Rechtspraktijk  

afgestudeerd in 2016, nu 
griffier

ILKE JASPERS
nu bankmedewerker – 

werkt scriptie nog af
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INTERNATIONAAL
OP JOUW MAAT EN TEMPO
Bij Bedrijfsmanagement werk je vanaf dag 1 aan je internationale en interculturele 
competenties. Doorheen de 3 fases van de opleiding staat internationalisering voorop en 
baad je in talloze internationale ervaringen!

SUMMER SCHOOLS

UCLL biedt verschillende summerschools aan: zowel binnen 

management als transdisciplinair. Ook summerschools van 

onze internationale partners worden via UCLL aangeboden!

DEGREE PROGRAMMESUCLL BM organiseert twee degree programmes:  

Bachelor Business management Marketing volledig in België 

of Bachelor Business management  

Marketing verspreid over 3 Europese landen!
EXCHANGE
PROGRAMMES
An exchange programme is een drie tot zes maanden durende 

studie of stage in het buitenland. Een deel van je opleiding 

gebeurt dus in het buitenland, bv. via het Erasmusprogramma.
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Toenemende internationalisering en ontwikkeling van interculturele competenties is een belangrijk thema wanneer je over de toe-
komst van studenten en bedrijven praat! De toenemende globalisering en technologische ontwikkelingen maken dat we straks nog
maar één wereld hebben; grenzen doen er steeds minder toe! Daarom vinden we het ontwikkelen van internationale en interculturele 
vaardigheden zo belangrijk!

INTERNATIONAL
WEEKS
UCLL organiseert samen met de internationale partners een 
veertigtal weken waar onze studenten en studenten van deze 
partnerinstellingen samenwerken rond managementtopics! 

GASTDOCENTEN UIT
HET BUITENLAND

Op de campus ontmoet je studenten van de Engelstalige opleidingen 

en ook heel wat Erasmus studenten

INTERNATIONALE  

STUDENTEN OP DE 

CAMPUS
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MEET THE
MOVING 
MINDS
Moving Minds. Dat is: mensen en idee-
en in beweging brengen. Het is een 
basisattitude van alle studenten en 
docenten aan hogeschool UCLL.

Een Moving Mind word je niet enkel in 
de les op de campus. Aan de hand van 
een heel gamma aan uitwisselingen, 
stages, engagementen en projecten enz. 
creëer je een open geest voor de toe-
komst. Zo zet jezelf maar ook anderen 
in beweging.

Steeds op zoek gaan naar mogelijkhe-
den om grenzen te verleggen, binnen 
en buiten de hogeschool. We werken 
daarvoor liefst in projecten. Klein en 
groot. Sommigen met resultaten waar-
mee we de wereld in beweging zetten.

Studenten Marketing werkten mee aan een ludieke campagne 
om kampeerders aan te zetten om hun tent terug mee te nemen. 
#ALPACAMYTENT

UCLL-studenten kleuren de winkelstraten in Genk, Sint Truiden, 
….  en Leuven met originele winkelconcepten. We werken hier-
voor nauw samen met de lokale middenstand en het stadbestuur. 
Via pop-up stores wordt er nieuw leven geblazen in de win-
kelstraten. Praktijkervaring opdoen en lokale economie onder-
steunen. Echte Moving Minds.

PUKKELPOP 
5 september

POP-UP STORES 
20 januari

Onder begeleiding van je lectoren werk je samen met studenten 
van een andere nationaliteit aan een real life business case rond 
short sea shipping. Je wordt in het Engels onderwezen en bege-
leid door de Escola Europea voor Intermodal transport. Je bestu-
deert niet enkel de data maar ervaart ook het transport zelf door 
mee te gaan op een RoPax van Barcelona naar Italië en terug. Dit 
geeft je de kans kennis op te doen van het havengebeuren en 
maritiem transport en je expertise te delen in een internationaal 
gezelschap.

SHORTSEASHIPPING CASE BARCELONA-CIVITAVECCHIA 
4 februari
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Twee studenten van Bedrijfsmanagement en twee van Toege-
paste Informatica startten samen een Small Business Project. Ze 
ontwierpen een Edu-box: een leuke, vernuftige doos waarin de 
gsm’s van de kinderen opgeborgen blijven tot taakjes of huis-
houdelijke klussen opgeknapt zijn. Dan kunnen ouders vanop 
afstand de doos openen.

Managers en ondernemers staan vaak voor heel wat uitdagingen 
en beseffen dat het soms moeilijk is om niet uit koers geslagen 
te worden. Ze denken na over strategie, leveranciers, klanten, 
concurrenten, werknemers... en kunnen daar best wat hulp bij 
gebruiken.

Als student bedrijfsmanagement bij UCLL krijg je de kans om een 
nieuwe, onbevangen kijk op deze ondernemingen te formuleren.

Je kan je creativiteit en kennis als studenten laten botvieren door 
aan een authentieke bedrijfscase te werken. 

Deze verworven competenties neem niemand je nog af.

Heb je het idee om een eigen zaak op te starten?
Of heb je al een eigen bedrijf opgericht?
Met StartMinds geven we ondernemerschap een duwtje in de rug! 
Ook tijdens je studie

INSPIREREN
Via StartMindstalks: inspiratiesessies die je blik verruimen en 
goesting doen krijgen in ondernemen.  Met onze StartMindsAca-
demy kan je je inhoudelijke kennis bijschaven in een heleboel 
thema's (boekhouding voor je start-up, pitchen, storytelling, finan-
cieringsmogelijkheden voor je start-up, ...) .

COACHEN
De coaches van StartMinds begeleiden je tijdens, maar ook na je 
opleiding, bij de uitwerking van je idee of businessplan.  
Met het unieke concept StartMindscheques kan je genieten van 
gratis advies.

Om ervoor te zorgen dat je voldoende tijd kan vrijmaken naast je 
opleiding, kan je ook het statuut student-ondernemer aanvragen.
 
VERBINDEN
StartMinds bied je de kans om met de juiste mensen te verbinden.
Je kan een beroep doen op het netwerk van de hogeschool om de 
contacten te leggen die nodig zijn voor de opstart van je onderne-
ming. We helpen je heel graag verder!

België kampt op vlak van innovatie nog met een kenniskloof. De 
innovatieve technieken en de marketingknowhow sijpelen maar 
moeizaam door naar bedrijven. Het Innovatielab van de UCLL 
brengt daar verandering in.

Het Innovatielab van UCLL ondersteunt kmo’s in op verschillen-
de domeinen zoals marktpositionering, doelgroepenbenadering, 
uitwerking van innovatieve communicatiestrategieën, event-
management, enz.

Laatstejaarsstudenten bedrijfsmanagement begeleiden bedrijven 
gedurende twaalf weken voltijds tijdens hun innovatietraject, 
een reuze ervaring voor de student en ook voor het bedrijf.

EDU-BOX
4 februari

KMO ROUTES 
5 september

STARTMINDS 
3 juni

INNOVATION LAB 
24 april

VAN STUDENTENIDEE
TOT START-UP
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HET LEVEN 
ZOALS HET IS BIJ
BEDRIJFSMANAGEMENT...

Concentratie bij de gastlezing van externe accountancy-experts

GASTLEZING ACCOUNTANCY EXPERTS

Kerstmisgerichte studentenactie 

rond RodeNeuzendag

STUDENTENRAAD 

Studentenactie ten voordele van blinde-geleidehonden op Werelddierendag

STUDENTENACTIE Gastlezing over de nieuwe GDPR  

privacywetgeving voor eerstejaars  

Rechtspraktijk

RECHTSPRAKTIJK
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Studentenraad ontvangt  
nieuwe eerstejaars op het  

grote Studentenwelkom

WELKOM EERSTEJAARS

Opmerkelijke startupbedrijfjes van studenten KMO & Onder-

nemen

KMO & ONDERNEMEN 

Stageproject van trio marketing-

studenten valt in de prijzen

MARKETING 

Studenten Financie- en Verzekeringswezen openen de Brusselse 

beursdag bij Euronext

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN 
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JE STAAT ER  
NOOIT ALLEEN  
VOOR OP UCLL

Knap: je zet de stap van het secundair naar 
het hoger onderwijs! Hallo nieuwe stad, ander 
studieritme en emmers vol vrijheid (inclusief 
verantwoordelijkheid). Einddoel is natuurlijk 
om je diploma op zak te steken en dan de rest 
van je leven te beginnen. Maar wij bij UCLL 
maken er graag een toffe “tussentijd” van! 

Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet zal 
tegenkomen. Moeilijke momenten, dipjes en 
hindernissen horen erbij. UCLL staat je daarin 

bij met raad en daad – 100% vertrouwelijk,  
natuurlijk. Zit je met persoonlijke, leer- of 
andere problemen? Spreek dan je studenten-
coach of docent aan: we zoeken samen naar 
een oplossing!

JOUW DASHBOARD  
OP WEG NAAR SUCCES
Via vragenlijsten krijg je bij de start van je studie een beeld van je (studie)persoonlijkheid. Zo krijg je zicht op:

Als je wil kan je met deze analyse naar je studentencoach trekken. Jullie bekijken dan samen welke stappen je best neemt om van je 
studies een groot succes te maken.  

EERSTE HULP BIJ  
HOGESCHOOLSTRESS

“Je hoofd boven water 
houden is niet genoeg. 

Wij willen dat je op 
een roze flamingo door 
je studentenjaren glijdt.”

Studentencoach Joëlle

JE STUDIE-
VAARDIGHEDEN

JE DRIVE JE STERKTES JE MENTAL
HEALTH

je studievaardigheden (informa-
tieverwerking, concentratiever-
mogen, timemanagement …)

je drive om het beste uit je stu-
dententijd te halen,

je sterktes die je zeker moet 
uitspelen tijdens je opleiding en 
nadien op de arbeidsmarkt,

je mental health om je goed in je vel 
en je klas te voelen.
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COACHING

TAALCOACH 
 
Geen “grammar nazi”, wel iemand 
die je helpt om je taalvaardigheid 
af te stellen op het hoger 
onderwijs.

TRAJECTCOACH

Een studietraject loopt niet altijd 
van A naar B, en da’s met behulp 
van de trajectcoach no problem.

STUDIECOACH

De studiecoach vertelt je hoe 
je een goede studieplanning 
opstelt en hoe je kan omgaan met 
deadlines. 

Al tijdens je eerste dag op de hogeschool maak je kennis 
met je studentencoach. Hij is jou aanspeekpunt en ver-
trouwenspersoon. En heb je meer nodig dan een goed 

gesprek, dan maakt hij je wegwijs in het ruime aanbod 
aan studentenbegeleiding.

STUDENTENDIENST

Luisterend oor + concrete tips = 
happy student. Zorgcoördinatie voor 
studenten met een functiebeperking 
inbegrepen!

 

 
 

PSYCHOLOGISCHE 
ONDERSTEUNING

De deur van de psychosociale dienst 
staat altijd voor je open indien je met 
aanhoudende kopzorgen kampt. 

SOCIALE DIENST
 
Met of zonder studiebeurs:  
de sociale dienst is steeds
bereid om jouw financiële  
situatie onder de loep te 
nemen. Let’s talk!

DIENSTEN

SPECIAAL STATUUT? 
ABSOLUUT!
You choose, you lose … Tenzij 
je kiest voor een UCLL-studie 
die 100% in balans is met alle 
andere aspecten van je leven! 
Als één van deze erkende  
statuten op jou van  
toepassing is, start de  
studentendienst met plezier 
een persoonlijk dossier voor je 
op. Even babbelen, en  
vervolgens bekijken we in  
detail hoe we jouw  
studiecombo vlot kunnen 
laten verlopen.

START2STATUUT

 Studeren + topsporten

Ben jij niet enkel een Moving Mind, 
maar ook een Moving Body? Bij UCLL 
kunnen sportieve studenten hun ding 
blijven doen. 

 Studeren + werken

Studeren is al een job op zich, dus wan-
neer je ook nog aan de slag bent op 
de arbeidsmarkt voorzien we graag  
speciale ondersteuning.

 Studeren + functiebeperking

Studenten met een functiebeperking of 
leerstoornis worden op UCLL met open 
armen ontvangen. Dankzij begeleiding 
en faciliteiten op maat zorgen we voor 
een positieve studie-omgeving.

 Studeren + kunst/muziek

Heb jij een artistieke kant die je ook 
graag tijdens je hogere studies wilt  
onderhouden? Dan is het kunstenaars- 
statuut er voor jou. 

 Studeren + mantelzorg

Voor alle speciale studenten die naast 
Moving Mind eveneens mantelzorger 
zijn, voorzien we de nodige flexibiliteit 
en ondersteuning.

  Studeren + ondernemen

Natuurlijk verlenen we ook onze sup-
port aan ondernemende UCLL’ers. Zij 
kunnen zo een eigen zaak of freelan-
ce-activiteit (blijven) onderhouden.

JE PERSOONLIJKE 
STUDENTENCOACH
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MEER DAN 
STUDEREN ALLEEN
Hier geven wij je al een korte blik op ons aanbod studentenvoorzieningen. Wij verwijzen je ook graag naar onze website op ucll.
be door, voor meer details en al onze contactgegevens. We willen er immers alles aan doen om je een zorgeloze, succesvolle en fijne 
studententijd te bezorgen.

UITGAAN
Je kan van start gaan tijdens 
de Student Take Off  
(Hasselt), of de Studentenwel-
kom (Leuven). Of wat dacht je 
van een lidmaatschap bij één 
van de talloze studentenver-
enigingen? 

SPORT
In Limburg betaal je € 20 voor 
een sportkaart, in Leuven & 
Diest € 27. Deze kaart geeft 
je kortingen op de meeste ge-
wone maar ook buitengewone 
sporten. Je kan met de kaart 
niet enkel terecht in onze 
eigen sportaccommodaties, 
maar ook bij onze collega’s. Je 
hebt echt geen enkel excuus 
meer om ’s avonds in je zetel 
te blijven hangen. 

VOEDING
Op alle campussen kan je 
broodjes en snacks verkrijgen, 
op onze grote campussen ook 
warme maaltijden. In Leuven 
kan je bovendien terecht in de 
Alma-restaurants. 

CULTUUR
Bij UCLL krijg je een gratis 
BILL-bundel; het EYCA-logo 
staat immers op je studen-
tenkaart. Deze kaart geeft 
je kortingen in zwembaden, 
theaters, musea … en dit in 
heel Europa.
In Limburg organiseren 
we culturele uitstappen en 
workshops en hebben we een 
cashback systeem voor jouw 
aangekochte ticket(s) bij de 
Limburgse cultuurhuizen. In 
Leuven geeft de cultuurkaart 
KU Leuven (€ 20) je recht 
op heel wat kortingen en 
wedstrijden bij de culturele 
hotspots in de stad. 

VERVOER
In Limburg betalen we een 
deel terug van je openbaar ver-

JOB  
Op zoek naar een geschikte 
studentenjob? Problemen met 
je huidige studentenjob? Onze 
jobdienst staat paraat. 

FINANCIERING
Wanneer kom je in aanmer-
king voor een studiebeurs? 
Hoeveel mag je als jobstudent 
bijverdienen? Hoe zit het als 
je alleen wil gaan wonen? 
Waar kan je extra financiële 
steun aanvragen? Onze Sociale 
Dienst geeft als geen ander 
een antwoord op al deze vra-
gen, en verschaft soms zelfs 
de middelen om je uit de nood 
te helpen. Want dat studeren 
op je budget kan wegen, dat 
beseffen we. 

voersabonnement. In Leuven 
kan je voor € 25 een buspas 
kopen, in Limburg koop je een 
campuspas voor € 20 (traject 
Hasselt - Diepenbeek of traject 
Genk - Diepenbeek).
Een tweedehands fiets huren 
kost € 25 per academiejaar. In 
Leuven kan je ook een nieuwe 
UCLL-fiets huren voor € 50. Je 
krijgt er een herstelabonne-
ment bovenop.

Wil je graag carpoolen? Sluit 
je aan bij onze campuspool en 
vind je chauffeur of medepas-
sagier.

HUISVESTING  
We zetten je graag op weg om 
het beste kot te vinden. Samen 
met onze collega’s in Leuven 
en Limburg werken wij aan 
een professionele huisves-
tingsdienst met een databank. 
In Leuven hebben we ook 
koten waar je een huurprijs 
op maat betaalt. Check vanaf 
januari zeker onze website op 
ucll.be als je een kamer in een 
residentie wil.
Voor koten in Limburg ge-
bruik je best het 11-maanden 
modelhuurcontract met gratis 
BA-verzekering. 

ZINGEVING
Leuven: De universitaire  
parochie staat open voor alle  
studenten in Leuven:  
www.kuleuven.be/up 
Limburg: Je bent steeds 
welkom op de Christelijke 
Campusgemeenschap: 
www.ccgdiepenbeek.be

ZORGEN
Vage twijfels, hevige faalangst, 
groot verdriet..., het overvalt  
iedereen wel eens. Blijf niet 
met je kopzorgen zitten en 
kom langs bij de studenten-
begeleiders of de studenten-
dienst. Zij luisteren altijd. En 
als je wil, zetten ze je op weg 
naar mogelijke oplossingen. Alle details vind je op www.ucll.be/dienstenvoorstudenten    

Bovenstaande prijzen gelden voor academiejaar 19-20
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Daarnaast heb je ook nog andere kosten voor cursussen, boeken, excursies, ... Afhankelijk van je opleiding kan dat 300 à 500 euro 
bedragen.
Zit je met vragen over financiële kwesties? Klop gerust aan bij onze sociale dienst. 

GRADUAAT  
OF BACHELOR?

• Accounting administration
• Marketing- en Communicatiesupport
• Transport en Logistiek
• Winkelmanagement

Twijfel je of een bacheloropleiding wel iets voor jou is?  
Misschien kan je opteren voor een graduaat.

Dat zijn opleidingen die ook tot het hoger onderwijs behoren, 
maar veel meer dan een bachelor gericht zijn op een specifiek 
beroep. Een graduaat bevat min. 1/3 werkplekleren. Hands on.

Doorgaans is het een traject van 2 jaar of 120 studiepunten.

Als je een graduaat behaald hebt, kan je alsnog kiezen voor een  
verkort traject. Daarmee verwerf je dan een bachelordiploma.

UCLL GRADUATEN MANAGEMENT

HOEVEEL KOST EEN JAAR STUDEREN?

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

INSCHRIJVINGEN

www.ucll.be/inschrijven

www.ucll.be/orient

Vanaf half maart 2020 kan je online inschrij-
ven. 

STUDIEKEUZESTRESS? 
 
Je kan op onze website terecht om jezelf 
te oriënteren of te testen:

€ 503,20
BIJNA-BEURSSTUDENT

€ 947,20
NIET- BEURSSTUDENT

€ 111,90
BEURSSTUDENT
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De Associatie KU Leuven is een netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen 
en Brussel. Samen bieden ze onderwijs aan op campussen in 23 steden en gemeenten. Ze werken intensief samen en 
versterken daardoor elkaars opleidingen. 

JOUW HOGESCHOOL
IN VOGELVLUCHT

UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, manage-
ment, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar 
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverle-
ning. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding 
van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert 
een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de 
arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat 
is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers 
en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont 
de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges 
Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd 
op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en 
verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

Hogeschool UCLL biedt 17 graduaatsopleidingen en 18 professionele bachelor- 
opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo’n 14.000  
studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste  
instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. 

DIEST

CAMPUS CLENARDUS
 
 Educatieve Bachelor
 Kleuteronderwijs
 Lager Onderwijs

LEUVEN / HEVERLEE

CAMPUS GASTHUISBERG
 
 Professionele Bachelor
 Biomedische Laboratoriumtechnologie
 Chemie
 Mondzorg
 Verpleegkunde
 Voedings- en dieetkunde
 Vroedkunde

CAMPUS HERTOGSTRAAT
 
 Educatieve Bachelor
 Kleuteronderwijs
 Lager Onderwijs
 Secundair Onderwijs

 Graduaat
 Educatief graduaat

CAMPUS PROXIMUS
 
 Professionele Bachelor
 Bedrijfsmanagement
 Business Management (Engels)
 Office management
 Toegepaste informatica

 Graduaat
 Accounting administration
 Biotechnologie
 Elektromechanische systemen
 Internet of things
 Marketing
 Marketing & Communicatiesupport
 Programmeren
 Telecommunicatietechnieken
 Transport en Logistiek
 Winkelmanagement

CAMPUS SOCIALE SCHOOL
 
 Professionele Bachelor
 Sociaal Werk
 Sociale Readaptatiewetenschappen
 
 Graduaat
 HR-support
 Maatschappelijk werk
 Orthopedagogie
 Sociaal-Cultureel Werk
 Syndicaal werk

DIEPENBEEK

CAMPUS DIEPENBEEK
 
 Professionele Bachelor
 Biomedische Laboratoriumtechnologie
 Bedrijfsmanagement
 Chemie 
 Elektromechanica
 Elektronica-ICT
 Energietechnologie
 Office management

 Educatieve Bachelor
 Kleuteronderwijs (1)
 Lager Onderwijs (1)
 Secundair Onderwijs

 Graduaat
 Accounting administration
 Educatief graduaat
 Elektromechanische systemen
 Hernieuwbare energiesystemen
 HVAC (2)

 
 

HASSELT

 

CAMPUS OUDE LUIKERBAAN (1)
 
 Professionele Bachelor
 Orthopedagogie (3)

 Graduaat
 Maatschappelijk Werk
 Sociaal-cultureel Werk (2)
 Orthopedagogie

GENK 

CAMPUS LIZA
 
 Professionele Bachelor
 Verpleegkunde
 Vroedkunde

 (1) Tot juni 2020 zijn de opleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs gehuisvest op campus Oude Luikerbaan en Hemelrijk
 (2) onder voorbehoud
 (3) Tot juni 2020 is deze opleiding gehuisvest op campus Diepenbeek
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HEB 
JE NOG  
VRAGEN?

 

CAMPUS  LEUVEN

Campus Proximus Heverlee
Geldenaaksebaan 335 
3001 Heverlee
016 375 700

CAMPUS LIMBURG

Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B 
3590 Diepenbeek
011 180 200

 
Meer info over onze opleidingen  
vind je ook op www.ucll.be
Op de website vind je alle  
opleidingsbrochures.

Deze brochure beschrijft onze hogeschool 
in dec. 2019. 
Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg ook 
steeds onze website www.ucll.be

V.U. M. Vandewalle,  
Geldenaaksebaan 335,
3001 Heverlee

Mail ons:

BEDRIJFSMANAGEMENT@UCLL.BE

www.ucll.be

www.facebook.com/ucleuvenlimburg

twitter.com/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

Transparantie is een essentieel aspect van kwaliteitszorg. Elke opleiding 
van UCLL heeft een kwaliteitsfiche. Je vindt die bij de opleidingspagina’s op 

onze website. 
 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
gaf hogeschool UCLL in september 2017 een mooi 
rapport. Enkele citaten uit het rapport van de 
instellingreview: 

"Het rapport van de NVAO bewijst nog maar 
eens dat UCLL voor kwaliteit staat. We zijn ook 
trots dat het rapport het meerdere keren heeft 

over het enthousiasme van onze medewerkers."

— Marc Vandewalle —
algemeen directeur hogeschool UCLL

(De studenten) zijn tevreden over de kwaliteit van hun opleiding 
en trots op (hun Moving Minds) projecten als Techniek in de Zorg. 

Ze zijn tevreden over de sterke studie- en studentenbegeleiding en 
over de kansen om internationale ervaring op te doen.  

De commissie vindt de visie van de hogeschool krachtig en vooral 
vernieuwend. De hogeschool is trots op haar baseline Moving 
Minds. 

De opleidingen zijn gericht op de regionale arbeidsmarkt, actuele 
maatschappelijke uitdagingen en de internationale context.  

(De studenten) zijn enthousiast over de ondernemingszin en het 
wereldburgerschap die worden beoogd, de nadruk op talentont-
wikkeling en welbevinden, de voorbeeldfunctie van docenten.

UCLL ZORGT 
VOOR KWALITEIT
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/hogeschoolUCLL/hogeschoolUCLLwww.ucll.be /hogeschoolUCLL

DIEPENBEEK - DIEST - GENK - HASSELT - HEVERLEE - LEUVEN

 INFODAGEN 2020
zaterdag  7 maart  09 – 13 u.  Alle campussen
zaterdag   9 mei  09 – 13 u.  Alle campussen
donderdag 25  juni  16 – 20 u.  Alle campussen
zaterdag  5 september  09 – 13 u. Alle campussen

 SID-IN BEURZEN 2020
09 - 11 januari Vlaams-Brabant Brabanthal
23 - 25 januari West-Vlaanderen Kortrijk Expo
30 - 01 januari/februari Oost-Vlaanderen Flanders Expo
06 - 08 februari Antwerpen Antwerp Expo
13 - 15 februari Limburg Limburghal

REGISTREER JE 
voor info- en openlesdagen via ucll.be

ucll.be/infodagen

BEZOEK ONZE WEBSITE
ucll.be/bedrijfsmanagement

BEZOEK ONZE CAMPUSSEN 
op de info- en openlesdagen

MAIL ONS OF MAAK EEN  
PERSOONLIJKE AFSPRAAK 
bedrijfsmanagement@ucll.be

BEL ONS: 
016 375 300 Campus Proximus Heverlee 
011 180 200 Campus Diepenbeek

 OPENLESDAGEN 2020
maandag - vrijdag 24 t/m 28/02 (krokusvakantie) campussen Leuven 
    + 04/03
      
woensdagnamiddag  04 - 11 - 18 - 25/03   campussen Limburg

ucll.be/openlesdagen


