
IETS VOOR JOU?
Heb je reeds een grondige IT-kennis of interesse of werk je in de sector 
als SAP key-user of business analist of process analist? Heb je ambities 
op dit vlak? Dan is deze avondopleiding die je perfect kan combineren 
met je job zeker wat voor jou!

ONZE TROEVEN
• Alle lessen gegeven door experten uit de bedrijfswereld

• Zeer praktijkgerichte aanpak

• Jaarlijkse evaluatie 

• Keuze: Avondonderwijs (in het Nederlands) of Onderwijs 
op afstand (in het Engels)

• Combinatie met voltijdse dagtaak perfect mogelijk mits 
voldoende inspanning

• Modulaire aanpak mogelijk

WAT LEER JE?
MODULE 1: SAP S/4HANA Integrated  Business Processes biedt 
kennis en vaardigheden die een basisconsultant SAP moet hebben. 
Dankzij een contract met een SAP-hosting universiteit kan je als 
student, zelfs van thuis uit, SAP oefenen in een oefenbedrijf.

Je verwerft inzicht in de bedrijfsprocessen over de verschillende 
departementen van een onderneming of organisatie, de opbouw en 
de toepassing ervan binnen de SAP oplossing tot uitvoering te 
brengen.

Het examen wordt aangevuld met een officieel examen met 
certificatie bij SAP. Met deze certificatie op je CV kan je aankloppen bij 
consulting bureaus of je carrière starten in een bedrijfsafdeling 
verantwoordelijk voor ERP.

MODULE 2: via begeleide zelfstudie met coaching van een SAP-
consultant, neem je de aangeleverde leerstof door. 

Bijna twee derde van alle Belgische bedrijven met minimaal vijftig 
medewerkers maakt gebruik van een ERP-softwarepakket. In  
verschillende sectoren neemt het gebruik van ERP nog toe en hierbij 
is SAP marktleider in België. Dit leidt tot een grote behoefte aan  
medewerkers die de SAP-software grondig  beheersen.

De opleiding Postgraduaat ERP (SAP) leidt op tot intern (bedrijf) of 
extern (consulting) SAP consultant. Ook SAP key-users, SAP process 
analisten en andere SAP medewerkers zullen dankzij deze opleiding 
hun kennis en competenties verbeteren en klaar zijn voor een  
boeiende en gevarieerde job.

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Module 1 : 

SAP S/4HANA Integrated Business 
Processes 20

Module 2:

SAP Module naar keuze: 

• SAP Key User

• Sales and Distribution (SD)

• Financial Accounting (FI)

• Material Management (MM)  

20

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 40

#SAP key-user #SAP process analist

#SAP consultant intern/extern

#SAP module specialist

POSTGRADUAAT 

ERP (SAP)

Spreiding van het programma is mogelijk door modulaire aanpak.

DOCENTEN
Hoofddocent: Willem Thijs - SAP SCM consultant 
(willem.thijs@telenet.be) bijgestaan door diverse gastdocenten (SAP-
partners en SAP-experten).

• Module certificatie: u kiest voor 1 module en gaat die in de diepte 
doorstuderen en uitwerken. Daarna volgt er een officiële SAP-certificatie.

• Key-user level: u kiest voor een functionele benadering van 2 hoofdmodules 
en een bijmodule.  De focus ligt op de toepassing ervan in de dagdagelijkse 
praktijk in een organisatie, minder op de technische parameters in de 
achtergrond.  Er is een praktisch examen op het einde van het programma.

Beide opties zijn gewild op de markt, de eerste is meer afgelijnd en ook wat 
technischer, de tweede is meer functioneel en generalistisch.



 PRAKTISCH
• Les op maandagavond van 18.30 – 21.30 u. en één 
zaterdagvoormiddag per maand of afstandsonderwijs via 
e-learning en remote coaching

• Examens in januari en juni. Eind augustus wordt een 
tweede examenperiode voorzien

• Inschrijvingsgeld: € 2.650 (330 + 58/SP) inbegrepen     
handboek SAP  + toegang tot SAP S/4 Hana 

+ SAP Learning Hub Student Edition)

• Officiële SAP-certificatie aan studententarief

• De opleiding is erkend voor de betaling met de KMO-  
portefeuille (erkenningsnummer: DV.O103479

 www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

STUDENT AAN HET WOORD
“De opleiding SAP vond ik erg interessant, omdat deze heel dicht aanleunde bij de realiteit en direct bruikbaar was in mijn job als 
applicatiebeheerder. Hoewel ik geen technische achtergrond heb, kon ik toch gemakkelijk meevolgen. De opleiding was een duik in 
de wereld van ERP systemen, waarbij niet enkel Finance werd  behandeld, maar ook andere modules. Deze algemene kennis heb ik 
later zelfs ook nog kunnen gebruiken toen ik in een andere job met andere ERP-systemen ging  werken.”

— MARIANNE DE MAESSCHALK

WAAR KAN JE AAN DE SLAG?
Je zal meteen een meerwaarde betekenen in bedrijven die SAP 
gebruiken of willen implementeren. Er is immers een grote 
vraag naar gemotiveerde mensen die zich willen verdiepen in 
SAP.

De opleiding biedt brede tewerkstellingsmogelijkheden.  
Je kan zowel intern in een bedrijf als extern (consulting)  
terecht. Misschien start je op termijn zelf je eigen  
consulting bureau.

SAP biedt je de mogelijkheid om waar ook ter wereld in een 
uitdagende en dynamische job te werken. Er is hier plaats 
voor zowel functionele als technische profielen al naargelang 
je interesses en wees er maar zeker van, in SAP ben je nooit 
uitgeleerd.

Bovendien bereidt deze opleiding je voor op een officiële SAP 
certificatie, een gegeerd certificaat bij startende consultants.

MOVING
MINDS

CONNECTING
PEOPLE

• Erkend in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof
en het Brussels Educatief verlof

• Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335

3001 Heverlee

MEER INFO
• Inge Stas: inge.stas@ucll.be

• www.ucll.be/verderstuderen/postgraduaat-erp-sap




