
Internationale ontwikkelingen maken duidelijk dat het concept 
van financial planning aan de vooravond staat van een nieuwe 
toekomst.

IETS VOOR JOU?
Klanten hebben veranderende behoeften, andere prioriteiten en nog 
meer concrete doelstellingen dan vroeger. Andere accenten in het 
leven veranderen ook de focus op de diverse onderdelen rond het totale 
inkomen en het opbouwen, beschermen en overdragen van vermogen. 
De holistische en multidisciplinaire aanpak vragen, nog meer dan 
vroeger, om adviesvaardigheden en communicatieskills.

De mens achter de cijfers, de emoties & psychologie, staan nog meer 
centraal. Hoe maken we samen met de klant betere financiële 
en beleggingsbeslissingen? De next generation is nog mobieler! 
Grensoverschrijdend studeren, wonen en werken of allocatie van 
eigendommen en vermogen in diverse landen is geen uitzondering 
meer.

Misschien heb je eerder al een opleiding of kennissessies gevolgd 
rond persoonlijke financiële planning? Opfrissing, actualiteit en 
ook nieuwe inzichten in dit nieuwe postgraduaat! Welke opgedane 
kennis en vaardigheden ga jij toepassen in je eigen dagelijkse 
adviespraktijk als bankier, verzekeringsmakelaar, vermogensbeheerder, 
beleggingsadviseur, belastingconsulent, accountant, financieel planner 
of pas afgestudeerde young professional?

HET PROGRAMMA

OPLEIDINGSONDERDELEN

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN SP SEMESTER

Financial planning,  
de volgende stap 3 1

Inkomen, pensioenen en  
verzekeringen 3 1

Vermogen en beleggen 3 1

Fiscaliteit en successie 3 1

Psychologie en gedrag 3 1

Businessmodel, advies- 
vaardigheden en praktijkcases 5 1

Totaal aantal studiepunten 20

POSTGRADUAAT  
FINANCIAL LIFE PLANNING

www.ucll.be/pgflp



VOOR WIE?
• Professionals in IT, Jonge high potentials in IT business, …
• Leidinggevenden Hoger onderwijsinstellingen en onderwijzend 

personeel.
• Medewerkers van NGO’s.
• Journalisten en mediaspecialisten.
• Ondernemers.

MOVING  
MINDS

CONNECTING 
TALENTS

PERSOONLIJKE INFO OF 
EEN INTAKEGESPREK?
Ben jij overtuigd?  Maak dan een afspraak voor een digitaal 
kennismakingsgesprek met Siem de Ruijter of Robert van Beek, 
modulemanagers van het postgraduaat Financial Life Planning. 
Het kennismakingsgesprek verbindt je tot niets maar is wel een 
voorwaarde om te kunnen inschrijven.

Wil je je inschrijven voor het kennismakingsgesprek of heb je andere 
vragen? Stuur dan een mailtje naar:
  
Siem de Ruijter siem.deruijter@ucll.be  
of  
Robert van Beek info@robertvanbeek.eu.

ONTVANG TOT 30% SUBSIDIE 
VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
DOOR BEROEP TE DOEN OP 
DE KMO-PORTEFEUILLE.

PRAKTISHE INFORMATIE
INSCHRIJVINGSGELD
Het studiegeld is afhankelijk van het aantal studiepunten dat je 

opneemt in een opleiding. 

 

Per jaar: vaste kost € 750 + €60  per studiepunt. 

Totale prijs voor het volledige programma  =  € 1950  

STARTDATUM 
maandag 20 september 2021

DUUR VAN DE VOLLEDIGE OPLEIDING 
één semester, september - december 
examens: januari 2022

PLANNING LESSEN
CAMPUS PROXIMUS
donderdag van 15:00 - 21:00

6 extra lesmomenten in de periode september - december. Deze 
lessen zullen op een dinsdag of zaterdag ingepland worden.

De lessen zijn een combinatie van klassikale trainingen op 
campus Proximus én online lesmomenten.

MEER INFO
Siem de Ruijter siem.deruijter@ucll.be  
of  
Robert van Beek info@robertvanbeek.eu.

LOCATIE
CAMPUS PROXIMUS
Geldenaaksebaan 335
3001 Leuven

Siem de Ruijter Robert van Beek


