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Hallo!
Heb je plannen om verder te studeren na je 
bachelor of master, maak dan zeker kennis
met onze vervolgopleidingen. Wat je ook al 
gestudeerd hebt, en welke richting je ook uit 
wil, er zit zeker een opleiding bij die aansluit bij 
jouw verwachtingen. 

Blik op de toekomst,  
voeten in de praktijk
Eén ding wil ik je nu al meegeven: al onze
lessen worden gegeven door gastdocenten
uit het bedrijfsleven en vanaf dag één sta ook
jij met beide voeten in de praktijk. Onze cases, 
projecten, trainingen, ... wachten op jouw  
voorstellen.

Persoonlijke aanpak 
 
Mail me gerust met je vragen of
kom langs op onze campus tijdens één
van de infomomenten of voor een
persoonlijke afspraak. Samen met het hele 
team verwacht ik je.
Zeer graag tot gauw!

INHOUD

Campus 
Heverlee

Campus 
Diepenbeek

UCLL.BE/VERDERSTUDEREN

AN VERJANS 
OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE

an.verjans@ucll.be

VERVOLGOPLEIDINGEN  
MANAGEMENT

BANABA'S

POSTGRADUATEN

Boekhoudkundige en Fiscale expertise

Bemiddeling

Data & Analytics

ERP (SAP)

Advanced Business Management

Business Analyse

Digital Marketing

Fiscaliteit

Financial Life Planning

Notariële praktijk

Vastgoed

Ideale opstap naar Masters in verkort traject

Cultuurmanagement

Circulaire Economie

Design Thinking & Innovation

Human Resource Management

Management & Ondernemen
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Digitale Marketing & Communicatie

International Management

Purchasing & Operations Management

Sportmanagement
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ADVANCED BUSINESS 
MANAGEMENT (#ucllABM)

Droom je van een carrière in Management of je eigen Start-up? In één academiejaar kan 
je je algemene management skills aanscherpen én je meteen specialiseren in een van de 
10 keuzetrajecten. Sowieso biedt ons enthousiaste ABM-team jou deze troeven:

uclladvancedbusinessmgt

UCLL Advanced business management Banaba

#ucllABM

UCLL Advanced business management Banaba

ucll.be/advancedbusinessmanagement
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Lessen door experten

Praktijkervaring via junior consulting of startup project

Focus op personal, digital, international skills

Ideale opstap naar verkorte master bij onze partners 
in o.a. UK, USA én België (VUB).

BANABA

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE
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*Resultaten afstudeeronderzoek 2018 & 2019

ONZE  
AFGESTUDEERDEN*

Onze alumni vatten deze banaba zo samen:

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

raadt de opleiding aan

van de studenten die willen 
werken is binnen  

6 maanden aan de slag

studeert verder

84%

21%

86%

6 maanden afgestudeerd... en nu?
onderzoek bij de afgestudeerden Advanced Business Management (2018-2019) zes maanden na afstuderen - n=53  (25% respons)

75%  had onmiddellijk werk
of werkte reeds tijdens de studies

83%  is tevreden over huidige job

80%  heeft job op minstens banabaniveau

van wie na de opleiding
wil werken, is...

      86%       aan het werk

van wie verder studeert, 
kiest...

71 %  

voor een masteropleiding      

met als voornaamste doel:    

persoonlijke ontwikkeling  64%

betere kansen bij zoeken naar werk  71% 

de opleiding ...

bereidt voldoende voor op de arbeidsmarkt  75% 

stimuleert tot levenslang leren  83% 

84%  raadt de opleiding aan

de opleiding zet in op...

69%  sterke authentieke persoonlijkheid

76%  innovatieve ondernemende netwerker

75%  inspirerende professional

71%  breeddenkende geëngageerde wereldburger

11%

zoekt werk
n=6

62% 

werkt
n=33

6%

werkt én studeert
n=3

21% 

studeert
n=11

altijd, overal en door iedereen
samen zorg dragen voor kwaliteit
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Momenteel maakt de traditionele manier 
van produceren en consumeren plaats 
voor een nieuw circulair economisch 
systeem. De circulaire economie is gericht 
op het duurzaam omgaan met materialen 
en producten en het creëren van gesloten 
kringlopen zodat zoveel mogelijk produc-
ten en diensten opnieuw inzetbaar zijn. 

Deze transitie is een van de grootste 
uitdagingen op weg naar een toekomst-
bestendige samenleving. Wil je ook deel 
uitmaken van deze verandering? In deze 
eenjarige opleiding verdiep je je helemaal 
in de wereld van de circulaire economie 
en de businessmodellen van de toekomst.

IETS VOOR JOU?
Je denkt graag al eens ‘out of the box’ en dat is net waar bedrij-
ven die duurzaam willen ondernemen en innoveren naar op 
zoek zijn. Je wil meer te weten komen over de samenhang tus-
sen economie, samenleving en milieu. Dat systeemdenken is 
ook het uitgangspunt van de circulaire economie. In de lessen 
staan (bedrijfs)experten stil bij de manier waarop productie- en 
consumptiemodellen kunnen veranderen, hoe je deze interdis-
ciplinair kan aanpakken en waar je financiering moet zoeken.
Het is een hands-on opleiding, waarbij gastlectoren hun exper-
tise aanreiken aan de hand van voorbeeldverhalen, innovaties 
en inspirerende inzichten. 

JOUW DROOMJOB?

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

CIRCULAIRE ECONOMIE

• Een bedrijf of organisatie versterken met je  
 multidisciplinaire aanpak
• Ontwikkelen van bestaande en nieuwe  
 circulaire werkwijzen
• Efficiënt functioneren in een multidisciplinair  
 team
• Complexe problemen oplossen met je Design   
 Thinking-methoden

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

GROENE ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

“De tijd dat duurzaamheid een lastige, losstaande voorwaarde was waaraan bedrijven moesten 
voldoen, is voorbij. De duurzame transitie is echt de grootste businessopportuniteit van deze 
generatie. Door in te zetten op de groene economie en duurzaamheid te integreren in je busi-
nessstrategie, heb je als bedrijf op veel vlakken een streepje voor: betere klanten- en business- 
relaties, een betere reputatie, een sterkere positie op de jobmarkt en bovenal: meer veerkracht 
om crisissen goed te doorstaan.”  

MEER KWALITEIT EN MINDER KWANTITEIT

"De Circulaire Economie streeft naar meer kwaliteit en minder kwantiteit, less is more. We 
gaan meer en meer anders leven waarbij we onze behoeftes invullen met een lager materiaal-
gebruik. Bedrijven die hierop inzetten blijken veerkrachtiger en creatiever te zijn dan traditio-
nele bedrijven. Spring je mee op de circulaire kar?"

EEN SUCCESVOLLE TRANSITIE

“We leven in een wegwerpmaatschappij. Tegelijk groeit de wereldbevolking gestaag. Daardoor 
worden grondstoffen schaars en staat ons ecosysteem onder enorme druk. De grote uitdaging is 
het realiseren van een succesvolle transitie van een lineaire economie (‘take, make and waste’) 
naar een circulaire economie, waarbij materialen in gesloten kringlopen gehouden worden."

KATELIJNE NORGA
Oprichter Pantarein  

Publishing en duurzaamheids-
platform Susanova

BRIGITTE MOULIGNEAU & 
YOLAN GIELEN

Transitiemanager & Facilitator 
bij Vlaanderen Circulair

SAARTJE BOUTSEN
Co-founder Studio D  

(Duurzaam. Durven. Doen)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Circulaire Business Modellen 3 1

 Tools & Platformen 3 1

 Productiekringloop per sector 3 1

 Faciliteren van circulaire processen 3 1

 Design Thinking & Sprint 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

  Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

Meer 
informatie: 

tine.osaer@ucll.be 
ucll.be/advancedbusinessmanagement
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In een sector waar subsidies onder toene-
mende druk staan en waar grenzen tussen 
sectoren vervagen, groeit de vraag naar 
gedreven professionals. De cultuurwereld 
zoekt naar profielen met een forse dosis 
cultureel ondernemerschap, die op een 
creatieve en innoverende manier strate-
gieën uitwerken en managen. 

Onze experts uit de cultuur- én de  
bedrijfswereld leren je om vanuit een  
managementperspectief uitdagingen  
strategisch aan te pakken en leiden je op 
om in een veeleisende omgeving het  
verschil te maken.

IETS VOOR JOU?
Heb je interesse in kunst en cultuur? 
Altijd al zelfstandig een project uit de grond willen stampen?
Wil je je managementcompetenties aanscherpen en je blik 
verruimen op de cultuurwereld, bedrijven- of eventsector? 

Na deze Banaba zal je op de arbeidsmarkt stevig in je cultuur-
schoenen staan. Of toch maar eerst die master halen? Wat 
dacht je van een master in verkort traject bij één van onze 
partneruniversiteiten in UK, USA of België (VUB). Meer details 
vind je op pagina 28-29.

JOUW DROOMJOB?

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

CULTUURMANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Cultuurbeleid 3 1

 Cultuurbeleving 3 1

 Cultuurmarketing & -communicatie 3 1

 Cultureel Ondernemerschap 3 1

 Eventmanagement in de   
 Entertainment- en Muzieksector

3 1

Algemene opleidingsonderdelen

  Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

• programmacoördinator
• zakelijk leider
• productieleider
• beleidsmedewerker
• communicatieverantwoordelijke in de cultuur - 
 wereld of entertainmentsector

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE
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JE PLEK VINDEN

“Nu werk ik bij Altsien vzw, de organisatie die de vrijwilligerswerking van Rock Werchter co-
ordineert, waar ik tijdens mijn banaba ook mijn junior consulting project deed. Eerder merkte ik 
na het behalen van mijn bacheloropleiding Communicatiemanagement dat mijn interesse sterk 
uitging naar de kunst- en cultuursector. Ik had het geluk dat ik binnen mijn projectorganisatie 
mijn plekje vond en er meteen aan de slag kon blijven. Mijn project werd mijn eerste job!”

GASTCOLLEGE VAN ECHTE EXPERTEN

"Cultuurmanagement was voor mij een logische keuze. Doordat ik al wat kennis had van  
cultuur, wou ik nog bijleren op vlak van management. In deze opleiding vond ik een mooi  
evenwicht tussen de twee, geen herhaling maar een verdieping en aansluiting op wat ik al  
kende. Een heel sterk punt van deze opleiding zijn de gastcolleges gegeven door echte experten. 
De goesting die zij hebben voor hun werk stimuleert mij om zelf aan de slag te gaan."

PRAKTISCHE AANVULLING VAN ACADEMISCHE OPLEIDING

"Na mijn Masteropleiding had ik nood aan meer praktijkgerichte competenties.  
Omdat ik al stage had gedaan in de cultuursector, wilde ik echt iets in die richting doen. De 
opleiding is enorm boeiend en veel interessanter dan ik ooit had gedacht! We krijgen echte 
managementvakken die verder uitgewerkt worden in specifieke cultuurmanagementvakken. 
De docenten zijn allemaal afkomstig uit de sector en zijn stuk voor stuk enthousiaste lesgevers. 
Cultuurmanagement was de juiste keuze voor mij!"

LOTTE DE BIE

EVA VERBAENEN

HELENA LARIVIÈRE

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

katrien.goossens@ucll.be
ucll.be/advancedbusinessmanagement

Meer 
informatie: 
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BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

DATA & ANALYTICS

(Big) data & analytics zijn overal: Google, 
Amazon, Facebook, Netflix, Uber en aan-
verwanten hebben onze wereld veran-
derd. Vooral in de bedrijfswereld kan het 
belang van data & analytics niet meer 
onderschat worden: marketing, banken 
en verzekeringen, retail, productie, logis-
tiek, HR en zorg worden meer en meer 
data driven. 

Wil je mee zijn met deze disruptieve  
technologieën en deel uitmaken van de 
vierde industriële revolutie? Met deze 
eenjarige opleiding heb je een stevige basis 
in management én ben je helemaal mee 
met principes van Business Intelligence, 
Dashboarding, Data Analytics & Enginee-
ring en Big Data.

IETS VOOR JOU?
Je ziet de economische en maatschappelijke opportuniteiten 
van (big) data, of je wil je beslissingen beter onderbouwen en 
optimaliseren.  

Je beseft dat data & analytics een sleutelrol speelt in elke 
sector en functie bij de ontwikkeling en optimalisatie van 
producten, diensten en processen. 

Je hebt zin om stappen te zetten richting programmeren en 
wil de nodige praktische vaardigheden verwerven. Dat houdt 
de volledige data analytics cyclus in: vraagstelling, dataver-
werving en voorbereiding, uitwerken, valideren van modellen 
en terugkoppeling naar de noden en verwachtingen.

Na deze opleiding kan je ook een master in verkort traject 
volgen bij één van onze partneruniversiteiten in UK, USA of 
België (VUB). Meer details vind je op pagina 86-29.

JOUW DROOMJOB?

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

Business Intelligence & Dashboarding 3 1

Data Preparation & Processing 3 1

Explorative Analytics & Visualisation 3 1

Predictive Analytics 3 1

Special Topics 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

  Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

•  business intelligence
•  data analyst
•  business analyst
•  business consultant
•  elke functie of sector waar beslissingen en  
 processen geoptimaliseerd worden op basis van  
 data

Meer 
informatie: 

tom.magerman@ucll.be 
ucll.be/advancedbusinessmanagement

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE
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Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

TRACK 

DESIGN THINKING &  
INNOVATION

This one-year programme in Design 
Thinking and Innovation offers you the 
chance to explore the newest methods to 
create future-proof concepts for compa-
nies and organizations in an innovative 
international learning environment.

In the first semester, you will learn direct-
ly from experts in the field and apply your 
insights and practical skills in genuine 
business cases. This is followed by an  
exciting immersive Sprintweek. In the 
second semester, you can immediately 
start using your acquired skills as a junior 
consultant in a company or organization.

FOR YOU?
This programme is set up for all bachelors and masters who 
are fascinated by innovation and creative problem solving 
methods. You will learn how to apply Service Design and 
Design Thinking methods to create innovative future-proof 
solutions for companies and organizations. 

The degree will also give you the opportunity to progress 
directly into a master's programme with one of our partner 
institutions.

YOUR CAREER?

COURSE MODULES ECTS SEMESTER

Specific modules

Service Design 6 1

Design Thinking & Sprint 3 1

CSR: Corporate Social Responsibility 3 1

Trend & Business Innovation 3 1

General modules

  Strategy Design 2.0 3 1

 Concepts of Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financial Management 3 1

 Professional skills 5 1+2

 Junior Consultancy Project 25 2

TOTAL NUMBER OF STUDY 
CREDITS (ECTS)

60

• empower an organization with your human centered  
 approach
•  develop new service concepts
•  solve complex problems using Design Thinking  
 methods
•  operate efficiently in an international team

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

christel.lammens@ucll.be 
ucll.be/advancedbusinessmanagement

 15

NEW SKILLS

"I learned a lot in the past few months, so I am very happy with my choice. I also expected it 
to be a lot of work and I was  definitely correct. This track is a very interesting combination 
of business, innovation, marketing, … There are so many fields to explore once we're graduat-
ed and I’m looking forward to using the knowledge I gained, in many different ways. I have 
learned new skills that will definitely help me in my future.”

DIFFERENTIAL ADVANTAGE

 "I would highly recommend this course if people are looking for the trendy, creative and 
meaningful business management and development. It gives a real differential advantage for 
future related jobs".

EXCITING COMBINATION

“After my degree in business management - marketing I was looking for a new challenge. The 
concept of the Banaba and the English track in Design Thinking & Innovation offered me the 
unique combination of marketing, innovation and service design. I can improve my English, 
follow additional business courses and become a specialist in service design and corporate social 
responsibility. The latter two in particular are very important to me in achieving my profession-
al goal: making companies ecologically responsible. I already got this opportunity in my second 
semester during the Junior Consulting Project.”KYLE VANLERBERGHE

MARGOT DEGOLS

LOUIS STEED

At the time of print. Please check the site for any further updates.
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Marketing en communicatie zijn in volle 
verandering. Na deze eenjarige opleiding 
ben je mee met de nieuwste digitale 
trends in de sector en heb je een stevige-
re basis in strategisch denken. 

Je gaat meteen aan de slag met social 
media, Google Ads en Analytics en mas-
sa’s marketingdata.

IETS VOOR JOU?
Je wil je management skills aanscherpen en je op een prak-
tische manier verdiepen in digitale marketing en communi-
catie. 

Zin om vernieuwende marketing inspiratie op te doen via 
een business game, trends in social media marketing toe te 
passen, een digitale communicatiestrategie uit te werken,
achter de schermen te kijken bij retailers en aan de slag 
te gaan met marketingdata? Je wil gastdocenten uit het 
bedrijfsleven aan het woord horen, marketing goeroes live 
ontmoeten, op bedrijfsbezoek gaan en je helemaal smijten 
in een junior consulting project? Jij bent de moving mind 
waarnaar heel wat bedrijven op zoek zijn!

Of toch maar die master halen? Wat dacht je van een master 
in verkort traject bij één van onze partneruniversiteiten 
in UK, USA of België (VUB). Meer details vind je op pagina 
28-29.

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

DIGITALE MARKETING 
& COMMUNICATIE

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

Advanced Marketing & Business Game 3 1

Data Driven Marketing & 
Communicatie 

3 1

Omnichannel Retail 3 1

Digitale Communicatiestrategie 3 1

Social Media Marketing 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

Strategy design 2.0 3 1

Concepten van Data & Analytics 3 1

Organization & Change 3 1

Working Across Borders 3 1

Financieel Management 3 1

Professionele Vaardigheden 5 1+2

Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

JOUW DROOMJOB?
• communicatie manager
• digital marketeer
• community manager
• social media producer
• social media advertiser
• content marketeer
• project manager
• marketing consultant

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

bernadette.abts@ucll.be
ucll.be/advancedbusinessmanagement  17

NIEUWE RICHTING INSLAAN

"Na mijn opleiding Ergotherapie wou ik het over een andere boeg gooien. De éénjarige Banaba 
opleiding gaf me die kans. Na een half jaar les door professionals en een half jaar ervaring als 
Junior Consultant bij het social media agency So Buzzy, heb ik nu kans op werk in 2 diverse 
sectoren en wie weet kan ik mijn twee opleidingen wel combineren in mijn droomjob.”

SPECIALISEREN EN CONSULTANCY

"Na mijn opleiding Event-en projectmanagement, wilde ik graag mijn kennis uitbreiden met een 
extra specialisatiejaar. De eenjarige banaba-opleiding, waarbij je  rechtstreeks leert van mensen 
uit het werkveld, sloot hier dan ook perfect op aan. Het Junior Consulting Project, dat ik mocht 
uitvoeren bij VRT, was de perfecte afsluiting van een ongelooflijk jaar!"

BETROKKENHEID 

“Het werken als junior consultant bij Kunstmaan I Accenture Interactive was een super posi-
tieve ervaring. Het was heel fijn samenwerken met mijn coach van het bedrijf en mijn UCLL 
projectbegeleider. Ik werd betrokken bij heel wat verschillende projecten en leerde veel bij over 
de nieuwste trends in communicatie.” 

LOUISE SOEN

ANKE STRUBBE

JARI TUYAERTS 

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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De kennis en vaardigheden van  
werknemers zijn voor elk bedrijf van 
onschatbare waarde. Gespecialiseerde 
gastdocenten uit het bedrijfsleven  
bereiden je één jaar lang voor op een 
zeer praktische en professionele  
carrière in human resources.

IETS VOOR JOU?
Je bent een bachelor of master en hebt een uitgesproken  
interesse in human resources? Je wilt graag je management- 
vaardigheden verder ontwikkelen? En extra  
praktijkervaring zie je ook wel zitten? 
Wat dacht je van interactieve gastcolleges, je eigen bedrijfs-
project, bedrijfsbezoeken, een HR business game, training in  
persoonlijke effectiviteit, een international project week?

Deze banaba opent ook de deuren voor een master in verkort 
traject bij één van onze partneruniversiteiten in o.a. UK, 
USA, België (VUB),… Meer details vind je op pagina 28-29. 
Wat je ook kiest, je komt terecht in een wereld vol boeiende 
uitdagingen! 

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

HUMAN RESOURCE  
MANAGEMENT (HRM)

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Thema's in HRM 3 1

 Arbeidsrecht 3 1

 Strategisch HRM 3 1

 Digital HR 3 1

 Actuele HR processen 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

 Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

JOUW DROOMJOB?
• talent- en loopbaanontwikkeling
• werving en selectie
• HR consultancy
• welzijn en payroll
• social media marketer
• leadership en coaching

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

gudrun.demeulemeester@ucll.be
ucll.be/advancedbusinessmanagement
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SNELLER NAAR MIJN DROOMJOB
"De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik voldoende theoretische en praktische handvaten 
had om mijn eerste stappen in het werkveld te zetten. Dankzij de vele projecten, docenten 
met tonnen praktijkervaring en het HR project bij Telenet, kon ik mijn eerste contacten in de 
bedrijfswereld leggen. Twee weken na het afstuderen was ik aan het werk op mijn eerste vaste 
job. De banaba heeft fundamenten gelegd waardoor ik sneller mijn weg heb gevonden naar 
mijn droomjob binnen het vakdomein Human Resources."

BOEIENDE INZICHT VAN PROFESSIONALS
"De banaba Advanced Business Management met optie HRM was voor mij de  
ideale aanvulling op mijn master Bedrijfscommunicatie. Dankzij de boeiende inzichten van 
professionals uit het vak, interessante groepsopdrachten en een bijzonder leerrijke praktijker-
varing bij AB INBEV was ik na een jaar volledig klaar om de HR-markt te betreden. Een echte 
aanrader!"

GOED EVENWICHT
"Na mijn universitaire studies was ik op zoek naar een meer praktijkgerichte en hands-on op-
leiding. De banaba heeft op dit vlak mijn verwachtingen ingelost en biedt een goed evenwicht 
tussen theorie en praktijk zodat je wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of voor een 
verdere vervolgopleiding. Interessant is dat je meer leert over algemeen management, maar je 
je ook kan verdiepen in een specialisatie naar keuze."

LISE APERS

INEZ VERBIST

LUCAS VAN SNICK

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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FOR YOU?
Maybe you have always wanted to start your own online busi-
ness and become a serious player on the international field? Or 
you want to become part of an existent global powerhouse? Look 
no further: you will leave this programme with the necessary 
practical skills and insight to operate as an expert in today’s 
global business world. 

With a background in international management on your CV, 
you will be in high demand for any international company or 
organization. You will be able to become a deal broker, who can 
negotiate cross-border deals with international customers. 

After this study programme, you will be able to::
• pick up opportunities and anticipate risks in an international  
 environment, including ways to enter new markets
• manage projects and negotiate with an international team
• understand how to make strategic use of big data
• expand and finetune your foundation skills by looking through  
 a global lens

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

TRACK

INTERNATIONAL  
MANAGEMENT

Do your aspirations cross borders? Being 
groomed in international business and  
management definitely pays off in a  
globalized world. 
This one-year programme offers you the  
chance to sharpen your management and 
leadership skills and gives your career an 
international boost. 

COURSE MODULES ECTS SEMESTER

Specific modules

 Global Marketing 3 1

 International Relations 3 1

 Global Supply Chain Management 3 1

 International Project Management 3 1

 International Business 3 1

General modules

 Strategy Design 2.0 3 1

 Concepts of Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financial Management 3 1

 Professional Skills 5 1+2

 Junior Consultancy Project 25 2

TOTAL NUMBER OF STUDY CREDITS 
(ECTS)

60

 

lieve.mulier@ucll.be 
ucll.be/advancedbusinessmanagement

YOUR CAREER?
• ready for a volatile, ambiguous and global  
 marketplace
• as an international communicator and  
 networker
• skilled in cross-cultural collaboration and  
 thinking adaptively
• managing cross-border business activities as   
 marketer, business analyst or policy maker

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

More
information: 
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DIVERSE SUBJECTS

"After finishing my bachelor degree at UCLL I didn’t feel ready to immediately start working. I  
wanted to be able to offer more when looking for a job. I decided to do the Banaba in Inter- 
national Management, also keeping in mind I could follow that up with a master in England. 
What I like the most about the degree is the fact that we have many different subjects. You get 
a chance to gain insights in many different aspects of doing business. This also gives you the 
opportunity to do a project in different fields. It is the best way to learn what you see yourself 
doing later in a job and what not. The guest lecturers know what they are talking about, and 
their little anecdotes make classes always more interesting. The master was an option in the 
back of my mind, but now I’m pretty sure I will do it.”

ACCOUNT MANAGER & DIGITAL STRATEGIST

"The International Business Management education at the UCLL offered me the opportunity to 
switch my career from health care to the business world.
In only 1 year I was able to obtain a bachelor degree in international business management, and 
gained experience on the work floor, as a junior project manager in a super-interesting Health 
Tech company.
The International Business Management program is a versatile one. Perfect for a generalist like 
myself, who does not like to be limited to one field, but likes to consider all facets of business 
management to keep a close eye on the bigger picture."

READY FOR AN EXCITING FUTURE VENTURE

“Studying at UCLL has offered me a great opportunity and privilege to learn in an immensely 
multicultural environment. At UCLL, the students have no limitations to explore and are always 
encouraged to improve their knowledge, critical thinking & presentation skills. The faculty is 
highly skilled in inculcating the balance between fundamentals clarity and latest technological 
developments through various subjects. I am motivated to get into an exciting venture after the 
completion of this course. I am sure that my learning experience at UCLL will lead me to greater 
heights in the future"VINEET SAXENA 

CLARA UYTTENDAELE

ELISABETH CLAES

At the time of print. Please check the site for any further updates.
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Wil je je eigen zaak opstarten of je grondiger
voorbereiden op een succesvolle onder-
nemerscarrière? Ben je op zoek naar een 
praktijkgerichte opleiding waarmee je 
verantwoordelijkheid kan opnemen in het 
bedrijfsleven?

Dan kan je als ondernemende student  
alvast jouw kennis en competenties  
aanscherpen met het Banaba programma 
Management en Ondernemen.
Al onze gastdocenten zijn specialisten in 
hun vakgebied. Reken dus maar dat je  
tijdens deze eenjarige opleiding een  
stevige basis voor het ondernemerschap 
meekrijgt!

IETS VOOR JOU?
 
Op het programma staan interactieve gastcolleges,  
masterclasses, bedrijfsbezoeken, events, business cases, 
trainingen in professionele vaardigheden en internationale 
competenties ... en je eigen start-up project! Zonder twijfel 
een bijzonder interessante keuze.

Wat dacht je van een master in verkort traject bij één van 
onze partneruniversiteiten in UK, USA of België (VUB). 
Meer details vind je op pagina 28-29.

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

MANAGEMENT  
& ONDERNEMEN

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Marketing & Communicatie 3 1

 Fiscaliteit 3 1

 Onderhandelen & Sales 3 1

 Juridische aspecten 3 1

 Financial planning 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

 Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Start-up Project 25 1+2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

JOUW DROOMJOB?
• business developer
• manager
• zaakvoerder
• consultant
• ondernemer
• filiaalmanager

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer
informatie:

tin.vandenputte@ucll.be 
ucll.be/advancedbusinessmanagement
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CARRIÈREBOOST

“Als afgestudeerde bachelor richting Energietechnologie voelde ik me klaar om nog een jaartje te 
studeren en waarde toe te voegen aan mijn huidig diploma. Dankzij deze bagage wil ik mijn  
carrière een boost geven, maar eerst wil ik aan een Engelse universiteit met extra vrijstellingen 
een masterdiploma halen. Mijn keuze was snel gemaakt."

PERFECTE TUSSENSTAP

“Voor deze Banaba heb ik de bachelor lerarenopleiding gevolgd en werkte ik in de verkoop. Later 
wil ik in het bedrijfsleven een job uitoefenen in de B2B verkoop, als consulent of mijn eigen zaak 
oprichten. Zo is deze opleiding de perfecte tussenstap om als jonge ondernemer de stap te zetten 
naar het bedrijfsleven. Hierbij krijgen we een brede waaier aan vakken om verschillende richtin-
gen uit te gaan in de bedrijfswereld of onze eigen zaak op te richten."

VOLKAN ÖNER

YANNI ROOTHOOFT

GEOFFREY ICKX

ZAAK STARTEN

“Voor ik de banaba aanvatte studeerde ik af als leerkracht economie en techniek. Ik koos ervoor 
om een banaba Advanced Business Management te volgen om mijn kennis over economie en het 
bedrijfsleven te verbreden. Hierna wil ik in het bedrijfsleven stappen en misschien start ik wel 
eerst mijn eigen zaak voordat ik ga lesgeven en mijn kennis doorgeef, net zoals de docenten tijdens 
deze opleiding doen."

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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Hoe het kan dat spullen die je op het 
internet bestelt de dag zelf nog bij jou 
geleverd kunnen worden? Ben jij ook 
benieuwd naar hoe jouw favoriete kle-
dingstuk gemaakt wordt? Vraag jij je af 
waarom jouw schoenen in China gepro-
duceerd worden?

Als dit je prikkelt, dan wacht de wereld 
van purchasing en operations manage-
ment op jou. De markt ‘schreeuwt’ om 
deze profielen, waaraan er een nijpend 
tekort is. Deze Banaba opleiding, de  
enige vervolgopleiding in België met 
deze keuzerichting, bereidt je hierop 
voor.

IETS VOOR JOU?
Je bent een bachelor of master en je hebt interesse in de 
‘core business’ van een productiebedrijf. Je bent iemand die 
graag beslissingen neemt. Werken in een internationale 
context met wereldwijde uitdagingen zie je best zitten.

Deze eenjarige Banaba opleiding vormt je tot een zeer 
gegeerd profiel op de arbeidsmarkt en stoomt je klaar voor 
een succesvolle managementcarrière. Of toch maar eerst 
die master halen? Wat dacht je van een master in verkort 
traject bij één van onze partneruniversiteiten in UK, USA of 
België (VUB). Meer details vind je op pagina 28-29.

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

PURCHASING & OPERATIONS 
MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Global Supply chain Management* 3 1

 Inkoopmanagement 3 1

 Onderhandelen 3 1

 Projectmanagement & Operational  
 Excellence*

3 1

 E-commerce en trends* 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

 Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization and Change 3 1

 Working Across Borders 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

JOUW DROOMJOB?
• supply chain specialist
• projectmanager
• logistiek manager
• aankoopmanager
• transport planner
• inventory planner 
• procurement manager

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

peter.janssen@ucll.be
ucll.be/advancedbusinessmanagement

Meer 
informatie: 
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CREATIEVE MIX

“In de opleiding Advanced Business Management vond ik precies waar ik naar op zoek was na 
mijn Bachelor Bedrijfsmanagement. Een creatieve mix tussen theoretische verdieping en een in-
teressante invalshoek naar het werkveld via het projectwerk dat ik deed voor Blue Gate Antwerp 
als innovatieproject. Ook de verschillende invalshoeken binnen Supply chain management die in 
de opleiding gedoceerd worden en de business game ‘The Fresh Connection’ zijn zeker pluspun-
ten die me in deze richting net dat extra duwtje in de rug hebben gegeven bij de start van mijn 
carrière. Dankzij deze Banaba heb ik tevens de verkorte Master kunnen halen, nl. Supply chain 
management in Coventry in de UK."

ELKE DAG NUTTIG

“Na mijn opleiding Bachelor Bedrijfsmanagement - Marketing koos ik ervoor om mijn basis
te verbreden. Dankzij mijn junior consulting project bij Punch PowerTrain kreeg ik helemaal de 
smaak te pakken van supply chain management. Daarna kon ik immers direct aan de slag bij 
Brussels Airport Company (BAC), waar een medestudent zijn project deed. Ik ben aan de slag op 
de  inkoopafdeling en werk samen met verschillende leveranciers. Hierbij gebruik ik elke dag zo-
wel mijn kennis als de vele nuttige tips uit mijn banaba opleiding als uit mijn bacheloropleiding."

WESLEY VANZEIR 
Group Project Manager 

BD myShopi

SOPHIE HEYLANDS
Procurement Intelligence Analyst - 

Brussels Airport Company

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

* Deze OPO’s worden in het Engels gegeven.
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Zitten is het nieuwe roken! Gelukkig kan jij 
mee een drijvende kracht worden achter de 
oplossing: sport en bewegen!

Zowel in België als in Europa maken de 
sport- en bewegingssector momenteel een 
groeispurt door. Ook sociaal-economisch en
maatschappelijk wint deze discipline aan 
belang. 

Uiteraard stijgt daarmee de vraag naar 
professionals met een sportachtergrond én 
krachtige (digitale)managementvaardig-
heden. 

IETS VOOR JOU?
Je hebt een bachelor-of masterdiploma en je bent sterk  
geïnteresseerd in sport in het algemeen en  
sportmanagement en -marketing in het bijzonder? Je wil jouw 
talenten en competenties verder ontwikkelen binnen een 
sportomgeving? Onze gastdocenten met hun jarenlange  
ervaring staan klaar om hun expertise te delen en jou een 
intens en leerrijk jaar te bezorgen.

Na deze Banaba kun je je dan ook met een stevige voorsprong 
op de sportmarkt smijten, helemaal klaar voor een  
strategische, beleidsondersteunende of people management 
functie. Wat dacht je van een master in verkort traject bij één 
van onze partneruniversiteiten in UK, USA of België (VUB). 
Meer details vind je op pagina 28-29.

BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT 

KEUZETRAJECT

SPORTMANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Specifieke opleidingsonderdelen

 Sportmarketing 3 1

 Sport & Communicatie 3 1

 Sportinfrastructuur 3 1

 Beleid & Juridische Aspecten in de   
 Sport

3 1

 Eventmanagement in de Sport 3 1

Algemene opleidingsonderdelen

 Strategy Design 2.0 3 1

 Concepten van Data & Analytics 3 1

 Organization & Change 3 1

 International Business 3 1

 Financieel Management 3 1

 Professionele Vaardigheden 5 1+2

 Junior Consulting Project 25 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

JOUW DROOMJOB?
• lokale/regionale sportfunctie
• sportbeleid
• sportevents
• sportmarketing
• public relations
• sportsponsoring
• sportcommunicatie
• event manager
• project manager

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

els.talloen@ucll.be
ucll.be/advancedbusinessmanagement
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LESSEN DOOR PRAKTIJKMENSEN

"Een leerrijke opleiding die je klaarstoomt voor een toekomst in de sportwereld. Je volgt lessen 
van externe professionals die de kneepjes van het vak door en door kennen. En je krijgt bo-
vendien meteen de kans om je kennis om te zetten in de praktijk tijdens het Junior Consulting 
Project in het tweede semester."

SPORT ANDERS BEKEKEN

“Deze opleiding plaatst sport in een ander perspectief. Je leert er hoe sport aan de bedrijfswereld 
is gelinkt. Deze kennis kan je in het tweede semester omzetten in de praktijk. De opleiding open-
de bovendien voor velen de poort naar een job in de sportwereld, zo ook voor mij.”

SPRINGPLANK NAAR VERDERE STUDIES

"Sportmanagement vormde een boeiende uitdaging voor mij als lerares lichamelijke opvoeding. 
Organiseren, netwerken en lobbyen bleken in mijn bloed te zitten. Samen met studiegenoten 
uit verschillende vooropleidingen leerde ik tijdens de praktijkgerichte lessen heel wat manage-
ment skills onder de knie te krijgen. Voor mij was Sportmanagement een leerrijke ervaring, 
een eyeopener, de aanleiding tot super werkaanbiedingen, maar nog meer de springplank naar 
verdere studies."

NIEUWE WEGEN

"Vanuit mijn lerarenopleiding Secundair Onderwijs Lichamelijk Opvoeding zocht ik naar een 
aanvulling op mijn studies wat betreft sport, management en sportevenementen. Dit heb ik in 
deze Banaba Sportmangement zeker en vast gevonden. Nieuwe wegen openen zich, fantastisch!”

NICK MARCHOUL

JONAS DE WIN

PAULIEN VANDERSMISSEN 

THOMAS PEX

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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ABRIDGED MASTER (TOEGANG TOT VERKORTE MASTER MET VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN JE BANABA DIPLOMA)

MASTER STUDIES ABROAD1

MASTERS NA JE BANABA ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT

UNIVERSITY MASTER PERIOD  
& DURATION

TUITION FEE2 ADMISSION  
REQUIREMENTS

COVENTRY UNIVERSITY* • MSc Advanced Supply Chain Management
• MSc Digital Marketing Management
• MSc Advanced International Business
• MSc International Business Management
• MSc International Events Management
• MSc International Human Resource  
 Management
• MSc International Marketing Management
• MSc Management of Information Systems and  
 Technology
• MSc Sport Management
• MSc Supply Chain Management and Logistics

• September or  
 January intake
• 2 semesters

+- £11,066

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English
•  UK Student Visa

LONDON SOUTH BANK  
UNIVERSITY*

• MSc International Business Management
• MSc International Business Management with  
 Finance
• MSc International Business Management with  
 HRM
• MSc International Business Management with  
 Marketing
• MSc International Business Management with  
 Project Management
• MSc International Marketing
• MSc Marketing

• September or  
 January intake
• 2 semesters

+- £6,597 for EU 
students

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English 
•  UK Student Visa

UNIVERSITY OF WORCESTER*

• Master of Business Administration (MBA)
• MSc Human Resource Management
• MSc International Management
• MSc Marketing
• MSc Logistics and Supply Chain Management

•  January intake
•  2 semesters

+- £5,500 for  
EU students 
 
+-£10,800 for 
International 
students

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English 
•  UK Student Visa

SOUTHEAST MISSOURI STATE 
UNIVERSITY

• Master of Business Administration (MBA)

• August or   
 January intake
• 9-12 months

+- $13,640

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English
• Minimum GMAT-score 500
• Minimum GPA 2.5

WASHBURN UNIVERSITY

• Master of Business Administration (MBA)
• August intake
• 12 months +- $12,900

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English
• Minimum GMAT-score 450
• Minimum GPA 3.0

SOLBRIDGE INTERNATIONAL 
SCHOOL OF BUSINESS 

• Master of Business Administration (MBA)
• MSc Marketing Analytics
• Master in Management & Technology

• 12 months

• Between $16,700  
 and $19,400
• Scholarship 
 available depen- 
 ding on English  
 proficiency and  
 GPA

• BANABA Advanced   
 Business Management   
 degree without tolerated  
 fails
• Advanced level of English
• Minimum GPA 2.3

UNIVERSITY MASTER DUUR KOSTPRIJS TOELATINGS- 
VOORWAARDEN

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

• MSc Bedrijfskunde
• MSc Management (in English)

• 3 semesters
zie 
student.vub.be

• BANABA Advanced  
 Business Management  
 zonder getolereerde  
 tekorten

UNIVERSITY MASTER PERIOD  
& DURATION

TUITION FEE2 ADMISSION  
REQUIREMENTS

DOBA BUSINESS SCHOOL

• Master in International
 Business Management (online learning)

• 16 months +- €9,700

• BANABA Advanced  
 Business Management  
 degree without  
 tolerated fails
• Advanced level of   
 English

MASTER STUDIES IN BELGIË1

FULL MASTER (TOEGANG TOT MASTER ZONDER VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN JE BANABA DIPLOMA).

(1) Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. / Subject to change 

(2) These are the tuition fees for 2020-2021. They might be different in 2021-2022.

mario.dewolf@ucll.be
ucll.be/international/degree-programmes/master-studies-abroad

Meer 
informatie: 

UNIVERSITY MASTER PERIOD  
& DURATION

TUITION FEE2 ADMISSION  
REQUIREMENTS

DUBLIN BUSINESS SCHOOL 

• Master of Business Administration (MBA)
• MSc Digital Marketing 
• MSc International Accounting and Finance
• MSc Management Practice
• MSc Marketing
• MSc Marketing (Digital Media)

• September or  
 January intake
• 3 semesters

+- €12,500

• Bachelor degree  
 (Honours)
• Advanced level of   
 English

RENNES SCHOOL OF BUSINESS  

• Master in Management (many options)
• MSc in Management (many options)

• September intake
• 15-24 months

+- €18,200
Reduction of 15% 
for UCLL-students

• Bachelor degree  
 (Honours)
• Advanced level of   
 English

* Brexit consequences may alter the possible options.

(TOEGANG TOT MASTER MET VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN JE BANABA DIPLOMA)
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IETS VOOR JOU?
Als werkende jong professional kan je je kennis  
verdiepen in combinatie met je werk.
De focus in de opleiding ligt op het fiscale luik, maar ook 
de noodzakelijke kennis op vlak van accountancy komt 
aan bod. Alle lessen worden uitsluitend gegeven door 
gastdocenten uit de praktijk. 

Je leert in je consultancy rol de link te leggen tussen de 
twee vakgebieden, accountancy en fiscaliteit, en vergroot 
zo je kansen op de arbeidsmarkt. 
Deze opleiding versnelt je erkenning als belasting- 
consulent of accountant.

Heb je interesse in fiscaliteit en  
accountancy? De arbeidsmarkt heeft 
jou dringend nodig! Professionals uit de 
praktijk bereiden jou voor om de  
fiscalist of accountant van de toekomst 
te worden. 

BANABA

BOEKHOUDKUNDIGE  
EN FISCALE EXPERTISE

JOUW DROOMJOB?

ONZE AANPAK, 
JOUW SUCCES!

• accountant
• belastingconsulent
• fiscalist
• tax manager
• consultant
• dossierbeheerder

• Expertise van professionals
• Slechts 2 lesavonden per week over 3 semesters
• Focus op advisering
• Mogelijkheid om in te schrijven voor enkele   
 opleidingsonderdelen
• Mogelijkheid tot Vlaams Opleidingsverlof
• Mogelijkheid tot KMO-portefeuille
• Gratis toegang tot de seminaries van de Fiscale Club 
• ITAA-erkenning en vrijstellingen

CAMPUS DIEPENBEEK

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

ACCOUNTANCY

 Financieel management 6 1

 Accountancy en management  
 accounting

6 3

 Interne en externe controle 6 2

TAXES

Vermogen

 Personenbelasting: bijzondere topics 6 1

 Vermogensplanning 6 3

Onderneming

 Vennootschaps- en rechtspersonen- 
 be lasting: bijzondere topics

6 2

 BTW, douane- en accijnzen:  
 bijzondere topics

4 1

 Lokale en regionale belastingen 3 2

Internationaal

 Internationaal fiscaal recht 5 3

 Europees fiscaal recht 3 3

LAW

 Vennootschapsrecht 3 2

 Fiscale procedure directe en  
 indirecte  belastingen

3 2

 Deontologie en  
 beroepsaansprakelijkheid

3 1

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

De lessen worden georganiseerd op campus Diepenbeek op  
maandag- en donderdagavond.

Meer 
informatie: 

fanny.thomassen@ucll.be
ucll.be/verderstuderen
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PRAKTIJKTOETS
“De keuze om de Banaba Boekhoudkundige en fiscale expertise als vervolgopleiding te volgen 
na mijn Bachelor Accountancy - Fiscaliteit was om verschillende redenen zeer evident. De 
opleiding wordt gegeven door mensen die in de praktijk staan, die dag in dag uit in het werk-
veld staan en bijgevolg weten wat er zich afspeelt op de werkvloer. 

Een mooie extra van deze opleiding is dat ik hierdoor alle vrijstellingen heb behaald voor het 
ingangsexamen van het ITAA. 

De Banaba Boekhoudkundige en fiscale expertise heeft mij veel nieuwe inzichten  
bijgebracht. Ik zou iedereen deze opleiding aanraden, die beroepsmatig als boekhouder, 
accountant of belastingconsulent actief wil zijn.”

SASIA IGOR PHILIPS

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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POSTGRADUATEN 
MANAGEMENT

Een postgraduaat is een opleiding van minstens 20 studiepunten ingericht door  
hogescholen en universiteiten. Deze postgraduaten volgen op een bachelor- of master- 
opleiding. Slaag je in de eindevaluatie, dan ontvang je een getuigschrift van postgraduaat, 
zoals decretaal voorzien.

Bedoeling van een postgraduaat is verdere professionele vorming en meestal een  
verdieping of specialisatie van je reeds verworven competenties. Je hoeft er geen 
leerkrediet voor in te zetten. 

Vaak wordt een postgraduaat gevolgd in combinatie met een job. Daarom worden de 
meeste postgraduaten ’s avonds georganiseerd of worden de lessen gespreid over een  
beperkt aantal dagen per week.
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BUSINESS ANALYSE

DIGITAL MARKETING

BEMIDDELING

DATA & ANALYTICS

30 SP

20 SP

30 SP*

20 SP

40 SP

30 SP

30 SP

60 SP

20 SP

ERP (SAP)

NOTARIËLE PRAKTIJK

VASTGOED

CAMPUS HEVERLEE CAMPUS DIEPENBEEK

FISCALITEIT

FINANCIAL LIFE PLANNING

*SP: studiepunt. Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 
uren onderwijs-, leer- en examenactiviteiten.
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Samenleven, samenwonen, samenwerken brengt af en toe conflicten met zich mee.
Bemiddeling als methode van conflictoplossing is reeds jaren in België en elders in ontwikkeling. Het 
specifieke van bemiddeling is het samengaan van de juridische en sociaalpsychologische disciplines. 
Dat is nodig in een continu veranderende maatschappij waar fenomenen als participatie, autonomie 
en diversiteit meer op de voorgrond komen.

Daarop wil UCLL maximaal inzetten via drie postgraduaatopleidingen, erkend door de  
bevoegde commissie. De opleiding biedt je een stevige basis. Daarna kan je kiezen uit één van de vol-
gende specialisaties:

• Arbeidsrelaties en sociale zekerheid
• Burgerlijke- en handelszaken
• Familiale zaken

Alle opleidingen zijn aangepast aan de recente wetgeving en aan de richtlijnen van de federale bemid-
delingscommissie. UCLL bouwt voor de ontwikkeling van deze opleidingen voort op een jarenlange 
traditie inzake opleidingen in bemiddeling.

De opleidingen bemiddeling in Familiale zaken en conflicten in arbeidsrelaties en sociale zekerheid 
(voorheen sociale bemiddeling) bestaan meer dan 10 jaar! Naast de uitbouw van een specialisatie  
burgerlijke- en handelszaken hervormden we de bestaande opleidingen
ook om nog beter aan te sluiten bij de vraag van deelnemers naar een optimale integratie van theorie 
en praktijk en oefenkansen.

De postgraduaten zijn een onderdeel van een breder opleidings- en dienstverleningsaanbod dat we 
aan erkende bemiddelaars willen aanbieden. Zo ontwikkelen we ook modules voor permanente vor-
ming (o.a. inspiratiedagen, bijscholing, themadagen, studiedagen) en een  
aanbod voor vormingsvragen in company.

POSTGRADUAAT

BEMIDDELING

IETS VOOR JOU?
Heb je al een diploma en zoek je een bijscholing om
zelfstandig of in het kader van een organisatie als (erkend)
bemiddelaar in conflicten op te treden? Dan is dit postgraduaat
iets voor jou!

OPLEIDINGSONDERDELEN SP* SEMESTER

Basismodule 18 1 -2

Specialisatiemodules

Arbeidsrelaties & Sociale Zekerheid      12 2

Burgerlijke- en handelszaken 12 2

Familiale zaken  12 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 30

Campus  
Heverlee

Campus  
Diepenbeek

WAT LEER JE?
De opleiding is in handen van een team van ervaren docenten 
die tegelijkertijd zelf ook ervaren bemiddelaars in hun  
specifieke domein zijn.

In de basismodule krijg je ruime algemene kennis en achter-
grond, maar word je vooral klaargestoomd tot bemiddelaar. Je 
leert de knepen van het vak!

In de specialisaties krijg je de noodzakelijke juridische en 
sociaalpsychologische kennis m.b.t. de aard van het geschil. 
Daarnaast bieden we een verdiepende training in bemiddeling 
voor de specifieke context waar het conflict zich voordoet.

Deze postgraduaten omvatten 30 studiepunten verdeeld over 
een basismodule en een specialisatiemodule (12 studiepunten). 

CAMPUS DIEPENBEEK CAMPUS SOCIALE SCHOOL HEVERLEE

PROGRAMMA EENJARIGE OPLEIDING

 35

ONZE AANPAK,
JOUW SUCCES!
• Gastlectoren/ervaren bemiddelaars.
• Lessen met onmiddellijke koppeling van theoretische  
 kennis aan de praktijk
• Veel ruimte voor interactie
• Programma conform met de nieuwe erkenningseisen 
• Officieel getuigschrift van Postgraduaat Bemiddeling 
• Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie,
 de  OVB, de Nationale Kamer der Notarissean, de  
  Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders en het  
 Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
• Mogelijkheid tot betaling via KMO-portefeuille
• Mogelijkheid voor Vlaams Opleidingsverlof

DRIE LETTERS, ÉÉN WOORD: WOW

"Na het studeren en afronden van een professionele bachelor Rechtspraktijk heb ik besloten 
om verder te studeren. Het kiezen van een vervolgopleiding was voor mij niet moeilijk; een 
nieuwe opleiding die maar één jaar duurt en toekomstgericht zoveel mogelijkheden heeft, 
wat wil je nog meer? De opleiding in combinatie met werken, dit kan perfect! Studeren + in de 
juridische wereld ervaring opdoen = twee in één. Een postgraduaat bemiddeling met als speci-
alisatie burgerlijke en handelszaken, wetende dat ik op één jaar tijd de opleiding tot bemidde-
laar ga afronden. WOW! Het stopt niet, want ik heb de keuze gemaakt om na dat jaar ook de 
specialisatie familiezaken te volgen, op een paar maanden tijd het getuigschrift postgraduaat 
bemiddeling behalen met drie specialisaties! WOW! Er is geen betere manier om les te krijgen 
van ervaren docenten die zelf in de bemiddelingswereld werken. Ze leren ons de kneepjes 
van het vak aan de hand van zeer praktijkgerichte cases. Ze geven les met zeer veel passie, 
enthousiasme en ervaring, nogmaals de perfecte manier om het postgraduaat bemiddeling te 
volgen."

VERRIJKENDE GROEPSDIVERSITEIT

"Als juriste had ik tijdens mijn rechtenstudies al kennis gemaakt met bemiddeling en het 
postgraduaat is hier een mooie uitdieping van. De opleiding is zowel theoretisch als prak-
tijkgericht. Tijdens de oefenmomenten krijg je onmiddellijk feedback waardoor je een goed 
inzicht krijgt in jezelf en de weg die je nog moet afleggen. Er is voldoende afwisseling tussen 
de juridische, sociologische en psychologische thema's. De diversiteit van de groep is een 
verrijking net als de praktijkervaring van de docenten."

MOOI EVENWICHT TUSSEN PRAKTIJK EN THEORIE

“Vanaf het eerste ogenblik merk je al dat je een kwalitatief hoogstaande opleiding volgt. Het 
postgraduaat bemiddeling is mooi in evenwicht tussen praktijk en theorie. Op academisch 
vlak en op organisatorisch vlak ben ik dan ook meer dan tevreden van de UCLL.”

JOCHE LOENDERS

DRIES TYSKENS
(TYSKENS MOORS, 

ADVOCATEN)

GREET MERLO

Programma onder voorbehoud van wijzigingen in wetgeving en 
richtlijnen van de federale bemiddelingscommissie.

Meer 
informatie: 

lis.colla@ucll.be
ucll.be/pgbemiddeling

mia.claes@ucll.be 
ucll.be/pgbemiddeling
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In de steeds sneller veranderende  
omgeving van vandaag is er een grote nood 
aan multidisciplinaire business analisten 
die snel vertrouwd zijn met de context 
waarin ze zullen werken. Een efficiënte 
aanpak, gebaseerd op een combinatie van 
kennis van softwaresystemen en best  
practices, speelt hierin een cruciale rol.

Streef je ernaar een toegevoegde waarde te 
leveren wanneer jouw werkgever de  
bedrijfsprocessen gaat (her)organiseren? 
Dan is deze opleiding zeker wat voor jou!

IETS VOOR JOU?
Heb je een bachelor- of masterdiploma of een (praktijk)basis in 
IT- en/of bedrijfsmanagement en wil je je verder verdiepen in 
deze materie? Deze eenjarige opleiding met lessen op dinsdag- 
en donderdagavond is perfect te combineren met een voltijdse 
dagtaak. Dit postgraduaat is erkend in het kader van het Vlaams 
Opleidingsverlof en het Brussels Educatief verlof en kan betaald 
worden met behulp van opleidingscheques en de KMO-porte-
feuille. Je kunt elk opleidingsonderdeel modulair volgen. 
 
De bedrijfsnoden en bijhorende optimalisaties worden in dit  
postgraduaat vanuit verschillende invalshoeken benaderd:  
operationele en commerciële processen, softwaresystemen, 
bedrijfsinformatie, sturing en transformatie. Je krijgt een brede 
algemene vorming naast een doorgedreven inzicht in  
bedrijfsprocessen. 

Alle lessen worden gegeven door gespecialiseerde gastdocenten 
uit de sector. Je kunt nu aan de slag als volwaardig business 
analist. Grote veranderingen in jouw bedrijfsomgeving zullen je 
alvast geen angst inboezemen. Integendeel, dat is de uitdaging 
waar jij voor gaat!

PROGRAMMA EENJARIGE AVONDOPLEIDING

POSTGRADUAAT

BUSINESS ANALYSE

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Bedrijfsprocessen en BPMN 3 1

Data Analyse 3 1

Requirements Analyse 3 1

CRM 3 1

Projectmanagement 3 1

Business Analytics en Big Data 3 2

Informatiebeheer 3 2

Operations and Supply Chain  
management

3 2

Change management 3 2

Building a business case 3 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 30

JOUW DROOMJOB?
• business analyst
• data analyst
• change manager
• business consultant
• projectmanager

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

inge.stas@ucll.be
ucll.be/pgbusinessanalyse
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VISIE, INSPIRATIE, PASSIE

“Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat de oogkleppen afgaan en er verder wordt gekeken naar 
de gedachtegang, de werking, het nut en de totstandkoming hiervan. Nog nooit heeft efficiëntie 
zo’n grote rol gespeeld. De verschuiving van ‘management’ naar Lean Management, de impact 
van ‘verandering’ op een bedrijf en haar medewerkers. De belangrijkheid van een project dat 
opgedeeld wordt in fases, opgevolgd wordt en de communicatie hieromtrent. Een dankwoord aan 
alle docenten voor hun visie, de inspiratie die ze hierbij meebrachten, de passie die mij heeft doen 
besluiten om toch de overstap naar ander werk te maken.”

SANDRA TOKARUK

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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Wie vandaag wil scoren kan maar beter 
mee zijn met de grote veranderingen van 
deze tijd. (Big) Data & Analytics is aan een 
stevige opmars bezig en verandert de we-
reld. In alle sectoren en functies laat deze 
disruptieve technologie zich gelden.

Marketing, media, banken en verzekerin-
gen, retail, productie, logistiek, HR, gezond-
heidszorg, overal zorgt een doorgedreven 
data-driven aanpak voor nieuwe  
producten en diensten en efficiëntere  
processen. 

In dit postgraduaat geven we je een stevige 
basis in (big) data & analytics. We bespre-
ken de concepten van data & analytics en 
verdiepen ons in data preparation en pro-
cessing, exploratory analytics en predictive 
modeling.

IETS VOOR JOU?
Je wil je helemaal verdiepen in de vierde industriële revolutie 
van (big) data & analytics. Je wil je carrière een duw in de rug 
geven, je managementkennis verbreden, de mogelijkheden van 
deze nieuwe disruptieve technologie leren kennen, en mee zijn 
met de evoluties. Je ziet de opportuniteiten, of je wil je  
beslissingen binnen je eigen job beter onderbouwen en  
optimaliseren.

Je heb affiniteit met het werken met data en computer, je hebt 
zin om stappen te zetten richting programmeren, en je wil de 
nodige praktische vaardigheden verwerven. Je wil de verschil-
lende technieken leren kennen en de volledige data analytics 
cyclus opzetten: vraagstelling, dataverwerving en voorbereiding, 
uitwerken en valideren van modellen, en terugkoppeling naar de 
noden en verwachtingen.

Dit postgraduaat is erkend in het kader van het Vlaams  
Opleidingsverlof en het Brussels Educatief verlof en kan betaald 
worden met opleidingscheques en de KMO-portefeuille.

POSTGRADUAAT

DATA & ANALYTICS 

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Concepten van Data & Analytics 3 1

Special topics 3 1

Project 5 1

Data preparation & processing 3 1

Explorative analytics & visualization 3 1

Predictive analytics 3 1

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 20

tom.magerman@ucll.be 
ucll.be/pgdata

JOUW DROOMJOB?
•  business intelligence
•  data analyst
•  business analyst
•  business consultant
•  elke functie of sector waar beslissingen en  
 processen geoptimaliseerd worden op basis van  
 data

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 

1 SEMESTER OPLEIDING
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Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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De behoefte aan mensen met sterke digi-
tale vaardigheden groeit dagelijks. Tegen 
2021 zal de digitale economie €1,10 biljoen 
toevoegen aan het bruto wereldproduct. 
Hierdoor willen bedrijven digitale kana-
len optimaliseren om prospecten van hoge 
kwaliteit te genereren, naamsbekendheid 
te vergroten en het rendement van hun 
marketing communicatie investeringen 
te maximaliseren. Onze digital experts, 
geaccrediteerd door industrieleiders zoals 
Google, Facebook, LinkedIn en  
Twitter leren jou hoe jij een rol kan spelen 
in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt 
4.0. 

IETS VOOR JOU?
Deze opleiding richt zich naar drie groepen: bedrijfsleiders, 
entry-level marketeers met 1 à 2 jaar werkervaring en professio-
nelen die een carrièreswitch naar digitale marketing of commu-
nicatie willen maken. 

Samen met de gastdocenten, digital experts, zal je nieuwe com-
municatiecampagnes lanceren vertrekkend van actuele  
marketing funnels. Werken met landingpagina's, online  
adverteren op sociale media, populaire websites en zoek- 
machine zal voor jou geen geheimen meer hebben. Daarnaast 
krijg je ook kans om actief mee te werken aan echte digital  
marketing opdrachten van bekende reclamebureaus.

Dit postgraduaat is erkend in het kader van het Vlaams  
Opleidingsverlof en het Brussels Educatief verlof en kan betaald 
worden met opleidingscheques en de KMO-portefeuille.

POSTGRADUAAT

DIGITAL MARKETING

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Digital Strategy 3 2

Digital Transformation

Lean Digital Business

Online Sales Funnels

Digital Content 4 2

Graphic Design

Website Development

Digital Channels 4 2

Landingpages

Social Media

Email Marketing

Search Ads

Social Media Ads

Programmatic Buying

Inbound Marketing 3 2

Storytelling

Copywriting

Zoekmachineoptimalisatie

Analyze & Optimize 3 2

Web Analytics

Social Media Analytics

Digital Business Project 3 2

Opdrachten en seminaries

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 20

kutlu.tuna@ucll.be
ucll.be/pgdigitalmarketing

JOUW DROOMJOB?
• digital marketer 
• leanbusiness specialist
• digital business verantwoordelijke
• social media marketing specialist
• google advertiser

CAMPUS DIEPENBEEKCAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 
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Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

VISIE, INSPIRATIE, PASSIE

"Ik kan Postgraduaat Digital Marketing echt aan iedereen aanraden. Of je nu je eigen zaak wil 
boosten als zelfstandige, of je wil kunnen meepraten met de digital marketing experten zoals ik. 
Of misschien wil je een heuse carrière switch en zoek je iets in digitale marketing, dan is deze 
opleiding de meest geschikte opleiding in België voor jou."

AN DEBIE
Omnichannel Sales Manager 
bij KBC Bank & Verzekering
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Bijna twee derde van alle Belgische
bedrijven en organisaties met minimaal
vijftig medewerkers maakt gebruik van
een ERP-softwarepakket. Hierbij is SAP
marktleider in België. Dit toont de gro-
te behoefte aan medewerkers die de 
SAP-software grondig moeten  
beheersen. 

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 opleiding zeker wat voor jou!

IETS VOOR JOU?
Deze eenjarige opleiding met lessen op maandagavond en één 
zaterdagvoormiddag per maand is perfect te combineren met 
een voltijdse dagtaak. Er is ook de optie de lessen op afstand 
te volgen via Blended Learning. Dit postgraduaat is erkend in 
het kader van het Vlaams Opleidingsverlof en het Brussels 
Educatief verlof en kan betaald worden met opleidingscheques 
en de KMO-portefeuille.  
Je kunt elk opleidingsonderdeel modulair volgen. Alle lessen  
worden gegeven door gespecialiseerde gastdocenten SAP- 
consultants. 
 
Afgestudeerden krijgen door deze SAP-opleiding naast de 
kennis van de software ook een grondig inzicht in de bedrijfs-
processen van ondernemingen en organisaties, in digitale 
transformatie. De lessen bereiden je voor op een officiële SAP 
S/4 Hana. Met deze certificatie op je CV kan je aankloppen bij 
consulting bureaus of je carrière starten in een bedrijf. 

Op basis van deze basisprocessen kan je een verdere keuze 
maken om je te specialiseren in een SAP module.

POSTGRADUAAT

ERP (SAP)

PROGRAMMA EENJARIGE AVONDOPLEIDING 
AFSTANDSONDERWIJS (BLENDED LEARNING) IN HET 
ENGELS MOGELIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Module 1

 SAP S/4HANA Integrated Business  
 Processes

20 1

Module 2: je kiest 1 SAP module van de 7

 SAP Key User 20 2

 Sales and Distribution (SD) 20 2

 Financial Accounting (FI) 20 2

 Management Accounting (CO) 20 2

 Material Management (MM) –  
 Warehouse Management (E)WM

20 2

 Production Planning – Execution  
 (PP-PE)

20 2

 Enterprise Asset Management  
 (EAM)

20 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 40

JOUW DROOMJOB?
•  SAP consultant intern/ 
 extern
•  SAP process analist
• SAP key-user
• SAP module specialist
• projectmanager

inge.stas@ucll.be 
ucll.be/pgerp

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE
OOK ONLINE!

Meer 
informatie: 
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PERFECTE HERORIËNTERING

“Met mijn achtergrond als kunsthistoricus was het niet vanzelfsprekend om aan deze studie te 
beginnen, echter omdat ik mij wilde heroriënteren binnen mijn professionele carrière was deze 
opleiding een perfecte stap om mezelf te ontwikkelen in de richting die ik voor ogen had. 
Dit Postgraduaat ERP heeft ervoor gezorgd dat ik de mogelijkheid heb gekregen om mijzelf te 
plaatsen in het bedrijfsleven in een rol die ervoor zorgt dat in samenwerking met IT & de busi-
ness bepaalde projecten worden opgeleverd. De inzichten die ik heb opgedaan hebben tijdens 
deze studie geven mij tot op heden toegevoegde waarde in het uitoefenen van mijn werk."

DIRECT BRUIKBAAR

“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 achter-
grond 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 alge-
mene kennis heb ik later zelfs ook nog kunnen  gebruiken toen ik in een andere job met andere 
ERP-systemen ging werken."

NIEUWE KANSEN

"Ik ben de opleiding ERP gestart om eens buiten de grenzen van mijn huidige job te kijken. Op 
een grotere administratie kom je maar met een klein deel van het ERP systeem in aanraking. 
Hierdoor kan ik de visie van andere diensten beter volgen en hier vlotter op inspelen.  
De keuzemodule in het tweede semester maakt het mogelijk om de opleiding specifiek naar je 
eigen wensen te kneden. Het heeft geleid tot nieuwe kansen en projecten binnen mijn huidige 
job waardoor ik toch weer een nieuwe uitdaging vind en verdere groeikansen krijg."

ALF VAN ASTEN

MARIANNE  
DE MAESSCHALCK

JAN BERGMANS

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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Dit programma komt tegemoet aan de grote behoefte van verdere verdieping en  
actualisatie binnen het concept van financial planning, ook bekend als Persoonlijke  
Financiële Planning. Dat concept heeft in België een eigen weg gevonden binnen de  
financiële, fiscale en beleggingsadvieswereld. De wereld staat niet stil: er is inmiddels veel 
meer dan de basiskennis nodig voor successie- en estateplanning, het pensioenvraagstuk 
bij de babyboomers of een antwoord op de vraag of vastgoed onderdeel uit moet maken 
van het patrimonium...

Klanten hebben veranderende behoeften, andere prioriteiten en nog meer concrete
doelstellingen. Andere accenten in het leven veranderen ook de focus naar het totale  
inkomen en het opbouwen, beschermen en overdragen van vermogen toe. De holistische 
en multidisciplinaire aanpak vraagt meer dan ooit om sterke adviesvaardigheden en  
communicatie skills.

De mens achter de cijfers, diens emoties en psychologisch welzijn staat 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.

Internationale ontwikkelingen maken duidelijk dat het concept van financial planning 
aan de vooravond staat van een nieuwe toekomst. Nieuwe businessmodellen en  
verdienmodellen zijn in andere landen volop doorontwikkeld en succesvol gebleken. 

Theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden en geactualiseerde expertisekennis en  
specifieke thema’s uit de praktijk en persoonlijke ervaringen van (internationale)  
gastdocenten. Wat kunnen we leren uit deze successen en wat ga jij toepassen in je eigen  
dagelijkse advisering?

IETS VOOR JOU?
Dit postgraduaat is gericht op:
• Beroepsbeoefenaars uit Accountancy & (Internationale)   
 Fiscaliteit
• Iedereen werkzaam in domeinen family office, banken,  
 verzekeringen, fiscaliteit, juridisch, notariaat & estate  
 planning 
• Pas afgestudeerden met een economisch of juridisch  
 bachelor- of masterdiploma 
• Vermogensbankiers en private bankers*
• Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs*
• Verzekeringsmakelaars* 

* Iedereen die in het verleden al eerder opleidingen heeft gevolgd of 
kennis en ervaring in de praktijk heeft opgedaan rond het concept 
van financial planning en die deze kennis willen actualiseren, op-
frissen of uitbreiden maar ook praktisch verder willen toepassen 
in hun advisering met recente (internationale) inzichten! 

POSTGRADUAAT

FINANCIAL LIFE PLANNING

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Financial planning, de volgende stap 3 1

Inkomen, pensioenen en verzekerin-
gen

3 1

Vermogen en beleggen 3 1

Fiscaliteit en successie 3 1

Psychologie en gedrag 3 1

Businessmodel, adviesvaardigheden 
en praktijkcases

3 1

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 20

ONZE AANPAK,
JOUW SUCCES
• Professionals & Academici als gastdocenten
• Praktijkgerichte aanpak
• Veel ruimte voor interactie

Dit postgraduaat is erkend in het kader van het Vlaams 
Opleidingsverlof en het Brussels Educatief verlof en 
kan betaald worden met opleidingscheques en de 
KMO-portefeuille.

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

Meer 
informatie: 

siem.deruijter@ucll.be
ucll.be/pgflp

robert.vanbeek@ucll.be 
ucll.be/pgflp
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Dit postgraduaat komt tegemoet aan de 
grote behoefte op aan gespecialiseerde 
kennis van fiscaliteit op de arbeidsmarkt. 
Door de complexiteit van de fiscaliteit, 
het gebruik ervan als politiek instrument, 
de onmiskenbare invloed op onder- 
nemers en (de aanleg van) het privaat  
vermogen is een praktische specialisatie 
een voorwaarde voor kwalitatief  
hoogstaande dienstverlening.

UCLL biedt je een buitengewone  
expertise op alle gebieden van fiscaliteit. 
Het programma is uniek in haar soort, 
met verspreid over twee academiejaren 
een focus op de onderneming, het  
vermogen en onze unieke bijzondere 
topics voor specialisten. Omwille van de 
internationalisering van de economie en 
de mobiliteit van personen en goederen 
wordt ook uitgebreid aandacht besteed 
aan de internationale en Europese  
fiscaliteit.

Alle docenten zijn gerenommeerde  
fiscalisten, advocaten en professoren met 
een academische loopbaan en uitgebreide 
praktijkervaring. Zo kunnen ze de theo-
rie illustreren met praktijkvoorbeelden 
uit hun persoonlijke ervaring. Daarnaast 
nodigen zij gastsprekers met gespeciali-
seerde kennis in specifieke thema’s uit in 
de lessen. Dit alles leidt tot een kwaliteits-
volle en praktijkgerichte opleiding.

IETS VOOR JOU?
Dit postgraduaat is gericht op:
• fiscale beroepsbeoefenaars
• pas afgestudeerden met een juridisch of economisch  
 bachelor- of masterdiploma
• of doorwinterde ondernemers en financieel directeurs die   
 al gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden van de  
 fiscaliteit maar hun kennis willen opfrissen of uitbreiden

Je volgt twee avonden per week les gedurende twee acade-
miejaren om alle modules te volgen en het certificaat “Post-
graduaat fiscaliteit” te behalen. Of je kan één of een aantal 
modules volgen en de bijbehorende attesten behalen. Dit 
postgraduaat is erkend in het kader van het Vlaams Oplei-
dingsverlof en het Brussels Educatief verlof en kan betaald 
worden met opleidingscheques en de KMO-portefeuille. Het 
postgraduaat geeft ook recht op extra vrijstellingen voor de 
beroepsorganisaties.

POSTGRADUAAT

FISCALITEIT

niels.diepvens@ucll.be
ucll.be/pgfiscaliteit

JOUW DROOMJOB?
• fiscaal adviseur 
• tax consultant
• fiscaal jurist 
• tax manager 

• fiscalist 
• belastingconsulent 
• accountant

CAMPUS PROXIMUS HEVERLEE

Meer 
informatie: 
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PROGRAMMA AVONDOPLEIDING

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Module 1: Onderneming

 Fiscaal ondernemingsbeleid binnen een  
 KMO

4 1

 Vennootschapsrecht 3 1

 BTW - Douane en Accijnzen 4 1

 Waardering van ondernemingen 3 2

 Vennootschapsbelasting 4 2

 Non-profit fiscaliteit 3 2

  Fiscale aspecten van reorganisaties 3 2

 Fiscale procedure en aangifteverplichtingen 3 2

Module 2: Vermogen

 Personenbelasting 3 1

 Fiscale organisatie van het vermogen 4 3

 Vermogensfiscaliteit 3 3

Module 3:   Bijzondere topics

 Actuele fiscale topics 4 3

 Internationaal en Europees fiscaal recht 4 3

 Fiscaal, economisch en sociaal strafrecht 3 4

 Loonfiscaliteit 3 4

 Regionale en lokale belastingen 3 4

 Overdracht van familiebedrijven 3 4

 Internationale fiscale planning 3 4

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 60

IDEALE AANVULLING
“Het postgraduaat fiscaliteit vormt een ideale aanvulling op mijn eerdere academische opleiding. 
Dankzij interessante lectoren die uit het vakgebied komen, krijg je een goed zicht op de fiscale 
praktijk en niet louter op de theoretische kant van het verhaal. Dit allemaal in een gemoedelijke 
sfeer waar iedereen zeer bereikbaar is.” 

KORT MAAR KRACHTIG
“Aan het begin van mijn job was ik op zoek naar een korte maar krachtige opleiding waarbij ik 
mijn fiscale achtergrond verder kon ontwikkelen en uitbreiden. Daarnaast was de combinatie 
werken en studeren ook van belang.

Dankzij het gevarieerde aanbod aan fiscale vakken, de praktijkgerichte aanpak, de kwalitatieve 
lessen verzorgd door fiscale experts én de mogelijkheid om de lessen twee keer per week ‘s avonds 
te volgen, was de keuze voor het postgraduaat Fiscaliteit aan de UCLL snel gemaakt. 
De mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende seminaries van de Fiscale Club zorgt ervoor 
dat  je op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen op het vlak van fiscaliteit.
In tijden van corona werd er vlot overgeschakeld naar afstandsonderwijs, waarbij de kwaliteit 
zeker niet uit het oog werd verloren. 

Wat mij betreft zijn mijn verwachtingen ruimschoots voldaan en is deze opleiding een absolute 
aanrader!”

GOEDE MIX
“Dit postgraduaat vulde al mijn verwachtingen in, een volledig overzicht van, en actueel inzicht 
in, de fiscaliteit.
De lessen worden dikwijls toegelicht met concrete situaties en bevatten ook documentatie voor 
zij die later in hun beroepsleven hierop willen terugkomen. 
De lesgevers zijn mensen uit de praktijk en hebben zoals de cursisten een diverse achtergrond: 
juristen, accountants, kortom een goede mix. Ik ben blij dat ik er tijd heb voor vrijgemaakt om dit 
Postgraduaat te volgen.”

VÉRONIQUE GORRÉ  
BUSINESS TAX  

CONSULTANT BIJ EY

ALI AYDIN  
FISCAAL CONTROLEUR BIJ 

DE FOD FINANCIËN -  
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

FISCALITEIT – KMO.

PETER DE VRIJ 
BESTUURDER NIMMER DOR 
BELGIË N.V., NIMMER DOR 

LUXEMBOURG S.A.,
MANFINSOL BVBA

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.
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Notarissen zijn meestal betrokken bij een 
huwelijk, schenking, erfenis, oprichting 
van een vennootschap, woningaankoop, 
... en volgen zo wat er beweegt in de  
samenleving. Ook de notariële sector  
evolueert mee, is in volle expansie en 
heeft dus nood aan goed opgeleide  
notariële medewerkers met kennis van 
zaken.

IETS VOOR JOU?
Je hebt een professioneel bachelordiploma in een economi-
sche of juridische richting of je hebt minimum 1 jaar ervaring 
in het notariaat. Je bent op zoek naar meer verdieping in de 
notariële praktijk? 

Dan is dit postgraduaat een voltreffer. Deze opleiding biedt 
je de kans de accurate en actuele kennis van de notariële 
rechtspraktijk te verwerven.

POSTGRADUAAT

NOTARIËLE PRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

 Notariële inrichting en deontologie 3 1

 Familierecht 3 2

 Notarieel fiscaal recht 3 1

 Erfrecht 3 2

 Aangifte van nalatenschap 3 2

 Successieplanning 3 2

 Goederenrecht 3 1

 Administratief en gerechtelijk recht 3 1

 Notarieel vennootschapsrecht 3 1

 Notarieel boekhouden 3 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 30

JOUW DROOMJOB?
• notarieel medewerker
• dossierbeheerder
• juridisch medewerker
• legal advisor

PROGRAMMA EENJARIGE OPLEIDING

fanny.thomassen@ucll.be
ucll.be/pgnotarielepraktijk

CAMPUS DIEPENBEEK

Meer 
informatie: 

De lessen worden georganiseerd op Campus Diepenbeek 
elke donderdag van 14.30u tot 21u.

ONZE AANPAK,
JOUW SUCCES!
• Uitsluitend professionals als gastdocenten
• Praktijkgerichte aanpak
• Veel ruimte voor interactie
• Erkend door de Nationale Kamer der Notarissen en  
 het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
• Mogelijkheid tot betaling via KMO-portefeuille
• Mogelijkheid voor Vlaams Opleidingsverlof
• Eenjarige opleiding 
• Combinatie met job mogelijk
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VERDER BEKWAMEN

“Na het secundair onderwijs heb ik de professionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement af-
studeerrichting Rechtspraktijk gevolgd op de UCLL in Diepenbeek. Sinds 2 jaren ben ik actief in 
het notariaat. Dagelijks komen er op het notariskantoor mensen over de vloer met allerlei vragen 
over verschillende domeinen. Ik zou hen graag een pasklare uitleg kunnen geven zonder te veel 
te moeten steunen op een collega. Daarnaast heb ik ook de ambitie om mezelf verder te bekwa-
men in de materie van het notariaat. Daarom heb ik mij ingeschreven voor het postgraduaat 
Notariële praktijk, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze opleiding mij hierbij zal helpen."LIZE COUN

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

Mogelijkheid om in te schrijven voor slechts enkele  
opleidingsonderdelen
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IETS VOOR JOU?
Vastgoed wint aan populariteit, maar onze samenleving stelt 
hoge eisen aan de vastgoedmakelaar. Een vastgoedmakelaar 
moet niet alleen een sterke commerciële feeling hebben, maar 
ook heel wat technische, juridische en fiscale knowhow.

Iedereen met een bachelordiploma komt in aanmerking om 
via het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) toe te 
treden tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Het Postgraduaat Vastgoed biedt een antwoord op de vragen 
van elke bachelor om goed voorbereid te zijn op de verplich-
te bekwaamheidstest en de stage bij het BIV. Ook om als 
bediende werkzaam te zijn in een vastgoedkantoor geeft deze 
opleiding je de nodige knowhow. Zo zal je doorgroeien tot een 
echte professional met een brede achtergrondkennis.

De vastgoedsector is een vaste waarde in 
het economische landschap. Het is een 
boeiende sector die permanent in 
beweging is. Er is nood aan bekwame, 
goed opgeleide professionals. Deze 
opleiding opent voor jou de deuren naar 
de beroepen in het vastgoed.

POSTGRADUAAT

VASTGOED

OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER

Module 1: Inleiding tot het beroep 3 1

Module 2: Koop/verkoop 5 1

Module 3: Huur/verhuur 4 2

Module 4: Financieel/fiscaal 4 2

Module 5: Technisch 4 1

Module 6: Bouwpromotie  
& investeringen

4 2

Module 7: Commercieel 3 2

Module 8: Vastgoedbemiddeling in 
praktijk

3 2

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 30

JOUW DROOMJOB?
•  medewerker immokantoor
•  vastgoedmakelaar
•  vastgoedhandelaar
•  rentmeester

CAMPUS DIEPENBEEK

fanny.thomassen@ucll.be
ucll.be/pgvastgoed

Meer 
informatie: 

De lessen worden georganiseerd op Campus Diepenbeek 
elke donderdag van 14.30u tot 21u.

PROGRAMMA EENJARIGE OPLEIDING

ONZE AANPAK,
JOUW SUCCES!
• Uitsluitend professionals als gastdocenten
• Praktijkgerichte aanpak
• Veel ruimte voor interactie
• Erkend door het Beroepsinstituut van  
 Vastgoedmakelaars
• Mogelijkheid tot betaling via KMO-portefeuille
• Mogelijkheid voor Vlaams Opleidingsverlof
• Eenjarige opleiding
• combinatie met job mogelijk
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EXPERTISE VERWERVEN

"Ik heb een professionele bachelor in de Rechtspraktijk achter de rug. Tijdens de kijkstage in de 
2de fase heb ik stage gedaan bij een vastgoedmakelaar. Het werd al snel duidelijk dat in deze sector 
mijn toekomst lag. Om de nodige expertise te verwerven, volg ik momenteel het postgraduaat 
Vastgoed. Ik wil mijn erkenning als vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmake-
laars behalen. Voor het succesvol afronden van de testen en de stage is deze opleiding een ideale 
voorbereiding! Vooral de gastlectoren vanuit het werkveld vormen een belangrijke troef. Zij bren-
gen op een praktijkgerichte manier een goed overzicht van de diverse vastgoedtopics.” 

IDEALE VOORBEREIDING

“Ik heb reeds enkele jaren beroepservaring binnen de vastgoedsector. Omwille van mijn BIV-stage 
ben ik gestart met het postgraduaat Vastgoed. Professionals brengen als gastlector op een boeiende 
en praktijkgerichte manier een overzicht van de vastgoedwereld. Het afsluitend project met de 
mondelinge verdediging is een ideale voorbereiding op de bekwaamheidsproef van het BIV. Deze 
opleiding is dan ook zeker aan te raden voor iedereen die werkzaam wil zijn binnen de vastgoed-
sector!" 

JANNE VANHUNSEL

STEVEN COENEN

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Controleer steeds 
de website voor de laatste stand van zaken.

Mogelijkheid om in te schrijven voor slechts enkele 
opleidingsonderdelen
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STUDIEGELD / 
STUDIEPUNTEN / 
INSCHRIJVEN

BANABA'S
Bachelor na bachelor

60 SP 60 SP

ADVANCED BUSINESS 
MANAGEMENT

BOEKHOUDKUNDIGE
EN FISCALE EXPERTISE

CAMPUS HEVERLEE CAMPUS DIEPENBEEK

BUSINESS 
ANALYSE

ERP (SAP)
FINANCIAL
LIFE  
PLANNING

FISCALITEIT

NOTARIËLE 
PRAKTIJK

POSTGRADUATEN

30 SP 30 SP

VASTGOED

30 SP

40 SP 20 SP

60 STP

DATA &
ANALYTICS

20 SP

DIGITAL
MARKETING

20 SP

BEMIDDELING

30 SP

ANDERE KOSTEN
 
Daarnaast heb je ook nog enige kosten voor  
cursussen, boeken, excursies, ...

Op de UCLL-website vind je meer gedetailleerde 
informatie over studiegeld en -kosten.

www.ucll.be/inschrijven

INSCHRIJVINGEN
Alle praktische informatie over inschrijven vind je  
op www.ucll.be/inschrijven

Voor de juiste studiegelden per opleiding, consulteer de website
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De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
gaf hogeschool UCLL 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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VERVOLGOPLEIDINGEN BIJ  
MANAGEMENT VIND JE OP...

HEB 
JE NOG  
VRAGEN?
Mail naar an.verjans@ucll.be 

CAMPUS HEVERLEE

Campus Proximus 
Geldenaaksebaan 335 
3001 Heverlee
016 375 700

CAMPUS DIEPENBEEK

Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B 
3590 Diepenbeek
011 180 200

 
Deze brochure beschrijft onze  
hogeschool in februari 2021. 
Wijzigingen zijn mogelijk. Raadpleeg 
ook steeds onze website www.ucll.be

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

CAMPUS  
PROXIMUS

CAMPUS  
DIEPENBEEK

Station Leuven 
– 
Campus Proximus 
Heverlee

19 min. 19 min.

Dusartplein Hasselt
 – 
Campus Diepenbeek 15 min. 13 min.

ucll.be

hogeschoolUCLL

hogeschoolUCLL

hogeschoolUCLL

 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

 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

Alle details vind je op www.ucll.be/dienstenvoorstudenten 
Bovenstaande prijzen gelden voor academiejaar 2020-2021

MEER DAN 
STUDEREN ALLEEN
Op een campus moet je je thuis voelen;  
een aangename plek, waar het leuk  
vertoeven is. Een plek waar je lekker kan 
eten en drinken, gezond en betaalbaar!  
Een plek waar je je af en toe kan  
ontspannen. Uiteraard is er ook in de  
studentensteden heel wat te beleven.

VERVOER
In Limburg en Diest betalen 
we een deel terug van je open-
baar vervoersabonnement. In 
Leuven kan je voor € 25 een 
buspas kopen, in Limburg koop 
je een campuspas voor € 20 
(traject Hasselt - 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.

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 

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.

UITGAAN
Je kan van start gaan tijdens 
de Student Take Off (Has-
selt) of de Studentenwelkom 
(Leuven). Of wat dacht je van 
een lidmaatschap bij één van 
de talloze studentenvereni-
gingen? 

koten waar je een huurprijs 
op maat betaalt. Check vanaf 
januari zeker onze website als 
je een kamer in een residentie 
wil.

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.

SPORT
In Limburg kan je de sportapp 
downloaden en een sportkaart 
kopen voor € 25. In Leuven 
kan je een sportkaart kopen 
voor € 27. Met je sportkaart 
kan je goedkoper sporten in 
onze accommodatie en die van 
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 staat het EYCA-logo 
op je studentenkaart. Deze 
kaart geeft je kortingen in cul-
turele centra, theaters, musea 
… en dit in heel Europa.
In Limburg worden culturele
uitstappen en workshops
georganiseerd. Regelmatig
bieden we voordelige tickets 
aan voor allerlei voorstellin-
gen, zoals comedy, musicals, 
film, enz. In Leuven geeft de 
cultuurkaart KU Leuven (€ 20) 
je recht op heel wat kortingen 
en wedstrijden bij de culturele 
hotspots in de stad. 
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hogeschoolUCLLhogeschoolUCLLwww.ucll.be hogeschoolUCLL

DIEPENBEEK - DIEST - GENK - HASSELT - HEVERLEE - LEUVEN

ucll.be/infodagen

 BANABA’S
 
ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT
 

KEUZETRAJECTEN

Circulaire Economie

Cultuurmanagement

Data & Analytics

Design Thinking & Innovation

Digitale Marketing & Communicatie

Human Resource Management

International Management

Management & Ondernemen

Purchasing & Operations Management

Sportmanagement  
 
BOEKHOUDKUNDIGE & FISCALE EXPERTISE 

POSTGRADUATEN
 

 
 
Bemiddeling

Business Analyse

Data & Analytics

Digital Marketing

ERP (SAP)

Financial Life Planning

Fiscaliteit

Notariële praktijk

Vastgoed

 MEET THE MOVING MINDS
(on-campus of online, afhankelijk van de coronamaatregelen)

27 februari 10 - 13u Infodag 
13 maart  16 - 20u Verderstudeerbeurs online, zie verderstudeerbeurs.be 
24 april  09 - 13u Infodag 
29 juni  17 - 20u Infodag 
4 september 09 - 13u Infodag 

 OF MAAK EEN AFSPRAAK
an.verjans@ucll.be


