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Beste student,

Een studiekeuze is een moeilijke keuze. Maar laat mij je alvast geruststellen: kiezen voor hoger onderwijs en jezelf 
de volgende jaren uitdagen om te excelleren, is altijd een juiste keuze én een zeer goede investering! Maar in welke 
studierichting dan? 

De faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de Universiteit Hasselt biedt vier academische bacheloropleidin-
gen en vijf masteropleidingen. Welke best bij je past, weet niemand beter dan … jijzelf. Maar om tot een goede keuze 
te komen, moet je je goed informeren. Wat zijn de zwaartepunten van een opleiding? Tot welke beroepsprofielen leidt 
een opleiding? Wat sluit best aan bij mijn interesse en vooropleiding in het secundair onderwijs? Welke afstudeerrich-
tingen bieden de masteropleidingen? Een goed geïnformeerde beslisser, kiest beter – alvast les 1 in een bedrijfsecono-
mische opleiding. 

Zowel de voorbije jaren als vandaag is er veel vraag naar academisch gediplomeerden in een bedrijfseconomische 
opleiding. De werkloosheidscijfers één jaar na afstuderen flirten met 0% en de loon- en carrièreperspectieven komen uit 
ruim boven het gemiddelde van de andere academische diploma’s. Het is ook zeer moeilijk een sector of organisatie te 
vinden waar geen bedrijfseconomen welkom zijn. 

De Universiteit Hasselt en de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen hebben korte communicatielijnen met 
organisaties, bedrijven en sectoren waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan. Meer dan ooit luisteren we naar de 
noden en wensen van die sectoren om ons onderwijs inhoudelijk af te stemmen en in te zetten op die vaardigheden die 
er toe doen. Een afgestudeerde van onze faculteit is dan ook klaar voor de arbeidsmarkt van nu en morgen. 

Tijdens jouw studiejaren in één van onze opleidingen houden wij er ons aan om in te zetten op kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, waarbij jij als student centraal staat, met lage drempels tussen studenten en professoren. Dat zit in het DNA 
van onze faculteit en van onze docenten. 
Tot gauw op een van onze infodagen !

Piet Pauwels
Decaan 
Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
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UHASSELT IS ANDERS. 
ONTDEK HIER WAAROM!

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie. 
Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms 
moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar 
het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is 
cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan 
onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges 
(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten, 
werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages, 
practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat 
je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine 
groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine 
groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het 
antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en 
aan de slag gaan.

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het 
leven vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch 
jaar van UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit. 
Aan UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van elk 
20 weken. In het eerste bachelorjaar is het eerste semester 
opnieuw opgedeeld in 2 kwartielen van telkens 10 weken 
(inclusief blok en examens). Da’s inderdaad anders dan 
bij andere universiteiten. Goed nieuws: het biedt jou twéé 
voordelen.

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt 
aantal opleidingsonderdelen, zodat je intensief met 
deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in 
vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten 
goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over 
het jaar gespreid.

En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar 
binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We 
examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze 
snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je 
kan met andere woorden snel groeien en schakelen. 
En dat zal je later alleen maar van pas komen.

WE HOUDEN VAN 
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag 
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES
“Aan de universiteit van vandaag leer je 
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de 
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je 
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de 
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.
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Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische 
vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder 
presenteren en communiceren, project management, time 
management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend 
handelen, ethisch denken en doen.

Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot 
practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je 
bij het ontwikkelen van al die vaardigheden. In veel van 
die vormen werk je in kleinere groepen, zoals gezegd, dat 
zorgt ervoor dat jouw inbreng van belang is, dat je mee 
moet denken en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei 
je sneller. Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al 
die skills leiden samen tot sterke studenten.

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen 
je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community 
van internationale docenten, onderzoekers en studenten. 
We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten, 
onderzoekscentra en organisaties.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte 
wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan 
UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDx- 
UHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje 
bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op 
alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun 
eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de 
begeleiding die hij nodig heeft.

Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten 
en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte 
voor meer uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen 
probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel wat 
contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor meer 
informatie. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren, 
coaches en tutoren.

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een 
groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig 
studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je 
studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een goede 
studiekeuze maken en de richting vinden die bij jou past, 
is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel team van 
studiebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders die voor je 
klaar staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je 
ook vlot doorstromen naar een andere studierichting als je 
niet meteen je draai vindt.

WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag 
is doen een hoofdvak”

WE GELOVEN IN BEGELEIDING 
VAN ONZE STUDENTEN
“Aan de universiteit van vandaag 
geef jij je richting richting.”

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen? 
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op 
dan enkel kennis. Dat is zo waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt 
is anders. Ons onderwijs is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld 
en studenten van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel 
werk vinden.

Ons onderwijs zélf eens 
ontdekken? Kom gerust langs 
op een meeloopdag of een 
proefrit!
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
BOUWEN WE AAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE 
TOEKOMST

Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. Want jij bent anders. De arbeidsmarkt en 
bedrijven zijn diverser. En de wereld draait sneller. Daarom werken we aan UHasselt ook anders, sneller, gevarieerder, 
zo ook in onze opleidingen aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen met handelswetenschappen, TEW, en 
handelsingenieur (in de beleidsinformatica). 

Zo leveren we academische professionals af die klaar zijn voor leidinggevende functies in de bedrijven en economie 
van morgen. 

Kortom, onze opleidingen zijn afgestemd op wat jij verlangt, wat de arbeidsmarkt verwacht en wat de wereld nodig 
heeft. Een opleiding zoals ze vandaag hoort te zijn. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

BACHELOR
HANDELS- 

WETENSCHAPPEN

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR

MASTER
HANDELSINGENIEUR

MASTER
TEW

MASTER
HANDELS- 

WETENSCHAPPEN

BACHELOR
TOEGEPASTE 

ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

(TEW)
2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR 

IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR 

IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA

180
SP

120
SP

120
SP

60
SP

60
SP

180
SP

120
SP

120
SP

60
SP
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN 
BEDRIJFSECONOMISCHE 
OPLEIDING AAN UHASSELT?

1 2

3
4

5

SNELLE FEEDBACK 

Tijdens het eerste bachelorjaar is het eerste evaluatiemoment reeds 
na 7 weken. Je krijgt dus snel feedback over de stand van zaken 
omtrent je studieresultaten, maar ook je studiekeuze. Door deze 
snelle feedback kan je kort op de bal spelen, je studiemethode 
aanpassen of eventueel heroriënteren.

KLEINSCHALIGHEID 

Tijdens je opleiding sta je er niet 
alleen voor! De docenten staan 
steeds klaar om je te helpen met 
zowel inhoudelijke, vakgebonden 
vragen alsook met andere vragen 
die je studiesucces kunnen bevor-
deren. De drempel tussen studen-
ten en docenten is laag.

BEGELEIDING 

De faculteit beschikt over een uitgebreid gamma begeleidings-
mogelijkheden. Voor vakinhoudelijke ondersteuning kan je terecht 
bij docenten en assistenten of kan je gebruik maken van tutorses-
sies. Tijdens deze sessies geven succesvolle hogerejaarsstudenten 
uitleg bij de oefeningen uit de werkzittingen en gaan ze in op jouw 
vragen. Naast vakinhoudelijke ondersteuning voorziet de faculteit 
ook begeleiding bij je studiemethode, -keuze en -loopbaan.

ONDERWIJS-
LEEROMGEVING 

We streven naar een krachtige en 
activerende onderwijs-
leeromgeving, met een waaier van 
interactieve werkvormen. Tijdens 
meer dan de helft van de contact-
uren werk je interactief en in kleine 
groep (max. 40 studenten). Dit 
helpt je ook om het studiemateriaal 
te verwerken.

LINK MET ONDERZOEK 

Om hoogwaardig onderwijs te bieden, streven we ernaar om 
het onderwijs te bouwen op (eigen) actueel wetenschappelijk 
onderzoek, en tegelijk zoveel mogelijk de link met de realiteit te 
leggen via, bijvoorbeeld, reële casestudies en gastsprekers.
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BACHELOR EN MASTER IN DE 
HANDELSWETENSCHAPPEN
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DE OPLEIDING ONTLEED

meer info op
http://www.uhasselt.be/handelswetenschappen

BACHELOROPLEIDING

AARD VAN DE OPLEIDING

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING

EXAMENSPREIDING

MASTEROPLEIDING

BACHELOR in de handelswetenschappen
3 jaar = 180 studiepunten

Dagopleiding

• Economie: geen voorkennis vereist
• Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een 

maatstaf van je analytisch denkvermogen. 4u wiskunde per week is wenselijk voor de opleiding 
handelswetenschappen.

• Talen: Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO. 
Voor Duits en Spaans is er geen voorkennis vereist. 

• Kwartielsysteem in het eerste bachelorjaar, examens na elk kwartiel
• Semestersysteem vanaf het tweede bachelorjaar, examens na elk semester

MASTER in de handelswetenschappen
1 jaar = 60 studiepunten

HW

TEW

HI

BI



8

De opleiding handelswetenschappen vormt bedrijfseconomen met een sterke voeling voor de bedrijfsrealiteit 
gebouwd op een stevige wetenschappelijke expertise. Als handelswetenschapper verwerf je kennis en vaardigheden 
uit verschillende functionele bedrijfsdomeinen (boekhouden, marketing, logistiek…) en leer je de kennis uit de 
verschillende domeinen linken. Tijdens de opleiding word je geconfronteerd met complexe bedrijfsproblemen 
waarvoor een reële oplossing moet worden gevonden aan de hand van aangeleerde modellen en methodes. In je 
latere carrière zal je als handelswetenschapper de vruchten kunnen plukken van deze aangeleerde oplossingsgerichte 
managementvaardigheden. Bedrijfsoriëntatie loopt als een rode draad door de opleiding.

WAAROM HANDELSWETENSCHAP-
PEN STUDEREN AAN UHASSELT?

“De opleiding handelswetenschappen vormt
bedrijfseconomen met een sterke voeling

voor de bedrijfspraktijk.”

JE LEERT MANAGEN EN ONDERNEMEN VIA REALLIFESITUATIES

JE DOET KENNIS OP DIE STERK PRAKTIJK- EN TOEPASSINGSGERICHT IS 

JE WORDT EEN MULTI-INZETBARE PROFESSIONAL

1

2

3

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 
terug naar pagina 2.
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In de bachelor handelswetenschappen verwerf je een basiskennis 
in de bedrijfseconomische domeinen: bedrijfskunde, economie, 
boekhouden, financiën, marketing, logistiek… Daarnaast wordt je 
kwantitatief-analytisch vermogen aangesterkt in opleidingsonderdelen 
zoals wiskunde en statistiek. Ook is er aandacht voor algemeen 
vormende disciplines zoals psychologie en rechten. Eveneens hebben 
ondernemerschapsvaardigheden een prominente plaats in de 
opleiding. Ieder opleidingsjaar is er een praktijkgericht integrerend 
opleidingsonderdeel waarin je de opgedane kennis integreert in een 
project. Zo analyseer je tijdens de bedrijfsscan een bedrijf vanuit 
verschillende invalshoeken en geef je als een echte professional advies 
op maat. Meer nog: samen met enkele medestudenten start je een eigen 
onderneming op.
Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar wordt kort op de 
bal gespeeld door vier evaluatiemomenten te organiseren waardoor 
je snel feedback krijgt. Daarnaast is er ook een tutorwerking voor 
de opleidingsonderdelen wiskunde, boekhouden en statistiek waarin 
succesvolle hogerejaarsstudenten je helpen met jouw vragen.

Bacheloropleiding

Praktijkgerichte opleidingsonderdelen

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

Bachelorproef

Praktijkgerichte  
opleidingsonderdelen

Gedrags-
wetenschappen

Keuze

Beleids- 
informatica

Recht

Talen Bedrijfskunde

EconomieKwantitatieve  
en onderzoeks-
methoden

HW

TEW

HI

BI
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TWEEDE  
BACHELORJAAR

Handelswetenschappen

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Français des affaires 1 3

Business English 2 3

Handelsrecht 3

Inleiding tot marketing en strategie 3

Management accounting 3

Microeconomics 6

Ondernemen 3

Ondernemerschap 3

Statistiek voor bedrijfskundigen 2 3

SEMESTER 2

Bedrijfsfinanciering 3

Deutsch für Betriebswirte 2 
of Español 2

3

Inleiding tot de logistiek 3

Kennismanagement 3

Kwantitatieve onderzoeksmethoden 3

Macro-economie 6

Organisatiepsychologie 3

Sociaal recht 3

Ondernemen 3

TOTAAL 60

DERDE  
BACHELORJAAR

Handelswetenschappen

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Deutsch für Betriebswirte 3 
of Español de los negocios 3

Fiscaliteit 3

International economics 3

Marketinginstrumenten 3

Onderzoeksthema’s in HW 3

Operationele beleidsmethoden 3

Seminarie 3

Strategic management 3

Keuze-opleidingsonderdeel 6

SEMESTER 2

Bachelorproef 6

Bedrijfsspel 3

Français des affaires 2 3

MVO en bedrijfsethiek 3

Operationele beleidsmethoden 3

Human resource management 3

Distributielogistiek 3

Vennootschapsboekhouden 3

Vennootschapsrecht 3

TOTAAL 60

2 3

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

meer info op
www.uhasselt.be/handelswetenschappen

EERSTE  
BACHELORJAAR

Handelswetenschappen

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Algemene economie 3

Algemene bedrijfskunde 6

Boekhouden 3

Professionele communicatie 1,5

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 2

Algemene economie 3

Bedrijfsinformatiesystemen 3

Boekhouden 3

Business English 1 1

Professionele communicatie 1,5

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 3

Deutsch für Betriebswirte 1 
of Español 1 1,5

Business English 1 1

Financiële analyse 3

Kwalitatieve onderzoeksmethoden 3

Psychologie 3

Statistiek voor bedrijfskundigen 1 3

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 4

Bedrijfsscan 3

Deutsch für Betriebswirte 1 
of Español 1 1,5

Business English 1 1

Financiële producten en markten 3

Inleiding tot recht 6

TOTAAL 60

1
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1 2 3

4

De afstudeerrichting Accountancy, 
Financiering en Fiscaliteit 
zet in op het vormen van de 
rechterhand van de CEO met een 
doorgedreven kennis van fiscaal-- 
juridische, boekhoudkundige 
en financiële materies. Je 
wordt een all-round adviseur 
die mee leert denken over 
uiteenlopende vraagstukken 
omtrent o.a. budgettering en 
performantiemeting (accounting), 
financiële planning en 
waardecreatie (financiering) 
en fiscale implicaties van 
beleidskeuzes (fiscaliteit). 
Daarenboven kies je voor 
een specialiseringstraject in 
accountancy of financiering. In 
de accountancy track leer je 
om geconsolideerde financiële 
staten op te stellen en verkrijg 
je inzicht in de werking van de 
interne controlesystemen van een 
bedrijf. In de financieringstrack 
staan vermogensbeheer en 
bedrijfsfinanciering centraal.

In de masteropleiding handelswetenschappen kies je tussen 4 afstudeerrichtingen.

De afstudeerrichting Marketing 
Management vormt een 
belangrijke schakel tussen de 
gekozen bedrijfsstrategie en 
concrete marketingacties in 
een grote verscheidenheid van 
sectoren en organisaties. De 
afstudeerrichting vertrekt van 
waardegebaseerde marketing en 
customer experience management, 
en zet in op de offline en online 
relatie tussen de organisatie en 
haar (potentiële) klanten. Je maakt 
kennis met tal van tools om de 
klantervaring in kaart te brengen 
en gebruikt deze toolbox om 
de bedrijfsstrategie om te zetten 
in operationele instrumenten 
met als doel de klantervaring te 
optimaliseren. De afstudeerrichting 
combineert een solide theoretische 
basis op het gebied van 
marketingmanagement met 
praktische kennis op het gebied 
van inzicht in de klant.

De afstudeerrichting 
Ondernemerschap en 
Management zet in op een 
breed gevormde ondernemende 
manager, op ondernemerschap 
als synthese van, en synergie 
tussen ondernemersklimaat en 
de (verdere) professionalisering 
van verschillende bedrijfskundige 
functies die een organisatie vooruit 
stuwen. De studenten kiezen 
vervolgens, afhankelijk van hun 
persoonlijke interesse, voor het 
traject private sector of het 
traject publieke sector. 

In de afstudeerrichting Supply 
Chain Management wordt de 
nadruk gelegd op het verwerven 
van kennis en vaardigheden voor 
het managen en coördineren 
van supply chains. De focus 
hierbij ligt op het onderhouden 
en onderhandelen van duurzame 
relaties met leveranciers en 
klanten in reële waardeketens, het 
faciliteren van samenwerkingen in 
en tussen logistieke stromen, het 
ontwerpen van een supply chain 
strategie, en het opvolgen en het 
beoordelen van de werking van 
de supply chain met behulp van 
prestatiemaatstaven.

Accountancy, 
Financiering en 

Fiscaliteit

Marketing 
Management

Ondernemerschap 
en Management 

Supply Chain 
Management 

MASTEROPLEIDING

HW

TEW

HI

BI



12



13

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handelswetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSWETENSCHAPPEN

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 21 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

      www.uhasselt.be/infodagen

* AUDITOR

* BEDRIJFSREVISOR

* FINANCIEEL ANALIST

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* ACCOUNT MANAGER

* PRODUCTMANAGER

* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER

* BELEIDSANALIST

* KABINETSMEDEWERKER

* ONDERNEMER

* PROJECTCONSULENT

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* LEERKRACHT

* ...

BEROEPSKEUZES
HANDELSWETENSCHAPPEN

Marketing 
management

Supply chain 
management

Accountancy, 
financiering 
en fiscaliteit

traject accountancy

traject financiering

Ondernemer-
schap en 

management 

traject publieke sector

traject private sector

MASTER HW
60 SP

MASTERPROEF
15SP

AFSTUDEERRICHTING
36SP

BEDRIJFSPROJECT
9SP

BACHELORDIPLOMA HW OP ZAK?

HW

TEW

HI

BI
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BACHELOR EN MASTER IN DE 
TOEGEPASTE ECONOMISCHE

WETENSCHAPPEN
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DE OPLEIDING ONTLEED

meer info op 
www.uhasselt.be/toegepaste-economische-wetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via
www.uhasselt.be/videos

BACHELOROPLEIDING

AARD VAN DE OPLEIDING

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING

EXAMENSPREIDING

MASTEROPLEIDING

BACHELOR in de toegepaste economische wetenschappen (TEW)
3 jaar = 180 studiepunten

Dagopleiding

• Economie: geen voorkennis vereist
• Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maat-

staf van je analytisch  denkvermogen. Voor de opleiding TEW worden 4 à 6 uur wiskunde per 
week verwacht.

• Talen: Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO. 
Voor Duits is er geen voorkennis vereist.

• Kwartielsysteem in het eerste bachelorjaar, examens na elk kwartiel
• Semestersysteem vanaf het 2e semester van het 1e bachelorjaar

MASTER in de toegepaste economische wetenschappen (TEW)
1 jaar = 60 studiepunten

HW

TEW

HI

BI
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De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen vormt bedrijfseconomen die richting kunnen geven aan 
een bedrijf. Dit betekent dat je tijdens je opleiding alle elementen die hierbij belangrijk zijn leert begrijpen, 
ontwerpen en sturen. Je bekijkt een bedrijf zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit een breder maatschappelijk 
perspectief. Tijdens je opleiding krijg je een diepgaand inzicht in de werking van een organisatie in een steeds 
sneller veranderende wereld en maak je kennis met de verschillende functies, disciplines en verantwoordelijkheden 
binnen een bedrijf: financiën, personeel, marketing, verandering, algemene leiding … Je wordt dan ook opgeleid 
tot een multidisciplinair manager die de brug kan vormen tussen deze verschillende aspecten. Deze strategische en 
multidisciplinaire benadering zorgt ervoor dat een opleiding TEW een uitstekende voorbereiding vormt voor: een 
carrière in een grote verscheidenheid van functies in grote en kleine organisaties en dit in zowel de profit als non-profit 
sector, of het ondernemerschap.

WAAROM TOEGEPASTE 
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
STUDEREN AAN UHASSELT?

JE WORDT EEN BEDRIJFSECONOOM MET IMPACT DIE DE RICHTING VAN 
DE ORGANISATIE (MEE) BEPAALT EN DE STRATEGISCHE LIJNEN UITZET. 

JE KAN ECONOMISCHE EXPERTISE TOEPASSEN OM NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN TE CREËREN EN UITDAGINGEN AAN TE GAAN.

JE BEKIJKT CONCRETE ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN VANUIT 
EEN BREED EN MULTIDISCIPLINAIR PERSPECTIEF.

2

1

3

“Bedrijfseconomie als hoeksteen voor het 
ontwikkelen van strategisch beleid van een organisatie.”

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 
terug naar pagina 2.
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De bacheloropleiding TEW legt het fundament van de moderne 
bedrijfseconoom en strategisch manager. Daarom zet de opleiding van 
bij de aanvang in op concrete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten 
om jou te leren een moderne analytische kijk op deze vraagstukken te 
ontwikkelen. Bovendien biedt deze opleiding jou de kans om de nodige 
analytische en strategische vaardigheden te ontwikkelen. In de eerste 
bachelorjaren verwerf je een stevige basiskennis in verschillende relevante 
studiedomeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, management 
accounting en financiën. Waar mogelijk, wordt gebruikgemaakt van 
praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt je wiskundig vermogen aangesterkt 
en is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten 
en gedragswetenschappen.

Bacheloropleiding

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze

Beleids- 
informatica

Talen Bedrijfskunde

Economie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-
methoden

HW

TEW

HI

BI
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* Je kan kiezen uit Business English, Français des affaires en Deutsch.

** Keuzeopleidingsonderdelen

Je kiest voor verbredende opleidingsonderdelen:
Sustainable tourism management - Fiscaal en sociaal recht - Ondernemen en ondernemingsplan-
ning - Initiatie tot de onderwijspraktijk - Algemeen en vakdidactische startcompetenties - North-
South - Diversity, equality and inclusion in organizations - Summer schools - Ondernemerszin

En je kiest een opleidingsonderdeel uit het masterprogramma:
Risicomanagement en interne beheersing  - Afgeleide financiële activa - Beleidsmanagement  - 
Ondernemerschap - Strategic marketing - Markstrat simulation game

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

TWEEDE  
BACHELORJAAR

TEW

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Bedrijfsfinanciering 1 6

Management accounting 6

Geschiedenis van het  
economisch denken 6

Statistiek voor bedrijfseconomen 2 6

Economisch recht 6

SEMESTER 2

Taal 1 (niveau 2)* 3

Taal 2 (niveau 2)* 3

Marketing 6

Micro-economisch beleid 6

Kwalitatieve onderzoeksmethoden 3

Sociologie 3

Openbare financiën 3

Strategiemodellen 3

TOTAAL 60

DERDE  
BACHELORJAAR

TEW

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Applied econometrics 3

Keuze-opleidingsonderdeel 
afstudeerrichting** 6

Sustainable entrepreneurship 3

Beleidsmanagement 3

International business 3

Macro-economisch beleid 6

Taal 1 (niveau 3) of Taal 3 
(niveau 1)* 3

SEMESTER 2

Business game 3

Keuze-opleidingsonderdeel** 6

Voortgezette accounting 6

Bedrijfsfinanciering 2 3

Organisatieverandering en  
strategievorming

6

Taal 2 (niveau 3) of Taal 3 
(niveau 2)*

3

Bachelorproef 6

TOTAAL 60

2 3

meer info op 
www.uhasselt.be/toegepaste-economische-wetenschappen

EERSTE  
BACHELORJAAR

TEW

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Macro-economie 3

Financial accounting 3

Filosofie 2

Wiskunde voor bedrijfseconomen 3

Taal 1 (niveau 1) 1,5

Taal 2 (niveau 1) 1,5

Academisch Nederlands:
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

KWARTIEL 2

Macro-economie 3

Financial accounting 3

Filosofie 1

Wiskunde voor bedrijfseconomen 3

Taal 1 (niveau 1) 1,5

Taal 2 (niveau 1) 1,5

Academisch Nederlands:
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

SEMESTER 2

Onderzoeksmethodologie 3

Beginselen van het recht
Privaat en publiek recht 3

Financiële markten en producten 3

Statistiek voor bedrijfseconomen 1 3

Micro-economie 6

Psychologie en groepsdynamica 6

Management informatiesystemen 6

TOTAAL 60

1
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TEW

HI
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In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht 
in diverse domeinen van accountancy en financiering 
en specialiseer je je in de accounting of finance 
track. In de accounting track wordt de kennis 
aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. 
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een 
vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). 
De auditwereld is dan ook een frequente werkgever, 
maar je kennis is ook gegeerd in elke andere 
onderneming en organisatie. In de finance track 
leer je onder andere hoe kapitaal en geldstromen 
in een bedrijf te analyseren, investeringen te 
beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. 
Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van 
beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook 
de overheid, ziekenhuizen en non-profit organisaties 
besteden immers steeds meer aandacht aan hun 
financieel beheer.

De ondernemingen van vandaag, zowel in de 
profit- als in de social-profit sector, vragen meer 
academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte 
competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten 
en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ nodig. 
Organisaties van vandaag moeten snel en flexibel 
inspelen op veranderingen, zowel in de externe 
als in de interne omgeving. Dit geldt zowel voor 
multinationals als voor familiebedrijven, KMO’s en 
overheidsorganisaties. Deze veranderingen vragen 
van het management een proactieve vertaling naar 
innovatieve systemen en structuren, en naar een 
innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor 
managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen 
‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

In de masteropleiding TEW kun je kiezen uit een diepgaande specialisatie in 1 van onderstaande afstudeerrichtingen 
OF een combinatie van 2 minoren.

Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de 
arbeidsmarkt, milieuvervuiling… Het zijn topics 
waarmee niet enkel de overheid, maar ook bedrijven 
worden geconfronteerd. Om in deze complexe 
maatschappelijke context overeind te blijven en 
succesvol te zijn, hebben de overheid en bedrijven 
nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als 
probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam 
beleid te voeren en maatschappelijke problemen 
op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. 
Steeds meer overheden en ondernemers proberen 
economie, ecologie en sociale samenhang te 
integreren in hun organisatie.

De master TEW met afstudeerrichting Marketing 
is de marketingstrateeg: hij/zij begrijpt, ontwerpt 
en stuurt een klantgerichte bedrijfsstrategie. De 
afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde 
marketing en gaat in op waardecreatie voor de klant, 
het bedrijf en de maatschappij. De student krijgt 
onder meer inzicht in het ontwerpen van effectieve 
marketingstrategieën, het verzamelen en gebruiken 
van marketinginformatie, het doorgronden van 
keuzes in een business-to-consumer en een business-
to-business context, alsook in een internationale 
context. De afstudeerrichting Marketing vormt 
daardoor een optimale basis voor een loopbaan 
in een grote verscheidenheid van marketing- en 
managementfuncties in alle mogelijke sectoren.

Accountancy en financiering

Innovatie en 
ondernemerschap

Beleidsmanagement

Marketing

20

MASTEROPLEIDING
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Minoren
- Accountancy 

en financiering: 
Accounting Track

- Accountancy 
en financiering: 
Finance Track

- Beleidsmanage-
ment

- Innovatie en  
ondernemerschap

- Marketing

MASTER TEW
60 SP

MASTERPROEF
18SP

AFSTUDEERRICHTING
42SP

BACHELORDIPLOMA TEW OP ZAK?

* AUDITOR

* BEDRIJFSREVISOR

* FINANCIEEL ANALIST

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* ACCOUNT MANAGER

* PRODUCTMANAGER

* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER

* BELEIDSANALIST

* KABINETSMEDEWERKER

* ONDERNEMER

* PROJECTCONSULENT

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* LEERKRACHT

* ...

BEROEPSKEUZES

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/toegepaste-  
 economische-wetenschappen

 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN TOEGEPASTE 
ECONOMISCHEWETENSCHAPPEN

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

      www.uhasselt.be/infodagenTOEGEPASTE ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

HW

TEW
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BACHELOR EN MASTER 
HANDELSINGENIEUR/ 

HANDELSINGENIEUR IN 
DE BELEIDSINFORMATICA

22
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DE OPLEIDINGEN ONTLEED

meer info op www.uhasselt.be/handelsingenieur

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos

BACHELOROPLEIDING

AARD VAN DE OPLEIDING

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING

EXAMENSPREIDING

MASTEROPLEIDING

BACHELOR in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
BACHELOR in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 
in de beleidsinformatica
3 jaar = 180 studiepunten
Het 1e bachelorjaar (60sp) is gemeenschappelijk voor beide opleidingen. Vanaf 2e bachelor kies je 
voor één van beide opleidingen.

Dagopleiding

• Economie: geen voor kennis vereist
• Informatica: geen voorkennis vereist
• Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maat-

staf van je analytisch denkvermogen. Voor de opleiding handelsingenieur wordt een voorkennis van 
minimaal 6u wiskunde per week verwacht.

• Talen: Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO.

• Kwartielsysteem in het eerste semester van het eerste bachelorjaar, examens na elk kwartiel
• Semestersysteem vanaf het 2e semester van het 1e bachelorjaar

MASTER in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
MASTER in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 
in de beleidsinformatica
2 jaar = 120 studiepunten

HW

TEW

HI

BI



Een handelsingenieur en/of handelsingenieur in de beleidsinformatica combineert een gedegen bedrijfseconomische 
kennis en vaardigheden met de invalshoek van een ingenieur. Dit ingenieurskarakter uit zich door te focussen op het 
ontwerpen van oplossingen voor concrete bedrijfsproblemen. Door middel van gevorderde kwantitatieve methoden 
leer je bedrijfsproblemen te analyseren. Daarnaast zie je diverse modelleertechnieken om als een bedrijfsarchitect 
je oplossingen vorm te geven. Deze ontwerpen laten je toe om als een brugfunctie tussen management en diverse 
afdelingen binnen een bedrijf je oplossingen te communiceren. Het verschil tussen beide opleidingen bevindt zich in 
het soort problemen dat bestudeerd wordt en het soort oplossingen dat ontworpen wordt. 

Omdat wij aan UHasselt van mening zijn dat je dit verschil moet ervaren bieden we een gemeenschappelijk eerste 
bachelorjaar aan zodat je met kennis van zaken je keuze kan maken. Om toch al een idee te vormen over de 
verschillen vind je hieronder een korte beschrijving van beide opleidingen:

Als handelsingenieur focus je op technologie en 
(productie)processen binnen een onderneming. 
Je leert complexe en technische processen binnen 
en tussen ondernemingen te optimaliseren in 
functie van een meer effectieve en efficiënte 
bedrijfsvoering en hanteert hierbij zowel 
economische als technische factoren. Een 
handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen 
het management van de verschillende functionele 
domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, 
financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling.

Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is 
een handelsingenieur met specifieke aandacht 
voor de rol van data en IT in een moderne 
onderneming. Je leert zowel bedrijfsprocessen, 
bedrijfsbeslissingen en de benodigde informatie 
in kaart te brengen. Op basis hiervan leer je 
nieuwe processen en IT systemen ontwerpen zodat 
processen efficiënter worden en werknemers 
steeds op het juiste moment over de benodigde 
informatie beschikken om goede beslissingen 
te nemen. Daarnaast leer je ook producten en 
diensten te innoveren door middel van IT, zoals de 
Amazons en Netflixen van deze wereld. 

Handelsingenieur
Handelsingenieur in 

de beleidsinformatica

24

HANDELSINGENIEUR OF   
HANDELSINGENIEUR IN DE  
BELEIDSINFORMATICA?
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WAAROM HANDELSINGENIEUR
STUDEREN AAN UHASSELT?

JE WORDT ECONOOM ÉN INGENIEUR

JE BENT IN STAAT OM COMPLEXE EN TECHNISCHE PROCESSEN 
BINNEN EN TUSSEN ONDERNEMINGEN TE OPTIMALISEREN

JE VERVULT EEN BRUGFUNCTIE TUSSEN CRUCIALE 
BEDRIJFSDISCIPLINES ZOALS PRODUCTIE, LOGISTIEK, FINANCIËN... 

1

2

3

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR

MASTER
HANDELSINGENIEUR

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

120
SP

120
SP

120
SP

120
SP

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

60
SP

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 
terug naar pagina 2.
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Wetenschappen en technologie

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

De bacheloropleiding handelsingenieur legt een breed fundament met 
nadruk op de bedrijfseconomische theorie, kwantitatieve analyse en 
technische onderbouwing. Daarom zet de opleiding van bij de aanvang 
in op concrete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten en biedt ze je een 
moderne analytische kijk op deze vraagstukken. Het eerste bachelorjaar is 
gemeenschappelijk met de opleiding handelsingenieur in de beleidsinfor-
matica.

In de eerste bachelorjaren verwerf je als student een stevige basis in ver-
schillende relevante domeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, 
management accounting, kwantitatief exacte en technisch-wetenschap-
pelijke opleidingsonderdelen. Waar kan, gebruiken we reële cases en 
bedrijven als oefenterrein. Daarnaast hecht de opleiding veel belang aan 
wetenschappen en technologie en aan het versterken van het wiskundig 
inzicht. Je maakt ook kennis met een aantal algemeen vormende  
disciplines zoals talen, rechten en gedragswetenschappen.

Bacheloropleiding

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze
Beleids- 

informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Wetenschappen
en technologie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden

“Op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technologisch
management en kwantitatieve analyses.”

HW

TEW

HI

BI
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* Keuze-opleidingsonderdelen
Je kiest voor een algemeen keuze-opleidingsonderdeel in het 1e semester:
North-South, Ondernemen en ondernemingsplanning, Diversity, equality and inclusions in organizati-
ons, Summer school, Ondernemerszin - Initatiatie tot de onderwijspraktijk - Algemeen en vakdidactische 
startcompetenties - Deutsch - Business English 3 - Communication interculturelle en milieu professionnel

EN je kiest in het 2e semester een opleidingsonderdeel ter kennismaking met het masterprogramma:
Risicomanagement en interne beheersing  - Afgeleide financiële activa - Organisatie van producten 
en diensten - Economic policies for technological development - Marketing analytics

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

TWEEDE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Bedrijfsfinanciering 1 6

Business process management 6

Hogere wiskunde 2 6

Chemische technologie 6

Français des affaires 1 3

SEMESTER 2

Business English 2 3

Supply chain logistics 6

Inleiding tot economisch recht 6

Marketing 6

Micro-economische optimalisatie 2 6

Beleidsstatistiek 6

TOTAAL 60

DERDE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Operationeel onderzoek 6

Management accounting 6

Econometrie 6

Technologiemanagement 6

Keuze-opleidingsonderdeel* 6

SEMESTER 2

Bedrijfsfinanciering 2 3

Français des affaires 2 3

Natuurkunde en technologie 6

Programmeren en algoritmisch 
denken

6

Keuze-opleidingsonderdeel  
afstudeerrichting*

6

Bachelorproef 6

TOTAAL 60

2 3

meer info op www.uhasselt.be/handelsingenieur

EERSTE  
BACHELORJAAR

Handelsingenieur en Handelsingenieur 
in de beleidsinformatica

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Bedrijfskunde 6

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Hogere wiskunde 1 3

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

KWARTIEL 2

Hogere wiskunde 1 3

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

SEMESTER 2

Financiële markten en producten 3

Onderzoeksmethodologie 3

Exploratieve en descriptieve  
data-analyse 6

Beleidsinformatica 6

Micro-economische optimalisatie 1 6

Psychologie en groepsdynamica 6

TOTAAL 60

1
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1

3

2

4

De logistieke sector vormt een belangrijke pijler van 
de economie. Goederen en diensten moeten worden 
geproduceerd en vervoerd vooraleer ze de klant be-
reiken. Naast operationeel management of manage-
ment van de productie is ‘supply chain management’ 
belangrijk. In het bedrijf betekent dit het beheersen 
van de goederenstroom (van grondstoffen tot en met 
eindproducten) en het transport naar de afnemers 
van de producten. Zowel in de planningsfase als in 
de operationele fase is het van belang dat kosten, 
kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit worden 
geoptimaliseerd. De wereldwijde groei in goederen-
stromen, wijzigende klantenbehoeften en de vraag 
naar duurzame logistiek creëren een complexe, 
dynamische logistieke context. Niet alleen samenwer-
king met de toeleveringsketen, maar ook samenwer-
king tussen meerdere ketens wordt belangrijk.

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht 
in diverse domeinen van accountancy en financie-
ring en specialiseer je je in de accounting of finance 
track. In de accounting track wordt de kennis 
aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. 
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een 
vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). 
De auditwereld is een frequente werkgever, maar je 
kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming 
en organisatie. In de finance track leer je onder 
andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te 
analyseren, investeringen te beoordelen en beleg-
gingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting 
biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet 
enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen 
en non-profit organisaties besteden immers steeds 
meer aandacht aan hun financieel beheer.

In de masteropleiding handelsingenieur kies je tussen vier afstudeerrichtingen. Je afstudeerrichting combineer je met
een verbredende optie. Je kan een optie kiezen uit een andere afstudeerrichting, een vakkenpakket uit de Specifieke 
lerarenopleiding economie of een bedrijfsproject gelinkt aan je afstudeerrichting. Studenten die het beroep van 
bedrijfsrevisor willen uitoefenen combineren de afstudeerrichting Accountancy en financiering: Accounting Track met de 
optie Revisoraat.

Een handelsingenieur Technologie in business (TIB) 
vervult een brugfunctie tussen de consumenten of 
producten enerzijds en het topmanagement of ontwik-
kelaars anderzijds. Met behulp van geactualiseerde 
economische en technologische kennis draagt een 
handelsingenieur TIB bij tot de versterking van het 
concurrentievermogen van ondernemingen. Essentieel 
hierbij is de economische ondersteuning van onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) en van innovatie. Binnen een 
dynamische context bestudeert de handelsingenieur TIB 
de economische haalbaarheid en de duurzaamheids-
aspecten van innovatieve technologische oplossingen. 
Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het 
vlak van milieu en energie spelen hierbij een belang-
rijke rol. Een handelsingenieur TIB werkt nauw samen 
met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. 
Dergelijke multidisciplinaire TIB-innovatiemanagers 
werken zowel op product- als procesniveau.

De master handelsingenieur met afstudeerrichting 
Marketing Intelligence vormt het analytische 
brein achter marketing- en bedrijfsstrategieën. De 
afstudeerrichting bestaat enerzijds uit (strategische) 
marketing opleidingsonderdelen en anderzijds uit 
kwantitatief-georiënteerde opleidingsonderdelen 
die tot doel hebben marketingbeslissingen te 
definiëren, analyseren en te vertalen naar concrete 
aanbevelingen. De student wordt opgeleid om 
complexe maar zeer rijke kwantitatieve (marketing)
data te analyseren in functie van beleidsbeslissingen. 
Zo leert hij/zij op basis van cijfers en analyses 
bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die markt- en 
resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.

Operationeel 
management en logistiek

Accountancy en financiering

Technologie in business

Marketing Intelligence

MASTEROPLEIDING

HW
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CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handelsingenieur
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSINGENIEUR

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 21 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

      www.uhasselt.be/infodagen

* MILIEUMANAGER

* ENERGIESPECIALIST

* RESEARCHER

* PRODUCTIEPLANNER

* KWALITEITSMANAGER

* LOGISTIEK MANAGER

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* RETAILVERANTWOORDELIJKE

* PRICINGSPECIALIST

* MARKETING MANAGER

* BEDRIJFSREVISOR

* AUDITOR

* FINANCIEEL ANALIST

* LEERKRACHT

* ...

HANDELSINGENIEUR

BEROEPSKEUZES

31

Operationeel 
management en 

logistiek

Accountancy en 
financiering Technologie in 

business
Marketing

Intelligence
Accounting 

Track
Finance 
Track

MASTER HI
120 SP

MASTERPROEF
24SP

AFSTUDEERRICHTING EN 
VERBREDENDE OPTIE*

54SP

GEMEENSCHAPPELIJKE 
OPLEIDINGSONDERDELEN

42SP

BACHELORDIPLOMA HI OP ZAK?

OPTIE*
(*Accountancy en financiering: Accounting Track, Accountancy en financiering: Finance Track, Marketing Intelligence, 

Operationeel management en logistiek, Technologie in business, Specifieke lerarenopleiding economie, Revisoraat, 
Bedrijfsproject)

HW

TEW

HI

BI
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2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR

MASTER
HANDELSINGENIEUR

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

120
SP

120
SP

120
SP

120
SP

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

60
SP

Sinds enkele decennia houden bedrijven enorme hoeveelheden data bij over 
klanten, concurrenten, personeel, aankoop, verkoop en het productieproces. 
Deze data spelen een cruciale rol in het succes van ondernemingen. Bedrijven 
die deze data correct gebruiken, kunnen opportuniteiten in de markt ontdekken 
en producten of diensten aanbieden die de concurrentie buitenspel zetten. Een 
onlinedienst als Spotify, bijvoorbeeld, is perfect in staat je muziekvoorkeur 
te achterhalen en kan gepersonaliseerde muzieksuggesties maken. Hierdoor 
krijg je een gepersonaliseerd radiostation waar de klassieke radiozenders niet 
tegenop kunnen, omdat zij geen informatie hebben over jouw muziekvoorkeur. 
Andere voorbeelden van ondernemingen die hun beschikbare data ten volle 
benutten om concurrentievoordeel te bekomen, zijn onder meer Amazon, 
Google, Dell, maar ook KBC of Coca-Cola. Kortom, geen enkele industrie zal 
ontsnappen aan de invloed van informatie op het bedrijfsleven!

De rol van informatieBedrijven van 
de 21ste eeuw

WAAROM HANDELSINGENIEUR 
IN DE BELEISDSINFORMATICA 
STUDEREN AAN UHASSELT?

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 
terug naar pagina 2.
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“De klemtoon ligt op de rol van informatie,
een factor die steeds belangrijker wordt

voor professioneel succes.”

JE KAN EEN ONDERNEMING INNOVEREN TOT EEN INFORMATIE-
GESTUURD BEDRIJF VAN DE 21STE EEUW, JE BENT DUS KLAAR VOOR 

DE UITDAGINGEN ÉN DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN

JE BENT IN STAAT OM GROTE HOEVEELHEDEN DATA EFFICIËNT TE 
ANALYSEREN EN RESULTATEN HELDER TE COMMUNICEREN

JE BESCHIKT OVER DE NODIGE KENNIS EN VAARDIGHEDEN OM 
DOOR TE GROEIEN TOT DE ARCHITECT VAN EEN BEDRIJF

1

2

3
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HI
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Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

In de bacheloropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica 
leer je als student wat een onderneming is en wat de rol van IT 
in de hedendaagse economie is. In het eerste bachelorjaar, dat 
gemeenschappelijk is met de opleiding handelsingenieur, reiken we 
je het brede kader aan. Je maakt kennis met de verschillende functies 
in een bedrijf alsook de processen die de afdelingen met elkaar 
verbinden. Naast deze interne kijk, leer je ook de werking van de markt 
te begrijpen zodat je de spelregels voor het bedrijf kunt identificeren. 
Tenslotte besteden we aandacht aan hoe er in moderne ondernemingen, 
IT-systemen worden ontworpen en gebruikt om de processen vlot te laten 
verlopen en de concurrentie voor te zijn.

In het vervolg van de bacheloropleiding ligt de focus op het verwerven 
van vaardigheden die je in staat stellen om bedrijfsprocessen in 
kaart te brengen, alsook de informatiesystemen die de processen 
ondersteunen. Als multidisciplinair bedrijfseconoom maak je de brug 
tussen de verschillende bedrijfsfuncties en informatietechnologie en 
word je opgeleid tot architect van de onderneming van de toekomst. 
Je ontwikkelt sterke analytische vaardigheden, waardoor je efficiënt 
informatie en kennis kunt halen uit grote hoeveelheden data. Zo leer 
je tevens oplossingen uit te werken die gepaard gaan met het beheren 
van de informatie in een onderneming. Het gebruik van reële business 
cases, een bedrijfsproject en internationale bedrijfsbezoeken zorgen 
voor een sterke praktijkgerichtheid.

Bacheloropleiding

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze

Beleids- 
informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden
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“De klemtoon ligt op de rol van informatie, 
een factor die steeds belangrijker wordt voor 

professioneel succes.” HW

TEW

HI

BI
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* Keuze-opleidingsonderdelen
Je kiest voor een algemeen keuze-opleidingsonderdeel in het 1e semester:
Fiscaal en sociaal recht - Ondernemen en ondernemingsplanning - Initiatie tot de onderwijspraktijk 
- Algemeen en vakdidactische startcompetenties - North-South - Diversity, equality and inclusion in 
organizations - Summer schools - Stage en bedrijfsproject - Ondernemerszin

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

TWEEDE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR BI

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Bedrijfsfinanciering 1 6

Management accounting 6

Business analyse 6

Business process management 6

Français des affaires 1 of Deutsch 1 3

Hogere wiskunde 2 3

SEMESTER 2

Beginselen van het recht. 
Privaat en publiek recht 3

Onderzoeksmethoden BI 3

Marketing 6

Programmeren en algoritmisch 
denken 6

Beleidsstatistiek 6

Databasemanagement 6

TOTAAL 60

DERDE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR BI

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

SEMESTER 1

Operationeel onderzoek 6

Econometrie 6

Keuze-opleidingsonderdeel * 6

IT infrastructuur en architectuur 6

Projectmanagement 3

Literatuurstudie BI 3

SEMESTER 2

Business English 2 3

Bedrijfskundig BI project 6

Object-georiënteerd programmeren 6

Literatuurstudie BI 3

Juridische aspecten van informatica 3

Gevorderde technieken in  
operationeel onderzoek 3

Supply chain logistics 6

TOTAAL 60

2 3

meer info op 
www.uhasselt.be/handelsingenieur-in-de-beleidsinformatica

EERSTE  
BACHELORJAAR

Handelsingenieur en Handelsingenieur 
in de beleidsinformatica

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Bedrijfskunde 6

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Hogere wiskunde 1 3

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

KWARTIEL 2

Hogere wiskunde 1 3

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

SEMESTER 2

Financiële markten en producten 3

Onderzoeksmethodologie 3

Exploratieve en descriptieve  
data-analyse 6

Beleidsinformatica 6

Micro-economische optimalisatie 1 6

Psychologie en groepsdynamica 6

TOTAAL 60

1

HW
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BI
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Ondernemingen schenken 
steeds meer aandacht aan hun 
bedrijfsprocessen omdat men beseft 
dat duurzame bedrijfswaarde vaak 
het gevolg is van unieke en efficiënte 
bedrijfsprocessen. 

De masteropleiding speelt in op 
deze trend en leert je processen 
te analyseren, te verbeteren en de 
gevolgen van je verbeteringen in te 
schatten. Daarnaast ben je ook in 
staat de nodige systeemarchitectuur 
uit te werken om deze processen in 
de praktijk te realiseren.

Bedrijven beschikken over steeds 
grotere hoeveelheden data en zoeken 
naar manieren om deze om te zetten 
naar bedrijfswaarde. 

De masteropleiding versterkt daarom 
je kwantitatieve en analytische 
vaardigheden. Je leert bedrijfsdata 
te analyseren, resultaten doeltreffend 
en professioneel te communiceren 
en bedrijfsbeslissingen op basis van 
data en informatie te onderbouwen.

Naast één keuzevak per masterjaar, biedt de opleiding beleidsinformatica maar liefst 5 minortrajecten aan om je 
masteropleiding op maat te maken van je eigen interesses. Indien je je vakinhoudelijke kennis wenst uit te breiden, 
kies je ofwel voor een verbredende minor waarbij je je bedrijfseconomische kennis uitbreidt (vb. finance, marketing, 
logistiek…), ofwel voor een verdiepende minor waarbij je je kennis over beleidsinformatica aansterkt. Ook kan je 
kiezen om een onderzoeksminor te volgen als voorbereiding op een academische loopbaan, of een onderwijsminor 
als voorbereiding op een loopbaan in het secundair onderwijs. Tot slot behoort ook een bedrijfsstage van enkele 
maanden, in binnen- of buitenland, tot de mogelijkheden om je minor mee in te vullen.

Talrijke mobiele apps en bedrijven 
zoals Netflix, Uber, Airbnb illustreren 
hoe de bedrijfswereld onder invloed 
van IT innovatie aan het veranderen is.
In de masteropleiding bestudeer je 
verschillende bedrijfsmodellen die 
beschrijven hoe en waarom dit soort 
ondernemingen succesvol zijn. Je 
leert al je inzichten en vaardigheden 
uit de opleiding te vertalen om 
als bedrijfsarchitect innovatieve 
informatiegedreven bedrijfsmodellen 
uit te werken.

BUSINESS PROCESS 
ANALYST

IT BUSINESS 
INNOVATION

BUSINESS DATA 
SCIENTIST

FOCUSFOCUSFOCUS

MINOR: EEN OPLEIDING OP MAAT VAN JE INTERESSES

2 31

Tijdens de masteropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica leer je de inzichten uit de bacheloropleiding 
toepassen en vertalen in een concurrentievoordeel en verschuift de focus van het begrijpen van bedrijven en hun 
processen naar het zelf ontwerpen van bedrijfsprocessen en de informatie-architectuur. De master is opgebouwd uit 
drie verplichte focustrajecten en één vrij te kiezen minortraject.

MASTEROPLEIDING
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* DATA-ANALIST

* BUSINESS ANALIST

* SYSTEEMANALIST

* PROCES ANALIST

* PROJECTCONSULTANT

* PROJECTLEIDER

HANDELSINGENIEUR BI

BEROEPSKEUZES

* ERP-CONSULTANT

* CHIEF INFORMATION 
OFFICER

* IT MANAGER

* LEERKRACHT

* ...

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handels-
 ingenieur-in-de-beleidsinformatica
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSINGENIEUR BI

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

      www.uhasselt.be/infodagen

Enkele typische uitdagingen voor een Handelsingenieur BI
■ Hoe kan ik Twitter en Facebook gebruiken om sneller veranderingen in de markt te identificeren en mijn productaanbod   
 aan te passen?
■ Hoe moet ik mijn onderneming organiseren zodat kennis en ervaringen vlot worden gedeeld waardoor er efficiënter    
 gewerkt kan worden?
■ Kan ik het werk anders organiseren zodat ik mijn producten twee keer zo snel kan leveren dan mijn rechtstreekse concurrenten?
■ …

Integrerende 
minor

Verdiepende minor Onderzoeksminor Onderwijsminor
(Internationale) 

stage

MASTER BI
120 SP

MASTERPROEF
24SP

MINOR
24SP

GEMEENSCHAPPELIJKE 
OPLEIDINGSONDERDELEN

72SP

BACHELORDIPLOMA BI OP ZAK?

HW

TEW

HI
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MASTER OF 
MANAGEMENT
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De Master of Management is een eenjarige internationale masteropleiding (in het Engels). Dit managementprogramma is 
niet enkel geschikt voor bedrijfseconomische studenten, maar ook voor academische masterstudenten in niet-economische 
opleidingen, zoals ingenieurswetenschappen, rechten, psychologie… In deze opleiding worden drie specialisaties aangebo-
den: Business Process Management (BPM), International Marketing Strategy (IMS) en Strategy and Innovation Management 
(SIM). Aangezien het programma in het Engels verloopt, trekt deze master ook heel wat internationale studenten aan.

Beroeps-
mogelijkheden 
Afgestudeerden van dit 
programma komen terecht in 
managementfuncties verspreid 
over de hele wereld. Alumni 
Business Process Management 
worden o.a. ICT-consultants 
of ICT-projectmanagers. 
Alumni International Marketing 
Strategy komen eerder terecht 
in marketing management 
functies bij high-tech 
multinationals.  

DE OPLEIDING ONTLEED

In deze specialisatie focus je op het 
beheersen van informatiesystemen in 
ondernemingen. Het doel van infor-
matiesystemen is het ondersteunen 
van beslissingen en het coördineren, 
beheren, analyseren en visualiseren 
van informatie. Afgestudeerden 
zijn klaar voor functies als business 
analist, consultant…

Deze specialisatie bereid je voor om 
effectief om te gaan met de huidige, 
snel veranderende bedrijfsomge-
ving. Je leert nieuwe strategieën en 
innovatie- en veranderingsprojecten 
te ontwikkelen voor verschillende 
types van organisaties. In aanvul ling 
op algemene opleidingsonderdelen 
zoals strategie- en innovatiemanage-
ment verwerf je diepgaande kennis 
in disciplines zoals (open) innovatie, 
innovatie-ecosystemen, innovatie 
van bedrijfsmodellen, strategische 
innovatie, veranderingsmanage-
ment, ondernemerschap en digitale 
transformatie strategieën.

In deze specialisatie zoom je in op 
(business-to-business) marketing en 
strategie in een internationale con-
text. Deze specialisatie gaat dieper 
in op de marketingstrategie, proces-
sen en relaties tussen organisaties, 
meer expliciet in een internationale 
context.

Business 
Process Management 
(BPM)

Strategy and 
Innovation 
Management (SIM)

International 
Marketing Strategy 
(IMS)

meer info op www.uhasselt.be/master-of-management

PROGRAMMA

STUDIEDUUR

ONDERWIJSTAAL

AFSTUDEERRICHTING

Internationaal master programma

1 jaar voltijds
60 ECTS credits

Engels

• International Marketing Strategy
• Business Process Management
• Strategy and Innovation Management
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 SPECIFIEKE
LERARENOPLEIDING (SLO)

ECONOMIE
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Ben of word je master in het economisch vakgebied? En ben je op zoek naar een boeiende, uitdagende loopbaan waarin 
je jouw talenten kunt inzetten voor jongeren? Dan is leraar economie worden mogelijk iets voor jou. Als je die keuze wilt 
laten uitgroeien tot een succesverhaal voor alle betrokkenen – je leerlingen, hun ouders, je collega’s en jezelf – dan zul je 
je goed moeten voorbereiden. Dat doe je als master in een zogenaamde ’specifieke lerarenopleiding’: een opleiding van 
60 studiepunten, waarvan 30 theorie en 30 praktijk, die je naast en/of na je master volgt en die leidt tot het diploma van 
leraar.

Als master in het economische vakgebied kies je best een opleiding op academisch niveau, één die is toegespitst op het 
leraarschap in jouw vakgebied. En dat zijn voorwaarden waarop het unieke profiel en het opleidingsconcept van de SLO 
economie van UHasselt naadloos aansluiten.

JE WORDT EEN VAKSPECIALIST. JE BENT NIET ALLEEN MASTER IN 
HET ECONOMISCH VAKGEBIED. JE WORDT OOK EEN LEERKRACHT: 

JE LEERT ALLES OVER ONDERWIJS, EN DAT VANUIT JOUW 
VAKSPECIALISATIE

JE WORDT EEN VOORTREKKER IN INNOVATIEF ONDERWIJS

DOOR DE VELE STAGES EN CONTACT MET SCHOLEN BEN JE GOED 
VOORBEREID VOOR HET ECHTE WERK

1

2

3

WAAROM SLO ECONOMIE
STUDEREN AAN UHASSELT?

Bij een bevraging van de 
alumni blijkt:

De alumni en het werkveld zijn zeer tevreden over 
de realisatie van de opleidingsdoelen. De alumni 
ervaren de opleiding als een die hen de nodige 
startcompetenties en de nodige referentiekaders 
leverde om in het onderwijs aan de slag te gaan. De 
vakdidactische focus en het academische karakter 
stippen ze als zeer positief aan. Ook het werkveld 
waardeert de alumni om hun vakdidactische bagage 
en hun gerichtheid op innovatief en creatief omgaan 
met leerstof en handboeken.

OPLEIDINGSONDERDELEN S1 S2

Algemeen en vakdidactische startcompetenties 6

Jeugdpsychologie 4

Onderwijsstructuur en –cultuur 4

Initiatie tot de onderwijspraktijk 6

Vakdidactiek Economie: actuele thema’s 4

Management van onderwijsleerprocessen 4

Opvoeding en leerlingenbegeleiding 4

Onderwijsonderzoek en –ontwerp 6

Instapstage 8

Groeistage 8

Doorgroeicompetenties 6

TOTAAL 60
meer info op 
www.uhasselt.be/specifieke-lerarenopleiding
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BUITENLANDSE ERVARINGEN

Internationale gerichtheid is een belangrijke basiscompetentie voor studenten. 
De organisaties waarin je als afgestudeerde terecht zal komen, zijn immers 
vaak internationaal actief. Daarom stimuleert de UHasselt haar studenten 
om een periode in het buitenland door te brengen. We merken immers 
dat studenten hierdoor een open wereldvisie verwerven en internationale 
competenties ontwikkelen (waaronder zelfstandigheid, zelfvertrouwen, een 
verbetering van je talenkennis, communicatieve en sociale vaardigheden 
en een verbreding van je kennis in je eigen vakgebied). Kortom, een 
buitenlandse ervaring vormt een belangrijke troef op de geglobaliseerde 
arbeidsmarkt. De UHasselt biedt jou daarom de mogelijkheid een 
buitenlandervaring op te doen tijdens je UHasselt studies. Dit kan door 
een Summerschool te volgen in Polen, Spanje of Jordanië. Je kan voor een 
semester studeren aan een buitenlandse universiteit.

Zoals je op de kaart ziet, zijn er heel wat Europese bestemmingen. Daarnaast 
zijn er ook uitwisselingsmogelijkheden aan universiteiten over de gehele 
wereld zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Brazilië, Canada, China,...

Universiteit van Santiago 
de Compostela

Universiteit 
van Rennes I

Universiteit 
van Mons

Campus Polytech

Université 
Saint-Louis
Bruxelles

Aberystwyth
universiteit

Technische 
Universiteit 
Eindhoven

Universiteit 
van Luik

Reykjavik 
University

Universiteit 
van Montpellier II

KEDGE 
Business School

IPAC France

University 
of Eastern 
Piedmont

Universiteit 
van Innsbruck

Moravian 
College Olomouc

Witten/Herdecke 
University

Universiteit 
van Leipzig

Technische 
Universiteit Dresden

Wroclaw 
University of Economics

Universiteit voor 
Nationale en Wereldeconomie

Marmara University

TEI Stereas Elladas

Athens University of 
Economics and Business - 

Postgraduate Studies Building

Uczelnia Łazarskiego

Wroclaw 
University of Economics

Technische 
Universiteit Riga

Lappeenranta 
University of Technology

Universiteit 
van Jyväskylä

Tampere University 
of Applied Sciences

University of 
Southern Denmark

Universiteit 
Hamburg

Karl-Franzens-
Universität Graz

Universiteit 
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Lien Beck

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2006

Jobs
2007 - 2013
Universiteit Hasselt
Navorser

Huidige job  
Stad Hasselt
Bestuurssecretaris Economie

“Ik ben verantwoordelijke en aanspreekpunt 
voor de pijler KMO’s en bedrijvigheid binnen 
de dienst Economie van de Stad Hasselt. Ik 
ben contactpersoon voor de Hasseltse be-
drijven en ik ben verantwoordelijk voor de 
dienstverlening naar de Hasseltse onder-
nemers. Om het ondernemersklimaat in 
Hasselt te verbeteren en te versterken, bepa-
len we de behoeften en noden van de bedrijven 
en stemmen we hier vervolgens acties op af.”

Sandie Garcia Gonzalez

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2000

Jobs
Huidige job  
Belfius Bank
Financieel Adviseur Business

“Ik sta in voor het beheer van een porte-
feuille van professionele klanten (zelf-
standigen, kleine ondernemingen en vrije 
beroepen). Tot mijn taken behoren: een 
doogedreven balansen resultatenrekening 
analyse doen, kredietnota’s omaken, risk 
analyse uitvoeren met verruimde beslis-
singsbevoegdheden voor kredietdossiers. 
Maar ook het beleggingsluik op privé- en 
professioneel vlak (o.a. vermogensopbouw 
en pensioensopbouw) komt aan bod.”

ALUMNI AAN HET WOORD

“Ik ben contactpersoon voor de Hasseltse 
bedrijven en verantwoordelijk voor de 

dienstverlening naar de Hasseltse ondernemers.”
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Sam Sluismans

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2000

Master in Business Administration
Behaald in 2007

Jobs
2000 - 2002
Arthur Andersen
Consultant

2002 - 2014
Deloitte
Director

Huidige job  
Deloitte
Partner

“Ik streef ernaar om bedrijven en organisa-
ties innovatiever, creatiever en slagvaar-
diger te maken en start ups te begeleiden 
naar de champions league. Daarnaast leid 
ik de adviesverlening en implementatie van 
innovatie- en groeibeleid. In het kader daar-
van: schatten we de innovatie kracht van een 
bedrijf in, ontwikkelen we een toekomst-
visie met betrekking tot innovatie, stellen we 
een plan van aanpak op, implementeren we 
deze stappen, begeleiden we de verwezen-
lijking van innovatieprojecten en ten slotte 
het coachen en adviseren van start ups. Ten 
slotte ben ik ook verantwoordelijk voor de 
implementatie en uitwerking van de Innova-
tion Strategy en de bijhorende roadmap van 
Deloitte Belgium, waarvoor ik nauw samen-
werk met het top management van Deloitte.”

Mieke Jans

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen: 
handelsingenieur
Behaald in 2003

Doctor in de Toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2009

Jobs
2003 – 2006
Universiteit Hasselt
Mandaatassistent Universiteit Hasselt

2009 - 2012
Deloitte (50%)
Manager
Universiteit Hasselt (50%)
Post-doc onderzoeker

2012 - 2014
Deloitte (80%)
Senior Manager
Universiteit Hasselt (20%)
Docent

Huidige job 
Universiteit Hasselt
Docent

“Als docent aan de Universiteit Hasselt  
heb ik drie grote taken: onderzoek doen 
in het expertisegebied toepassingen van 
process mining binnen bedrijven, hoor-
colleges geven in de bacheloropleiding 
TEW en in de masteropleiding handels-
ingenieur in de beleidsinformatica, en het 
begeleiden van master- en doctoraats-
studenten bij het schrijven van hun thesis.”

“Als docent aan de UHasselt heb ik 3 grote taken: 
onderzoek, hoorcolleges en thesisbegeleiding.”
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“In deze boeiende job 
sta ik in nauw contact 

met de klant en krijg ik 
regelmatig extra 

opleidingen.”Ibrahim Bulut

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2003

Jobs
2004 - 2008
IKEA Distribution Benelux
Safety & Security verantwoordelijke – Preventieadviseur

2008 - 2009
Lubrizol Advanced Materials Europe
Market development representative
BlazeMaster CPVC Fire Sprinkler Systems

2009 - 2015 
Optimit
Security & Safety consultant – Segment manager  
Art Security

Huidige job
Meyvaert Glass Engineering
Business Development Manager
Syntra
Docent veiligheid van gebouwen

“Als Security & Safety Consultant ben ik 
verantwoordelijk voor het verlenen van 
advies binnen het domein van risicoanalyse, 
strategie & planning, security design, 
organisatie en menselijke aspecten, 
opmaken lastenboeken, project manage-
ment, training en audit. Vanuit de func-
tie van Segment Manager Art Security 
ben ik verantwoordelijk voor Business 
Development binnen de museale sector en de 
contactpersoon betreffende museum bevei-
liging, zowel nationaal als internationaal.”

Roeland Ulenaers

Diploma’s 
Master in de toegepaste economischewetenschappen: 
handelsingenieur
Behaald in 2012

Jobs
2012-2014  
Katoen Natie Bulk Terminals
Management trainee
Huidige job:
Katoen Natie Edmonton Canada
Facility manager

“Als rechterhand van de terminal manager 
ben ik verantwoordelijk voor de ondersteu-
ning en de veiligheid van arbeiders in het ma-
gazijn. In deze boeiende job sta ik in nauw con-
tact met onze klant ‘Bayer Material Science’ 
en krijg ik regelmatig extra opleidingen om 
te groeien als Management Trainee. In 2015 
ga ik aan de slag als Assistent Terminal Ma-
nager bij Katoen Natie in Edmonton, Canada.”
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“Ik deel mijn verworven 
know how met onze 

relaties binnen 
de sector.”

Walter Van Baelen

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen: 
handelsingenieur in de beleidsinformatica
Behaald in 2003

Jobs
2003 - 2005
KBC
Ontwikkelaar mainframe

2005 – 2008
KBC
SAP analist

2008 – 2009
KBC
Projectleider ITIL

2009 – 2013
KBC
Programma manager SAP HR

2013 – 2014
KBC
Hoofd proces- en projectmanager Personeel

Huidige job  
KBC
Diensthoofd Corporate HR Controlling and Business 
Architecture

“Ik ben leidinggevende van enkele teams met 
verschillende verantwoordelijkheden. Mijn 
collega’s ondersteunen de controle van de 
personeelskost en bewaken de personeels-
gerelateerde risico’s. We staan in voor de 
HR-rapportering aan verschillende stake-
holders binnen en buiten de KBC-groep. Daar-
naast geven we vorm aan de HR-Business 
Architecture, en beheren we de bijhorende 
HR ICT-projectenportefeuille. We zijn recent 
gestart met workforce analytics and planning.”

Bram Speetjens

Diploma’s 
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Behaald in 2002

Jobs
2002 – 2006
ING Wholesale Banking
Account Manager

2006 - 2007
ING Wholesale Banking
National sector coordinator Transport & Logistics

2007 – 2011
Van Gansewinkel
Key Account Manager

Huidige job
Van Gansewinkel
Senior Key Accountmanager
+ Zelfstandig consultant
+ Gemeenteraadslid in Rotselaar

“Als key accountmanager ben ik verant-
woordelijk voor het beheren en uitbouwen van 
contacten met belangrijke klanten. Daarnaast 
doe ik aan prospectie en klantenwerving. We 
streven ernaar om een duurzame samen-
werking op te zetten met onze klanten en daar-
binnen de vooropgestelde doelen te behalen. 
Ten slotte deel ik de verworven know how met 
relaties binnen de desbetreffende sector.”
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Via onze sociale media blijf je op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze 

universiteit.  Deel je video’s, foto’s of 
berichten met de hashtag #UHasselt.

SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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HOE WORD JE
UHASSELT-STUDENT?

INSCHRIJVEN

Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft 
aan de Universiteit Hasselt, dan doe 
je dat in twee fasen.

1. Voorinschrijven is verplicht 
 en doe je online. 
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1 
februari t.e.m. 15 oktober 2018. Surf 
naar www.uhasselt.be/inschrijven.

2. Vanaf 29 juni 2018 kun je je 
 definitief inschrijven. 
Je kan hiervoor terecht aan de 
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis 
op campus Hasselt, iedere werkdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 29 
juni tot en met 10 juli en terug vanaf 
16 augustus tot en met 15 oktober. 
We zijn ook open op zaterdag 7 juli 
en 8 september telkens van 9.00 tot 
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot 
en met 15 augustus.

Wat breng je mee?

• een kopie van je diploma secun-
dair onderwijs;

•  je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het 

toelatingsexamen arts en tandarts 
(als je je voor geneeskunde wil 
inschrijven).

Hoe en wanneer betaal je het 
studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal 
je een voorschot. Betalen doe je met 
bancontact. In de loop van november 
ontvang je een afrekening voor het 
resterende saldo.

Het studiegeld bestaat uit een vast 
bedrag aangevuld met een bedrag 
per opgenomen studiepunt. Voor 
2018 - 2019 betaal je, indien je 60 
studiepunten opneemt, 108,8 euro 
als beursstudent, 484,3 euro als 
bijna-beursstudent en 922,3 euro als 
niet-beursstudent. De meest recente 
info kan je steeds terugvinden op 
www.uhasselt.be/studiegelden*

meer info op 
www.uhasselt.be/inschrijven

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd 
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het 
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden

OP KOT

Op zoek naar een kamer?  
Raadpleeg het kamerbestand via 
www.uhasselt.be/kamers  
of contacteer de huisvestingsdienst 
(tel. 011 26 80 56 of e-mail huis-
vesting@uhasselt.be). De kamers uit 
het kamerbestand (Hasselt, Genk, 
Diepenbeek) behoren tot de best 
ingerichte en goedkoopste in Vlaan-
deren. Je vindt hier een aanbod van 
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen 
bedragen gemiddeld 300 euro per 
maand. Huren kun je voor een perio-
de van maximum 11 maanden.

Studenten die een kamer huren uit het 
kamerbestand en gebruikmaken van 
het modelhuurcontract van UHasselt, 
treden gratis toe tot de collectieve 
verzekering burgerlijke aansprakelijk-
heid. Bovendien kun je bij eventuele 
problemen en geschillen een beroep 
doen op de huisvestingsdienst van 
UHasselt. Een geactualiseerde lijst 
van vrije kamers is vanaf april be-
schikbaar.

Studenten die een kamer huren uit 
het kamerbestand van UHasselt 
en aan bepaalde financiële voor-
waarden voldoen, hebben recht op 
een woontoelage. De woontoelage 
varieert tussen 435 euro en 760 euro 
(2017-2018).

meer info op 
www.uhasselt.be/op-kot
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HOEVEEL KOST STUDEREN? JE VOORDELEN ALS 
UHASSELT-STUDENT

Studeren kost wel wat. 
www.uhasselt.be/studiegelden

Aan UHasselt bieden we studenten 
echter heel wat financiële voordelen. 

STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse 
overheid
De Vlaamse overheid reikt een 
studietoelage uit aan studenten. Daar 
zijn uiteraard voorwaarden aan 
verbonden. Wil je weten of jij in aan-
merking komt? Neem dan zeker een 
kijkje op www.studietoelagen.be 

Voorschot op je studietoelage 
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toe-
kenning een paar maanden op zich 
laat wachten, kunnen studenten in 
tussentijd bij UHasselt een voorschot 
vragen op deze studietoelage. 

BOEKENTOELAGE
Behalve je studiegeld is er ook de 
investering in cursussen en handboe-
ken. Dit bedrag is afhankelijk van je 
studierichting en studiejaar, en schom-
melt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro.  Je kan de kosten 
per studierichting raadplegen op 
www.uhasselt.be/studiekosten

meer info op 
www.uhasselt.be/socialedienst

Sommige handboeken kun je meerdere 
jaren gebruiken. Studenten die aan 
bepaalde financiële voorwaarden vol-
doen, komen in aanmerking voor een 
boekentoelage van 175 euro per jaar.

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt 
kunnen alle studenten een laptop aan 
een scherpe prijs aankopen.  
Als je voldoet aan bepaalde voor-
waarden, kun je voor je UHasselt 
laptop bovendien beroep doen op 
een afbetalingsplan zonder intrest. 
Studenten die aan bepaalde finan-
ciële voorwaarden voldoen, komen 
eenmalig in aanmerking voor een 
laptop-/tablettoelage. De toelage 
varieert tussen 100 euro en 250 euro 
(2017-2018).

Meer info over toelagen van de 
Vlaamse Overheid, toelagen via 
UHasselt en andere financiële tege-
moetkomingen vind je op: 
www.uhasselt.be/socialedienst

Maakt je sociale of financiële situatie 
het moeilijk om te studeren? Loop dan 
zeker langs bij de sociale dienst van 
UHasselt.

• 33% korting in de 
studentenrestaurants wanneer je 
betaalt met je studentenkaart

• een gratis fiets (tot uitputting 
voorraad) tegen een waarborg van 
70 euro

• 50% terugbetaald op je abonnement 
voor het openbaar vervoer

• een campuspas voor slechts 20 euro 
per jaar voor busverplaatsingen in 
de regio Hasselt en Diepenbeek

• aangename, comfortabele 
studentenkamers die ook nog 
betaalbaar zijn (gemiddeld 300 euro 
per maand)

• een taxidienst op zondagavond 
van het station van Hasselt naar je 
kotadres

• een laptop aan een scherpe prijs

• talloze sportfaciliteiten in de 
omgeving van de campussen

• korting op je fitnessabonnement 
of kortingen voor andere 
sportactiviteiten

• 50% korting in het Cultuurcentrum 
Hasselt
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN

UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrij-
ven aan UHasselt. Ook voor andere zaken van de studentenadministratie ben je welkom in de Oude Gevangenis. 
Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen op de diensten van studentenadministratie, studentenvoor-
zieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen gaan door op campus Diepenbeek in gebouw D.

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging



VRAGEN?

Bedrijfseconomische 
wetenschappen

 Katrien Brepoels

 katrien.brepoels@uhasselt.be

 011 26 87 16

OF

 Wendy Vankevelaer

 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be

 011 26 87 15

Studiebegeleiding

 studiebegeleidingBEW@uhasselt.be

 www.uhasselt.be/studiebegeleiding

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDINGEN:

 www.uhasselt.be

 www.facebook.com/uhasselt

 @uhasselt

 www.youtube.com/ 
 UniversiteitHasselt

 @universiteithasselt

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 
BE 3500 Hasselt
011 26 81 00

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding



PROEVEN VAN 
UHASSELT

INFODAGEN 
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 | MASTERBEURS

ZATERDAG 10 MAART 2018 | BACHELORBEURS

ZATERDAG 21 APRIL 2018 | BACHELORBEURS

MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 | INFOBEURS

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven kun je terecht op 
www.uhasselt.be/infodagen

MEELOOPDAGEN & PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be


