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ECTS-fiche 

 

 Identificatie 

 

Opleiding    graduaat verzekeringen 

Module    Organisatie en deontologie  

Code     A3 

Lestijden    40  

Studiepunten                           n.v.t. 

Ingeschatte totale 

 studiebelasting  

(in uren)    60 

Mogelijkheid tot  

aanvragen vrijstelling  JA 

Vereiste aanwezigheid  100% 

1. Inhoud 

• Een organisatie in verzekeringen is enerzijds ten opzichte van de 

consument en anderzijds ten opzichte van tussenpersoon en overheid. 

• In de verzekeringswereld maakt men kennis met de diverse instanties 

en toezichtorganen.  

• Handelen vanuit deontologische principes 

• Wettelijke richtlijnen 

• Hij/zij leert kijkt naar het eigen functioneren en de werkomgeving en 

streeft daarbij naar levenslang leren. 

• Hij/zij leert samenwerken als lid van een team van een organisatie en 

de maatschappelijke context als verzekeringstussenpersoon in de 

brede zin van het woord 
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2. Draagt bij tot volgende competenties 

• De leerinhoud uit deze module draagt bij tot de andere modules.  

• Deontologisch verantwoord handelen 

  

3. Doelstellingen 

De Student:  

• herkent de verschillende partijen in de verzekeringswereld 

• kent de verschillende distributiekanalen in de verzekeringen 

• kent het belang van de diverse instanties en toezichtorganen 

• weet waar de essentiële richtlijnen voor Verzekeringen terug te vinden 

zijn en kan die toelichten 

• leert op die manier de actualiteit van de verzekeringsmarkt volgen 

 

4. Werkvormen 

 • actieve lesmomenten en hoorcolleges 

 • toepassingen, cases en oefeningen 

 • opdrachten 

 • zelfstudie 

 • opzoekingen 

 

5. Leermiddelen 

• wetgeving, regelgeving, toezichthouders, verzekeringsinstanties ea 
• elektronisch leermateriaal samengesteld door docent met de nodige 

linken 
• gebruik internet en ELO 
• internetbronnen opgenomen in ELO 

• specifiek cursusmateriaal beschikbaar gemaakt via de docent 
• actueel materiaal bezorgd tijdens de lessen afhankelijk van de 

actualiteit 
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6. Evaluatie 

7.1. Examen staat op 60 % van de punten 

7.2. 40 % van de punten staat op de opdrachten die via ELO tijdig aan de 

studenten zijn bekendgemaakt en waarvan ook de deadline op ELO is 

vermeld. Elke opdracht bevat een duidelijke verwijzing naar de bron(nen) 

waar de informatie kan gevonden worden. Elke opdracht bevat ook de exact 

te beantwoorden vragen. 

Opdrachten die niet worden ingediend, kunnen aanleiding geven tot -5 (MIN) 

punten per niet-ingeleverde opdracht.  Alle opdrachten dienen binnen te zijn 

via ELO en voor de einddatum vermeld in het scherm.  Nadien worden geen 

opdrachten meer aanvaard.  

 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

• De elektronische omgeving (ELO) omvat alle opdrachten voor de 

zelfstudie 

• De concrete data voor contact- en afstandsonderwijs zijn opgenomen 

in de lessenrooster – 75% contact- en 25% afstandsonderwijs 

 

8. Laatste wijziging 

  Versie 1 academiejaar 2016-2017 met ingang van 1/9/2016 

 

9. Verantwoordelijke  lector: Ann Le Roy 
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