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ECTS-fiche 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat verzekeringen 

Module Brand en diefstal i 

Code D2 

Lestijden 80 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

150  

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

2. Inhoud 

De student verwerft een grondig inzicht in de verschillende aspecten van de 

brand- en diefstalverzekering van woningen en KMO’s en hun inhoud. 

Twee aspecten: productie en schade, gebaseerd op wetgeving, 

polisvoorwaarden, aansprakelijkheid, eigenaars, huurders, conventies, 

raakvlakken met andere verzekeringen en praktijk 

 Wettelijke basis 

 Verzekeringspolissen 

 Conventies tussen verzekeringsondernemingen  

 Instellingen betrokken bij deze verzekeringen 

 Voorwerp en omvang van de verzekering  

 Toepassingsgebied en uitsluitingen 

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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3. Draagt bij tot volgende competenties 

Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties: 

 Informatiebronnen kunnen opsporen. 

 Informatie kunnen verstrekken aan belanghebbende partijen. 

 Een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren. 

 Een case kunnen onderzoeken en analyseren. 

 Verschillende opties kunnen ontleden en vergelijken. 

 Besluiten en aanbevelingen kunnen formuleren. 

 

4. Doelstellingen 

De student 

  kan informatie geven over documenten, risico’s, waarborgen, premies, 

preventiemaatregelen en hun nut,  overeenkomstig de 

verzekeringsbehoefte van een cliënt. 

 kan de essentie  van een brandpolis omschrijven en uitleggen, en houdt 

rekening met de behoefte van de cliënt: bij acceptatie, bij 

onderschrijving, bij wijzigingen, bij schade en in de loop van het 

contract. 

 

5. Werkvormen 

 Contactonderwijs 

 Doceren, cases, Quiz, interactie, vraaggesprek 

 Analyses 

 Opdrachten en oefeningen 

 Onderzoek aan de hand van internetbronnen 

 Oplossen van cases 

 Zelfstudie 

 

6. Leermiddelen 

 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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7. 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 

cursisten 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.  

 

8. 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, 60% contact-  en 40% afstandsonderwijs 

 

9. Laatste wijziging 

 Versie 1 academiejaar 2016-2017  

 

10. Verantwoordelijke lector: Ann Le Roy 

 

                                                                 
 


