
 

 
 

 
 

 
 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Verzekeringen 

Module Financiële algebra (A2) 

Code A2  

Lestijden 60u 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 
studiebelasting (in 

uren)1
 

90u 

 

 
 

2. Voorkennis 
 
 

Er is geen specifieke voorkennis vereist. We verwachten wel van de 

student dat hij over de basisvaardigheden beschikt om met een computer 
te werken: 

 

 toegang tot het internet; 

 elementaire vaardigheden met een tekstverwerker en een 
rekenblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ECTS-fiche 



 

3. Inhoud 

 
In deze module gaan we dieper in op het wiskundig aspect van de 
verschillende begrippen die verband houden met sparen, beleggen, het 

ontlenen van kapitalen en verzekeren bij overlijden, bij leven en de 
gemengde levensverzekeringen. 

 

 intrestrekening; 
 annuïteiten; 

 leningen; 

 levensverzekeringen. 

 
 

4. Doelstellingen 

 
De cursist leert wiskundige formules in diverse financiële situaties 

gebruiken en werkt toepassingen uit aan de hand van een 
zakrekenmachine of rekenblad. 

 
 

Na het succesvol afronden van dit vak is de student in staat om: 
 

 rekenkundige bewerkingen uit te voeren; 

 enkelvoudige en samengestelde intresten te berekenen; 
 disconto berekeningen uit te voeren; 

 annuïteiten te berekenen; 

 reconstitutiefondsen en aflossingsplannen op te stellen; 

 premies voor levensverzekeringen te berekenen. 

 

5. Werkvormen 

 
Doceren, demonstreren, onderwijsleergesprek, groepsdiscussie, 

practicum, begeleid zelfstandig leren, afstandsleren. 
 

6. Leermiddelen 
 

Presentaties en weblinks (worden via de ELO ter beschikking gesteld); 
Er zijn geen opgelegde syllabi of boeken. 
Een (breedband) internetverbinding. 



 

 

7. Evaluatie 

 
Permanente evaluatie ( practicum opdrachten en huistaken) 
Examen ( digitaal, open boek) 

Het aandeel permanente evaluatie draagt voor 40% bij in de 

eindevaluatie.  Het examen draagt voor 60% bij in de eindevaluatie. 
 

8. Gecombineerd onderwijs/zelfstudie opdrachten 

 
Op elk leeronderdeel (1 of twee contactmomenten) volgt een opdracht. 

Die opdracht wordt op de ELO gepubliceerd. Elke student plaatst zijn 
werkstuk (Excelwerkmap), voor het verstrijken van de deadline, op de 

ELO (studentenpublicatiesopdrachtNr).  Samenwerken wordt 

aangemoedigd, maar elke student maakt een persoonlijk en uniek 
werkstuk. 

 

9. Verantwoordelijke lector 

 
Guy Leys 

 

10. Laatste wijziging 

 
15 juni 2016. 


