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ECTS-fiche 

 

Identificatie 

 

Opleiding    graduaat verzekeringen 

Module                    auto (motorrijtuigenverzekering) 

Code    D5 - 7707 

Lestijden   80 lesuren 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

 studiebelasting  

(in uren)   150 lesuren (lestijden + studie-uren 

Mogelijkheid tot  

aanvragen vrijstelling ja 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

1. Inhoud : 

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

motorrijtuigenverzekering. 

Twee aspecten: productie en schade, gebaseerd op wetgeving, polisvoorwaarden, 

conventies, raakvlakken met andere verzekeringen en praktijk 

 • Wettelijke basis 

 • Begrippen 

 • De modelovereenkomst 

 • Voorwerp en omvang van de verzekering  
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 • Toepassingsgebied en uitsluitingen 

 • Verhaal  

 • Regeling zwakke weggebruikers  

 • Bestuurdersverzekering 

 • Rechtsbijstandverzekering 

 • Omnium en verkeersongevallenpolis 

 • Schade en schadeloosstelling  

 • Conventies tussen verzekeringsondernemingen 

 • Instellingen betrokken bij de verzekering Motorrijtuigen 

 

2. Competenties 

Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties: 

 • Informatiebronnen kunnen opspeuren. 

 • Informatie kunnen verstrekken aan belanghebbende partijen. 

 • Een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren. 

 • Tegenargumenten zoeken en kunnen formuleren. 

 • Een standpunt van anderen kunnen analyseren en 

becommentariëren.   

 • Een geschil kunnen onderzoeken en analyseren. 

 • Verschillende opties kunnen ontleden en vergelijken. 

 • Besluiten en aanbevelingen kunnen formuleren. 
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3. Doelstellingen 

De student  

 • kent de essentie van de voorwaarden BA, Omnium, 

Rechtsbijstand, Bijstand en Ongevallenverzekering ikv Motorrijtuigen 

 • verstrekt informatie over documenten, waarborgen, premies 

overeenkomstig de behoefte van een cliënt. 

 • beheert polissen en houdt rekening met de behoefte van de 

cliënt: bij acceptatie, bij onderschrijving, bij wijzigingen en in de loop van 

het contract. 

 • helpt en geeft informatie bij het invullen van een 

ongevalsaangifte.  

 • beheert schadedossiers: schade-aangifte, afwikkeling in RDR, 

gemeen recht, rechtsbijstand, andere waarborgen.   

 • helpt de cliënt bij het kiezen voor herstelling van zijn voertuig.  

 • berekent vergoedingen en helpt bij het uitoefenen van verhaal 

en afsluiten van het schadedossier.   

 

4. Werkvormen 

 • Doceren, demonstreren 

 • Onderwijsgesprek en leergesprek 

 • Opdrachten, cases en oefeningen 

 • Zelfstudiepakketten 

 • Opzoekwerk en opdrachten 

 

5. Leermiddelen 

 • Elektronische pagina aangemaakt door Docent met linken naar 

relevant materiaal en opdrachten 
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 • Documenten: voorstel, bijzondere voorwaarden, algemene 

voorwaarden, wetgeving, conventies, aanbod verzekeringsmaatschappijen, 

recente artikels, … 

 • Gebruik van internet en ELO. 

 

6. Evaluatie 

 • Schriftelijk examen: GESLOTEN boek examen aan de hand van 

diverse vragen die relevant zijn voor de verworven materie en conform de 

contactlessen.  Dit staat op 60% van de punten. 

 • Daarnaast zijn er in de loop van de opleiding diverse opdrachten 

die via ELO worden gepubliceerd.  De antwoorden/uitwerkingen van deze 

opdrachten tellen voor 40% van de punten.  

 • Een student kan enkel deelnemen aan het schriftelijk examen 

als alle antwoorden/uitwerkingen van de opdrachten ten laatste 8 dagen 

voor het examen werden ingediend. 

 • Een antwoord/uitwerking van een opdracht die niet tijdig is 

ingediend, geeft aanleiding tot het verliezen van 5 punten/opdracht. 

 

 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

   • In de loop van de module zal de student 

opdracht(en) krijgen.  Die opdrachten zijn opgenomen via ELO. 

 • De concrete data voor contact- en afstandsonderwijs zijn 

opgenomen in de lessenrooster. 

 

Laatste wijziging 

• Versie 2 academiejaar 2015-2016, ingang vanaf 2/9/2015 

     Ann Le Roy 
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