
Opleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
ANTWERPEN, BRUSSEL, KORTRIJK EN LEUVEN



Beleidseconomie 
(ev. na voorbereidings -

programma)

(Leuven)

Management  
(ev. na voorbereidings -

programma)

(Leuven)

Internationale
bedrijfseconomie
en bedrijfsbeleid  
(ev. na voorbereidings -

programma)

(Brussel)

International
Business

Economics 
and Management 
(ev. na voorbereidings -

programma)

(Brussel)

Handelsweten -
schappen / Business

Administration
(na voorbereidings-

pro gramma) 
(Antwerpen, Brussel)

Heb je al een academische bachelor of master behaald
in een niet-(bedrijfs) economische discipline, 

en ben je op zoek naar

een master in algemene
economie of bedrijfseconomie?

een master in een specifiek
bedrijfseconomisch domein?

Economie, 
recht en

bedrijfskunde  
(met juridische voor  -

opleidingen en na voor -
bereidingspro gra  mma)

(Leuven)

Informatie -
management /

Information 
Management  
(met basiskennis 

informatica)
(Leuven)

Accountancy en
revisoraat

(na voorbereidings- 
programma) 

(Leuven)

Verzekeringen 
(na voorbereidings- 

programma) 
(Leuven)

Heb je al een academische (bedrijfs)economische
bachelor behaald en ben je op zoek naar een
(bedrijfs)economische masteropleiding? 1

1. Met je academisch bachelordiploma kan je rechtstreeks instromen in de aansluitende masteropleiding. Voor andere masteropleidingen dien je eventueel een
voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor te volgen.

2. Onder voorbehoud van goedkeuring.

Handelsingenieur /
Business Engineering 

(Brussel, Leuven) 

Handelsingenieur
beleidsinformatica / 

Business and Information
Systems Engineering 2

(Leuven)

Accountancy en 
revisoraat

(Leuven)

Verzekeringen
(Leuven)

Informatie -
management / 

Information 
Management

(Leuven)

Economische 
wetenschappen /

Economics

(Leuven)

Toegepaste 
economische 

wetenschappen /
Business Economics

(Leuven)

Milieu- en 
preventiemanagement

(Brussel)

Economie, recht en
bedrijfskunde 

(Leuven)

Sta je aan de start van het hoger onderwijs en 
ben je geïnteresseerd in een (bedrijfs)economische

bacheloropleiding?

MASTER:BACHELOR:

MASTER: MASTER:

Wie les wil geven, kan de specifieke lerarenopleiding (SLO) volgen. Tijdens de bachelor- en masteropleidingen kun je opleidingsonderdelen uit de SLO opnemen. 
Voor meer info: feb.kuleuven.be/leuven/student/leraren.

1. Doorstroom naar master in de economie, het recht en de bedrijfskunde is mogelijk via gerichte keuzes in de bacheloropleiding.
2. Op campus Kortrijk kan je tijdens de bachelor in de toegepaste economische wetenschappen de doorstroomoptie handelsingenieur volgen.
3. Op campus Kortrijk kan je tijdens de eerste en tweede fase van de bachelor in de toegepaste economische wetenschappen de doorstroomoptie handelsingenieur in

de beleidsinformatica volgen. Daarna kun je overschakelen naar de derde bachelorfase van de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica in Leuven.

Economische 
wetenschappen 1

(Leuven)

Toegepaste economische
wetenschappen 1

(Kortrijk, Leuven)

Handelsingenieur 
beleidsinformatica 1

(Kortrijk, Leuven) 3

Handels -
 wetenschappen 
(Antwerpen, Brussel)

Handelsingenieur 1

(Brussel, Kortrijk, Leuven) 2

Business 
Administration 

(Brussel)

Milieu- en preventie -
management 

(Brussel)

Handels-
wetenschappen /

Business Administration
(Antwerpen, Brussel)

Heb je al een professionele bachelor behaald en 
wil je doorstromen naar een masteropleiding?

Economische wetenschappen /
Economics  

Na professionele bachelor in 
het studiegebied handelswetenschappen 
en bedrijfskunde en na verkorte bachelor

(Leuven) (120 sp)

Toegepaste economische
wetenschappen /

Business Economics   
Na professionele bachelor in 

het studiegebied handelswetenschappen 
en bedrijfskunde en na verkorte bachelor

(Leuven) (120 sp)

Handels wetenschappen / 
Business Administration

Na professionele bachelor in 
het studiegebied handelswetenschappen 

en bedrijfskunde of het studiegebied 
onderwijs (secundair onderwijs - wiskunde 

en economie) en na schakelprogramma
(Antwerpen en Brussel) (60 sp.)

Accountancy en 
revisoraat 

Na professionele bachelor in 
het studiegebied handelswetenschappen 

en bedrijfskunde en na schakelprogramma
(Kortrijk en Leuven) (60 sp)

Verzekeringen
Na professionele bachelor in 

het studiegebied handelswetenschappen 
en bedrijfskunde en na schakelprogramma

(Leuven) (60 sp)

Informatie management / 
Information Management 

Na professionele bachelor in 
het studiegebied handelswetenschappen 

en bedrijfskunde of het studiegebied 
industriële wetenschappen en technologie
(Elektronica-ICT) en na schakelprogramma

(Kortrijk en Leuven) (60 sp.)

MASTER:



Handelswetenschappen /
Business Administration 

(Antwerpen, Brussel 1)

Economische 
wetenschappen /

Economics
(Leuven)

Toegepaste economische
wetenschappen /

Business Economics
(Kortrijk, Leuven)

Handelsingenieur
(Brussel, Kortrijk 2, Leuven)

Business Engineering
(Brussel, Leuven)

Handelsingenieur 
beleidsinformatica
(Kortrijk 2, Leuven)

Business and Information
Systems Engineering

(Leuven)

Milieu- en 
preventie management 

(Brussel)

Sta je aan de start van het hoger onderwijs? 
Maak kennis met de speerpunten van onze opleidingen. Onze speerpunten:

ECONOMISCHE ANALYSE

ONTWIKKELING VAN ECONOMISCH BELEID 

MANAGEMENT VAN BEDRIJFSDOMEINEN 

ONTWERP VAN BEDRIJFSPROCESSEN 

ICT-VAARDIGHEDEN EN 
INFORMATIEMANAGEMENT 

WISKUNDIGE EN STATISTISCHE TECHNIEKEN 

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN 

NATUUR- EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ 

RECHT 

TALEN 

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN EN 
VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT 

ETHIEK, VERANTWOORDELIJKHEID EN 
DUURZAAMHEID 

INTERNATIONALE ORIËNTATIE 

ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Bekijk hier een overzicht van de speerpunten 
van onze kernopleidingen.

Het aantal blokjes ( n ) geeft aan in welke mate 
de opleiding inzet op een bepaald speerpunt.

Economie, recht en
bedrijfskunde 3

(Leuven) 

ECONOMISCHE ANALYSE

Je bestudeert basisconcepten en modellen uit de economische 
wetenschap, die de economische actoren en hun onderlinge 
interactie beschrijven: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen 
en (inter)nationale overheden. Je hebt inzicht in hoe ze economische
keuzes maken (bv. consumeren, produceren, prijzen bepalen, 
investeren en beleggen, in- en uitvoeren) en wat de gevolgen daarvan 
zijn voor consumenten, bedrijven en samenleving. Op basis daarvan
analyseer je (bedrijfs)economische vraagstukken en werk je 
een oplossing uit.

ONTWIKKELING VAN ECONOMISCH BELEID

Je bestudeert en gebruikt economische modellen en analysetechnieken
om beleidsvraagstukken in een specifiek sociaaleconomisch deel-
domein (bv. milieueconomie, arbeidseconomie, monetaire economie) 
op te lossen, en om beleidskeuzes in deze domeinen voor te bereiden,
uit te voeren en te evalueren.

MANAGEMENT VAN BEDRIJFSDOMEINEN

Je bestudeert en gebruikt basisconcepten, modellen en technieken 
uit de bedrijfswetenschappen om managementvraagstukken op 
te lossen in de verschillende bedrijfsdomeinen van een organisatie 
(bv. accountancy, financieel management, marketing, personeelsbeleid,
productie en logistiek). Je hebt inzicht in de algemene bedrijfswerking
en de daarbij horende processen. Daarbij komen naast het dagelijks 
(operationeel) management ook strategische langetermijnbeslissingen
aan bod, die bepalen hoe de toekomst van de organisatie er zal uitzien. 
Je onderbouwt deze beslissingen door rekening te houden met de 
onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijfsdomeinen en met 
externe factoren zoals de globale economische toestand, wetgeving, 
arbeidsmarkt of milieu.  

ONTWERP VAN BEDRIJFSPROCESSEN

Je ontwerpt, optimaliseert en beheert de bedrijfsprocessen die 
een organisatie uitvoert. Je doet dit zowel voor productieprocessen
(bv. assemblage, verpakking en levering van navigatiesystemen) als 
dienstverleningsprocessen (bv. afsluiten van een autoverzekering, 
beoordelen van een schadeclaim). Je brengt via deze processen in 
kaart wie wanneer welke taak moet uitvoeren om op efficiënte wijze 
tot een kwaliteitsvol eindproduct te komen. Je doet dit zowel binnen
een bedrijfsdomein (bv. een wervingsproces in het domein personeels-
beleid) als overheen bedrijfsdomeinen (bv. een aankoopproces dat 
activiteiten binnen de domeinen marketing, logistiek en accountancy
omvat). Je houdt zowel rekening met manuele activiteiten als met 
geautomatiseerde taken, alsook met de uitwisseling van informatie 
en de ICT die nodig is om alles in goede banen te leiden.

ICT-VAARDIGHEDEN EN INFORMATIEMANAGEMENT

Je bestudeert en gebruikt de allernieuwste ICT- strategieën en technieken
om data en informatie te beheren en te communiceren in een organisatie.
Je doet dit zowel met het oog op de dagelijkse operationele werking
(bv. bankverrichtingen, voorraadbeheer) als in de context van management-
rapporten die leiden tot strategische lange-termijn beslissingen 
(bv. indicatoren over het kredietrisico van een bankinstelling rapporteren).
Je hebt oog voor de wijze waarop ICT toegevoegde waarde creëert
voor een organisatie (bv. een nieuw verkoopkanaal aanboren via 
smartphone of tablet) of bijdraagt tot betere besluitvorming (bv. beter 
inspelen op de wensen van de klant door analyse van sociale media).

WISKUNDIGE EN STATISTISCHE TECHNIEKEN

Je gebruikt wiskundige en statistische modellen en technieken
om economische wetmatigheden te analyseren en om te komen 
tot een kwantitatief onderbouwde, optimale oplossing voor
(bedrijfs)economische vraagstukken (bv. hoe organiseren we een 
productieproces zodanig dat we zo weinig mogelijk afval produceren? 
Wat is de kans dat een klant zijn lening niet kan terugbetalen? 
Verwachten we een stijgende of dalende tewerkstellingsgraad?).

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

Je bent vertrouwd met de verschillende fasen en methoden van 
wetenschappelijk onderzoek. Je selecteert gepaste kwantitatieve 
en kwalitatieve onderzoeksmethoden en past deze toe op (bedrijfs-)
economische vraagstukken. Je bent voldoende kritisch ingesteld
tegenover zowel je eigen onderzoeksresultaten als die van anderen.

NATUUR- EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Je gebruikt de natuurwetenschappen en de toegepaste wetenschappen
om technologische processen (bv. de productie van een smartphone) 
te analyseren en te optimaliseren. Daarnaast leer je mogelijkheden voor
innovatie te identificeren, met specifieke aandacht voor duurzaamheid
(bv. bij de keuze van materialen in het productieproces).

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ

Je gebruikt je kennis van diverse disciplines in de humane wetenschappen
(bv. filosofie, psychologie, sociologie) om menselijk gedrag en maat -
schappelijke en culturele fenomenen in een (bedrijfs)economische
context kritisch te analyseren. Je bestudeert bedrijven, overheden, 
managers en werknemers als deel van een groter geheel, en probeert 
de gevolgen van hun gedrag en acties in te schatten voor diverse
stakeholders in de maatschappij. Ook omgekeerd heb je inzicht in 
hoe maatschappelijke, psychologische, levensbeschouwelijke, ethische 
en culturele factoren een invloed hebben op de acties van bedrijven, 
overheden en individuen.

RECHT

Je hebt inzicht in de basisprincipes en denkwijzen van het 'recht' als 
een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent. 
Je kadert algemene en (bedrijfs)economische vraagstukken in hun 
juridische context en schat de juridische consequenties in van bedrijfs- 
en beleidsbeslissingen.

TALEN

Je communiceert en rapporteert gepast in een bedrijfscontext, 
in verschillende talen, zowel mondeling als schriftelijk. 

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN EN VOORBEREIDING OP 
DE ARBEIDSMARKT

Je ontwikkelt professionele vaardigheden (bv. leiderschap, teamwerk, 
communicatievaardigheden) en aandacht voor levenslang leren. 
Je reflecteert daarover vanuit je eigen troeven en werkpunten, 
zodat je voorbereid bent op de arbeidsmarkt.

ETHIEK, VERANTWOORDELIJKHEID EN DUURZAAMHEID

Je hebt in al je activiteiten oog voor ethisch gedrag en duurzaamheid.
Je werkt het bedrijfsmanagement of het economisch beleid uit vanuit een
geïntegreerde aanpak, waarin welzijn en welvaart gecombineerd worden
met aandacht voor het milieu, de mens en de maatschappij.

INTERNATIONALE ORIËNTATIE

Je hebt aandacht voor internationale en interculturele dimensies van
bedrijfs- en beleidsvoering in een wereld waarin organisaties steeds 
meer over landsgrenzen heen werken en medewerkers meer en meer 
in het buitenland aan de slag gaan. Je organiseert bedrijfsactiviteiten 
om ook internationaal succesvol te zijn, en je leert daarbij omgaan met 
verschillende wetten, gewoontes en opportuniteiten in verschillende landen,
en met diverse culturen in organisaties.

ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Je ontwikkelt een neus voor vernieuwende ideeën en creatieve
oplossingen. Je koppelt die aan de nodige kennis en vaardigheden 
om deze om te zetten in concrete daden en resultaten, met reële 
invloed in het bedrijfsleven of in een sociaaleconomische context.

1. De Engelstalige opleidingen worden steeds aangeboden op masterniveau, met uitzondering van de opleiding Business Administration die op campus Brussel ook op bachelorniveau in het Engels kan gevolgd worden.           2.  Als doorstroomoptie binnen toegepaste economische wetenschappen           3.  Economie, recht en bedrijfskunde wordt enkel als masteropleiding aangeboden



4 campussen

19 masteropleidingen

11018119 studenten

7 bacheloropleidingen

Uitwisselingen met: 

135 Europese partnerinstellingen 

en 60 niet-Europese partnerinstellingen

TOP 100 40e plaats

internationale 
studenten

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

EQUIS-accreditatie

8 www.feb.kuleuven.be/toekomstigestudenten

een internationaal kwaliteits label
voor de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen

Times Higher 
Education Ranking

Enige
Belgische
universiteit in

ANTWERPEN BRUSSEL LEUVENKORTRIJK

ONLINE HULP BIJ JE STUDIEKEUZE: 8 www.kuleuven.be/luci

ONLINE HULP BIJ JE BEROEPSUITWEGEN:
8 http://feb.kuleuven.be/toekomstigestudenten/beroepsuitwegen




