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WAT IS EEN SCHAKELPROGRAMMA?
Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professionele 

bachelor in handen hebben en willen starten aan een master aan de universiteit. 

Het schakelprogramma bundelt de belangrijkste vakken van de drie bachelorjaren

in één pakket. 

Niet met elke professionele bachelor kan je starten aan onze schakelprogramma’s.

Bekijk altijd goed de toelatingsvoorwaarden per opleiding. 

Toelatingsvoorwaarden tot het schakelprogramma Handelswetenschappen,
Business Economics en Economics 

→	 Bachelor in het bedrijfsmanagement
→	 Bachelor in de netwerkeconomie
→	 Bachelor of International Business Management
→	 Bachelor of Business Management

Toelatingsvoorwaarden tot het schakelprogramma Bestuurskunde en Publiek
management 
→	 Bachelor in het sociaal werk
→	 Bachelor in de toegepaste psychologie
→	 Bachelor in de orthopedagogie
→	 Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
→	 Bachelor in de netwerkeconomie
→	 Bachelor in het communicatiemanagement / Bachelor in de communicatie
→	 Bachelor in het bedrijfsmanagement
→	 Bachelor of International Business management
→	 Bachelor of Business Management
→	 Bachelor of International Communication Management



De klemtoon van de opleiding ligt op de 
organisatie van een onderneming. Je 
krijgt een goed inzicht in de structuur van 
de onderneming, de dynamiek binnen
een bedrijf en de relaties met de 
stakeholders. Hierdoor kan je succesvolle
bedrijfsbeslissingen nemen. 

Meer informatie over deze opleiding?
Ga naar https://www.ugent.be/
schakelprogramma-hw of scan de QR-code.

SCHAKELPROGRAMMA 
HANDELSWETENSCHAPPEN

Het schakelprogramma besteedt aandacht 
aan hoofdvakken die je onvoldoende hebt 
gezien aan de hogeschool of die nu vanuit
een meer wetenschappelijk en theoretisch
perspectief worden aangebracht. 
Tijdens de masteropleiding verwerf je inzicht 
in één domein dat een belangrijke uitdaging 
vormt voor een onderneming. De opgedane 
kennis in het domein ga je valoriseren in 
een stage van 11 weken. Je kan kiezen tussen 
de volgende vijf afstudeerrichtingen:
• Management en informatica
• Commercieel beleid
• Personeel en organisatiemanagement
• Finance en risicomanagement
• Fiscaliteit

SCHAKELPROGRAMMA
HANDELSWETENSCHAPPEN
Financieel management 
Financiële analyse van de onderneming 
Financiële rekenkunde  
Business intelligence    
Macro-economische bedrijfsomgeving 
Onderzoeksmethoden voor 
bedrijfskundigen I 
Onderzoeksmethoden voor 
bedrijfskundigen II 
Onderzoeksmethoden voor 
bedrijfskundigen III     
Privaatrecht 
Statistiek voor bedrijfskundigen II 
Wiskunde voor bedrijfskundigen I 
Wiskunde voor bedrijfskundigen II 
Human resource management 
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INSTROOM BA BEDRIJFSMANAGEMENT: 
MARKETING

3
5

Financiële markten en producten 
Ondernemingsfi scaliteit 

INSTROOM BA BEDRIJFSMANAGEMENT: 
FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

4
5

Marketing management 
Ondernemingsfi scaliteit 

INSTROOM BA BEDRIJFSMANAGEMENT: 
ACCOUNTANCY – FISCALITEIT 

4
3

Marketing management 
Financiële markten en producten 

ANDERE INSTROOM

4
3
5

Marketing management 
Financiële markten en producten 
Ondernemingsfi scaliteit 

59

60

58

63



SCHAKELPROGRAMMA 
BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT

De opleiding Bestuurskunde en Publiek 
Management vormt polyvalente mensen die 
de inzichten en vaardigheden hebben om in 
de	 hedendaagse	 publieke	 en	 social-profi	t-
sector een modern bestuur te garanderen. 
Correct omspringen met juridische regels, 
de structuur en de werking van de politiek 
beheersen, inzicht hebben in de bedrijfs-
economische	 en	 fi	nanciële	 werking	 van	
publieke	 en	 social	 profi	t-instellingen,	 een	
organisatie kunnen managen, zijn slechts 
enkele aspecten die in de opleiding aan 
bod komen. 

Het schakelprogramma besteedt aandacht 
aan vakken die je onvoldoende hebt gezien
aan de hogeschool of die nu vanuit een 
meer wetenschappelijk en theoretisch 
perspectief worden aangebracht. 

In de masteropleiding is er aandacht voor 
de domeinen die belangrijk zijn voor een 
manager	 van	 een	 publieke	 of	 social	 profi	t	
organisatie, zodat je later ook een leiding-
gevende functie kan uitoefenen. 

Meer informatie over deze opleiding?
Ga naar https://www.ugent.be/

schakelprogramma-bpm
of scan de QR-code. 

SCHAKELPROGRAMMA
BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK 
MANAGEMENT → 63 SP
Inleiding bestuurskunde 
Beleidskunde [en]
Publiek management [en] 
Grondwettelijk recht voor 
bestuurskundigen 
Onderzoeksmethoden kwalitatief 
Onderzoeksmethodologie 
Inleiding micro-economie 
Publieke economie 
Inleiding tot accounting voor not-for-
profi t en publieke sector 
Publieke fi nanciën 
Centrale besturen 
Lokale besturen 
Nonprofi t management 
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SCHAKELPROGRAMMA 
BUSINESS ECONOMICS

In het programma Business Economics 
maken studenten kennis met de 
belangrijkste functionele aspecten van 
de bedrijfswereld. Hoe run je een bedrijf?
Hoe	 fi	nancier	 je	 het?	 Hoe	 rapporteer	 je	
inkomsten en uitgaven? Hoe verkoop 
je goederen en diensten? Bij Business 
Economics ligt de nadruk op de binnenkant 
van het bedrijf en zijn werking. 

Het schakelprogramma besteedt aandacht 
aan hoofdvakken die je onvoldoende hebt 
gezien aan de hogeschool of die nu vanuit 
een meer wetenschappelijk en theoretisch 
perspectief worden aangebracht. Er is extra
aandacht voor wiskundige en statistische
vakken. 

De Engelstalige masteropleiding Business
Economics is modulair opgebouwd. De 
opleidingsonderdelen zijn gebundeld in vier 
modulaire blokken van elk zes lesweken. Per 
blok heb je twee vakken wat jou toelaat om
de leerstof meer gefocust en diepgaand 
te verwerken. Op het eind van elk blok 
heb je examens van de twee afgelopen 
vakken. 

In de master kan je kiezen tussen drie
afstudeerrichtingen: 
• Marketing
• Corporate Finance
• Accountancy

SCHAKELPROGRAMMA
BUSINESS ECONOMICS → 58 SP
Wiskunde I(A) 
Wiskunde I(B) 
Statistiek I(A) 
Statistiek I(B) 
Wiskunde II (A) 
Financiële wiskunde A 
Statistiek II 
Micro-economie 
Organisatietheorie [en] 
Bedrijfsfi nanciering [en] 
Onderzoeksmethoden II 
Productie- en logistiek beleid [en] 
Informatiesystemen [en]
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Ga naar https://www.ugent.be/
schakelprogramma-tew

of scan de QR-code . 

Meer informatie over deze opleiding?



SCHAKELPROGRAMMA 
ECONOMICS

De master in Economics is een brede 
opleiding die de werking van de globale 
economie bestudeert. Alle economische 
actoren en hun onderlinge interactie komen 
aan	 bod:	 gezinnen,	 bedrijven,	 fi	nanciële	
instellingen, overheid en  het buitenland. 
In essentie bestudeert de opleiding 
Economics hoe die actoren economische
keuzes maken (consumeren, produceren,
arbeid verrichten, investeren en beleggen,
invoeren, uitvoeren …), wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de samenleving en 
hoe problemen in dat verband het
best worden opgelost. 

Het schakelprogramma besteedt aandacht 
aan hoofdvakken die je onvoldoende hebt 
gezien aan de hogeschool of die nu vanuit 
een meer wetenschappelijk en theoretisch 
perspectief worden aangebracht. Er is extra 
aandacht voor wiskundige, methodologische
en statistische vakken. 

De Engelstalige masteropleiding reikt
jou een gevorderd inzicht aan in
economische theorieën, modellen en 
technieken. Dat inzicht kan je gebruiken voor
het analyseren en evalueren van complexe
maatschappelijke vraagstukken m.b.t. de
interacties en gedragingen tussen
economische actoren. 

SCHAKELPROGRAMMA
ECONOMICS
Wiskunde I(B) 
Statistiek I(A) 
Statistiek I(B) 
Wiskunde II (A) 
Kwantitatieve economische analyse [en]
Statistiek II 
Micro-economie 
Macro-economie 
Bank- en fi nanciewezen 
Econometrie [en] 
Internationale economie 
Arbeidseconomie 
Milieu-economie 
Monetaire economie 

4
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Ga naar https://www.ugent.be/
schakelprogramma-ew of scan de 

QR-code . 

Meer informatie over deze opleiding?

→ 63 SP



VEELGESTELDE VRAGEN

• Hoe kan ik mij voorbereiden op de  
  wiskundige vakken?
• Wanneer zijn er vakantiecursussen 
  wiskunde?
• Kan ik werken en studeren combineren?
• Kan ik starten in februari?
• Is een schakelprogramma haalbaar? 
• Kan ik vrijstellingen krijgen?

Een antwoord op onze vaak gestelde 
vragen kan je vinden op 
https://www.ugent.be/eb/faq.

INFODAGEN
Raadpleeg https://www.ugent.be/eb/

infomomenten voor het tijdstip en schrijf

je online in. 

 

  

CONTACTGEGEVENS
Bijkomende vragen over een schakel-

programma?	Richt	jouw	specifieke	vraag	

tot de trajectbegeleidsters van de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

traject.eb@ugent.be 

De informatie in deze brochure 
is bijgewerkt tot 1 februari 2023. 

Opmaak: Dienst communicatie - Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde 

Fotografie: © Sara Ego en  
© Christophe Vander Eecken



VOLG DE FACULTEIT ECONOMIE EN 
BEDRIJFSKUNDE OP: 
www.ugent.be/eb 
www.facebook.com/UGentFEB 
@UGentFEB


