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VERBREDENDE MASTERS
Een verbredende master heeft als doelstelling je economische kennis te 
verruimen. Een verbredende opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma 
dat je onderdompelt in de basisbegrippen en -inzichten van de (bedrijfs)economie 
en een master die jou een breder perspectief biedt in het domein (bedrijfs)economie. 

Troeven van een verbredende master
1. Na een niet-economische vooropleiding, krijg je de essentie van de economische 

principes mee.
2. Je begrijpt en interpreteert actuele en maatschappelijke thema’s beter dankzij het 

economische referentiekader.
3. Je kan, indien gewenst, de opleiding in één jaar afwerken. 
4. Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen krijgen.
5. Het onderwerp van je masterproef kies je in overleg met je promotor.
6. Je springt uit boven andere sollicitanten met dezelfde vooropleiding. Het is een 

extra troef die je toekomstige werkgever kan overtuigen.
7. Je krijgt de kans om sneller door te groeien binnen een organisatie of bedrijf. 

Toelatingsvoorwaarden tot een verbredende master

Ga naar https://www.ugent.be/eb/toelatingsvoorwaarden-vbp of scan onderstaande 

QR-code. 

De verbredende masters zijn toegankelijk voor studenten die beschikken 
over een academische bachelor en/of master. Je volgt een voorbereidings-
programma dat je kan combineren met (een deel van) de master.  
Heb je reeds een economische master? Dan kan je soms rechtstreeks 
toegang krijgen tot de master. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden tot onze verbredende masters?



ALGEMENE ECONOMIE

In de masteropleiding Algemene Economie bestudeer je het gedrag van organisa-
ties, gezinnen, bedrijven, overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen 
ze handelen en interageren. Je verdiept je in de internationale economische relaties 
tussen landen en de effecten van globalisering, alsook in de bronnen
van economische groei en recessies, de fi nanciële markten en de gevolgen
van een fi nanciële instabiliteit (bv. de bankencrisis of de eurocrisis). Ook het 
begrotingsbeleid van de federale overheid en het monetaire beleid van
de Europese Centrale Bank zijn belangrijke topics. Tot slot is er ook aandacht
voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de aanpak van milieuproblemen en 
het bijhorende milieubeleid.  

Meer informatie over 
deze opleiding?

Ga naar https://www.ugent.be/eb/
algemene-economie of scan de 

QR-code. 



VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 
ALGEMENE ECONOMIE
DOMEINSPECIFIEKE OPLEIDINGS-
ONDERDELEN

27

Economie 
Markten en prijzen 
Conjunctuur en groei 
Financiële markten en instellingen 
Methodologie van het algemeen 
economisch onderzoek

5
6
6
5
5

MASTERPROGRAMMA 
ALGEMENE ECONOMIE

→ 60 SP
ALGEMENE VAKKEN 24

Economische globalisering [en] 
Milieu-economie en -beleid 
Arbeid en tewerkstelling 
Monetaire theorie en beleid

6
6
6
6

KEUZEVAKKEN 18

Institutionele economie [en] 
Internationale handel en migratie [en] 
Milieu- en energiebeleid [en] 
Ontwikkelingseconomie [en] 
Economische analyse van financiële 
markten [en] 
Monetair beleid [en] 
Beleggingsleer [en] 
Publieke economie [en] 
Begrotingsbeleid [en] 
Micro-economie: beslissingstheorie 
Macro-economie: conjunctuur, innovatie 
en groei 
Econometrie
Microeconometrie [en] 
Economische analyse van banken [en] 
Landbouw- en voedingseconomie 
Transporteconomie 
Ontwikkeling van de economische 
wetenschap 
Europese economische integratie [en] 
Economische analyse van migratie [en] 
Openbare financiën 
Rechtseconomie 
Geografie van de onderneming 
Stedelijke en regionale economie 
Programmeren 
Leer ondernemen 
Duurzaamheidsdenken 
Context en nuance. Kritisch reflecteren 
over actuele thema’s

6
6
6
5
6

6
6

 6
6
6
6

6
3
6
6
6
6
5
5
6
5
3
5
6
5
3
5
6

MASTERPROEF 18



BEDRIJFSECONOMIE: BEDRIJFSECONOMIE

In de masteropleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je 
kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stellen bepaalde 
doelstellingen te bereiken. Je bestudeert de functionele aspecten van een 
organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, de 

Meer informatie over deze 
opleiding?

Ga naar https://www.ugent.be/eb/
bedrijfseconomie of scan de 

QR-code.  

Na deze opleiding heb je oog voor 
economische opportuniteiten en 
ondernemerschap en begrijp je
de maatschappelijke implicaties
van bedrijfseconomische 
beslissingen. 

fi nanciering, de fi nanciële 
rapportering, de administratieve
organisatie, het personeelsbeleid,
de productie en verkoop van
goederen en diensten en de rol 
van het management. 



VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 
BEDRIJFSECONOMIE:  
BEDRIJFSECONOMIE → 25 SP
Economie (A) 
Economie (B) 
Marketing management 
Onderzoeksmethodologie 
Inleiding tot financiële rapportering en  
boekhoudtechniek

4
5
6
6
4

MASTERPROGRAMMA 
BEDRIJFSECONOMIE:  
BEDRIJFSECONOMIE → 60 SP
ALGEMENE VAKKEN 6
Algemeen beheer 6

AFSTUDEERVAKKEN BEDRIJFS-
ECONOMIE
Kostenberekening en -analyse 
Financieel management [en] 
Financieel - economische actualiteit

6
6
6

KEUZEVAKKEN BEDRIJFSECONOMIE 21
MODULE BELEIDSINFORMATICA EN OPERATIONEEL BEHEER

MODULE ACCOUNTING

Audit [en] 
Beheerscontrole [en] 
Onderzoeksmethoden in accountancy [en]

6
6
6

MODULE BEDRIJFSFINANCIERING

Waardering en risicomanagement [en]
Onderzoeksmethoden in bedrijfs-
financiering [en]

6
6

MODULE MARKETING EN PERSONEELSBELEID

Consumentengedrag [en] 
Industriële en internationale marketing [en] 
Marketingcommunicatie [en] 
Onderzoeksmethoden in marketing:  
marktonderzoek [en] 
Human resource management

6
3
6
6

3
MODULE ONDERNEMERSCHAP

Inleiding tot ondernemerschap [en] 
Inleiding tot ondernemingsrecht 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Innovatiemanagement [en]

3
3
6
3

MODULE DIENSTMANAGEMENT

Het ontwerpen van diensten 
Implementatie van diensten

6
6

MASTERPROEF BEDRIJFSECONOMIE 15

18

Innovatiemanagement [en] 
Projectmanagement [en] 
Entreprise architecture [en]

3
6
4



Het vakgebied fi scaliteit wint elke dag aan belang, niet in het 
minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en 
verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer
wordende wetgeving. De opleiding is gericht op het uiteenrafelen en
analyseren van deze complexe materie. Ze integreert daartoe het juridische 
denkpatroon en bedrijfseconomische inzichten, in een dynamische optiek en actuele 
achtergrond. 

Meer informatie over deze opleiding?

Ga naar https://www.ugent.be/eb/
fi scaliteit of scan de QR-code.  

BEDRIJFSECONOMIE: FISCALITEIT

Na deze specialistische opleiding ben je in staat om complexe fi scale 
vraagstukken, zowel op nationaal als internationaal niveau, op een correct 
wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren om zo tot creatieve 
oplossingen of antwoorden te komen. Je kan correct en gefundeerd 
fi scaal advies formuleren. 

Op basis van de master Bedrijfseconomie: Fiscaliteit word je vrijgesteld voor het 
toelatingsexamen van belastingsadviseur.  



VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 
BEDRIJFSECONOMIE:  
FISCALITEIT

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

Economie (A) 
Economie (B) 
Accounting (A) 
Accounting (B) 
Financiële analyse van de onderneming 
Handels- en financiële verrichtingen 
Onderzoeksmethoden in de fiscale 
wetenschappen

4
5
4
4
3
4
3

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 49

Economie (A) 
Economie (B) 
Accounting (A) 
Accounting (B) 
Financiële analyse van de onderneming 
Handels- en financiële verrichtingen 
Onderzoeksmethoden in de fiscale 
wetenschappen 
Fiscaliteit 
Verbintenissenrecht 
Sociaal recht 
Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht

4
5
4
4
3
4
3

5
6
6
5

MASTERPROGRAMMA 
BEDRIJFSECONOMIE:  
FISCALITEIT → 60 SP
ALGEMENE VAKKEN 4

AFSTUDEERVAKKEN FISCALITEIT 41

MASTERPROEF FISCALITEIT 15

27

Algemeen beheer 4

Grondige studie: personenbelasting
Grondige studie: vennootschapsbelasting
Grondige studie: BTW-wetgeving
Internationale en Europese fiscaliteit
Lokale en regionale belastingen
Fiscale procedure
Registratie- en successierechten
Deontologie
Grondige studie boekhoudrecht
Fiscale planning en strategie

6
6
6
3
3
3
3
3
5
3

Bachelor in de rechten

(ANDERE ACADEMISCHE INSTROOM)

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 31

Economie (A) 
Economie (B) 
Fiscaliteit 
Verbintenissenrecht 
Sociaal recht 
Vennootschappen en verenigingen

4
5
5
6
6
5

Bachelors economische wetenschappen, toegepaste 
economische wetenschappen: handelsingenieur en 
handelsingenieur in de beleidsinformatica



VEELGESTELDE VRAGEN
Krijg ik vrijstellingen in het voorbereidingsprogramma en/of de master?
Dat kan indien je reeds inhouden van bepaalde vakken gezien hebt in jouw 

vooropleiding. Meer informatie over de aanvraagprocedure en een lijst met 

vaak aangevraagde vrijstellingen uit het verleden (ter inspiratie) vind je op

https://www.ugent.be/eb/vrijstellingen. 

Kan ik een verbredende master volgen als werkstudent? 

We zijn een opleiding in dagonderwijs waardoor werken en studeren niet evident is. 

Wie dit wenst te combineren moet voorzien in de nodige flexibiliteit en rekenen op een 

verlenging van de duurtijd van de opleiding. Een goede motivatie is noodzakelijk. 

Meer informatie vind je op  https://www.ugent.be/eb/werkstudent.  

INFODAGEN
Raadpleeg https://www.ugent.be/eb/infomomenten voor het tijdstip en schrijf

 je online in.  

CONTACTGEGEVENS
Bijkomende vragen over een verbredende master? 

Richt jouw specifieke vraag tot de trajectbegeleidsters van de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde: traject.eb@ugent.be

Kan ik instappen in het 2de semester?

Het is mogelijk om in het 2de semester in te stappen, echter is er geen 

specifiek traject voorzien. Vaak bouwen de 2de semestervakken verder

op 1ste semestervakken. Je dient voor elk 2de semestervak na te gaan of je 

beschikt over de gevraagde voorkennis. Uitgebreide informatie

op: https://www.ugent.be/eb/nl/student/instap-2de-semester-1. 



TAKE YOUR NOTES HERE



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


