
Introductie tot de financiële wereld
DOELSTELLINGEN

Nieuw in de financiële sector? Je hebt nood aan een grondige basiskennis over de
financiële instellingen en producten. Of misschien ben je al enkele jaren actief? Dan
wens je waarschijnlijk je horizon te verbreden.

Deze opleiding kan dienen als voorstudie bij een meer gevorderde of
gespecialiseerde opleiding in een bepaalde materie of als brede algemene
kennisverwerving van het bankwezen op zich. Aan de hand van vijf interactieve
modules leer je de banksector kennen, zowel in nationale als internationale context.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

je een duidelijk inzicht te geven in de activiteiten, producten en organisatie van
een bank;
je vertrouwd te maken met het regelgevend kader.

SAMENVATTING

Categorie:

Retail banking
Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Basic

Type opleiding:

E-learning

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 11
Verzekeringen: 1



Hypothecaire kredieten: 2
Consumenten kredieten: 2

Attestering:

600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door
iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over de activiteiten,
producten en organisatie van een bank.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie). Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA

Inhoud

Module 1 – Functies van de banken (duurtijd 1u - bijscholingspunten: 1p/u bank -
0,5 p/u verzekeringen)

Geld als motor van de bancaire wereld
Het financieel landschap
De organisatie van de banken
De evolutie van de rol van de banken naar de toekomst

Module 2 – Bankproducten en diensten

Deze module bestaat uit 3 submodules.

1. Dagelijks bankieren, spaar- en depositoproducten (duurtijd 2u -
bijscholingspunten: 2p/u bank )

De zichtrekening
Spaar- en depositoproducten
Betaalverkeer
Betaalmiddelen
De toekomst van het betaalverkeer

2. Bancaire beleggingsproducten (duurtijd 2u - bijscholingspunten: 2p/u bank -



0,5 p/u verzekeringen)
De verschillende financiële markten
De financiële instrumenten op de kapitaalmarkt
Instellingen voor collectieve beleggingen
Afgeleide producten
Bescherming van de consument

3. Kredietverlening aan particulieren (duurtijd 2u - bijscholingspunten: 2 p/u bank
- 2p/u hypothecaire kredieten - 2p/u consumentenkredieten)

Consumentenkrediet
Hypothecair krediet

Module 3 – Bankbeheer, risico’s en risicobeheer (duurtijd 1u - bijscholingspunten: 1
p/u bank)

Bankbeheer en de balans
Risicobeheersing voor kostencontrole
Soorten risico’s
Methodes voor risicobeheer

Module 4 – Interne organisaties: bouwstenen (duurtijd 1u - bijscholingspunten 1p/u
bank)

Bankbestuur en bestuursorganen
Bankactiviteiten bepalen de organisatiestructuur
Distributiekanalen
Outsourcing van diensten

Module 5 – Prudentieel toezicht op de banksector en bescherming van de
consument (duurtijd 2u - bijscholingspunten: 2p/u bank)

Prudentieel toezicht
Ondersteunende instellingen en diensten
Beroepsverenigingen en ombudsdiensten
Internationale instellingen
Beschermingsmaatregelen voor de consument

Praktische informatie

Duurtijd: 11u (elke module heeft een duurtijd van 1 tot 2u, zie hierboven voor een
concreet overzicht)

Extra info:

Deze e-learning bestaat uit 5 verschillende modules met elk een ander thema. Elke
module bestaat uit een interactieve module met een mix van theorie, schema’s en
oefeningen en een bijhorende test. Aan elke test zijn bijscholingspunten verbonden
(in totaal kun je 11 punten bank behalen, 2 punten in hypothecaire kredieten en 2
punten in consumentenkredieten, 1 punt in verzekeringen).



METHODOLOGIE

Een ‘E-learning’ is 100% zelfstudie. Je logt individueel in op het MyFA leerplatform
en verwerkt op eigen tempo leerinhoud die je aangeboden wordt via een
interactieve presentatie. Je kan deze online training volgen waar, wanneer en zo
vaak je maar wil. Het lesmateriaal bestaat uit een digitale format met tekst, video,
afbeeldingen, animaties, testvragen en/of verwijzingen naar relevante documenten
en/of websites.

Type opleiding:

E-learning: Je krijgt toegang tot een interactieve module met theorie,
oefeningen en casussen.
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