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1. Verwachte aanvangscompetenties 
a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. 
 
Om dit (opleidingsonder)deel in optimale omstandigheden aan te vatten, is het aangewezen dat 
de student de kennis, vaardigheden en attitudes, aangeleerd in de volgende (delen van) 
opleidingsonderdelen van de opleiding actief kan inzetten. 
 
b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende 
aanvangscompetenties: 
 

 

 
2. Doelstellingen 
a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding: 
NVT 
b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau 
 
c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel: 

- Artsen in een beperkte tijd vertrouwd maken met een aantal essentiële 
bedrijfseconomische kennisdomeinen (strategische, juridische en financiële) voor wie 
beleidsverantwoordelijkheid wil opnemen 
 

 Weten hoe en waarom: Kennis opzoeken, actualiseren, verworven kennis aanwenden in eenvoudige     
cognitieve opdrachten 
 
3. Leerinhoud 
 
De juridische context 
Algemeen beleid 
Financiële informatie en beleid 
 

 
4. Leertrajecten en onderwijsmethoden 
 

Een reeks van interactieve sessies , waarbij de theorie wordt geïllusteerd met praktijkvoorbeelden en 
oefeningen 
  
5. Studie- en verwerktijd 
Studiepunten: 5  
* Definitie Studiepunt: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of 
elk opleidingsonderdeel uit te drukken. 



ECTS-fiche 

Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren 
voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 
Contacturen: 59,50  
Studeertijd en examen:   
Overzicht Opdrachten / Stages: 70 

 
6. Evaluatiemodaliteiten 
Eerste zittijd 
 
Het schrijven van een paper en deze verdedigen voor een jury van minstens een 2-tal 
gastdocenten. In de paper behandelt de examinandus één of meerdere items van de gekozen 
module tegen de achtergrond van de eigen professionele praktijk. De examinandus heet de 
keuze mbt de wijze waarop de programma-items aan de eigen professionele ervaring worden 
gerelateerd. De paper kan betrekking hebben op een probleemgerichte analyse (adhv één of 
meer behandelde items) van een facet van de bedrijfssituatie. De bijdrage kan echter evenzeer 
een voorstel tot optimalisering van die situatie bevatten, een toepassing betreffen, enz… 
 
Tijdens het examen wordt de inhoud van de paper toegelicht en verdedigd voor de jury. 
 
Een kandidaat slaagt wanneer hij minstens 50% behaalt. 
 
Tweede zittijd 
Idem 

 
7. Studiemateriaal 
Verplicht studiemateriaal 
Boeken en syllabi van de opleiding 
 
Aanbevolen literatuur 
Literatuurlijsten in de syllabi van de opleiding 
 
 
Overig didactisch material 
 

 
8. Flexibiliteit 
 
NVT 


