Handboeken Financie- en verzekeringswezen
Personenverzekeringen 1

Inkijken: https://universitas.be/boeken/deferme-individuelelevensverzekering-cover.html

Personenverzekeringen 1

Inkijken: https://universitas.be/boeken/defermeann-ziekteverzekering-cover.html

zaakverzekeringen

Inkijken: https://universitas.be/boeken/Brandverzekeringen.html

Schaderegeling

Inkijken: https://universitas.be/boeken/schaderegelingpracticum.html

Inleiding bank en beurs

Bank en beurs binnenstebuiten
Karin Bellon - Els Koolen - Kurt Kegels - Jacques Vanneste
Een up-to-date standaardwerk over de boeiende bank- en beurswereld voor studenten
en docenten van het hoger onderwijs. Maar het boek zal ook iedereen die professioneel
begaan is met deze materie, beslist aanspreken.
Bank en beurs binnenstebuiten is ook geschikt alszelfstudiemateriaal of
als naslagwerk voor al wie belangstelling heeft voor het studiedomein van de financiële
economie.
De inhoudsopgave is zo opgevat dat de lezer een selectie kan maken in functie van zijn
voorkennis en specialisatie. Sommige hoofdstukken kunnen zowel op een inleidend als
op een meer gevorderd niveau worden verwerkt. Om de stof extra inzichtelijk te maken,
kan de lezer online extra materiaal zoals oefeningen en actuele artikels raadplegen.

Inleiding boekhouden

Inkijken:https://school.vanin.be/het-systeem-van-dubbel-boekhouden-rekeningstelsel-2017.html

Engels

Inkijken: https://cld.bz/bookdata/8N5QLGe/basic-html/index.html#5

Recht en ondernemen

Inkijken: https://universitas.be/boeken/deferme-rechtondernemen.html

Zakelijke communicatie 1 & 2

Inkijken: https://www.acco.be/nl-be
Via de link kun je de titel van elk boek ingeven. Let wel op, we werken niet met die (papieren)
boeken, maar wel een digitale selectie daarvan. Zie uitleg hieronder.
De cursus Zakelijke communicatie 1 voor 1BM en Zakelijke communicatie 2 voor 2BM is een
zogenaamde Sofia course. Dat betekent dat er een digitale cursus wordt samengesteld met een
selectie van hoofdstukken uit de bovengenoemde handboeken. De student koopt daarvoor een
code aan die toegang geeft tot de course op het online leerplatform Sofia.
De prijs van die digitale cursus bedroeg in het academiejaar 2019-2020 voor 1BM ca. 30 euro en
voor 2BM ca. 20 euro.

Financiële Technieken 1FV

Financiële wiskunde
met toepassingen in Excel
Jacques Van Der Elst
Financiële wiskunde met toepassingen in Excel is een studieboek voor iedereen
die te maken krijgt met financiële berekeningen. De theorie wordt uitgelegd aan de
hand van uitgewerkte voorbeelden in Excel zonder daarbij de aandacht voor
commerciële begrippen te verliezen.
Komen onder meer aan bod:
enkelvoudige en samengestelde intrestberekening
disconto rekenen
 samenvoegen van kapitalen
 kredieten
 annuïteiten en levensverzekeringen



Dankzij de vele oefeningen en voorbeelden is een optimale kennisverwerving gegarandeerd.

Financiële Analyse

Goeman, L., Thijs, H. (2019). Financiële Analyse [Cursus]. Geel: Thomas More, Bachelor in
Bedrijfsmanagement.
Deze cursus Financiële Analyse wordt gratis ter beschikking gesteld voor de studenten via het
platform Canvas.

Frans 2
We gebruiken een eigen cursus en daarnaast:

Over het boek:
Erreurs (super) courantes is geen lijst van fouten met hun verbetering, maar een alternatief voor vergissingen die je dreigt te maken
vanuit het Nederlands.
• Omgangsvormen die je nooit in het Frans hebt geleerd. En waarvoor geen letterlijke vertaling bestaat. Een Franssprekende zal het niet
altijd zeggen zoals je het – misschien correct! – zou vertalen.
• Actuele uitdrukkingen die je nu nodig hebt.
• Uitspraak, wendingen, woorden die je ooit verkeerd hebt begrepen en in je geheugen geprent.
De opbouw vertrekt niet van de Franse norm, maar van de taalervaring van het Nederlands. Het boek bestaat dan ook uit woorden en
uitdrukkingen, waartegen de meerderheid van de Nederlandstaligen fouten maken. Daartegenover wordt een correct alternatief geboden
uit de gewone Franse taal. Alleen die Nederlandse wendingen worden opgenomen die, blijkens de lange onderwijservaring van de
auteurs en zeer vele collega’s, vergissingen in het Frans induceren. Zowel in de keuze van de items als van de gesuggereerde
leermethode zijn de ervaring en het realisme nooit ver weg: het is een handboek voor het dagelijks onderhoud van je Franse taaltuin.
Dankzij de opsplitsing in twee niveaus is onze totaal herwerkte ‘compagnon de route’ zowel bedoeld voor leerlingen uit het secundair
onderwijs als voor hogeschool- of universiteitsstudenten en zij die reeds in het bedrijfsleven actief zijn.

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Préface

Over de auteur(s):
Philippe CORNU, Hélène GROTHEN, Johan LAMOTE en Patrick CORNU hebben als docenten Frans een ruime didactische ervaring,
zowel in het hoger onderwijs als met taalcursussen op maat voor grote en kleine bedrijven.

Inkijken
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136265
https://www.pelckmans.be/grammaire-trajet-edition-revue-2018.html

