Postgraduaat

Meer info
www.kdg.be/postgraduaat-customs

Info op maat
Mail ilse.vanvlierberghe@kdg.be

Inschrijven
www.kdg.be/schrijf-in
www.kdg.be/postgraduaat-customs
www.portilog.be

Infodagen 2018

Cross-Functional
Customs Management

Za 10 maart, van 10 tot 17 u.
Za 21 april, van 11 tot 16 u.
Za 23 juni, van 13 tot 17 u.
Do 6 september, van 17 tot 20 u.
Onze infodagen vinden plaats op
verschillende campussen. Check
www.kdg.be/alle-infodagen
om te weten waar naartoe.

Postgraduaat
Een wereld zonder grenzen? Daar zijn we nog lang niet.
Douaneprocessen zijn een dagelijkse uitdaging voor bedrijven.
Dankzij dit postgraduaat word jij een expert in deze materie.
Het gevolg? Je nieuwe kansen en doorgroeimogelijkheden zijn …
grenzeloos.

Campus Groenplaats
Nationalestraat 5
B-2000 ANTWERPEN
+32 3 613 16 00
info.heb@kdg.be

www.kdg.be/postgraduaat-customs

Filip Williotstraat 9
B-2600 BERCHEM
kareldegrotehogeschool
#kdghogeschool
@kdghogeschool
Gedrukt is gedrukt: aan deze folder
kunnen we geen letter meer veranderen.
Maar onze opleidingen staan niet stil.
For realtime info, check
www.kdg.be/opleiding.

Verantwoordelijke uitgever: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 ANTWERPEN

ALM Berchem

Karel de Grote
Hogeschool

Cross-Functional
Customs Management
Van student …
Experts uit de sector vertellen je hoe
je douaneprocessen en -procedures
analyseert én optimaliseert. Je verdiept
je in de finesses van de douane-,
accijns- en btw-wetgeving. Je leert hoe
je douanerisico’s herkent, beheerst
en afdekt. Geen enkel detail blijft
onbesproken – zodat jij je in één jaar
bijschoolt tot een absolute topexpert.

Je neemt deel aan workshops over
douane-entrepots en AEO. Je bezoekt
de Wereld Douane Organisatie (WCO)
en het European Anti-fraud Office
(OLAF) in Brussel. Je bewijst je kennis
met een eindproef, onder begeleiding
van een coach.
De opleiding komt tot stand door
een samenwerking tussen Portilog
en Karel de Grote Hogeschool, twee
toonaangevende instituten op het
vlak van logistiek en douane.

… tot professional
Je diploma voert je naar een
sleutelpositie in de logistieke, maritieme
en douanesector. Maar ook voor
industriële en productiebedrijven bied
je een unieke meerwaarde. Met je
grondige kennis van douane-, accijns-

en btw-wetgeving ben je in staat
om vraagstukken in deze materies
op te lossen én mogelijke risico’s te
herkennen. De efficiëntiewinsten die
je daarmee realiseert, blijven nergens
onopgemerkt.

Voor wie?
In principe heb je een bachelor- of
masterdiploma in Logistiek Management
nodig om deze opleiding te starten.

Dan ben je ook meer dan welkom.
Kom langs voor een intakegesprek, dan
schatten we je slaagkansen haarfijn in.

Volgde je een aantal relevante
lesmodules bij Portilog en/of kan je
relevante beroepservaring aantonen?

Daarnaast ben je analytisch en proactief
ingesteld, integer, stressbestendig en
communicatievaardig.

In de praktijk
Je voltooit in één jaar deze opleiding van twintig studiepunten. Je lessen zijn
’s avonds, behalve de workshops en bedrijfsbezoeken. Je hebt les op campus
Groenplaats en in het ALM in Berchem.
De examens zijn netjes verspreid over het academiejaar. Naast mondelinge en
schriftelijke examens presenteer je je eindproef voor een professionele jury.
Het precieze inschrijvingsgeld voor volgend academiejaar vind je op
www.kdg.be/postgraduaat-customs.

