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Alumni & Friends Actuariaat Leuven
Beste vrienden,
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie graag – naar goede gewoonte - op de hoogte
van het reilen en zeilen van de actuariële onderzoeksgroep aan onze Alma Mater KU
Leuven. Ditmaal brengen wij u een korte toelichting over de hervorming van onze
Masteropleidingen van twee éénjarige masters naar één tweejarige actuariële
opleiding.
Ook nemen wij hier de gelegenheid te baat om U in te lichten over de concrete
toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van onze
vriendenkring.
Last but not least, achteraan deze brief vindt u de uitnodiging voor ons volgende
jaarevent dat opnieuw zeer bijzonder zal zijn, gratis toegankelijk blijft en zal
plaatsvinden op maandag 10 september 2018 om 17u30 :
SAVE THE DATE!

Vernieuwde actuariële opleiding aan KU Leuven gaat van start in
september 2018
Vanaf academiejaar 2018-2019 lanceert KU Leuven de nieuwe opleiding MSc in
Actuarial and Financial Engineering (in het Engels) / MSc in de actuariële en financiële
wetenschappen (in het Nederlands). De opleiding wordt de nieuwe Leuvense
aanvliegroute naar loopbanen in actuariaat of risk, georganiseerd en gecoördineerd
door
de
onderzoeksgroep
Insurance
van
de
Faculteit
Economie
en
Bedrijfswetenschappen (FEB), in samenwerking met professoren van het departement
Wiskunde en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van KU Leuven.

Onder : twee foto's uit het jaarverslag ASTIN 2017/18, voorgesteld op ICA Berlijn.
(links) Paul Embrechts en collega's op het ASTIN Colloquium 2017 in Panama. Paul Embrechts gaf op
30/5/2018 zijn afscheidscollege aan ETH Zurich https://www.video.ethz.ch/speakers/lecture.html
(rechts) Jan Dhaene met studenten actuariaat in Cotonou, Benin, project gesteund door ASTIN
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Deze vernieuwde tweejarige opleiding vervangt de bestaande éénjarige programma’s
(met name: Master in de Verzekeringen en MSc in Financial and Actuarial Engineering).
Uiteraard gaat de lancering van de nieuwe tweejarige opleiding samen met een
inhoudelijke actualisering. Het nieuwe curriculum is opgebouwd aan de hand van plichten keuzevakken rond vijf pijlers: (1) actuarial engineering (life en health), (2) actuarial
engineering en data science voor non-life, (3) risk engineering, (4) financial engineering
en (5) regulation. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid een stage te integreren
in hun opleiding, kunnen zij een semester doorbrengen aan een buitenlandse
universiteit, of een uitwisseling in België inbouwen via het opnemen van actuariële
vakken aan UCL of ULB.
https://www.kuleuven.be/brochures/assets/feb_financial_actuarial_engineering
https://feb.kuleuven.be/eng/prospective-students/master-of-actuarial-and-financial-engineering

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Ook onze vriendenkring A&F neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer
ter harte en respecteert deze regelgeving ter zake. Concreet betekent dit voor u dat
wij, met uitsluiting van alle andere gegevens, enkel volgende gegevens over u beheren:
uw naam, uw voornaam, uw mailadres dat gebruikt wordt voor verzending van onze
nieuwsbrief en de uitnodiging op het jaarlijks event, en het jaar van afstuderen als
actuaris aan KU Leuven. Wij beheren deze gegevens op basis van uw uitdrukkelijke
toestemming.
U heeft het recht om deze gegevens ten allen tijde te raadplegen, te verbeteren of te
laten schrappen. In voorkomend geval, volstaat het om een mail te richten aan de
ledenadministratie friendsactuariaat@kuleuven.be waarna alle nodige stappen
onmiddellijk zullen worden ondernomen om deze data in overeenstemming te brengen
met uw wensen. Meer informatie over de werking van onze vereniging vindt U op onze
website : www.friendsactuariaatleuven.be
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UITNODIGING JAAREVENT
Hierbij nodigen wij jullie, onze alumni & friends, graag uit op de jaarbijeenkomst 2018
van onze vereniging. Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. Mochten jullie
afgestudeerden kennen van het Actuariaat KU Leuven die deze nieuwsbrief niet hebben
ontvangen, stuur deze nieuwsbrief en uitnodiging dan gerust door.
Het programma van dit jaar is bijzonder : Het jaarevent is deze keer een CEOevent binnen de prestigieuze 4th European Actuarial Journal Conference, die na
succesvolle edities in Lausanne, Wenen en Lyon, in 2018 te Leuven plaatsvindt aan de
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van 9 tot 11 september.
http://www.eaj2018.org
Tijdens dit CEO-event zullen dhr. Bart Desmet (CEO Ageas) en dhr. Johan Thijs (CEO
KBC Group) hun visie delen over de "Future of Insurance and the next generations of
actuaries in Business, Academia and Education". Wij zijn bovendien ook fier te mogen
aankondigen dat beiden hebben aanvaard om de titel van "Verdienstelijk KU Leuven
actuaris" in ontvangst te nemen van Alumni & Friends Actuariaat Leuven, in
aanwezigheid van Rector Prof. Dr. Luc Sels van KU Leuven.
Leden van Alumni & Friends Actuariaat Leuven kunnen gratis registreren voor
het CEO event via volgende link: https://www.kuleuven.be/register/eaj-2018registration-tool-for-alumni-actuariaat-friends/step1.

Naast het CEO event kunnen A&F leden ook inschrijven voor het gala diner aan
een gereduceerde prijs.
PRAKTISCHE INFORMATIE :
Waar : het STUK- Huis voor Dans, Beeld en Geluid , auditorium - Naamsestraat 96,
3000 Leuven
Wanneer : 10 september 2018, verwelkoming vanaf 17u00, aanvang 17u30 –
einde rond 19u30.
U kan betalend parkeren in de Parking Heilig Hart, Naamsestraat 102c, Leuven (5
minuten wandelafstand) of in de Parking Ladeuze, Ladeuzeplein, Leuven (10 minuten
wandelafstand).
Deelname is gratis maar inschrijving is noodzakelijk.
Wij behouden ons het recht voor om de inschrijvingen vroegtijdig af te sluiten indien
dit noodzakelijk zou zijn.
Neem gerust contact op met ons indien u vragen en/of opmerkingen heeft.
Wij staan open voor overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Jan Dhaene & Dominique Beckers, namens Alumni & Friends
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