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ACCOUNTANCY

WAAROM ACCOUNTANCY
►    Je hebt een kritische blik, cijfermatig inzicht 

en analytisch vermogen.
►    Je bezit goede sociale vaardigheden en 

een groot doorzettingsvermogen.
►    Je vindt economie en wiskunde leuk.

STUDIEPROGRAMMA
Het eerste jaar volg je een gezamenlijke
propedeuse met de opleiding Fiscaal Recht en
Economie. In dit jaar krijg je vakken zoals
Belastingrecht, Boekhouden, Externe Verslag-
geving en Taalvaardigheid (Nederlands en Engels).
Ook wordt aandacht besteed aan het beroep van
Accountant. Na het eerste jaar ga je dieper in op
accountantstheorie en praktijk. Je houdt je bezig
met administratieve dienstverlening, controle-
werkzaamheden, de behartiging van fiscale
belangen van een cliënt en advisering van
financieel economische vraagstukken. Door de
keuze van je stage kun je een meer persoonlijke
invulling geven aan je opleiding. Je rondt je studie
af met het uitvoeren van een afstudeeronderzoek
in de praktijk.
Belangrijkste vakken: Administratieve organi-
satie, Controlebeginselen en Externe Verslag-
geving. Daarnaast volg je vakken als: Belasting-
recht, Management Accounting, Management en
Organisatie, Bedrijfseconomie, Engels, Levens-
verzekeringswiskunde en Statistiek. Ambitieuze
studenten kunnen aanvullende onderwijs-
programma's volgen, waaronder een doorstroom-
programma in samenwerking met de UvA. In het
vervolgtraject levert dat een half jaar tijdwinst op.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Met je bachelordiploma Accountancy kun je aan
de slag in financieel-administratieve functies in het
bedrijfsleven. Je kunt terecht bij accountantskan-
toren, de overheid, non-profitinstellingen of in het
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bedrijfsleven. Maar eigenlijk is deze studie de
ideale voorbereiding op een vervolgopleiding tot
accountant-administratieconsulent (AA) of
registeraccountant (RA). Deze vervolgstudies
combineer je met een baan op een
accountantskantoor.

STUDIEBELASTING
►    42 lesweken per jaar. Gemiddeld 40 uur per

week, waarvan 18-20 lesuren (colleges,
projectbegeleiding en studiebegeleiding).

►    Overige uren worden besteed aan projecten,
onderzoek, opdrachten en zelfstudie
(voorbereiding lessen en tentamens).

►    60 studiepunten per jaar, 240 punten totaal.
►    Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
►    In het eerste jaar moet je bij de HvA minimaal

50 van de 60 studiepunten halen om door te
mogen naar het tweede jaar (BSA-norm).

TOELATINGSEISEN

Diploma mbo (niveau 4), havo of vwo. Kijk voor
de laatste informatie en de mogelijkheden als je
niet aan de toelatingseisen voldoet op hva.nl/ac.

TITEL
Bachelor of Science.

INSCHRIJVEN
Voor deze specialistische financiële opleiding zijn
meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen,
daarom vindt er decentraleselectie plaats. Je moet
je dan ook uiterlijk vóór 15 maart 2016
inschrijven via hva.nl/inschrijven. We adviseren je
om uiterlijk één maand voor de officiële deadline
je DigiD aan te vragen. Vergeet niet om je ook te
oriënteren op een alternatieve opleiding (zonder
selectie), voor het geval je niet wordt geselecteerd.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/ac
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/lotingstudies

CONTACT
@HvA_SV
studievoorlichting@hva.nl
020 599 5422
(op werkdagen 09.30 - 16.00 uur.)

HVA.NL/AC
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NATUUR & TECHNIEK

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

NATUUR &
GEZONDHEID

Economie of M&O

Geen aanvullende eisen

ECONOMIE &
MAATSCHAPPIJ

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ

Economie of M&O +
Wiskunde A of B

Geen aanvullende eisen
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De arbeidsmarktcijfers geven een gemiddelde weer van alle soortgelijke opleidingen in

Nederland.

STUDIE IN CIJFERS
Een goede voorbereiding op je
studiekeuze is belangrijk. Het
schema Studie in Cijfers geeft zo
objectief mogelijk basisinformatie
over voltijdopleidingen. Naast het
cijfer van de HvA-opleiding vind
je, indien beschikbaar, ook de
landelijke score. Zo krijg je op een
snelle en herkenbare manier een
beeld van de opleiding en kun je
opleidingen met elkaar
vergelijken.

Op hva.nl/hulpbijstudiekeuze en
studiekeuze123.nl vind je
studiekeuzetips en hulpmiddelen.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gebouw Fraijlemaborg

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam Zuid-Oost
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