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FISCAAL RECHT EN ECONOMIE

WAAROM FISCAAL RECHT EN ECONOMIE
►    Je hebt inzicht in financiële zaken.
►    Je beschikt over goede taal- en

rekenvaardigheden.
►    Je hebt interesse in juridische zaken.
►    Je bent secuur.

STUDIEPROGRAMMA
Het eerste jaar volg je een gezamenlijke
propedeuse met de opleiding Accountancy. In dit
jaar krijg je vakken zoals Belastingrecht, Boek-
houden, Externe Verslaggeving en Taalvaardigheid
(Nederlands en Engels). Ook wordt er aandacht
besteed aan het beroep van Fiscalist. Na het
eerste jaar ga je dieper in op de theorie en
praktijk. Je leert hoe belastingaangiften en
(onderdelen van) jaarrekeningen opgesteld en
gecontroleerd moeten worden. Daarnaast
informeer je anderen over fiscale wet- en regel-
geving en krijg je inzicht in hoe je cliënten op
fiscaal gebied kunt adviseren en vertegen-
woordigen. Door de keuze van je minor (keuze-
programma) en stage geef je een meer persoon-
lijke invulling aan je opleiding. Via stages in het
tweede (bij de Belastingdienst) en derde jaar kom
je direct in aanraking met de praktijk. Je rondt je
studie af met een afstudeeropdracht.
Belangrijke vakken: Algemene Fiscale Wetgeving,
Engels, Bedrijfsadministratie, Estate Planning,
Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennoot-
schapsbelasting en Levensverzekeringswiskunde.
Ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen,
kunnen een aanvullend onderwijsprogramma
volgen.

TITEL
Bachelor of Business Administration.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als fiscaal specialist ben je in staat om

BIJ DE SPECIALISTISCHE, PRAKTIJK-

GERICHTE STUDIE FISCAAL RECHT

EN ECONOMIE (FRE) WORD JE

OPGELEID OM VOOR BEDRIJVEN EN

PARTICULIEREN BELASTING-

AANGIFTEN TE VERZORGEN. DENK

AAN INKOMSTENBELASTING,

ERFBELASTING, OMZET- EN/OF

VENNOOTSCHAPSBELASTING. NA

EEN STEVIG LEERPROCES IN DE

PRAKTIJK KUN JE DOORGROEIEN

NAAR BELASTINGADVISEUR.



belastingaangiften voor zowel bedrijven als
particulieren te verzorgen. Je kunt gaan werken
als aangiftespecialist bij belastingadviesbureaus,
accountantskantoren, grote bedrijven, de
Belastingdienst, de douane, FIOD en andere
overheden. Of je kunt op termijn een eigen
onderneming starten.

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 over de
totale studie.

►    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/fre.

INSCHRIJVEN
Voor deze specialistische financiële opleiding zijn
meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen,
daarom vindt er decentrale selectie plaats. Je moet
je dan ook uiterlijk vóór 15 maart 2016
inschrijven via hva.nl/inschrijven. Wij 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/fre
►    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/FRE

Havo

Vwo

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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