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FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
(FSM)

WAAROM FSM
►    Je bent geïnteresseerd in het reilen en zeilen

van de financiële wereld.
►    Je hebt financieel en bedrijfseconomisch

inzicht.
►    Je hebt interesse in het geven van adviezen aan

klanten.

STUDIEPROGRAMMA
Je begint met een verkenning van de financiële
markt en welke ontwikkelingen van invloed zijn
op deze markt. Vervolgens maak je een analyse
van een financiële organisatie. Ook houd je je
bezig met het adviseren van particuliere en
zakelijke cliënten, het ontwikkelen en verkopen
van financiële producten zoals levensverzeke-
ringen of hypotheken, het onderhouden van een
klantennetwerk, het opstellen van een klanten-
risicoanalyse, het opstellen van een jaarrekening
en het analyseren van het resultaat.
Daarnaast heb je de mogelijkheid een meer
persoonlijke invulling te geven aan je opleiding
door het kiezen van een minor (keuzeprogramma)
of door stage te lopen bij een bank, verzekerings-
maatschappij of andere financiële organisatie. Je
rondt je studie af met een afstudeeropdracht.
Belangrijkste vakken: Bank- en Verzekerings-
management, Financiering, Marketing, Engels,
Nederlands, Wiskunde / Statistiek. Voor
ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen,
is er een aanvullend onderwijsprogramma.

TITEL
Bachelor of Arts.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als financieel specialist kun je verschillende
functies vervullen bij banken, verzekeringsmaat-
schappijen, beurzen, effectenkantoren of bij
pensioenfondsen. Je kunt mensen adviseren over
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sparen, beleggen, hypotheken en verzekeringen,
of je speelt een rol achter de schermen. Je kunt
ook zelf een advieskantoor voor financiële
producten of personal financial planning
opzetten.

STUDIEBELASTING
►    42 lesweken per jaar.
►    Gemiddeld 40 uur per week, waarvan 18

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/fsm.

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. We
adviseren je om ongeveer 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/fsm
►    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/FSM

Havo

Vwo

NATUUR & TECHNIEK

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

NATUUR &
GEZONDHEID

Economie of M&O

Economie of M&O

ECONOMIE &
MAATSCHAPPIJ

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ

Economie of M&O +
Wiskunde A of B

Economie of M&O
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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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