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STUDENT AAN HET WOORD

"De opleiding Accountancy is veelzijdig en 

leert je om analytisch naar een bedrijf te 

kijken. Doordat de vakken in samenhang 

zijn met elkaar, zie je zelf al snel 

verbanden. Je doet ook projecten samen 

met medestudenten. Met deze projecten 

pas je de theorie toe in de praktijk. Tijdens 

je stage ervaar je hoe het is om echt als 

accountant aan de slag te gaan. Zelf heb 

ik mijn stage gedaan bij accountants-

kantoor KPMG. Na afronding van de 

studie wil ik doorstuderen om 

Registeraccountant (RA) te worden."

Bilal Amkoum

De opleiding Accountancy is een mooi startpunt voor een 
loopbaan in de wereld van de accountancy. In de directe 
omgeving van de Hogeschool van Amsterdam zijn de vier 
grootste en vele andere accountantskantoren gevestigd. Tijdens 
je studie werk je in opdracht van accountantskantoren aan 
projecten met medestudenten, kun je er stage lopen én na de 
studie vinden veel studenten hier hun eerste baan.

Naast vakkennis leren we je ook skills zoals communicatieve 
vaardigheden en het aannemen van een professionele 
beroepshouding. De studie is een solide basis als je door wilt 
groeien tot Registeraccountant (RA) of AccountantAdministratie-
consulent (AA).

Wil jij later een baan als accountant? Dan is de 
vierjarige opleiding Accountancy iets voor jou. Je 
leert hoe je jaarrekeningen controleert en je 
adviseert mkb-ondernemers over financiële 
verslaglegging en fiscale wet- en regelgeving.
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L Voor wie?
► Je hebt cijfermatig inzicht en ambitie.
► Je hebt interesse in IT.
► Je bent kritisch, analytisch en je kunt goed 

met mensen omgaan.

N Beroepsmogelijkheden
Na het afronden van je studie is het meest voor-
komende carrièrepad een advies- of auditfunctie bij een 
accountantskantoor en het adviseren van 
MKB-ondernemers.
 

M Studieprogramma
Je verdiept je o.a. in: hoe is een bedrijf georganiseerd, 
hoe is IT hierin opgenomen, wat is een jaarrekening, 
hoe controleer je als accountant, welke vormen van 
belasting zijn er en welke regels gelden daarvoor? 

In het eerste jaar (de propedeuse) volg je hetzelfde 
programma als de studenten van de opleidingen 
Finance & Control en Finance, Tax and Advice. Past 
Finance & Control of Finance, Tax and Advice je beter 
na het eerste jaar? Dan kun je bij voldoende studie- 
punten zonder studievertraging in het tweede jaar 
starten.

Voor ambitieuze studenten zijn er mogelijkheden om 
een academische minor te volgen in het 4e studiejaar.

B Studielast
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding ligt tussen de 16 - 20 uren. Dit zijn 
momenten waarop je contact hebt met 
docenten. Contacturen worden berekend in 
eenheden van 50 minuten.

► Verder besteed je ca. 20 uren alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoek, opdrachten en voorbereiding van lessen 
en tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de opleiding. 

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze 
opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk voor de 
uitgebreide toelatingseisen op op hva.nl/ac.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met 
je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal 
drie werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de 
verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies. hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen: 05-11, 10-12, 11-02, 04-04
► Student voor een dag

G Meer informatie
►  studiegids.hva.nl
►  hva.nl/collegegeld
►  studiekeuze123.nl

I Contact
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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