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CREATINGTOMORROW

PROGRAMMA
• Iets voor jou?
• Waarom F&C?
• Na je opleiding: beroepen
• Opbouw studiejaren
• Studieprogramma
• De veranderingen in de financiële wereld
• Studievereniging BEAdam
• Verder studeren
• Verschil financiële opleidingen
• Inschrijven en studiekeuzecheck
• Studiekeuzeproces
• Vragen



IETS VOOR JOU?

• Je bent geïnteresseerd in de financiële situatie bij bedrijven.
• Je staat stevig in je schoenen.
• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en hen te helpen  

met advies.
• Je bent analytisch, kritisch en goed met cijfers.
• Je bent ondernemend, nieuwsgierig en vindingrijk.
• 40% van de 1e jaars door naar jaar 2 (motivatie/ 

studievaardigheden)
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WAAROM FINANCE & CONTROL?

• Een beroepsgerichte opleiding

• Persoonlijke, professionele ontwikkeling en sport

• Internationaal georiënteerd

• Goed netwerk bedrijfsleven voor stageplekken,  
praktijkopdrachten, afstudeeropdrachten
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NA DE OPLEIDING
Beroepen:

• (Assistent-)controller
• Financieel consultant
• BusinessAnalist
• (Assistent) Accountant
• Risk Auditor
• Vermogensbeheerder
• Consultant
• Compliance-medewerker
• Junior accountmanager bij een bank

• 91% heeft 1,5 jaar na afstuderen werk op niveau gevonden (bron: 
studiekeuze123)

• Gemiddeld startsalaris 1,5 jaar na afstuderen: € 2.420 bruto (bron: top 10 
startsalarissen, uit keuzegids 2018) 

Titel:
Bachelor of Science (BSc)
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OPBOUW STUDIEJAREN

6

PER JAAR
• 42 lesweken per jaar

PER BLOK (4 blokken per jaar)
• projecten / colleges / trainingen
• toetsen / begeleiding projecten

PER WEEK
• Contacturen: minimaal 18 uur
• gemiddeld 20 uur zelfstandigstuderen
• Totaal circa 40 uur per week met je studiebezig



OPBOUW VAN DE PROPEDEUSE



STUDIEPROGRAMMA JAAR 1
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blok 1:  
Financiële bagage

blok 2:  
Klantadvies

blok 3:  
Financiële omgeving

blok 4:
Financiële  

bedrijfsvoering
Kwantitatieve  
financiële methoden

Presenting a Marketing  
plan

Algemene Economie en  
Bedrijfsomgeving

Bedrijfsorganisatie

Inleiding Recht Inkomstenbelasting Financieel Management Management  
Accounting

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Financieel Onderzoek  
en rapportage

Inkomstenbelasting  
Winst

Beroepsvorming:  
beroepsoriëntatie/ IT/sport

Beroepsvorming:  
beroepsoriëntatie / IT / sport



JAAR 1: DE PROPEDEUSE
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• Na jaar 1 overstapmogelijkheid naar Accountancy (AC) of Finance,  
Tax and Advice (FTA) als die studie beter bij je past (voorwaarde:de  
bsa-norm behaald).
• Hoe weet je of de studie bij je past?  1e jaar: uitgebreide oriëntatie op je  

toekomstige beroep van accountant/controller/fiscalist.

• De bsa-norm niet gehaald? (minder dan 50 studiepunten):geen  
overstap mogelijk naar de opleidingAC of FTAbij de HvA.

• Je volgt in de propedeuse hetzelfde programma als AC en FTA,  
maar je zit wél in een klas met F&C-studenten en krijgt les van F&C-
docenten.



STUDIEPROGRAMMA: SPORTEN

• Uitdagingen in werk en studie beter aangaan.

• Verplicht onderdeel van het eerstejaars vak Beroepsvorming.

• Positief effect op studieresultaat.

• Bijdrage aan vaardigheden zoals: resultaatgerichtheid, ondernemend  
gedrag, doorzettingsvermogen, communiceren en samenwerken.

• Bekijk video HvA Sport(YouTube)
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https://youtu.be/69YrF-qBY-A


STUDIEPROGRAMMA JAAR 2
Intern financieel beleid
• Operations management
• Management Accounting
• Organizational Design
• Corporate Finance
• Project Planning & Control: samenstellen kostprijs, definiëren bedrijfsprocessen en  

uitwerken industriële boekhouding

Extern financieel beleid
• Financial accounting
• Management Information Systems
• Algemene economie
• Business Law & Ethics
• Project Jaarrekening MKB: auditrapportage, jaarrekening, MIS

Beroepsvorming: Communicatieve vaardigheden, statistiek en wiskunde, morele
besluitvorming, onderzoeksvaardigheden, financial English, MOS/Lean six sigma
certificaat



STUDIEPROGRAMMA JAAR 3 & 4
Jaar 3 en 4: kennismaking met de praktijk

• Stage (in binnen- en buitenland)
• Basis- en specialisatiemodules (Green Lean Six 

Sigma, finance in non-profit sector, Risk Management)
• Minor in binnen- of buitenland (o.a. Fintech, Beleggen, 

Management Control, Ondernemersadvisering, 
Enterprise Riskmanagement)

• Afstudeeronderzoek
• Praktijkonderzoek
• Assessment



MOGELIJKE STAGES
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DE VERANDERINGEN IN DE 
FINANCIELE WERELD
• Internationalisering
• Digitalisering
• Technologische ontwikkelingen (robotisering, big data, blockchain)
• Veranderd klantgedrag / noodzaak tot innoveren
• Opkomst nieuwe marktspelers (Fintech-bedrijven, crowdfunding 

platforms 
• Nieuwe en geactualiseerde wet- en regelgeving (internationaal)



STUDIEVERENIGING ‘BE ADAM’
• Voor en door studenten Finance & Control - Bedrijfseconomie
• Tot stand brengen contact tussen destudenten
• Verbinden van de studenten aan de HvA
• Een brug slaan tussen studenten en hetbedrijfsleven.
• Studie en niet-studie gerelateerde activiteiten: o.a. bedrijfsbezoeken  

en borrels.

Meer informatie? svbeadam.nl
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VERDER STUDEREN

Samenwerking met de Universiteit van Amsterdam:

• In 4e jaar Academic minor volgen
• Master Accountancy & Control
• Master Business Administration

• Samenwerking met Northumbria University Newcastle (UK): 
• Professionele HBO-master (1 jaar): Project Management, Business with

International  Management



VERSCHIL FINANCIËLE OPLEIDINGEN
Inhoud Beroep

Accountancy inzicht in de (controle) van financiën van  
bedrijven, en leidt op tot adviseur op  
financieel administratief en fiscaal gebied

(assistent) accountant

F&C / Bedrijfs-
economie

inzicht in de financieel economische  
bedrijfsvoering van een organisatie  
(financiële en administratieve processen)

(assistent-)controller  
financieel analist

FTA (keuze  
tussen finance  
en tax richting)

Het adviseren van particulieren en  
bedrijven over financiële en  
belastingtechnische vraagstukken

fiscalist  
belastingdeskundige  
financieel planner of  
adviseur  
hypotheekadviseur  
beleggingsadviseur

1
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VERSCHIL ACCOUNTANCY EN  
FINANCE & CONTROL

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=U9L9QXGFXXU
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https://www.youtube.com/watch?v=u9l9QxgfxXU


INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
• Inschrijven: uiterlijk 1 mei 2019 (wettelijke inschrijfdeadline)

• Studiekeuzecheck: verplichte deelname voor de voltijdopleidingen

• Doel SKC: een betere studiekeuze, een check om te kijken of je de  
passende studie hebt gekozen

• Onderdelen SKC:

• Wanneer:

• Voorwie:

huiswerk online cursus + verplichte aanwezigheid op  
studiekeuzecheckdag, op basis hiervan krijg je
een studiekeuzeadvies

vr. 12 april, vr. 7 juni en vr. 5 juli, 14:00-17:00 uur

voor iedereen

• Meer informatie: hva.nl/studiekeuzecheck 17



STUDIEKEUZEPROCES
 Oriënteer je op de opleiding
 Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
 Bespreek je keuze met anderen
 Bezoek meerdere open dagen
 Loop een dag mee met een student
 Controleer de toelatingseisen
 Controleer de inschrijfdeadlines
 DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
 Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2019

19



STUDIEKEUZEPROCES

Wil je ervaren hoe studeren op het hbo is? Loop dan een dag mee met  
een student. Aanmelden via hva.nl/fc

Ben jij er nog niet helemaal uit?
Kom dan naar het Studiekeuzeplein
in het Atrium (1e verdieping). We 
helpen je graag verder bij je 
studiekeuzeproces.
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VRAGEN?
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Bedankt en succes bij het maken van dekeuze.

Deze presentatie is vanaf morgen na te lezen op de homepagevan  
Finance & Control: hva.nl/fc
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