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IETS VOOR JOU?

Voor wie? 
• vwo’ers
• havisten met gemiddeld een 8,0 of hoger op eindcijferlijst

Eigenschappen van de finance professional:
• 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 adviseren.
• Je bent analytisch, kritisch en goed met cijfers.
• Je bent ondernemend, nieuwsgierig en vindingrijk.
• Slagingspercentage jaar 1 (propedeuse) = 82% (2017-2018)
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WAAROM HET 3-JARIG TRAJECT F&C?
• Beroepsgerichte bacheloropleiding, inclusief stages
• Inzet van praktijkgerichte onderzoeksmethoden
• Klasgebonden onderwijs, persoonlijke aandacht en

begeleiding
• Goed netwerk bedrijfsleven voor stageplekken 

(internationaal),  praktijk- en afstudeeropdrachten
• Persoonlijke en professionele ontwikkeling (sport)
• Na afstuderen direct inzetbaar in de beroepspraktijk 
• Ná je afstuderen:

• Werken op hbo-niveau
• Doorstuderen master aan UvA
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VERSCHIL HBO EN WO
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hbo wo (universiteit)

Duidelijk beroepsbeeld
•beroepsgericht
•toepassen van bestaande kennis
•vaardigheden gericht op  
beroepsuitoefening

Academische vorming
• brede oriëntatie
• ontwikkelen van nieuwe kennis
• vaardigheden gericht op het doen van  

onderzoek

Praktijkgericht onderwijs
• concrete onderwerpen in de leerstof
• praktijkopdrachten
• onderzoek in de beroepspraktijk

Theoretisch onderwijs
• abstracte theorieën
• onderzoeksopdrachten
• wetenschappelijk onderzoek

Meer begeleiding
• meer lesuren (contact tussen studenten  

en docent)
• opbouw van begeleid naar zelfstandig

Minder begeleiding
• meer zelfstudie
• vraagt veel eigen initiatief



OPBOUW STUDIEJAREN
PER JAAR

• 42 lesweken per jaar
• eerste leerjaar 12 modules van 5 elk studiepunten

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

PER WEEK
• gemiddeld 18-20 contacturen per week
• gemiddeld 24 uur zelfstandig studeren
• gemiddeld 40 uur per week met je studie bezig

• De eerste anderhalf jaar: stevige theoretische basis
• Het tweede en derde jaar: stage, minor en afstudeeropdracht
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BEROEPSPROFIEL
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Strategie

Accounting

Controlling

Operations Management
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VERDELING IN  
WERKGEBIEDEN:

HORIZONTALE  
WERKGEBIEDEN =  
VAKINHOUD

VERTICALE  
WERKGEBIEDEN =  
BEROEPSVORMING



OPZET STUDIEPROGRAMMA
BSc

MSc  
PRAKTIJKONDERZOEK OP BASIS VAN EVIDENCE BASED PRACTICE:  
HTTP://WWW.CEBMA.ORG/
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STUDIEPROGRAMMA JAAR 1
Thema’s en onderwijsinhoud semester 1 Thema’s en onderwijsinhoud semester 2

De interne organisatie De interne financiële  
organisatie

(Interne) Financiële  
rapportages

(Externe) Financiële  
rapportages

Organisatiekunde  
Ondernemingsrecht

Bedrijfseconomie  
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie  
Exact online  
Statistiek

Bedrijfsadministratie  
SAP
Externe verslaggeving

Externe financiële  
invloeden

De externe omgeving Interne financiële  
sturing 1

Interne financiële  
sturing 2

Algemene economie  
Openbare financiën  
Internationale economie  
Internationale verdragen

Marketing  
Consumentengedrag

Cost-accounting  
Administratieve organisatie

Financieel Management  
Financieel Rekenkunde

Projecten Organisatie en omgeving
Organisatie-analyse Ondernemingsplan (in

internationale context)

Projecten Budgetting, planning en control
Masterbudget Planning & Controlcyclus

Professionele Ontwikkeling 1
praktische vaardigheden / excel / Engels

Professionele Ontwikkeling 2
praktische vaardigheden / onderzoeksvaardigheden / 10

Access / Engels



STUDIEPROGRAMMA JAAR 2
Thema’s en onderwijsinhoud semester 1

Interne (financiële) bedrijfsprocessen Externe financiële informatieverstrekking

• Operations management
• Supply chain management

• Externe verslaggeving
• Strategie en control

Interne financiële sturing 3 Externe juridische kaders

• Management accounting
• Management control

• Fiscaal Recht
• Internationaal Recht
• Ondernemingsrecht

Projecten financiële bedrijfsprocessen
Auditrapport MIS/ERP Belastingadvies Jaarrekening MKB

Professionele Ontwikkeling 3
onderzoeksvaardigheden / beroepsvorming (Bildung en ethiek)
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STUDIEPROGRAMMA JAAR 2
Thema’s en onderwijsinhoud semester 2

Bedrijfsstage (min. 20 weken, binnen- en buitenland):
eigen kennis en ervaring in de praktijk toetsen en toepassen

Onderzoeksproducten
• Jaarrekeninganalyse van stagebedrijf
•Risico-analyse financiële markten  
stagebedrijf

• Stageverslag over stageopdracht

Professionele ontwikkeling
• Logboek en portfolio-opdrachten

Interne sturing en beheersing
• Corporate governance en ethiek

Interne financiële informatie-verstrekking
• Performancemanagement
• Informatiemanagement
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STUDIEPROGRAMMA JAAR 3
Semester 1 Semester 2

F&C-minor, keuze uit: Afstuderen

Management Control
- verdieping controllerswerkzaamheden

Afstudeeropdracht Finance & Control

Enterprise Riskmanagement
- verdieping riskmanagement

Beleggen
- verdieping beleggen

Project:
Management decisionmaking inclusief
- BIV/AO
- Strategisch management

Ondernemersadvisering
- verdieping ondernemingsfinanciering

Academic doorstroomminoren ism UvA:
• Accountancy & Control (Financieel economisch)
• Business Administration (Bedrijfskundig)
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MOGELIJKE STAGES
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DE VERANDERINGEN IN
DE  FINANCIËLE WERELD

• Internationalisering
• Digitalisering
• Technologische ontwikkelingen (robotisering, big data,  

blockchain)
• Veranderd klantgedrag/noodzaak tot innoveren
• Opkomst van nieuwe marktspelers (fintech-bedrijven,  

crowdfunding platforms)
• Nieuwe en geactualiseerde wet- en regelgeving  

(Internationaal)
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STUDIEVERENIGING ‘BE ADAM’
• Voor en door studenten Finance & Control.
• Tot stand brengen contact tussen de F&C-studenten.
• Verbinden van de studenten aan de HvA.
• Een brug slaan tussen studenten en het bedrijfsleven.
• Studie en niet-studie gerelateerde activiteiten: o.a. bedrijfsbezoeken  

en borrels.

Meer informatie? svbeadam.nl
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NA JE OPLEIDING
Titel: Bachelor of Science (BSc)

Beroepen:
• (Assistent-)controller
• Financieel consultant
• (Assistent) Accountant
• BusinessAnalist
• 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) 18



CHECKLIST VOORBEREIDING STUDIEKEUZE

 Oriënteer je op de opleiding
 Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
 Bespreek je keuze met anderen
 Bezoek een Open Dag
 Loop een dag mee met een student
 Controleer de toelatingseisen
 DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
 Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2019
 Studiekeuzecheck bijwonen (verplicht)
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STUDENT VOOR EEN DAG: MEELOPEN

Wil je ervaren hoe studeren op het hbo is? Loop dan een dag mee met een
student van de opleiding. 

Aanmelden via www.hva.nl/fc-3-jarig

http://www.hva.nl/fc-3-jarig


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:

• Voor wie:

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
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VRAGEN?

Bedankt, en succes bij het maken van je keuze.

Deze presentatie is vanaf morgen na te lezen op de  
homepagina van Finance & Control: www.hva.nl/fc-3-jarig
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