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ACCOUNTANCY



PROGRAMMA
• Je profiel – competenties
• Accountancy voltijdopleiding
• Waarom Accountancy aan de HvA?

• Studievereniging 
• Studieprogramma
• Na je opleiding
• Wat kun je met Accountancy?
• AA of RA
• Verschillen financiële opleidingen HvA

• Studiekeuzeproces
• Inschrijven en studiekeuzecheck
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JE PROFIEL - COMPETENTIES

• Analytisch sterk (kritisch)
• Communicatief vaardig
• Affiniteit met data / IT
• Vaktechnisch ingesteld
• Klantgericht (overtuigingskracht)
• Zorgvuldig en accuraat
• Flexibel (veranderingsgezind)
• Leergierig 

• Doorbijter, stressbestendig (pittige studie)
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WAAROM ACCOUNTANCY AAN DE HVA?
• Veel aandacht voor IT.

• Internationale ontwikkelingen en werkomgeving vragen om 
internationale skills.

• Studeren in Amsterdam, omringd door vele accountantskantoren voor 
projecten, stage, baan. 

• Naast gedegen vakkennis veel aandacht voor ontwikkelen 
professionele beroepshouding en (advies)vaardigheden.

• Verkort doorstuderen tot registeraccountant (RA) aan de UvA  
(3,0 i.p.v. 3,5 jaar).
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DE STUDIE



TOELATINGSEISEN
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(ec of m&o) + 
(wia of wib)Havo

Vwo



  

Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten. MBO Administrateur 
sluit goed aan. M&O wijzigt van naam in Bedrijfseconomie. 

NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste 60 studiepunten halen. Haal je geen 
50 punten, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt 
gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding 
beter op je plek bent. 



STUDIEPROGRAMMA –
OPBOUW STUDIEJAAR
Per jaar

• 42 lesweken per jaar
• 4 onderwijseenheden per blok: 5-4-4-2 EC’s

Per blok tussentijdse toetsen (4 blokken)
• Hoor- en werkcolleges, training, coaching
• Projecten, tentamens

Per week
• Gemiddeld 18-20 contacturen
• Gemiddeld 24 uur zelfstudie en werken aan opdrachten en projecten 

(zowel in groepen als individueel)
• Gemiddeld 40 uur per week studiebelasting
• Groot commitment verlangd: meedoen, actieve leervormen
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OPBOUW VAN DE PROPEDEUSE



STUDIEPROGRAMMA JAAR 1 - GESPIEGELD
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blok 1:
Financiële bagage

blok 2: 
Klantadvies

blok 3: 
Financiële omgeving

blok 4: 
Financiële

bedrijfsvoering

Kwantitatieve financiële 
methoden

Inleiding Recht

Bedrijfsadministratie

Presenting a 
marketingplan

Bedrijfsadministratie

Inkomstenbelasting

Algemene Economie en 
bedrijfsomgeving

Financieel Management

Financieel onderzoek en 
advies

Bedrijfsorganisatie

Management 
Accounting

Inkomstenbelasting 
(winst)

Beroepsvorming:
beroepsoriëntatie/ IT/ sport

Beroepsvorming:
beroepsoriëntatie / IT / sport



JAAR 1: DE PROPEDEUSE
• Na jaar 1 overstapmogelijkheid naar Finance & Control (F&C) 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. Wat doet een accountant, wat doet een controller, 
wat doet een financieel adviseur, wat doet een fiscalist?

• De bsa-norm niet gehaald in het 1e jaar? (minder dan 50 
studiepunten): geen overstap mogelijk naar de opleiding F&C of FTA 
bij de HvA.

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

• Uitdagingen in werk en studie beter aan gaan.

• Verplicht onderdeel van het vak Persoonlijke Professionele 
Ontwikkeling (jaar 1). 

• Ontwikkelen van vaardigheden zoals resultaatgerichtheid, 
ondernemend gedrag, doorzettingsvermogen, communiceren en 
samenwerken. 

• Positief effect op studieresultaat.

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


STUDIEPROGRAMMA HOOFDFASE
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Blok 1 en 2 Blok 3 en 4

2e jaar 1: Systeemgerichte controle (CB, AO, SLO, 
OZV)
2: Samenstel (EV, BR, MAC, 
rapportgenerator)

Keuze voor excellentie-onderwijs mogelijk

3 Jaarrekening (EV, Recht, BR, BA)
4: Gegevensgerichte controle  (CB, STAT, 
FIN, data-analyse)

3e jaar 1: IT : (AO, ITA, MAC, rapporteervaardigh.)
2: FINTECH : (MC, FIN2x, Engelse
spreekvaardigheid)

Stage 4 dagen per week
3. Internationalisering / e-learning BA
4. Algemene economie / Internationalisering

4e jaar Minor OAT: landelijke toets (AO, CB, EV, 
BA) en onderzoeksvaardigheden *

* Kan bij UvA (instapeis)

Afstudeeronderzoek
Eindproject



STAGE EN AFSTUDEREN
• Stage

• 75% kiest voor een accountantskantoor, 25% voor een andere organisatie

• Afstudeeropdrachten
• Onderzoek naar de gevolgen continious auditing voor de externe accountant.
• Onderzoek naar de gevolgen van SBR voor een MKB-accountantskantoor.
• Onderzoek naar de controle van de balanspost onderhanden werk bij 

bouwbedrijven.
• Onderzoek naar de waardebepaling van een onderneming.
• Onderzoek naar omzetten van onderneming naar een andere juridische structuur.
• Onderzoek naar de mate van in control zijn van een onderneming.
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STUDIEVERENIGING 
‘EVERYBODY COUNTS’
• Dé studievereniging voor alle studenten Accountancy

• Leuke en studie-gerelateerde activiteiten in samenwerking met en 
ondersteund door bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken, gastcolleges, 
borrels)

• Verstevigen onderlinge band studenten

• everybodycounts.nl
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NA JE OPLEIDING



NA JE OPLEIDING

Titel na afstuderen: Bachelor of Science (BSc)

Arbeidsmarkt: 75% kiest voor een accountantskantoor, 
25% voor een andere organisatie

• Van studenten die kiezen voor een accountantskantoor, kiest 35% voor een big 4-
kantoor (1. Deloitte, 2. PWC, 3. KPMG, 4. EY)

• 65% voor middelgrote en kleine accountantskantoren

Loopbaanperspectief
• Zeer goed
• In diverse bedrijfstakken en functies
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WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY?

Beroepen:
• Assistent-accountant
• Assistent-controller
• Financieel medewerker

En na een vervolgstudie:
• Registeraccountant (RA)
• Accountant-

administratieconsulent (AA)
• Registerbelastingadviseur (RB)
• Registercontroller (RC)
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AA OF RA: BESCHERMDE TITEL
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kent twee 
typen accountants in Nederland:
• Accountant Administratieconsulent (AA)

• Hbo-niveau opgeleid
• Adviseur MKB. Rol verandert van accountant naar adviseur. Minder administratie, 

meer advies: IT, branchekennis.
• Gestandaardiseerd proces aangiftes, jaarrekeningen en kredietrapportages
• Advisering omtrent belastingen, bedrijfsvoering, personeelszaken, overnames, 

financiering etc. etc.

• Registeraccountant (RA)
• Universitair opgeleid
• RA controleert de cijfers en de totstandkoming van die cijfers uit de 

bedrijfsprocessen van middelgrote en grote organisaties.
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WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY?
Waar?

• Accountantskantoren (extern)
• Overheidsaccountant (in publieke sector)
• Intern accountant (bijvoorbeeld bij Shell, ABN-AMRO andere 

multinationals)
• Bedrijfsleven

Werkzaamheden
• Controle (jaarrekening)
• Dienstverlening voor mkb
• Advisering (prognoses, automatiseringssytemen)
• Intern audits uitvoeren op processen en systemen
• Financieel management
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WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY?
De beroepsgroep in cijfers
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AA’s RA’s totaal

openbaar accountant 4.360 4.387 8.747

intern + overheidsaccountant 127 1.366 1.493

accountant in business + 
werkzaam in diverse beroepen

1.489 7.587 9.076

niet actief 477 1.540 2.017

Totaal 6,453 14.880 21.333



OPBOUW (VERVOLG)STUDIE
RA AA

Fase 1: Bachelor 4,0 jr 4,0 jr

Fase 2: Theoriedeel
Post-hbo (deeltijd, tijdens praktijkstage) 2,0 jr
UvA ((post)master, deeltijd) 3,5 jr * 

Fase 2: Praktijkdeel
Praktijkstage (start na hbo) 3,0 jr 3,0 jr

____    ____

Totaal 7,5 jr 7,0 jr
* 3,0 jaar indien onderzoeksvaardigheden
jaar 4 bij UvA
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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 2 
richtingen: 
finance of tax)

Het adviseren van particulieren en 
bedrijven over financiële en 
belastingtechnische vraagstukken 

fiscalist 
belastingdeskundige
financieel planner of 
adviseur
hypotheekadviseur
beleggingsadviseur
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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


STUDIEKEUZEPROCES
 Moeilijke keuze
 Er is zoveel…….
 Bij accountancy valt ca. 50% uit in het eerste jaar
 Hiervan had ruim 80% minder dan 10 studiepunten  snel 

gestopt  verkeerde keuze
 Kan gebeuren is geen ramp
 Maar: AC pittige en specialistische opleiding

 Goede nieuws: van de resterende 50% heeft 40% de 
propedeuse in 1 jaar behaald.

 Laatste gegeven: van diegene die het eerste jaar halen, haalt 
ca. 50% de opleiding binnen 5 jaar.

 Dit percentage vertoont laatste jaren stijgende lijn
 Verwachting is dat dit doorzet
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STUDIEKEUZEPROCES
 Oriënteer je op de opleiding
 Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
 Bespreek je keuze met anderen
 Bezoek een open dag
 Schrijf je in voor meelopen 
 Controleer de toelatingseisen 
 Controleer de inschrijfdeadlines 
 DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
 Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2019
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STUDIEKEUZEPROCES

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

Ben jij er nog niet helemaal uit? 
Kom dan naar het Studiekeuzeplein in 
het atrium (1e verdieping). Bij het 
Studiekeuzeplein helpen we je bij het 
doorlopen van het studie-
keuzeproces.
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INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
• Inschrijven: Uiterlijk 1 mei 2019 (wettelijke inschrijfdeadline) 

• Studiekeuzecheck: Verplichte deelname voor voltijdopleidingen

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

• Onderdelen SKC: huiswerk online cursus+ verplicht aanwezig op 
studiekeuzecheckdag op basis hiervan krijg je een 
studiekeuzeadvies

• Wanneer: vr. 12 april, vr. 7 juni, vr. 5 juli 2018 van 14:00 tot 17:00 uur

• Voor wie: Voor iedereen

• Meer informatie: hva.nl/studiekeuzecheck
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EN DAN VAN START !!!!!

Tijdens zomervakantie: voorbereiding Wiskunde m.b.v. online en offline 
training

Introductieweek : vanaf maandag 26 augustus 2019

Zorg dus dat je dan terug bent van 
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VRAGEN?

BEDANKT EN SUCCES BIJ HET MAKEN VAN DE
KEUZE

Deze presentatie is vanaf maandag na te lezen op 
de homepage van Accountancy: hva.nl/ac
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