
Ben jij de excellente financiële en fiscale 
adviseur van de toekomst? 

2019-2020
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FINANCE, TAX AND ADVICE



WERKVELD

Finance
• Banken
• Verzekeringsmaatschappijen
• Financiële advieskantoren

Tax
• Belastingadvieskantoren
• Belastingdienst
• Bedrijfsleven
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BEROEPEN

Finance
• Financieel adviseur
• Assurantiemedewerker
• Hypotheekadviseur

Tax
• Belastingadviseur
• Bedrijfsfiscalist
• Fiscalist bij belastingdienst
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WERKZAAMHEDEN

Finance 
• Adviseren particuliere en zakelijke cliënten
• Managen van risico’s
• Monitoren financieel en commercieel resultaat

Tax
• Opstellen adviezen inzake diverse belastingen
• Opstellen en controleren vennootschappelijke

jaarrekening en fiscale aangifte
• Maken en afhandelen bezwaar en beroep in 

belastingzaken
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TAX ADVICE

Prof. Dr. Aardema:
“Geef mij de feiten, ik geef u recht”

Prof. Dr. Zwemmer: 
“Geld stroomt langs de weg van de minste fiscale 
weerstand” (niet: ontduiken van belasting)
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BELANG VAN BELASTINGEN
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FINANCE ADVICE

“Maar de financiële wereld is geen ver-van-je-bedshow. Het is 
het bed zelf. Geld is voor een samenleving wat bloed is voor een 
lichaam. Te veel bloed, te weinig bloed, een verstoring van de 
bloedsomloop…Het kan desastreuze gevolgen hebben en 
daarom is nietsdoen, uit onwetendheid of ontkenning, geen 
optie.”

Joris Luyendijk uit Dit kan niet waar zijn
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FTA-PROFESSIONAL

• Deskundig: kennis op het gebied van Finance en Tax

• Communicatief: adviseren, zowel mondeling als schriftelijk

• Analytisch: probleemanalyse en cijfermatig inzicht

• Integer: ethiek, klantbelang als vanzelfsprekend uitgangspunt

• Toekomstgericht: waardecreatie op de lange termijn
(duurzaam)
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FTA-COMPETENTIES

• Adviesvaardigheden: communicatief, 
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden

• Kritisch denken: probleemoplossend vermogen, creativiteit

• Ondernemend: eigen gedrag, reflecteren

• Digitale vaardigheden: om kunnen gaan met 
digitale hulpmiddelen, zoeken van relevante informatie
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DE STUDIE



OPBOUW STUDIEJAAR

Per jaar
• 42 weken studie in vier blokken: 10-10-10-12 weken

Per blok
• 8 weken projecten/colleges/training/coaching
• 2 weken beoordelingsperiode

Per week
• Gemiddeld 12-15 contacturen (hoor- en werkcolleges, 

project- en studiebegeleiding)
• Gemiddeld 28-25 uur zelfstandig werken (projecten 

met medestudenten, zelfstudie, voorbereiden lessen 
en tentamens) 11



STUDIEPROGRAMMA (GEZAMENLIJK MET FC EN AC)
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Jaar 1 Financiële bagage
Klantadvies

Financiële omgeving
Financiële bedrijfsvoering

Onderwerpen: Onderwerpen:

Verwerken financiële feiten
Winstberekeningen
Rechtsvormen
Consumentenmarketing
Zakelijke tekst Engels
Online boekhouden
Belastingrecht niet winst

Financiering
Kapitaalmarkt
Onderzoeksvaardigheden
Financiële overzichten
Organisatiestructuren
Ondernemerschap
Belastingrecht winst

Beroepsvorming
Persoonlijke ontwikkeling

Samenwerken
Sport



STUDIEPROGRAMMA (KEUZE UIT FA OF TA)
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Finance Advice route
(Wet financieel toezicht)

Tax Advice route

Jaar 2 Gespreksvaardigheden
Consumptief en zakelijk 
krediet 
Vermogensvorming
Risk management

Gespreksvaardigheden
IB, Vpb, LH, BTW, SW 
Externe verslaggeving
Vennootschappelijke en 
fiscale jaarrekening

Jaar 3 Internationale financiering
Internationale cultuuranalyse
Hypotheken
Pensioenen
Stage                                                 

Aangifte/memo/advies
Internationaal en Europees 
Belastingrecht
Tax Accounting
Stage

Jaar 4 Minor (doorstroom)
Afstudeerprogramma

Minor of doorstroom UvA
Afstudeerprogramma



STUDIEPROGRAMMA

• Introductie bij de start van het studiejaar
• Opleidingscommissie
• Studievereniging FinTax
• Buitenlandreis
• Alumnivereniging
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TOELATINGSEISEN
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E&M C&MN&T N&G

ec of m&o



(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 wordt het vak Bedrijfseconomie per september 2018.

NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar 50 studiepunten 
halen. Haal je minder dan 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. 



NA JE OPLEIDING
Titel na afstuderen: Bachelor of Science (BSc)

De arbeidsmarkt nu:
• vergrijzing
• high tech, human touch

Loopbaanperspectief
• Voldoende financiële en fiscale functies in veel

verschillende bedrijfstakken

Verder studeren aan universiteit (Business Administration, 
Fiscale Economie, Fiscaal Recht) 
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INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK

• Inschrijven: uiterlijk 1 mei 2019 (wettelijke inschrijfdeadline) 

• Studiekeuzecheck: verplicht voor alle 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: vrijdag 12 april, vr. 7 juni en vr. 5 juli 2018 (14:00-17:00 uur)

• Voor wie: voor iedereen

• Meer informatie: hva.nl/studiekeuzecheck
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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
 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
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STUDIEKOSTEN

• Collegegeld 2018-2019: € 2.060,00.
• 1e jaars: halvering collegegeld (eenmalig)

• Te betalen in één of negen termijnen.

• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): 
ca. € 800.

• Om je studie te financieren, kun je een lening afsluiten 
bij de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op 
www.duo.nl.
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WAAROM FTA AAN DE HVA?

• Focus ligt op bedrijfsadministratie, financiële planning, 
integriteit: belangrijk voor toekomstige werkgevers. 

• Internationale werkomgeving vraagt om internationale skills.

• Studeren in Amsterdam, omringd door vele financiële - en 
belastingadvieskantoren voor projecten, stage, baan.

• Naast gedegen vakkennis veel aandacht voor ontwikkelen 
professionele beroepshouding.

• Verkorte vervolgstudie aan de UvA Fiscale Economie (Fiscaal 
Recht nog niet) 
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VRAGEN?

BEDANKT EN SUCCES BIJ HET MAKEN VAN JE KEUZE !

Deze presentatie is na te lezen op de homepage van FTA
www.hva.nl/fta
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