
OPEN DAG
2020 -2021

FINANCE & CONTROL
Finance, your future? 

Creating tomorrow



Welke stap zet jij vandaag?



Een paar vragen om mee te beginnen



Wie van jullie betaalt er nog vaak  
met contant geld?



Wie van jullie luistert er naar liedjes  
aanbevolen door Spotify?



Wie van jullie heeft er wel eens  
iets gekocht bij AliExpress?



Wie van jullie heeft er wel eens iets  
gekocht in een videogame?



Wie van jullie bezit er Bitcoins of  
een andere cryptovaluta?



Trends in de wereld van finance & control

Digitalisering en veranderend  
klantgedrag

Big Data en Analytics

Internationalisering en  
veranderend klantgedrag

Nieuwe verdienmodellen  
en innovatie

Blockchain technologie



Dat vraagt om een
modern finance
professional, met up-
to-date kennis én begrip 
heeft van nieuwe
toepassingen,  
mogelijkheden en  
internationalisering!

Ben jij dit straks?



Het is onze missie…

….om vakbekwame professionals in finance & accounting  
op te leiden die met behulp van data-science bijdragen  
aan financiële innovatie ten behoeve van
meer duurzame organisaties en maatschappij



Verschil financiële opleidingen

Accountancy

Finance & 
Control 

(Bedrijfseconomi
e)

Finance, Tax 
and Advice

(Finance / Tax)

Inzicht in de (controle) van 
financiën van organisaties

Inzicht in de financieel 
economische 

bedrijfsvoering van een 
organisatie 

Finance: advisering over 
financiële vraagstukken

Tax: advisering over 
belastingtechnische 

vraagstukken

(Assistent-)accountant
Adviseur op financieel 

administratief en fiscaal gebied

(Assistent-)controller
Financieel analist

Financieel planner of 
adviseur

Hypotheekadviseur
Beleggingsadviseur

Fiscalist
Belastingdeskundige



Gezamenlijke propedeuse: waarom?

Één gezamenlijke propedeuse: 
Accountancy, Finance & Control en 

Finance, Tax and Advice

Eigen klas per opleiding
met eigen docenten

Drie opleidingen op 
financieel-economisch gebied 

Gemakkelijkere overstap van de ene 
naar de andere financiële opleiding 
(na het 1e jaar)

Kennis op financieel 
economisch gebied

Uitgestelde studiekeuze

Bij BSA geen vervolg 
binnen deze 
opleidingen



De eerste 2 jaar van de opleiding zijn  
voor iedereen binnen F&C gelijk…

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase  
Finance &  

Control

60 ECTS 60 ECTS



…maar daarna bepaal je helemaal zelf welke
richting je op gaat!

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase  
Finance &  

Control

jaar 3 jaar 4

Minor

Afstuderen

Stage

Vakken &  
projecten

60 ECTS 60 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS 30 ECTS



Dat kan óók in het buitenland!

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase  
Finance &  

Control

jaar 3 jaar 4

Minor

Afstuderen

Stage

Vakken &  
projecten

60 ECTS 60 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS 30 ECTS



Ga je iets doen met ‘data’?

jaar 3 jaar 4

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA en F&C)

Hoofdfase
Finance &
Control

Minor Data-Science

Afstuderen  
A/B testing @  
Booking.com

Stage @ Ahold Delhaize  
Product data  

automatisering

Vakken &  
projecten

Mogelijke baan als
Data-analist



Of iets met ‘muziek’?

jaar 3 jaar 4

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase
Finance &
Control

Minor Music management
(KiesOpMaat minor buiten HvA)

Afstuderen @
Glastonbury
(buitenland)

Stage @ MOJO concerts  
projectmanagement

Vakken &  
projecten

Mogelijke baan als
Projectmanager



Ga je voor een bank?

jaar 3 jaar 4

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase
Finance &
Control

Minor Beleggen  
diep/breed

Afstuderen @  
Lanschot  

private  
banking

Stage assistent  
@ ABN Meespierson

Vakken &  
projecten

Mogelijke baan als
Accountmanager



Of trekt Sustainable Finance jou meer?

jaar 3 jaar 4

jaar 1 jaar 2

Gemeen-
schappelijke  
propedeuse  
(AC, FTA, F&C)

Hoofdfase
Finance &
Control

Minor Blockchain

Afstuderen @  
ASR

Stage
@ Triodos Bank

Vakken &  
projecten

Mogelijke baan als
Financial Manager



De opleiding F&C in cijfers

45000+

700+

300+

HvA breed totaal

1e jaar cluster  
FBE

1e jaarF&C

240
Studiepunten  

(ECTS)

36
Toetsen  

(incl.herkansingen)

6720
Totaalaantal  
studieuren

2
Optioneel: certificaten

(Excel en Lean)

Studenten aantallen Aan het einde van je studie heb je…

Werkgelegenheid inAmsterdam

45300

47500

102500
31500

ICT

Finance

Consultancy  
& Research

3000

11000 Bedrijven

Banen

Stages F&C naar branche
Accountancy

23%

Bank /  
Verzekeraar  

21%Overheid / non-profit
10%

Profit
46%

Bronnen: HvA, Finance & Control opleiding, Gemeente Amsterdam



Waar zie jij jezelf straks stagelopen?
(of misschien wel werken)

Binnen de financiële & accountancy sector?

Of juist iets heel anders?



Na je afstuderen doorstuderen?

In samenwerking met  
Northumbria University in 1 jaar  

naar je Master diploma



Hoe zien je docenten er uit?
(twee voorbeelden)

Hoi, mijn naam is Niek,  
en ik geef het vak

Supply Chain Management Hoi, ik ben Anne en ik neem
jullie graag mee in de wereld
van belasting- en privaatrecht

►Ca. 20 jaar ervaring  
in supply chain  
sector

►Professioneel golfer

►7 jaar docent HvA

►Ca. 15 jaar ervaring in  
advocatuur & notariaat

►Ook docent op de  
universiteit

►7 jaar docent HvA



Hoe ziet je week eruit?
Week 20: 17 mei 2021 – 21 mei 2021

MA DI WO DO VR

Inleiding Recht

FMB 3.046
12:50-14:30

Beroepsvorming 1 (Sport)

Sport
15:20-17:00 (plus reistijd
vanaf 14:30 en 17:00)

Bedrijfsadministratie 2

FMB 3.001
08:30-11:00

Marketing
FMB 3.121
08:30-10:10

Marketing Plan Pres.
10:20-12:00

Beroepsvorming 1 (Prakt)
FMB 3.090
12:00-13:40

Inleiding Recht
FMB 3.009
14:30-16:10

Bedrijfsadministratie 2

FMB 3.093
16:10-18:40

Oppassen

Hans & Barbara
20:00-23:00

FLOOR X SESI

FLOOR debatcentrum
12:00-16:00

Werken :/

AH
14:30-20:00

Inpakken voor  
Best Kept Secret :)

Uitwerken FIM project

Projectruimte (met  
Sem, Chaima, Quinten  
en Luco)
13:00-16:00

Voorbereiden M-plan

Projectruimte (met  
Yannick)
16:00-18:00

Voorbereiden FIM

Thuis (met Quinten)
10:00-12:00



Maar er is meer dan alleen studeren! ;-)



N** Aanbod bijspijkercursus Nederlands en Wiskunde

S O N D J F M A M J J A S

Wettelijke 
inschrijfdeadline

1 mei 2021

Zomervakantie 
2021 **

Start collegejaar 
2021/2022

Hier ben je nu
Open Dag
7 nov 2020

Open Dag
12 dec 2020
(10:00-14:00)

Open Dag
13 feb 2021
(10:00-14:00)

Open Dag
30 mrt 2021
(18:00-21:00)

Start collegejaar 
2020/2021

De StudieKeuzeCheck is verplicht bij inschrijving van elke voltijdopleiding.

2020 2021



Kortom…
►De (financiële) wereld verandert snel

►Dit vraagt om een moderne finance  professional 
met up-to-date kennis

►Ben jij dé finance professional van de toekomst? 



Welke stap zet jij vandaag?
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