
WELKOM BIJ DE PRESENTATIE VAN DE 
OPLEIDING ACCOUNTANCY

open avond dinsdag 12 april

De presentatie start om 18:00 en 19.00 uur 

Door: Mark Paur en Paisley Mahmutovic



OPEN DAG 
2021-2022

Creating tomorrow

ACCOUNTANCY
WORD JIJ DE ACCOUNTANT VAN DE TOEKOMST?



Programma van vandaag
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Wat houdt de opleiding 
Accountancy in?

Wat houdt de opleiding 
Accountancy in?

Waarom is 
Accountancy 

iets voor mij?

Waarom is 
Accountancy 

iets voor mij?

Hoe ziet het 
studieprogramma van 

de opleiding eruit?

Hoe ziet het 
studieprogramma van 

de opleiding eruit?
Wat is er náást de 
opleiding te doen?
Wat is er náást de 
opleiding te doen?

In welke functies en
bij welke bedrijven

kun je gaan werken?

In welke functies en
bij welke bedrijven

kun je gaan werken? Doorstuderen? Doorstuderen? 
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Verschil financiële opleidingen

Accountancy

F&C 
(Bedrijfseconomie)

FTA 
(Finance / Tax)

Inzicht in de (controle) van 
financiën van organisaties 

bv Jaarrekening

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
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Accountancy-werkveld samengevat

TOENAME WET- EN
REGELGEVING

DUURZAAMHEID

IT-ONTWIKKELING
TOEKOMSTIGE 

ONTWIKKELINGEN

INTERNATIONALISERING

RISICO-MANAGEMENT

BEROEPSTAKEN

ACTUALITEITEN EN 
OMGEVINGSFACTOREN

GEDRAGSKENMERKEN



Opbouw studiejaar

40 weken studie 
in vier blokken van

10 weken

Vier onderwijseenheden 
per blok

Drie kennisvakken en  
vaardigheidstrainingen

40 weken studie 
in vier blokken van

10 weken

Vier onderwijseenheden 
per blok

Drie kennisvakken en  
vaardigheidstrainingen

Werkcolleges, projecten, 
training en coaching

Toetsen

Projecten in samenwerking 
met beroepenveld, 

rapporten en tentamens

Werkcolleges, projecten, 
training en coaching

Toetsen

Projecten in samenwerking 
met beroepenveld, 

rapporten en tentamens

Gemiddeld 
18-20 contacturen

Gem. 24 uur zelfstudie en 
werken aan opdrachten en 

projecten 
(zowel in groepen als individueel)

Gem. 40 uur per week 
studiebelasting

Gemiddeld 
18-20 contacturen

Gem. 24 uur zelfstudie en 
werken aan opdrachten en 

projecten 
(zowel in groepen als individueel)

Gem. 40 uur per week 
studiebelasting

Per jaarPer jaar Per blokPer blok Per weekPer week
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Hoe ziet je week eruit?
Week 20 16 mei – 20 mei

MA DI WO DO VR

Inleiding Recht

FMB 3.046
12:50-14:30

Beroepsvorming 1 (Sport)

Sport: volleybal en 
golfen
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

Uitwerken FIM project

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

FLOOR X SESI

FLOOR debatcentrum
12:00-16:00

Werken :/

AH
14:30-20:00

Oppassen

Hans & Barbara
20:00-23:00

Inpakken voor 
Best Kept Secret :)

Voorbereiden M-plan

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

Voorbereiden FIM

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

Keuzevakken
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Jaar Semester 1 Semester 2

1

Blok 1 Finance en Cijfers

Financieel Management

Wiskunde en Statistiek

Persoonlijke ontwikkeling (bv presenteren, 
schrijfvaardigheden)

Blok 3 Visievorming

Bedrijfsadministratie 2

Keuzevak

Algemene Economie

Blok 2 Bedrijfsadministratie en Tax

Bedrijfsadministratie 1

Inkomstenbelasting

Onderzoeksvaardigheden

Blok 4 De organisatie en haar financiële 
huishouding
Bedrijfsorganisatie/Recht (M&O)

Management Accounting (kostprijs 
berekeningen)

Keuzevak

Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding

Studieprogramma jaar 1



Studieprogramma jaar 2
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Jaar Semester 1 Semester 2

2

Blok 1 
Beroepsproduct: Systeemgerichte controle 

Blok 3
Beroepsproduct: Samenstellen jaarrekening

Blok 2
Beroepsproduct: Samenstellen

Blok 4
Beroepsproduct: Gegevensgerichte controle 

Onderwijs:

Werkcolleges, coaching, projectonderwijs en 
contact met het werkveld. 

Onderwijs:

Werkcolleges, coaching en projectonderwijs, contact 
met het werkveld. 



Studieprogramma jaar 3
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Jaar Semester 1 Semester 2

3

Blok 1 
Beroepsproduct: IT Audit 

Meewerkstage

(twintig weken) 
Blok 2
Beroepsproduct: Financial Management

Onderwijs:

Werkcolleges, coaching, projectonderwijs 
en contact met het werkveld. 

Blok 3

Beroepsproduct: International Corporate 
Responsibility

Blok 4

Bedrijfsadministratie (e-learning)



Studieprogramma jaar 4
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Jaar Semester 1 Semester 2

4

Minor Accountancy Landelijke Toets 
(OAT)

Voorbereiding op landelijke toets

Integratie van de vakken:

• Risicomanagement

• Audit

• Externe Verslaggeving

Beroepsproduct naar keuze (eindopdracht 
studie) met individuele begeleiding

Beroepsproduct: administratieve en fiscale
advisering voor MKB-klant. 

Gericht op de AA accountant. 

Afsluiting: individueel assessment. 



Waar zie je jezelf straks stagelopen of werken?

Wat zijn die werkzaamheden?

► Administratieve dienstverlening.

► Het controleren en samenstellen van de 
jaarrekening.

► (Fiscale) dienstverlening voor midden- en 
kleinbedrijf.

► Het geven van bedrijfseconomische en financiële 
adviezen (prognoses, data analytics).

► Het uitvoeren van (Interne) audits op processen en 
systemen.

► Het adviseren op fiscaal gebied.

► Het inrichten van geautomatiseerde 
administratieve systemen.

Binnen de financiële & accountancy sector?
Of juist iets heel anders?

Of, ga je fulltime verder studeren…?



Waarom Accountancy aan de HvA?
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► Veel aandacht voor IT

► Veel contacten met het beroepenveld, zoals accountantskantoren in 
Amsterdam e.o. 

► Studeren in Amsterdam

► Uitwerken praktijkvraagstukken en veel aandacht voor het 
ontwikkelen van  je professionele beroepshouding en 
(advies)vaardigheden

► Verkort doorstuderen tot Registeraccountant (RA) aan de UvA  (3 jaar 
in plaats van 3,5 jaar)

► Doorstuderen tot Accountant Administratieconsulent (AA) bij een 
Postbachelor onderwijsinstelling (ongeveer 2-3 jaar) 



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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AA of RA: Beschermde titel

Accountant Administratieconsulent (AA)
► Post-hbo opgeleid

► Adviseur MKB; rol verandert van accountant naar 
adviseur; minder administratie, meer advies: IT, 
branchekennis

► Gestandaardiseerd proces aangiftes, 
jaarrekeningen en kredietrapportages

Twee typen accountants



De opleiding Accountancy in cijfers

45000+

600

150

HvA totaal

1e jaar financiële 
opleidingen

1e jaar 
Accountancy

Studenten aantallen

Beroepsgroep

Eerstejaars

78% 22%

74% 26%
m v

Goed loopbaanperspectief

84% van de afgestudeerden vindt de studie een 
goede basis om te starten op de 
arbeidsmarkt

vond een baan op niveau

vond een baan binnen het vakgebied van 
de studie

Top 3 vacatures 
meest gevraagde financieel experts

1

2

3

Assistent-accountant 32,6% (2247 vacatures)

Controller 10,6% (514 vacatures)

Accountant 7,3% (173 vacatures)

“De vraag naar financieel experts blijft structureel hoog”

93%

95%

Salarisontwikkeling (AA)

Starter 10 jaar ervaring

Bronnen: HvA, NBA.nl, Accountant.nl, Studiekeuze123.nl



Studiekeuzeproces
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Moeilijke keuze, er is zoveel

50% valt het eerste jaar uit 
bij studie Accountancy

Hiervan ruim 80%
snel gestopt / verkeerde keuze

Kan gebeuren, is geen ramp

Accountancy is pittige en 
specialistische opleiding

Goede nieuws: van overige 50% 
40% behaalt de propedeuse 

binnen één jaar

50% van studenten die eerste jaar halen studeert 
binnen vijf (en vaak vier) jaar af!

Dit percentage vertoont 
de laatste jaren stijgende lijn



18

Oké, en wat nu?

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

Wettelijke 
inschrijfdeadline

1 mei 2022

Zomervakantie 
2022

Start collegejaar 
2022/2023Open Dag

26 (online) en 
30 okt. (op locatie)

Online open Dag
7 dec.

Open Dag
12 febr.

Hier ben je nu 
Open Dag

12 april 
(18:00-21:00)

Start collegejaar 
2021/2022

Wat kan ik doen na deze open dag?
Student voor een Dag: proefles, vragen studenten, rondleiding gebouw, woensdag 18 mei, van 10-12 uur

2021 2022
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Studiekeuzecheck

 Verplicht na inschrijving 

 Invullen online vragenlijst (duur: circa 30 min)

 Geeft antwoord op de vraag: heb ik mij voldoende voorbereid op de 
overstap naar het hbo en past de opleiding bij mij? 

 3 adviezen na het invullen

 Je weet zeker dat de opleiding bij je past en je weet waar je aan begint. 

 Je twijfelt nog of de opleiding bij je past. Uitnodiging voor een ochtend op 8 
juni. 

 Je weet het eigenlijk niet, je twijfelt tussen meerdere opleidingen. Advies 
om je opnieuw te oriënteren wat je wilt. 



HANDIGE STUDIEKEUZETIPS!
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 Oriënteer je goed op de opleiding 
 Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
 Bespreek je keuze met anderen (vrienden, familie, 

studenten)
 Tips om je verder te oriënteren:

Meld je aan voor ‘Student voor een Dag’ 18 mei
 Zoek een vacature ‘Accountant’ of kijk op 

www.accountantworden.nl
 Check je vakken op studiegids.hva.nl/ac-vt
 Controleer de toelatingseisen 
 DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
 Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2022



Maar er is meer dan alleen studeren! 



EN DAN VAN START MET JE STUDIE

Introductieweek

Start studiejaar: 5 sept. 2022
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VRAGEN?
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BEDANKT EN SUCCES BIJ HET MAKEN VAN JE  STUDIEKEUZE

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

Heb je nog een vraag? Stuur dan een mail naar ct.finance@hva.nl


