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KWALIFICATIES
Exameneisen:

Hogeschool

Niveau:

Bachelor

Vooropleiding:

HAVO/MBO/21+

Getuigschrift:

B of Science

KOSTENINDICATIE
(wijzingen voorbehouden)
Propedeuse
10 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 5.290,€ 990,€ 426,-

Hoofdfase
14 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 10.600,€ 2.375,€ 1.181,-

Minor accountancy
4 modules
Examengeld:
Literatuur:

ABC Bacheloropleiding
SPD

Vooropleiding HAVO/MBO/21+

€ 2.730,€ 600,€ 237,-

Minor controlling
4 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 2.880,€ 400,€ 145,-

Afstuderen
2 modules

€ 1.600,-

Programma in hoofdlijnen Programma in detail zie: www.hboaa.nl
HBO SPD Bedrijfsadministratie (Accountancy &
Control)
De bacheloropleiding SPD met de specialisatie
Accountancy of de specialisatie Control richt zich op
verschillende functies in het beroepenveld van
accountancy en controlling in het MKB. De opleiding
kenmerkt zich door een stevige kennisgerichte basis
aangevuld met praktijkgerichte casuïstiek.
Vooropleidingseisen
Je bent toelaatbaar als je een havo-, vwo- of mboopleiding hebt afgerond. Indien je 21 jaar of ouder
bent en niet in het bezit bent van de hiervoor
genoemde opleidingen, ben je na het succesvol
afleggen van een toelatingstest, ook toelaatbaar.
Bachelor of Science
De opleiding is onderdeel van de NVAOgeaccrediteerde bacheloropleiding HBO SPD
Bedrijfsadministratie, hetgeen inhoudt dat je wordt
opgeleid voor een wettelijk erkende graad. Nadat je
de opleiding hebt afgerond mag je de titel Bachelor of
Science voeren (BSc).

Specialisatie
De opleiding bestaat uit een propedeutische fase (1e
leerjaar) een hoofdfase (major), een specialisatiefase
(minor) en een afstudeerfase. De specialisatiefase
betreft een keuze uit onderwijsmodules. Je kiest
hierdoor een programma, dat aansluit bij jouw
behoefte. Je kunt in deze fase, na toestemming van de
examencommissie, ook maximaal 16 EC uit
hoofdfasevakken van een andere NVAOgeaccrediteerde bachelor- of masteropleiding
inbrengen. Dit moeten vakken zijn die passen in het
profiel van een financiële professional. Met de op de
accountancy gerichte specialisatiefase ben je
rechtstreeks toelaatbaar tot de post-hbo Accountancyopleidingen van hbo A&A.
Praktijkintegratie
Tijdens de opleiding ga je aan de slag met
integratiemodules waarin je opdrachten, gekoppeld
aan jouw dagelijkse werkzaamheden, uitwerkt.
Hiermee vul je stap voor stap een portfolio waarmee
de bachelorcompetenties mede onderbouwd worden.

Opleidingsmanagement

Hoofdvestiging

Leslocaties

Wilco Haar
Frans van Luit
Mirjam van Rijn

Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam

Amsterdam, Den Haag, Dordrecht,
Utrecht en de Nederlandse Antillen

www.hboaa.nl

085 4015705
085 4015706
085 4015707

085 4015700

info@hboaa.nl

ABC - Bacheloropleiding SPD
Vooropleiding HAVO/MBO/21+

Studeren bij hbo A&A

Programma en kosten

Beginnen met de opleiding
Het programma van de Associate degree en
Bacheloropleiding kent twee studievarianten. De
deeltijd-dagopleiding en de deeltijd-avondopleiding.
Het programma van de AA-opleiding en de
masteropleiding wordt, gezien de zwaarte van de
studie, uitsluitend in een deeltijd-dagopleiding
aangeboden.

Introductiefase

Deeltijd-dagopleiding
De modules van de deeltijd-dagopleiding (Amsterdam
en Den Haag ) starten elk halfjaar. De bijeenkomsten
van de dagopleiding worden op vrijdag verzorgd (9.30
uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur), waarbij
je een module in de ochtend en een module in de
middag kunt volgen. In deze variant kun je kiezen
voor het standaardprogramma waarbij je elke 14
dagen modules volgt, of het intensieve programma
waarbij je elke week modules volgt.
Deeltijd-avondopleiding
De modules van de deeltijd-avondopleiding (locatie
Dordrecht) starten in januari, maart, september en
november. De bijeenkomsten van de avondopleiding
zijn wekelijks op maandagavond (19.00 uur tot 22.00
uur) waarbij je elke periode een module volgt.
Studieduur
Het programma is gebaseerd op een studiebelasting
van 0,6 EC per week in deeltijd. Dit houdt in dat je,
naast het volgen van de lessen en het afleggen van
toetsen, moet rekenen op gemiddeld vier uur
thuisstuderen per module per week.
Digitale leeromgeving
hbo A&A maakt gebruik van een digitale
leeromgeving. In deze omgeving kun je je aanmelden
voor modules die je wilt gaan volgen. Na aanmelding
voor een module wordt de inhoudelijke informatie
zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl
omgeving. Daar vind je het studieschema, aanvullend
lesmateriaal en extra informatie.

module
Bedrijfsadministratie Oriëntatie
Kostencalculatie Inleiding (MBA)
Financiering Inleiding (MBA)

EC lessen
5 1 x 3 uur
8 8 x 3 uur
8 8 x 3 uur

kosten
€ 175.00
€ 575.00
€ 600.00

Bedrijfsadministratie Inleiding (MBA)
Belastingwetgeving Inleiding (MBA)
Algemene Economie SPD
Beroepsoriëntatie

6
8
5
5

€
€
€
€

Communicatieve Vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden 1
Praktijkopdrachten jaar 1 (cohort 2018)

5 6 x 3 uur
8 6 x 3 uur
2 3 x 3 uur

7
7
6
2

x
x
x
x

3
3
3
3

uur
uur
uur
uur

600.00
575.00
745.00
450.00

€ 630.00
€ 790.00
€ 150.00

Hoofdfase
module

EC

Financiering
Management Accounting & Control
Bedrijfsadministratie SPD (VBA)
Externe Verslaggeving

8
8
10
8

8
8
6
8

x
x
x
x

3
3
3
3

uur
uur
uur
uur

€
€
€
€

840.00
840.00
745.00
840.00

8
6
6
8
8

8
6
8
8
8

x
x
x
x
x

3
3
3
3
3

uur
uur
uur
uur
uur

€
€
€
€
€

840.00
745.00
840.00
840.00
840.00

Belastingrecht
Recht / Privaatrecht
Recht / Ondernemings- en Sociaal recht
Bestuurlijke Informatie Beginselen SPD
Organisatie & Management
Accounting Information Systems SPD
Adviesvaardigheden
Praktijkopdrachten hoofdfase SPD (cohort
2018)

lessen

kosten

10 8 x 3 uur
5 4 x 3 uur
22 1 x 3 uur

€ 840.00
€ 420.00
€ 500.00

5 7 x 3 uur
8 6 x 3 uur

€ 630.00
€ 840.00

module
Onderzoeksvaardigheden 2

EC lessen
5 6 x 3 uur

kosten
€ 630.00

Corporate Governance & Compliance SPD
Fiscale Advisering Accountancy-MKB SPD
Auditing Beginselen

5 4 x 3 uur
8 8 x 3 uur
8 8 x 3 uur

€ 420.00
€ 840.00
€ 840.00

Fiscale Jaarrekening SPD
Geconsolideerde Jaarrekening SPD

Minor accountancy

Minor controlling
module

EC

Onderzoeksvaardigheden 2
Corporate Governance & Compliance SPD
Business Control
Internal Auditing SPD

5
5
8
8

lessen
6
4
8
8

x
x
x
x

3
3
3
3

uur
uur
uur
uur

kosten
€
€
€
€

630.00
420.00
840.00
990.00

Afstuderen
module
Afstudeeropdracht bachelor
Praktijkopdrachten afstudeerfase SPD (cohort
2018)

EC lessen
kosten
20 3 x 3 uur € 1100.00
14 1 x 3 uur € 500.00
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