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Moderne
Bedrijfsadministratie
(MBA)
Programma in hoofdlijnen Programma in detail zie: www.hboaa.nl
De diplomalijn Financieel-Administratief van de
Associatie
De Associatie biedt diploma's aan op financieeladministratief gebied. De diploma's Moderne
Bedrijfsadministratie (MBA) en Vakopleiding
Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA) passen
uitstekend in de leerlijnen van onze associate degree
opleiding en onze bacheloropleiding.
MBA en VBA
Met het diploma MBA kun je zelfstandig een functie
uitvoeren als financieel medewerker. Als je de
opleiding VBA hebt afgerond, dan heb je de kennis
verkregen om een functie uit te oefenen als hoofd
administratie van een kleine onderneming of kun je
als beginnend assistent accountant aan de slag in de
MKB-praktijk.

Vooropleidingseisen
Voor de Associatie-opleidingen is geen specifieke
vooropleiding vereist. Wel adviseren wij je eerst
Moderne Bedrijfsadministratie en daarna de
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy te
volgen.
Toelichting op de kosten
De kosten van de onderwijsmodules zijn vrij van BTW
en exclusief examengeld en literatuur. De totale
kosten van de examens en literatuur op het voorblad
zijn indicatief. Je betaalt bij hbo A&A geen
locatiekosten of cateringkosten.
Overige informatie
Meer informatie over de Associatie-opleidingen vind je
op de website van de Associatie voor Examinering:
Moderne Bedrijfsadministrate (MBA) Vakopleiding
Bedrijfsadministratie & Accountancy
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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
Studeren bij hbo A&A

Op onze hogeschool draait het om jou. Studeren naast
je werk moet aansluiten bij de werkzaamheden in de
dagelijkse praktijk. Leren moet ook leuk zijn. De
inhoud van onze onderwijsprogramma’s daagt je uit
om te presteren, te ondernemen en te ontdekken. We
brengen je de nieuwste kennis bij en helpen je bij het
ontwikkelen van persoonlijke en professionele
vaardigheden. We vragen veel van je, maar we
hebben je dan ook iets te bieden:
'Uitstekend praktijkgericht onderwijs in kleine groepen
en persoonlijke begeleiding.'
Hierbij ben je zelf verantwoordelijk voor het ‘eruit te
halen wat erin zit’. Verrijk, verbreed en geef je eigen
kleur aan je studie. Wij zijn ervoor verantwoordelijk
jou daarbij optimaal te begeleiden en uit te dagen. Zo
werken we samen aan jouw studiesucces.
Beginnen met de opleiding
De programma's van de Assocatie-opleidingen kennen
twee studievarianten. De deeltijd-dagopleiding
(locatie Almere) en de deeltijd-avondopleiding (locatie
Dordrecht).
Deeltijd-dagopleiding Almere
De modules van de deeltijd-dagopleiding 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 Dordrecht
De modules van de deeltijd-avondopleiding 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.

Studieprogramma
Totaal
module
Kostencalculatie Inleiding (MBA)
Financiering Inleiding (MBA)
Bedrijfsadministratie Inleiding (MBA)
Belastingwetgeving Inleiding (MBA)

colleges collegeld
8 x 3 uur € 575.00
8 x 3 uur € 600.00
7 x 3 uur € 600.00
7 x 3 uur € 575.00

Examen
De examens van de Associatie voor Examinering zijn
digitaal en kunnen daarom flexibel ingepland worden.
Voor deelname aan de examens is examengeld
verschuldigd aan de betreffende exameninstantie.
Meer informatie over de examens vind je na
aanmelding in de leeromgeving van de module.
Geldigheid certificaten
De examenregelingen van de verschillende
opleidingen kennen een eigen specifieke geldigheid.
Meer informatie vind je op www.associatie.nl.
Aanvraag diploma
Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond
hebt, kun je een diploma aanvragen bij de Associatie
voor Examinering.

Vervolgopleiding
De Associatie-opleidingen zijn opgezet als
doorlopende leerlijn. Als vervolg op de opleiding
Moderne bedrijfadministratie kun je doorstuderen in
de Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy
(VBA). Je kunt ook kiezen voor een vervolg in onze
hogeschoolopleidingen SPD I en SPD II. Wil je een
opleiding op bachelorniveau afronden, dan kun je
instromen in de associate degree opleiding (Ad) en de
bacheloropleiding (BSc). Op basis van jouw MBA- en/of
VBA-diploma krijg je vrijstelling voor de MBA en VBA
modules in deze vervolgopleidingen.

Studieduur
De studie voor het MBA-diploma duurt gemiddeld een
jaar in deeltijd. De studie voor het VBA-diploma duurt
gemiddeld anderhalf jaar. Naast het volgen van de
lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en
tentamens) moet rekenen op gemiddeld vier tot zes
uur thuisstuderen per module per week.
Digitale leeromgeving
hbo A&A maakt gebruik van een digitale
leeromgeving (mijnhboaa.nl). In deze persoonlijke
omgeving kun je je aanmelden voor modules die je
wilt gaan volgen en vind je alle relevante informatie
over jouw studie bij hbo A&A.
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