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Programma
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Wat is een 

Associate degree?

Waarom zou een 

Associate degree

iets voor mij zijn?

Hoe ziet de opleiding

eruit?

Wat is er náást de opleiding

te doen?

Wat kan ik straks na 

mijn opleiding doen?

Hoe kan ik mij 

inschrijven?

Wat is ons 

didactisch concept?



Wat is een Associate degree
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Mbo-4
Associate

degree
Bachelor

• Een niveau 5 opleiding. Dit betekent dat het niveau tussen mbo 

(niveau 4) en hbo (niveau 6) zit.

• Een tweejarige hbo-opleiding met de graad Associate degree.

• Een praktijkgerichte voltijdopleiding, waarbij je na afronding van 

je Ad kunt doorstromen naar het derde jaar van de voltijd 

bacheloropleiding Finance & Control.

Operationeel 

signaleren

Operationeel / 

tactisch 

verbeteren

Tactisch / 

strategisch 

innoveren

4 5 6



Waarom een Associate degree?
Twee jarige opleiding met Associate degree diploma

Goede doorstroommogelijkheden naar 3e jaar Bachelor Finance & Control

In de opleiding combineer je financiële kennis met toepassing in (financiële) 

ICT applicaties en vaardigheden. 

Opleiding is praktijkgericht: Je leert onder begeleiding van docent met 

medestudenten waarin je gestimuleerd wordt om te studeren en samen te werken 

in interactie tussen studenten, docenten en professionals uit de beroepspraktijk.

Docenten begeleiden op een coachende manier en stimuleren je het beste uit 

zichzelf te halen.
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Iets voor jou? Dit heb je nodig
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• Je hebt interesse in Finance.

• Ad-studenten staan met hun voeten in de praktijk en weten een verbinding te leggen tussen het

handelen op het uitvoerende niveau en het nemen van strategische beslissingen.

• Je bent een praktisch ingestelde denkende doener met overzicht die praktische oplossingen 

geeft.

• Je beschikt over een geschikt diploma en vakkenpakket.



Diploma en vakkenpakket
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EC, M&O 

of BE
havo

N&T /

C&ME&MN&G

vwo

Elke mbo-4 opleiding 

bij voorkeur verwant zoals 

bedrijfsadministratie
mbo

EC, M&O 

of BE + 

Wi-A/Wi-B
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Wat is het verschil tussen Ad en bachelor?

Ad Ba

Associate degree
• 2 jaar

Bachelor
• 4 jaar

Rol in de organisatie: Verbinder

• Je kracht zit in het leggen van 

verbinding tussen vakmanschap, 

beleid en de werkvloer

Aard en insteek van de opleiding

• Meer praktisch dan theoretisch, 

probleemoplossend

• Goede aansluiting bij een mbo- 4-

opleiding

• Veel begeleiding door coach

• Je werkt aan opdrachten / projecten 

samen met je klasgenoten 

Rol in de organisatie: Bedenker

• Je kracht zit in het bedenken of 

verbeteren van beleid of strategie

• Je werkt in bredere context.

Aard en insteek van de opleiding

• Zowel theoretisch als praktisch, 

onderzoekend

• Goede aansluiting bij havo, vwo of mbo-4-

opleiding

• Meer zelfstandigheid gevraagd

• Je doet projecten samen met je 

klasgenoten 

42
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4 blokken van

10 weken

2 afrondingsweken

Per thema 10 weken

Praktijkvraagstukken: 

oriëntatie, 

professionalisering en 

bedrijfsopdrachten

Workshops / 

werkcolleges / trainingen 

Samenwerking met 

beroepenveld

Gemiddeld 

21 contacturen per week 

met vaste roosterindeling

Gem. 40 uur per week 

met je studie bezig

Per jaar Per blok Per week

Opbouw studiejaren

Ad Finance & Control
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Hoe ziet je week eruit?
Week 16: 15 mei– 19 mei

MA DI WO DO VR

8:30 – 10:20

Mentorgesprek

10:20 – 12:00

Fundamentals en 

opdrachten

12:00 – 14:30

(Digitale) vaardigheden

14:30 – 15:20

Presentaties, 

gezamenlijke afsluiting

Onbegeleid

Bijv. 9:00 – 15:00

Werken aan 

opdrachten

Onbegeleid

Bijv. 9:00 – 15:00

Werken aan 

opdrachten8:30 – 10:20

Fundamentals

10:20 – 12:00

Werken aan 

opdrachten

12:00 – 14:30

(Digitale) vaardigheden

14:30 – 15:20

Presentaties, 

gezamenlijke afsluiting

8:30 – 10:20

Fundamentals

10:20 – 12:00

Werken aan 

opdrachten

12:00 – 14:30

(Digitale) vaardigheden

14:30 – 15:20

Presentaties, 

gezamenlijke afsluiting

• Vaste dagen: maandag, woensdag en vrijdag

• Met vaste indeling (rooster)

• Vast lokaal waar studenten in een leergemeenschap werken
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Didactisch concept

Actuele praktijkvraagstukken in 

samenwerking met praktijk

• Oriëntatie-opdracht

• Professionaliseringsopdracht

• Bedrijfsopdracht

Toetsing als leermoment

• Beroepsproducten, waarin kennis 

verwerkt is

• Theorie is ondersteunend

• Feedback als leermoment

• ICT-applicaties

Transparant en voorspelbaar

• 40 weken voor onderwijs, toetsing

• Vast weekstramien

Student aan het roer

• Docent is coachend

• Studentbegeleiding

• 3 dagen onderwijs, 2 dagen 

zelfstudie en opdrachten uitwerken

ONDERWIJS

CONCEPT

Ad Finance & Control



Didactisch concept
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Studieprogramma jaar 1

Inhoud Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Fundamentals en 

opdrachten

Financiële feiten 

verwerken en interne 

rapportages 

samenstellen

Visualisatie van 

bedrijfsprocessen, 

signalering risico’s en 

oplossingen aandragen

Externe ontwikkelingen 

met een mogelijke 

impact op bedrijfsvoering 

in kaart brengen

(Risicogericht) 

samenstellen en 

fiscale aangifte 

aangifte opstellen

Beroepsproduct

voorbeeld

Analyse 

onjuistheden 

Rapportage 

verbeter-voorstellen

Beschrijving 

operationele processen 

en inventarisatie 

belangrijkste risico’s

Bijdrage aan 

management informatie 

leveren

Omgevingsanalyse door 

visualisatie externe 

ontwikkelingen

Analyse van de impact 

op bedrijfsvoering

Aantekenlijst met 

uitgezochte (fiscale) 

punten

Jaarrapportage met 

jaarrekening en 

fiscale aangifte

Digitale vaardigheid
Exact, Excel, Word 

en PPT

Power BI, Engage

process

Datavisualisatie met 

Excel, Power BI

Unit4 / 

Fiscaal gemak
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Studieprogramma jaar 2
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Inhoud Blok 5 Blok 6 Blok 7 en 8

Fundamentals en 

opdrachten

Beschrijving 

bedrijfsprocessen 

m.b.v. ERP software

Data interpretatie met 

business intelligence 

software

Keuzeruimte en individuele eindopdracht

Beroepsproduct

voorbeeld

Adviesrapport voor 

verbetering 

bedrijfsprocessen

Data-analyse rapportage

Keuzeruimte ter 

verbreding of verdieping:

• IT en media

• Ondernemerschap

• Cybersecurity 

Eindopdracht:

Individuele praktijk-

opdracht bij een 

opdrachtgever

Digitale vaardigheid SAP-Hana
Power BI / Tableau / 

CasewareIDEA / SEO

Verdieping digitale 

vaardigheden

Verdieping digitale 

vaardigheden

Ad Finance & Control



Met welke bedrijven werken we samen?

Wat zijn voorbeelden van opdrachten?

► Het boeken van een administratie in Exact Online 

voor Mazars.

► Het beschrijven van het operationele proces.

► De planning en control cyclus inrichten.

► De impact bepalen van duurzaamheid op de 

bedrijfsvoering.

► Het controleren en samenstellen van de 

jaarrekening.

► (Fiscale) dienstverlening voor midden- en 

kleinbedrijf.

► Het geven van bedrijfseconomische en financiële 

adviezen.

► Het adviseren op fiscaal gebied.



Veranderingen financiële wereld
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Internationalisering

Communicatievaardigheden bij 

internationaal zakendoen, 

bewustzijn culturele verschillen

Digitalisering

IT, digitalisering en 

automatisering, meer en meer 

invloed op de bedrijfsprocessen 

(bijv. Internet of things) en het 

soort werkzaamheden 

(interpretatie data)

Technologische 

ontwikkelingen

Opkomst nieuwe technologie 

(robotisering, big data,  

blockchain); 

zorgt voor nieuwe producten, 

dienstverlening en uitdagingen



Veranderingen financiële wereld
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Veranderd klantgedrag

Ander en nieuw gedrag van 

klanten leidt tot noodzaak tot 

innoveren

Nieuwe en geactualiseerde 

wet- en regelgeving  

(Internationaal)

Noodzaak voor transparantie en 

verantwoording, compliance 

door de financial professional

Opkomst van nieuwe 

marktspelers

Nieuwe spelers zorgen voor 

nieuwe vraagstukken, zoals 

fintech-bedrijven en 

crowdfunding platforms



Wat kun je ermee?

Functies

• Assistent-controller

• Assistent-accountant

• Medewerker administratiekantoor

• Medewerker financiën

• Boekhouder

• Boekhoudkundig medewerker

Werkzaamheden

• Financiële rapportages opstellen

• Operationele processen beschrijven en visualiseren en 

inventariseren risico’s

• Verbetervoorstellen doen aan interne of externe klant

• Fiscale aangiften opstellen

• Visuele weergave van data maken

18 Ad Finance & Control



Verder studeren?
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Associate

degree

Werken

Werken en leren:

Doorstroom naar 

Bachelor F&C deeltijd

Leren verdiepen:

Doorstroom naar 

Bachelor F&C voltijd

5

5

6

6



De opleiding Associate Degree in cijfers

45000+

600

42

HvA totaal

1e jaar financiële 

opleidingen

1e jaar Associate

Degree

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 

(AD) Starter 10 jaar ervaring

Bronnen: HvA, NBA.nl, Accountant.nl, Studiekeuze123.nl, https://profielen.hr.nl/2019/associate-degree-steeds-populairder-hoe-zit-het-met-baankansen-en-salaris/

Gediplomeerden van Ad-

voltijd verdienen gemiddeld 

11 procent minder dan 

afgestudeerden van een 

voltijd hbo-opleiding en 12 

procent meer dan studenten 

met een mbo4voltijddiploma. 



Handige studiekeuzeproces tips!
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• Oriënteer je op de opleiding 

• Vergelijk de opleiding met andere opleidingen

• Bespreek je keuze met anderen (vrienden, familie, studenten)

• Voor vandaag: Ga in gesprek met studenten op de infomarkt (ruimte 3.102)

• Bezoek open dagen van meerdere opleidingen

• Kom langs bij ‘Student voor een Dag’, houd de website (www.hva.nl/fc-ad) in de gaten voor de 

data

• Controleer de toelatingseisen 

• DigiD aanvragen (duurt circa 3 werkdagen)

• Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2023

http://www.hva.nl/fc-ad


22

Oké, en wat nu?

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

Wettelijke 

inschrijfdeadline

1 mei 2023

Zomervakantie 

2023

Start collegejaar 

2023/2024
Hier ben je nu

Open Dag

5 nov.

Open Dag

10 dec.

Open Dag

11 febr.

Open Dag

4 april 
(18:00-21:00)

Start collegejaar 

2022/2023

2022 2023



Maar er is meer dan alleen studeren! ;-)
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• Studievereniging Imperia: dé studievereniging voor en door studenten Accountancy en Finance & Control

• Verbinden van studenten aan elkaar én aan de HvA

• Leuke niet-studie en studie-gerelateerde activiteiten in samenwerking met en ondersteund door bedrijfsleven 

(bedrijfsbezoeken, gastcolleges, borrels)

• www.svimperia.nl



Bedankt! Vragen?

Mail je vragen naar ct.finance@hva.nl

Bedankt, en succes bij het maken van je studiekeuze.
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