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‘Vraagstukken op de
werkvloer gebruik
ik in mijn opleiding.
De kennis die ik
opdoe, neem ik
mee in mijn werk.’
Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

Startmoment(en)

Finance & Control

 September & februari
Over deze opleiding
Opleidingstype

 Hbo-bachelor

Je bent op de hoogte van geldstromen in een bedrijf of instelling en weet precies waar
de knelpunten liggen. Je adviseert het management en weet de financiële positie van
een bedrijf te beoordelen. Een bedrijfseconoom is een centrale schakel in een bedrijf
en verbindt middelen, mensen, afdelingen en processen. Je bent iemand die graag met
cijfers, maar zeker ook met mensen werkt. Je sociale en communicatieve vaardigheden
worden regelmatig getoetst. Kortom: een allround brein van de organisatie

Studievorm

 Deeltijd

Lesplaats(en)

 Eindhoven

Waarom Finance & Control bij Fontys Pro Economie?
De snel veranderende wereld vraagt van jou constante aanpassing en ontwikkeling.
Het is belangrijk om je hele leven te blijven leren. Maar hoe combineer je deze
uitdaging met je privéleven? Uiteraard wil je bijblijven, maar dan wel op jouw manier.
Bij Fontys begrijpen we dat jouw toekomst niet alleen bepaald wordt door jouw kennis,
maar door wie je bent, je talenten, interesses en je vaardigheden. We leggen extra
nadruk op TEC skills: technologie, entrepeneurship en creativiteit. Met deze skills kun je
jezelf blijven onderscheiden. Jouw professionele waarde bestaat dan ook uit je kennis
en je vaardigheden van nu. En… uit je vermogen je persoonlijke eigenschappen in te
zetten en te ontwikkelen. Bij Fontys Pro Economie staan we je hierin bij. Met kennis op
maat en met een netwerk op maat. Samen denken en doen we vooruit.

Iedereen studeert op zijn eigen wijze. Samen met je studiecoach stel je jouw
leerroute samen. Je werk wordt een serieuze component in je opleiding. Wat je op
de opleiding leert is direct toepasbaar op je werkplek. Je zit daarnaast samen met
meerdere opleidingen in dezelfde studiegroep. Hierdoor leer je samen te werken met
andere disciplines en maak je kennis met andere branches. Dit geeft je een bredere
scope op jouw vakgebied. Heb je een keer minder tijd? Geen probleem! Ook online
kun je de theorie tot je nemen. Je kunt dus thuis ook bijblijven met de kennisvakken.

Voor wie is deze opleiding?
Voor iedereen die werken, leren en privé wil combineren. Voor mensen die
persoonlijk contact en digitaal leren belangrijk vinden. Daarnaast ben je iemand die
graag de zaken uitzoekt, initiatief toont, kritisch kan zijn en nauwkeurig kan werken.

Begeleiding en tijdsinvestering

*

In totaal ben je ongeveer 15 tot 20 uur per week bezig met je studie. De tijd die
je per week aan de opleiding besteedt, is ook afhankelijk van jouw werkervaring
en werkcontext. Eén keer per week ga je naar de Fontyscampus in Eindhoven voor
bijeenkomsten. Deze worden op maandagmiddag en -avond en donderdagmiddag
en -avond aangeboden. Hier ga je naartoe voor ontmoetingen met je studiecoach,
tutor en vakexperts, toelichting, verdieping en uitwisseling met je studiegenoten.
Je bestudeert de leerstof in de digitale leeromgeving. Via deze leeromgeving bereidt
jij je voor op bijeenkomsten en krijg je feedback van de vakexperts. Online neem
je de theorie tot je en in bijeenkomsten leg je de verdieping of sla je de brug naar
toepassing in de beroepspraktijk. Leren in jouw beroepscontext staat centraal.

 Aanmelden
 anmelden doe je via de
A
website fontys.nl/studielink.

 Voorlichtingen
Kijk voor alle data op
fontys.nl/Open-dagen/Professionals.

 Deze opleiding

leidt op tot de graad
Bachelor of Science

Toelaatbaarheid
Het onderwijs is met name gericht op mensen met een werkplek. Op een enkele
uitzondering na ben je met een MBO niveau 4, HAVO of VWO diploma toelaatbaar.
Een economische achtergrond heeft hierbij wel de voorkeur. Een persoonlijk
instroomgesprek maakt altijd deel uit van je toelating. Tijdens dit gesprek checken we
of de opleiding bij je past.

Essentieel: relevante functie
Let op! Een relevante functie bij een geschikte werkgever is essentieel om je studie bij
Fontys Pro Economie effectief binnen de nominale doorlooptijd te kunnen realiseren.
Het gebrek van een geschikte werkgever of relevante werkcontext kan leiden
tot studievertraging. Twijfel je daarover of heb je vragen? Maak een afspraak en
bespreek dit zo vroeg mogelijk met de deeltijdcoördinator.

*

Omdat de huidige situatie om aanpassingen vraagt, hebben we de manier van
onderwijs daarop afgestemd. De ene week heb je online onderwijs en de andere
week onsite. Deze combinatie is niet standaard.
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