Finance, Tax and Advice - Financial
Services Management

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over deze opleiding
Heb jij iets met de dynamische wereld van beurzen,
banken en verzekeraars? Bij Finance, Tax and
Advice - FSM leer je hoe je mensen daarin kunt
adviseren. Daarnaast leer je veel over
bedrijfsprocessen van banken, tussenpersonen en
verzekeraars. Hierbij wordt voortdurend stilgestaan
bij de afweging tussen het commerciële belang van
de financiële instelling en het belang van de klant.
Interessant en uitdagend dus!
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. Een manier die jou als professional ziet.
Inclusief je talenten, je interesses, je vaardigheden
en je professioneel gevulde agenda. Bij Fontys
PRO Economie vorm je samen met jouw
persoonlijke coach en vele andere professionals
een netwerk van kennis. Face to face. En digitaal.
Samen bewegen we vooruit. We ontwikkelen op
alle fronten. Op basis van wat jij nodig hebt.

Waarom Finance, Tax and Advice FSM bij Fontys PRO Economie?
Iedereen studeert op zijn eigen wijze. Samen met
je studieadviseur 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 één klas. Hierdoor leer je samen te
werken met andere disciplines en maak je kennis
met andere branches. Dit geeft je een bredere
scoop op jouw vakgebied.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 70711
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. Verder vind je
werken met mensen fijn, kun je goed luisteren en
zoek je altijd naar de beste financiële oplossing
voor anderen.

E-mail: economieflexibel@fontys.nl
Website: fontys.nl/financieel-deeltijd



@Fontys_MER

Begeleiding en tijdsinvestering
In totaal ben je ongeveer 15 tot 20 uur per week
bezig met je studie. Op maandag en donderdag zijn
er op de Fontys campus in Eindhoven bijeenkomsten.
Hier ga je naartoe voor ontmoetingen met je
studieadviseur en docenten, voor toelichting,
verdieping en uitwisseling met je studiegenoten. Je
kiest zelf een vaste dag: de maandag óf de
donderdag.
Je kunt de leerstof bestuderen in de digitale
leeromgeving, waar je ook feedback krijgt van je
docenten. Online neem je de theorie tot je en in
bijeenkomsten leg je de verdieping of brug naar
toepassing in de beroepspraktijk. Leren in jouw
beroepscontext staat centraal.

Toelatingseisen
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 intakegesprek
maakt altijd deel uit van je toelating.



Studiekosten
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...



Open dagen
Eindhoven
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

Om zeker te weten of de
opleiding goed bij je past, behoort
een persoonlijk gesprek altijd tot
de mogelijkheden.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

