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Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

De belastingaangifte is gevreesd en verplicht. En
voor velen bovendien ingewikkeld. Want moet je
bijvoorbeeld belasting betalen over geld dat je erft
van je opa? Hoeveel accijns zit er eigenlijk op dat
biertje in de kroeg? En hoe zit het met
multinationals, hoeveel belasting betalen zij
eigenlijk? Als fiscaal expert ken je alle details van
het belastingstelsel. Je weet precies hoe je de
fiscale wetgeving inzet voor bedrijven en
particulieren.

Bij ons leer je alle vakken en vaardigheden die je
nodig hebt om als fiscaal expert aan de slag te
gaan. Naast nauwkeurig de financiën van bedrijven
of persoon in beeld brengen, leer je ook fiscale
wet- en regelgeving te gebruiken en hierover te
adviseren en presenteren.

Inhoud
Het eerste jaar draait om het leggen van je
financiële basis. Er komen verschillende
beroepsproducten aan bod, zoals een jaarrekening
en belastingaangifte. Het studieprogramma van
Finance, Tax and Advice - FRE is opbouwend. In
het eerste jaar werk je een interne rapportage voor
een mkb-bedrijf uit, in het laatste weet je hoe het
Nederlandse belastingstelsel in elkaar zit. Soms
werk je individueel, dan weer in groepjes. De
klassen bestaan uit ongeveer 30 personen. We
bieden je alle vakken in het Nederlands aan en
zorgen ook voor scholing in het Engels.

Finance, Tax and Advice - FRE is een uitdagende
studie met vooral in het eerste jaar veel
contacturen. Tijdens je studie helpen we je door
middel van intensieve begeleiding. Je staat er niet
alleen voor en kunt altijd bij ons terecht met vragen.

Wat verwachten wij van jou
Het belangrijkste is dat je laat zien dat je wil werken
tijdens de studie, een fiscalist is namelijk nooit
uitgeleerd. Verder geef je niet snel op, gaat graag
met mensen om en kunt zaken goed uitleggen.
Cijfers horen bij het vak en je wilt graag weten wat
ze betekenen om ze uit te kunnen leggen. Tijdens
de studie krijg je veel te maken met wet- en
regelgeving op fiscaal gebied.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 77233
E-mail: financieelmanagement@fontys.nl
Website: fontys.nl/fontys
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Het eerste jaar



20 uur contacturen
10 uur praktijkopdracht
10 uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

25%

Zelfstudie

25%

Praktijk



Instroomprofiel

Het eerste jaar krijg je les samen met studenten van
de opleidingen Accountancy en Finance & Control.
Na je propedeusejaar kies je definitief welke studie je
gaat doen.
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Met het juiste MBO-4 diploma ben je direct toelaatbaar. Heb je vragen hierover?
Neem contact op met het secretariaat.
50%



Studiekosten
In lesperioden heb je vanzelfsprekend meer lesuren
dan in project- of toetsweken. Gemiddeld ben je 40
uur per week bezig met de opleiding..

Typerend voor deze opleiding
Switchen binnen het economie domein is
mogelijk.
Veel aandacht voor studiebegeleiding
Contacten met bedrijven uit economisch sterke
regio Eindhoven

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken en een laptop. Kosten voor
boeken, readers, materialen e.d. zijn in het
eerste studiejaar ongeveer € 700,(prijzen zijn op basis van de nieuwprijs van
de boeken).

Open dagen en zo...



Open dagen
Eindhoven

09-11-2019
26-01-2020
21-03-2020

Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.

Aanmelden
Meld je aan via fontys.nl

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

