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Wat kun je van ons verwachten

Heb je iets met de dynamische financiële wereld en
vind je het leuk om mensen en bedrijven te
adviseren over hun financiële en fiscale toekomst?
Bij Finance, Tax and Advice duik je diep in de
financiële kennis en wordt je opgeleid tot financieel
of fiscaal expert. De opleiding kent dan ook twee
afstudeerrichtingen, namelijk Finance en Tax.

Wij maken je wegwijs in de financiële en fiscale
wereld. Tijdens deze studie leer je alle vakken en
vaardigheden die je nodig hebt om als financieel of
fiscaal expert aan de slag te gaan. We bieden je
intensieve en persoonlijke begeleiding gedurende
je gehele studie. Tijdens de lessen wordt de theorie
behandeld en werk je in projectgroepjes aan
beroepsproducten. Bij het werken aan deze
beroepsproducten wordt een koppeling gemaakt
naar de praktijk en zijn er verschillende bedrijven
vanuit het beroepenveld betrokken.

Inhoud
De opleiding start met het leggen van een brede
financiële basis. Er komen verschillende
opdrachten aan bod, zoals de aankoop van een
eigen woning, het geven van een financieel advies
aan een klant (privé en zakelijk) en fiscaal advies
op basis van de belastingaangiftes, bijvoorbeeld
erf- en schenkbelasting.
Tijdens je opleiding leer je integer en verantwoord
te handelen. Je leert de wensen van je klant in
kaart te brengen en deze te vertalen naar een
cijfermatig onderbouwd advies. In het advies houd
je rekening met juridische, fiscale en economische
aspecten.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 77233
E-mail: financieelmanagement@fontys.nl

Wat verwachten wij van jou
Het belangrijkste is dat je laat zien dat je wilt leren
tijdens je studie. Een financieel of fiscaal expert
vindt het leuk om met cijfers aan de slag te gaan.
Cijfers zijn veelal de basis voor een degelijk
uitgewerkt financieel en fiscaal advies. Daarnaast
wordt een actieve en communicatieve houding
verwacht om zodoende binding met klanten te
maken.

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...



Proefstuderen
Eindhoven

03-12-2019
11-02-2020
24-03-2020

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

