
Welkom
Voorlichting Deeltijdopleidingen

Accountancy

Finance & Control

Finance, Tax & Advice



ie zijn wij?

Jolanda Knobel (F&C)              Viona Groenheide (FTA)
Coördinator DT Finance           



• 4-jarige HBO-opleiding

• Accountancy
• Finance & Control  (voorheen: Bedrijfseconomie)

• Finance, Tax & Advice

• Start september 2023

Opleidingen





• Brede Finance scope
• Gedegen inhoudelijke opleiding
• Veel aandacht voor:

- persoonlijke ontwikkeling/leiderschap
- ontwikkelingen en innovaties in werkveld 

• Uitgangspunt is: 
- zoveel mogelijk leren en toetsen in jouw 

beroepspraktijk
- met medestudenten van de drie finance opleidingen

Waar staan wij voor?



Daar waar:
* synergie optreedt of 
* beroepsproduct/inhoud

is gelijk   

Wat levert dit op?
• Leren van elkaars vakgebied
• Kijkje in de keuken bij elkaar
• Komt elkaar tegen: meer begrip

andere rollen

Opleidingen trekken deels samen op



Leren                 van                    met                   elkaar                   

Opzet Finance opleidingen

Gezamenlijke propedeuse AC F&C en FTA
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• Startende, Junior of Senior Professional in Finance werkveld
• Minimaal HAVO- of MBO-vooropleiding
• Met relevante (financieel-administratieve) werkplek voor 

minimaal 16 uur per week

• Geen Havo/MBO-diploma?  
Assessment (21+ toets) is mogelijk om werk- en denkniveau   
aan te tonen

Voor wie?



Flexibele Leerroutes:

 Adviesroute (4 jaar)
 Flexibele route (versnellen)

>> Propedeuse (1e jaar) gezamenlijk en vaststaand   
qua volgorde. Keuzes vanaf leerjaar 2.

>> Persoonlijke tutor met wie je kunt overleggen 
over jouw studievoortgang en -keuzes.



• Elke donderdag

• Van 12.30-20.30 uur

• Fysiek op de campus

• Daarnaast ca. 14 uur 
zelfstudie

Lesdag en lestijden



• Thuis : theorie voorbereiden m.b.v. ons 
leerplatform

• Campus: werken met elkaar aan 
uitdagende opdrachten uit de 
praktijk

• Werkvormen: werkcolleges,
o.a.     educational gaming

trainingen
gastlezingen 
bedrijfsbezoeken

Visie op leren 



• ‘Driehoeksleren’
• De mogelijkheid om te 

werken met gegevens uit/in    
je eigen organisatie

• Feedback on the job

Rol van de werkgever



Semester 1:

Periode 1 EC

STRATEGIE EN ORGANISATIE 5

BEDRIJFSECONOMISCHE BEGINSELEN 5

FINANCIERINGSAANVRAAG 5

FINANCE LAB 1

PERSONAL DEVELOPMENT 1

Periode 2 EC

JAARVERSLAGGEVING & FISCALE WINSTBEPALING 5

BEDRIJFSECONOMISCHE ADVISERING 5

AANDELENANALYSE 5

FINANCE LAB 1

PERSONAL DEVELOPMENT 1



Semester 2:

Periode 3 EC

INTERNATIONAL BUSINESS FOR FINANCIALS 5

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EVE * 5

FINANCE LAB 1 5

PERSONAL DEVELOPMENT 1

Periode 4 EC

DATAGEDREVEN ADVISEREN 5

BUSINESS INNOVATIE 5

FINANCE LAB 1

PERSONAL DEVELOPMENT 1 5

*AC   : Audit&Assurance basics
*F&C: Praktisch werken met Exact
*FTA : Particulier Advies en Fiscaliteit



• Vooral opdrachten in jouw beroepspraktijk
• Actuele praktijkcases
• Workshops, learning game, consultancy bank
• Personal Development: assessment en portfolio

Toetsing 



• Actuele en praktische 
vraagstukken in jouw 
beroepspraktijk

• Innovatie
• Persoonlijke ontwikkeling

• Data science, Power BI
• Duurzaamheid
• Internationalisering



• Ik: persoonlijk leiderschap

• Ik en de ander: advisering, presenteren, 
gesprekken met klanten en mede-
werkers

• Ik en mijn werkveld: ontdekken van de 
mogelijkheden van het beroepenveld

Personal Development: jouw professionele ontwikkeling



• The future of finance…

• Op zoek naar ontwikkelingen &
• innovaties

Finance Lab:



• Via Studielink  www.studielink.nl

• Uitnodiging voor persoonlijke intake

• Bepalen persoonlijke studieroute

Aanmeldprocedure      
Accountancy
Finance & Control
Finance, Tax & Advice

http://www.studielink.nl/


• Samen kijken naar de mogelijkheden van: 
- Relevante werkervaring
- Reeds behaalde getuigschriften

• Let op: in september 2023 alleen mogelijk om te starten in leerjaar 1. 
• Vanaf 2024 mogelijk om te starten in andere jaren.

• Contact? Vragen?
* financedeeltijd@windesheim.nl
* 088-4699337  Jolanda Knobel

Uitnodiging persoonlijk gesprek: keuze:  op Windesheim of via Teams

Persoonlijk advies? 

mailto:deeltijdfinance@windesheim.nl


Vragen?

PPT ontvangen?

Open avond op 
Windesheim 
op 18 januari ‘23
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