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Hbo associate-degree
De Associate-degree (Ad) Finance is een tweejarige hbo-opleiding
die de student voorbereidt op een baan in de financiële of fiscale
sector. De opleiding bij Windesheim Zwolle is met name gericht op
het midden- en kleinbedrijf (mkb).
Na twee jaar is de opgeleide Ad’er een professionele ondersteuner
die veel functies en rollen in de financiële en fiscale
dienstverlening aan kan. Hij/zij gaat aan de slag bij organisaties
als verzekeraars, banken, beleggingsinstellingen, financiële en
fiscale adviesbureaus, de belastingdienst of andere publieke
diensten. De Ad’er komt in functies terecht als: assistent
accountant, assistent controller, financieel planner,
verzekeringsadviseur, relatiebeheerder, particulier financieel
advies, (assistent) fiscalist, asset manager en aanverwant functies
en rollen; vaak ook als linking pin tussen medewerkers op tactisch,
uitvoerend niveau en het (team) management.
Een afgestudeerde Ad’er in Finance is opgeleid op niveau 5. In de
opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het vakmanschap
(kennis en inzicht) dat aan de basis ligt van iedere financiële
functie, maar nadrukkelijk ook aan de verwerving van de benodigde
skills op het gebied van communicatie (gesprekstechnieken en
adviesvaardigheden), ICT en data-analyse.
De tweejarige opleiding bestaat uit twee keer twee semesters
onderverdeeld in twee periodes per semester met 15 EC’s per
periode. Het curriculum bestaat uit algemene financiële, fiscale,
juridische en (bedrijfs)economische vakken naast professional en
personal skills als ICT-vaardigheden, data-analyse, projectmatig-,
klant- en oplossingsgericht werken. Veel aandacht gaat ook uit
naar de praktijk (in cases, stages en via gastdocentschappen).
Ten behoeve van het doel, de reikwijdte en de inrichting van de
opleiding is op meerdere manieren input gevraagd van het
werkveld. Onder andere via de werkveldadviescommissie van de
bacheloropleiding Finance, Tax & Advice.1
120 European Credits (ec)
Voltijd

Vergadering werkveldadviescommissie FTA d.d. 10 juni 2021. De inhoud van deze bespreking is als
bijlage bij dit document gevoegd. Zie bijlage 11
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Zwolle
Schoolverlaters (mbo-4, havo, vwo) die bewust een tweejarige hboopleiding kiezen met de mogelijkheid om door te stromen naar
hbo-bachelor.
80143
Onderdeel Economie - de hoofdvestiging van de Ad Finance in
Almere is ingedeeld in het onderdeel Economie.
1 september 2022
N.v.t.
Geen capaciteitsbeperking

