Bijlage 1: Basisgegevens bij aanvraag nieuwe Associate degree-opleiding Finance
Naam instelling
Contactpersoon
Contactgegevens
Nederlandse naam opleiding
Taal
Opleidingsniveau
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per
jaar, vakken, leerlijnen)

Hanzehogeschool Groningen
Associate degree-opleiding Finance
Nederlands
Associate degree
Organisaties hebben een grote behoefte aan
financieel-economisch overzicht, aan mensen die
inzicht hebben in interne ontwikkelingen in een snel
veranderende wereld. Mensen die niet alleen de
cijfers kennen, maar ook de wereld achter de cijfers.
Zij kunnen ontwikkelingen financieel analyseren en
vertalen en daarmee bijdragen aan optimale
besluitvorming. Ze doen dit op basis van goed
functionerende en betrouwbare systemen. De Adopleiding Finance leidt op tot deze professionele
ondersteuner in de financiële dienstverlening.
In de opleiding verdiept de student zich in
bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en bestuurlijke
informatievoorziening. Daarnaast is IT - gericht op
finance - een belangrijk onderdeel van het curriculum.
Er is ook veel aandacht voor persoonlijke
vaardigheden die van belang zijn bij het uitoefenen
van functies in het financieel-economisch domein.
Zoals een ondernemende en onderzoekende
houding, persoonlijk leiderschap, samenwerken,
professioneel kritische houding, sociale en
communicatieve vaardigheden, maar ook ethiek in
relatie tot het vakgebied finance komt aan bod.
Na afronding van de Ad Finance kan de student
onder andere aan de slag als:
assistent-controller
financieel medewerker
administratief medewerker Finance en IT
De opleiding is opgebouwd in eenheden van minimaal
15 EC. Daarbinnen zijn er eenheden van 5 EC of een
veelvoud daarvan.
Het 1e studiejaar is een basisjaar met kennisvakken,
oriëntatie op het werkveld, adviesvaardigheden, en
data-analyse en onderzoek. Er worden 20 EC
besteed aan opdrachten (casuïstiek en opdrachten
afkomstig uit het werkveld).
P

P

Het curriculum van het 2e studiejaar bestaat uit
kennisvakken, module Finance en IT en
praktijkopdrachten waarin opgedane kennis en
vaardigheden worden toegepast. De
afstudeeropdracht maakt deel uit van deze
praktijkopdrachten
120 ECTS
Voltijd
Groningen
Mbo-4-diploma, havo-diploma, vwo-diploma
Economie
September 2022
80143
25BE
N.v.t.
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Studielast
Vorm van de opleiding
Gemeente waar de opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub) onderdeel
Geplande startdatum opleiding
ISAT-code van de opleiding
BRIN-code van de instelling
Nadere vooropleidingseisen

P

Handtekening College van Bestuur
Groningen, 15 december 2021

