Bijlage 1 - Samenvatting voor zienswijzen andere instellingen
Deze bijlage bevat een samenvatting van de aanvraag voor publicatie op de website van de CDHO ten
behoeve van zienswijzen van andere instellingen.

Algemeen
Naam instelling

Christelijke Hogeschool Windesheim

Contactpersonen en - gegevens

Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Opleiding
Naam
Internationale naam
ISAT-code
Taal
Welke bve-instelling mede de
opleiding verzorgt
Opleidingsniveau en -oriëntatie
Inhoud

Ad Finance
Ad Finance
80143
Nederlands
N.v.t.
Associate degree-opleiding
De opleiding zal grotendeels gebaseerd zijn op de bestaande
Ad-opleiding Finance van Hogeschool Windesheim locatie
Almere.
Jaar 1
In het eerste jaar wordt er aandacht besteed aan de interne en
externe omgeving van een organisatie en wordt kennis
gemaakt met de basis van finance. Studenten leren hier dat de
organisatie altijd te maken heeft met omgevingsvariabelen, die
van invloed zijn op de organisatie. Hoe ga je hiermee om? Hoe
houd je de focus op je geplande activiteiten? Moet de planning
aangepast worden? Geen enkele organisatie staat op zich.
Studenten leren de basis van boekhouden, van (belasting)recht
en van externe verslaggeving. Hoe stel je een financieel
overzicht zo op dat deze voldoet aan de wettelijke richtlijnen
en duidelijk en to-the-point is voor de lezer? Welke tools zijn
hiervoor geschikt?
Ook leert de student hier een heel aantal vaardigheden, zoals
omgaan met ICT, persoonlijke effectiviteit, communiceren en
presenteren.
Jaar 2
In het tweede jaar wordt er een verdere verdieping in finance
aangebracht. Ook is er in dit jaar ruimte voor kennis nemen
van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zoals big data en
analyse-tools.
De vakken in de eerste helft van het tweede jaar bestaan uit
een verdieping van finance, boekhouden en
ondernemingsrecht. Het project bestaat uit het koppelen van
deze kennis en het verder opdoen van vaardigheden zoals
analysevaardigheden, communicatie (sales) en omgaan met en
inzetten van IT.
Hoe genereer je uit een grote set data een financieel overzicht
dat van waarde is voor het management van een organisatie
en voldoet aan de wettelijke eisen?
In het laatste semester is ruimte gereserveerd voor een
afstudeeropdracht/afstudeerstage. Hier laat de student
zelfstandig zien dat hij/zij in staat is om toegevoegde waarde
te leveren op het snijvlak van strategie en uitvoering. Deze
afstudeerstage kan breed plaatsvinden: op een accountants- of
administratiekantoor, op de financiële of fiscale afdeling van
een organisatie of als financieel planner.
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Inrichting

Studielast
Vorm
Gemeente(n) waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum opleiding
Nadere vooropleidingseisen
Capaciteitsbeperking
Korte omschrijving
arbeidsmarktmogelijkheden

Ad Finance is een tweejarige opleiding. Elk jaar is
onderverdeeld in twee semesters. Elk semester is weer
onderverdeeld in twee perioden. Elke periode kent een (zoveel
mogelijk) gelijke studiebelasting, namelijk 15 studiepunten
(ec’s) per periode.
120 European Credits (ec)
Voltijd
Zwolle
Studenten met een mbo-4-diploma, een havodiploma of een
vwo-diploma
De opleiding is ondergebracht bij de sector Economie en heeft
als ISAT-code 80143.
1 september 2019
N.v.t.
N.v.t.
De arbeidsmarkt, waartoe de Ad Finance opleidt, is niet in één
categorie te vangen. Het blijkt namelijk steeds meer dat
hoogopgeleide financiële medewerkers overal aan het werk
gaan. Lang niet alle financieel geschoolden gaan werken in de
financiële of zakelijke dienstverlening.
Het werkveld van financial mag dan breed zijn, het beroep
kent op dit moment één belangrijke gemene deler: het beroep
transformeert door de huidige technologisering. Waar
bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden veel medewerkers nodig
waren om cijfers in te kloppen en zo een jaarrekening op te
stellen, is deze vandaag de dag al voor een groot deel door ITtoepassingen ingevuld. Controle hierop is nodig, voordat de
jaarrekening als betrouwbaar wordt bestempeld.
Het beroep transformeert dus: er zijn meer analysevaardigheden, IT-vaardigheden en communicatievaardigheden
nodig om de beroepen in het financiële vakgebied aan te
kunnen. In de financiële vacatures wordt steeds vaker
minimaal het hbo-werk- en denkniveau gevraagd.
De Ad Finance leidt op voor de brugfunctie tussen strategie en
uitvoering. De Ad’er heeft inzicht in het financiële proces van
ordenen en structureren van cijfers en het opstellen van
financiële overzichten. Hij/zij is in staat om hierover op niveau
te communiceren. Tevens heeft de Ad’er kennis van
technologische mogelijkheden en kan hij/zij hier in de basis
mee werken.
Het profiel van de opleiding is breed en gericht op een
verscheidenheid aan sectoren en functieprofielen. De Ad’er
Finance kan met zijn/haar bedrijfseconomische kennis en
algemene vaardigheden uitstekend aan de slag binnen het
MKB, waar bijvoorbeeld behoefte is aan een ondersteunende
sparringpartner van de controller, óf binnen de accountancy of
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administratiekantoren, waar hij/zij de assistent is van de
accountant of van de fiscalist.
De Ad’er wordt opgeleid voor functies als assistent accountant,
assistent controller, financieel planner, adviseur particulier
financieel advies, (assistent) fiscalist of aanverwant.

Overige informatie

Functies op mbo-4-niveau zullen in het algemeen meer
operationeel van aard zijn, bijvoorbeeld functies als
boekhoudkundig en administratief medewerker. Functies op
bachelorniveau zijn meer strategisch van aard, waarbij gedacht
kan worden aan functies als accountant, controller, fiscalist of
(senior) financieel adviseur.
n.v.t.
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