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Finance & Control
De naam sluit, mede op advies van het Landelijk Opleidingsoverleg
Finance & Control, aan bij de verticale opleidingskolom Finance &
Control.

Internationale naam opleiding

Finance & Control

Taal

Nederlands

Opleidingsniveau

Associate degree-opleiding (Ad)

Inhoud (korte beschrijving
opleiding)

De Ad Finance & Control leidt studenten op tot financial
professional die zelfstandig
(financiële)
rapportages kan
samenstellen voor interne verantwoording en een bijdrage kan
leveren aan externe verantwoording aan stakeholders van de
organisatie. Hij kan discrepanties in een administratieve organisatie
signaleren en een bijdrage leveren aan de oplossing ervan. Tevens is
hij in staat operationele risico's te herkennen en deze risico's te
rapporteren aan het financieel management van de organisatie. Hij
kan de werkzaamheden plannen en organiseren t.b.v. de
voorbereiding van een jaarrekening. Hij kan meewerken aan het
opzetten van een financiële administratie, hij kan met ERP-systemen
werken en voorstellen doen voor het verbeteren van de effectiviteit
en efficiency van bedrijfsprocessen. Hij houdt daarbij in de gaten
welke externe ontwikkelingen er een mogelijke impact hebben op
de bedrijfsprocessen en zijn werkzaamheden. Hij heeft hierbij kennis
van ICT-hulpmiddelen en de informatievoorziening in het bedrijf,
zoals het management informatiesysteem en financiële applicaties.
Hij heeft een flexibele, lerende houding en handelt systematisch en
methodisch in lijn met geldende procedures, regelgeving en
beroepscodes en kan
samenwerken met collega's
en
opdrachtgevers.
Een belangrijk uitgangspunt van deze opleiding is de aansluiting van
de opleiding bij de huidige en toekomstige behoeften van het
werkveld.

Door de snelle (technologische) ontwikkelingen waar de financial
professional mee te maken krijgt, is het lerend vermogen van de
afgestudeerden extra belangrijk. Binnen de opleiding wordt
voortdurend aandacht besteed aan het lerend en reflecterend
vermogen van de studenten, zodat zij later goed kunnen inspelen
op technologische ontwikkelingen om zo een blijvende bijdrage te
kunnen leveren aan het vakgebied. Bij alle leerresultaten en in ieder
blok is het lerend vermogen van de student een onderdeel van de
beoordelingscriteria.
De Ad'er wordt opgeleid voor verschillende financiële functies zoals
assistent-controller,
assistent-accountant,
medewerker
administratiekantoor,
financieel
specialist,
boekhouder
en
boekhoudkundig medewerker op hbo-niveau.
Inrichting van de opleiding

De opleiding is een tweejarige opleiding en bestaat uit 8 blokken
van elk 1 O weken. De eerste zes blokken werken de studenten per
blok aan een van de zes leerresultaten. Het 7e en se blok staan in
het teken van een keuzeblok en een afrondende afstudeeropdracht.
Aan het einde van de opleiding beheerst de student alle
leerresultaten die nodig zijn in het werkveld van een financial
professional op Ad-niveau.
De actualiteit en de aansluiting bij het werkveld wordt binnen de
opleiding gewaarborgd door te werken met praktijkopdrachten, die
vanuit het werkveld worden ingebracht. Ontwikkelingen in het
werkveld maken hierdoor deel uit van het onderwijs. De kennis die
in wisselwerking met het werkveld wordt ontwikkeld, zal uiteindelijk
ook opgenomen worden in het curriculum. Op deze wijze zorgen
we dat de opleiding aan blijft sluiten bij het werkveld.
Elk blok kent een gelijke studiebelasting van 1 5 EC.

Studielast

120 EC

Vorm van de opleiding

Valtijd

Gemeente waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Amsterdam
Mbo-4 studenten en ook studenten met een havodiploma of een
vwo-diploma.

Croho onderdeel en motivering

Conform andere financieel economische opleidingen plaatsing in
het domein Economie. Voorstel is om de Ad-opleiding Finance &
Control aan te laten sluiten bij het bestaande Croho-nummer:
80065.

Geplande startdatum opleiding

1 september 2020

BRIN code van de instelling

28DN

Indien nadere vooropleidingseisen
worden gesteld; voorstel daartoe

Conform landelijke richtlijnen gelden voor studenten met een
havodiploma de volgende vooropleidingseisen.
Studenten met een havodiploma met de profielen Natuur en
Gezondheid (N&G) en Cultuur en Maatschappij (C&M) moeten 1
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van de volgende vakken hebben afgerond:
N&G: Economie of M&O of Bedrijfseconomie
C&M: Economie of M&O of Bedrijfseconomie + Wiskunde A of B
Voor studenten met een vwo-diploma of mbo-4 diploma gelden
geen extra eisen.

Amsterdam, 10 april 2019
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