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BACHELOR - BRUGGE Campus Rijselstraat
Als boekhouder of financieel adviseur speel je een cruciale rol binnen de organisatie waarvoor je werkt. Je kijkt naar cijfers,
analyseert ze en brengt bedrijven financieel in kaart. Van je deskundigheid en nauwkeurigheid hangt veel af. Een divers
takenpakket en een wetgeving die constant evolueert zorgen voor een boeiende job. De tijd die je wint door toenemende
informatisering kan je aan je klanten en dienstverlening besteden.
Je brengt bedrijven financieel in kaart en kan advies geven dat die bedrijven financieel sterker maakt.
(Afstandsonderwijs is mogelijk wanneer je 21 bent en tewerkgesteld of werkzoekend)

Je komt terecht in volgende beroepen

Troeven

Boekhouder, accountant in een boekhoudkantoor of
fiduciaire of financieel adviseur in een groot bedrijf, KMO of
social profit organisatie (ziekenhuizen, ziekenfondsen, rusten verzorgingstehuizen). Maar je kan ook aan de slag bij de
overheid (openbare besturen, FOD Financiën
en gemeenten). Werkzekerheid troef!

Direct na je studie kan je je aansluiten bij het Beroepsinstituut
voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) of het Instituut voor
Accountants en Belastingsconsulenten (IAB). Howest-bachelors hebben hier een streepje voor. Onze afgestudeerden
krijgen een aanzienlijk pak vrijstellingen bij de toegangsexamens tot de IAB opleiding. Ken je al een vreemde taal
door en door? Dan kan je hiervoor credits krijgen.

Tip: voor onze andere opleidingen binnen Bedrijf
en organisatie neem een kijkje op howest.be
Volg ons op facebook
www.facebook.com/howestbedrijfsmanagement

Meer info:
bm@howest.be
www.howest.be/bedrijfsmanagement
050 38 12 77

2018-2019

ACCOUNTANCY

ALGEMEEN

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

- FISCALITEIT

SEMESTER 4

SEMESTER 5

Personal Branding (2 x 3 SP)
Jij als professional

Personal Branding (3 SP)
Jij als accountant-fiscalist

Financiële
gezondheid van
een organisatie (6 SP)

Macro en meso
economie (3 SP)

International
Research (3 SP)

Start-up
Fundamentals (3 SP)

Start-up
Advanced (3 SP)

Engels 2 (3 SP)

Juridisch kader van
een organisatie (3 SP)

Beroepsgericht
Frans of tweede
vreemde taal 2 (3 SP)

Intercultural
Communication (3 SP)

Innovation
Management (3 SP)

Ondernemen of
keuzemodules (6 SP)

Financial
Management (6 SP)

Interne en externe
controle (3 SP)

Vennootschapsbelasting (6 SP)

Personenbelasting

Vennootschapsboekhouden en
vennootschapsrecht

Marketingmanagement en marketingcommunicatie (3 SP)

SEMESTER 6

Personal Branding (3 SP)
Klaar voor de arbeidsmarkt!
Bedrijfsstage (21 SP)

Beroepsgericht
Frans of tweede
vreemde taal 3 (3 SP)

Engels 1 (3 SP)
Beroepsgericht
Frans of tweede
vreemde taal 1 (3 SP)
Accounting
Fundamentals (6 SP)

Financieel Expert
(3 SP)

Accounting
Advanced (9 SP)

(6 SP)

SPECIALISATIE

Enterprise Resource
Planning and
Business Intelligence
and Power BI (3 SP)

(3 SP)

BTW en andere
indirecte
belastingen (6 SP)

Werkveldproject 1

Werkveldproject 2

Werkveldproject 3

Ontdek hoe een
bedrijf werkt

Projectmanagement
Project future proof
bedrijven

Studiereis, boekhouden in de praktijk

PRAKTIJK

(3 SP)

(6 SP)

(6 SP)

Werkplekleren (9 SP)
Case en bedrijfsstage

Adviesbureau (12 SP)
Howest Agency: real
life opdrachten

HOE VERDER IN JE OPLEIDING HOE MEER STUDIEPUNTEN SPECIALISATIE EN PRAKTIJK

Voor al onze opleidingen en info: howest.be

SP = STUDIEPUNTEN

In deze semesters kan er gekozen worden voor buitenlandse studie of stage.

Programma onder voorbehoud

Bachelorproef (9 SP)

