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Woord vooraf

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. stelt zich door middel
van deze studiegids aan U voor. Door het aanvragen
van deze studiegids heeft U het voornemen kenbaar
gemaakt om (weer) te gaan studeren; een verstandig
besluit, waarbij wij U van harte willen ondersteunen.
In deze studiegids zijn de HBO opleidingen opgenomen,
die ABC hogeschool Dordrecht e.o. organiseert. De HBO
opleiding Bedrijfseconomie verzorgt ABC Hogeschool
Dordrecht als convenantpartner van Hogeschool MVP.
Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk, interessanter werk en natuurlijk een streven naar hogere functies.
ABC Hogeschool Dordrecht e.o., een door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen rechtspersoon voor Hoger Onderwijs, wil U bij al deze redenen
van harte begeleiden door het aanbieden van:
Doelgerichte studies, die in het bedrijfsleven en
bij de overheid een succesvolle carrière mogelijk
maken;
Duidelijke, op het examen gerichte lessen;
Docenten, die op het gebied van vakbekwaamheid
zijn geselecteerd;
Leerstofplanning, die U als student(e) optimaal op
het examen voorbereidt;
Examentrainingen;
Docenten, die bereid zijn te helpen;
Alle modulen van alle opleidingen zijn volledig
aangepast aan de nieuwe exameneisen;
Combinaties van avondstudies, om Uw studie maximaal af te stemmen op Uw werk.
U begrijpt, dat dit alles alleen dan tot het gewenste
resultaat zal leiden, indien U zelf de beschikking heeft
over de nodige zelfdiscipline. Deze discipline uit zich
niet alleen in het maken van de opgegeven opdrachten,
maar ook door het bezoeken van de lessen.
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Werken aan Uw toekomst is een uitdaging, waarbij ABC
Hogeschool Dordrecht e.o. U graag behulpzaam wil zijn.
In deze studiegids wordt U geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals die door ABC Hogeschool
Dordrecht e.o. worden aangeboden.

Informatieavonden
De informatieavonden in Dordrecht voor de verschillende studies zullen plaatsvinden op:
Maandag 1 september 2014 & maandag 5 januari
2015

De opleidingen in deze studiegids zijn zo opgebouwd dat
u zonder tijdsverlies kunt doorstromen naar een hogere
opleiding. Dit is mogelijk omdat er een grote overeenkomst / overlap is tussen deze opleidingen

Voor de verdere gegevens ten aanzien van de
informatieavonden verwijs ik U naar de specifieke
informatie van Uw studie.

Wij adviseren u graag voor het door u te volgen traject.

Associate degree

Indien U besluit tot deelname aan één van de studies of
de informatieavond (zonder verplichting) wilt bezoeken,
wordt U uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website www.abc-opleidingen.nl.
De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel telefonisch, alsook via
bovengenoemde website kan plaatsvinden.
Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt U
rekenen op begeleiding en advies.
Mede namens de docenten hoop ik op Uw deelname aan
een studie van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. en wens
ik U een succesvol studiejaar toe.
Met vriendelijke groet,
J.Rotte
Dordrecht, mei 2014

Op 17 december 2012 heeft ABC Hogeschool
Dordrecht e.o. een aanwijzing gekregen van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
voor de nieuwe opleiding Associate degree Financieel Management. Een volledig zelfstandig erkende
opleiding, die volledig is ingebed binnen de bacheloropleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie.

Overgangsregeling HBO SPD
Studenten, die de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie zijn begonnen voor 1 september 2009
kunnen tot 1 september 2015 afstuderen op het toen
van toepassing zijnde regime. Hierop bestaan geen
uitzondering dan alleen de mondelinge verdediging
van de scriptie. Deze mondelinge verdediging mag
na 1 september 2015 plaatsvinden.

Bonuspunten
Voor alle studies in deze studiegids geldt dat met
ingang van 1 september 2013 voor een aantal vakken tijdens de studie bonuspunten kunnen worden
behaald.

Telefoon: 078 - 6186662
Fax: 078 - 6181904
www.abc-opleidingen.nl					
Email: info@abc-opleidingen.nl
K.v.K. Dordrecht, SR 121727
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Algemene informatie voor alle studies

Voor alle in deze studiegids genoemde opleidingen
gelden de volgende zaken:
Vooropleiding
Ten aanzien van de vooropleiding voor de studie SPD
Bedrijfsadministratie kan gesteld worden, dat per 1 januari 1999 formele eisen bestaan. Deze eisen tot toelating voor de studie SPD zijn conform de toelating tot het
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Wetenschappelijk
Onderwijs (WO). Opleidingen als MEAO, HAVO, VWO en
MBA vormen een basis voor SPD.
Als U 21 jaar of ouder bent en niet over de gewenste
vooropleiding beschikt kunt U worden toegelaten op
grond van de 21+ toelatingsregeling. U dient bij aanmelding hiervan melding te maken. Om toegelaten te
worden tot de studie dient u een interne test af te leggen (kosten € 75.00).
Vrijstellingsregeling
Zowel voor de propedeuse als voor de hoofdfase is/zijn
geheel of gedeeltelijke vrijstellingen mogelijk. Voor de
voorwaarden verwijzen wij naar de OER (Onderwijs- en
Examenregeling) van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie. Voor meer informatie kunt u de websites
www.associatie.nl en / of www.hbospd.nl raadplegen.
Om voor een niet vermelde vrijstelling in aanmerking
te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in te sturen
(voorzien van kopieën van diploma’s / certificaten van
de (voor)opleiding(en)) bij het examenbureau van ABC
Hogeschool Dordrecht e.o.. Een onafhankelijke commissie neemt vervolgens een beslissing.

Door optimaal gebruik te maken van de examendata
voor de verschillende vakken wordt bewerkstelligd, dat
een student zich per examenperiode slechts richt op 1
vak.
De landelijke examinering van de meeste modulen in
de propedeuse fase is in handen van de Associatie voor
Praktijkexamens . De examinering van de landelijke examens in de hoofdfase is in handen van de stichting NGO
/ ENS, een overkoepelende commissie van aangewezen
Hogescholen volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek zijn aangesloten en de CEA
( voor de AA modulen )
Geldigheid examens
Tenzij anders wordt aangegeven in de OER (Onderwijsen examenregeling) van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie, zijn de resultaten van een examen
onbeperkt geldig.

Examen
Met ingang van september 2009 heeft de examencommissie een aanvang genomen met een aantal zeer belangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op:
Alle vakken van de hoofdfase van de studie (m.u.v.
de AA examens) zullen 4x per jaar worden afgenomen in de maanden maart, juni, oktober en december. Dit bevordert de studeerbaarheid voor deze
modulen aanmerkelijk. Voor een aantal vakken geldt
dat deze examens flexibel zijn, die meerdere keren
per jaar kunnen worden afgelegd.
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Vakopleiding Financiële Administratie
De Vakopleiding Financiële Administratie is speciaal
ontwikkeld voor kandidaten die de opleiding MBA,
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy, Ad Financieel Management of HBO SPD Bedrijfsadministratie
of HBO Accountancy willen volgen. Deze opleiding is de
eerste vervolgstap na het diploma Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ).
Duur van de opleiding
De duur van de opleiding is afhankelijk van het startmoment en het traject dat wordt afgelegd. De deeltijdavondopleiding is in dit geval 1,5 - 2, jaar als u in het
bezit bent van het MBA diploma . Indien u niet in het
bezit bent van het MBA diploma is de normale duur 2 –
2,5 jaar.
Het programma Vakopleiding Financiële Administratie
EC’s

Toetsvorm

Propedeuse
1●

Inl. Bedrijfsadministratie / MBA – JP

*/●●

11

Tentamen

2●

Inl. Bedrijfseconomie / MBA - BE

*/●●

11

Tentamen

3●

Inl. Fin. Rapp.& Analyse/ MBA – FRA

*/●●

10

Tentamen

4●

Inl. Belastingwetgeving / MBA – BEL. */●●

11

Tentamen

5●

Inl. Best. informatievoorziening

*/●●

10

Tentamen

6●

Oriëntatie beroepspraktijk

*/●●

2

Werkstuk

7●

Communicatieve vaardigheden

*/●●

5

Werkstuk

Studie-informatie
Studieplaats

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.

Studietijd

19.00 - 22.00 uur

Studeertijd

8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Studieaanvang zie pagina 16
Lesgeld

zie pagina 15

Examengeld

€ 168,00 per module

Boekenlijst

zie pagina 20

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5
zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken

Info-avond

tijd

60
Hoofdfase
8●

Jaarrekening (JRR)

9●

Fiscale Jaarrekening (FJR)

*/●●

14

*

8

Tentamen

Cost & Management Accounting (CMA) */●●

10

Tentamen

11●

Praktijkopdr./Stage/Digitaal Portfolio

30

Portfolio

●
●●
*

●●

Tevens HBO Accountancy module
Tevens Associate degree Financieel Management
module
Vakopleiding Bedrijfsadministratie &
Accountancy

U kunt via de website een uitgebreide inhoudelijke
studiegids van deze opleiding downloaden.

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht

Tentamen

10●

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015

Modulair voordeel
Alle modulen van deze opleiding zijn onderdeel van
de opleiding Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountancy, Associate degree Financieel Management
en de HBO Bacheloropleidingen HBO Accountantcy,
HBO SPD Bedrijfsadministratie en HBO Bedrijfseconomie.
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Vakopleiding Bedrijfsadministratie en
Accountancy
De Vakopleiding Financiële Administratie is speciaal
ontwikkeld voor kandidaten die de opleiding MBA,
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy, Ad Financieel Management of HBO SPD Bedrijfsadministratie
of HBO Accountancy willen volgen. Deze opleiding is de
eerste vervolgstap na het diploma Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ).
Duur van de opleiding
De duur van de opleiding is afhankelijk van het startmoment en het traject dat wordt afgelegd. De deeltijdavondopleiding is in dit geval 2 - 2,5) jaar als u in het
bezit bent van het MBA diploma. Indien u niet in het
bezit bent van het MBA wordt de duur van de opleiding
1 jaar korter.
Het programma Vakopleiding Bedrijfsadministratie &
Accountancy
EC’s

Toetsvorm

Studie-informatie
Studieplaats

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.

Studietijd

19.00 - 22.00 uur

Studeertijd

8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Studieaanvang zie pagina 16
Lesgeld

zie pagina 15

Examengeld

€ 168,00 per module

Boekenlijst

zie pagina 20

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5
zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken

Propedeuse
1●

Inl. Bedrijfsadministratie / MBA – JP

*/●●

11

Tentamen

2●

Inl. Bedrijfseconomie / MBA - BE

*/●●

11

Tentamen

3●

Inl. Fin. Rapp.& Analyse/ MBA – FRA

*/●●

10

Tentamen

4●

Inl. Belastingwetgeving / MBA – BW

*/●●

11

Tentamen

5●

Inl. Best. informatievoorziening

*/●●

10

Tentamen

6●

Oriëntatie beroepspraktijk

*/●●

2

Werkstuk

7●

Communicatieve vaardigheden

*/●●

5

Werkstuk

Info-avond

tijd

Hoofdfase
Jaarrekening (JRR)

9●

Fiscale Jaarrekening (FJR)

*/●●

14

Tentamen

*

8

Tentamen

10●

Cost & Management Accounting (CMA) */●●

10

Tentamen

11●

Finance & Riskmanagement (FRM)

12

Tentamen

Fisc. aspecten van de onderneming (FAO)●●

5

Tentamen

12
●
●●
*

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht

60
8●

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015

Tevens HBO Accountancy module
Tevens Associate degree Financieel Management
module
Vakopleiding Financiële Administratie (VFA)

U kunt via de website een uitgebreide inhoudelijke
studiegids van deze opleiding downloaden.

Modulair voordeel
Alle modulen van deze opleiding zijn onderdeel van
de opleiding Vakdiploma Financiële Administratie,
Associate degree Financieel Management en de HBO
Bacheloropleidingen HBO Accountantcy, HBO SPD
Bedrijfsadministratie en HBO Bedrijfseconomie.
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Associate Degree Financieel Management
De opleiding Ad Financieel Management is een Associate
degree programma gericht op de financiële professional.
Een opleiding, die ook inspeelt op een opwaardering
in werkzaamheden van de financiële medewerker. Dit
uit zich in het feit dat het beroep van administrateur
in de loop van de tijd is verschoven van het invoeren,
vastleggen en registreren van (vooral financiële) informatie naar het controleren en beheersen van financiële
informatiestromen.
Daarnaast geldt dat deze Ad volledig is geïntegreerd in
de bacheloropleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie.
Dit houdt in dat voor alle corresponderende vakken
uit dit Ad programma vrijstellingen (bij een voldoende
resultaat) wordt verkrijgen voor de bacheloropleiding.
Indien de vakken c.q. benamingen tevens overeenstemmen met de modulen uit de bacheloropleidingen HBO
Accountancy en HBO Bedrijfseconomie geldt dit ook.
Gefaseerd studeren levert u dus (tussentijds) een gewaardeerd diploma op.
Duur van de opleiding
De duur van de opleiding is afhankelijk van het traject dat wordt afgelegd. ABC Hogeschool Dordrecht
e.o. adviseert een ieder met een baan om 1 module
per examenmoment te volgen. Indien dit advies wordt
opgevolgd is de studieduur in deeltijd tussen de 3 en 4
jaar. Indien u het diploma MBA bezit kunt u de studieduur verkorten met 1 jaar.
Erkende opleidingsgraad
Een Ad opleiding is een door de overheid erkende opleidingsgraad op HBO niveau en daarom ook ingeschreven
in het CROHO-register. Het behalen van het Ad Financieel Management diploma houdt onder meer in dat u
een erkende Associate degreetitel kunt voeren.
Het programma Ad Financieel Management
EC’s

Toetsvorm

Hoofdfase
8●
9●

Jaarrekening (JRR)

Inl. Bedrijfsadministratie / MBA – JP

*/●●

11

Tentamen

2●

Inl. Bedrijfseconomie / MBA - BE

*/●●

11

Tentamen

3●

Inl. Fin. Rapp.& Analyse/ MBA – FRA

*/●●

10

Tentamen

4●

Inl. Belastingwetgeving / MBA – BW

*/●●

11

Tentamen

5●

Inl. Best. informatievoorziening

*/●●

10

Tentamen

6●

Oriëntatie beroepspraktijk

*/●●

2

Werkstuk

7●

Communicatieve vaardigheden

*/●●

5

Werkstuk

14

Tentamen

Cost & Management Accounting (CMA) */●●

10

Tentamen

10●

Algemene Economie (AE)

5

Tentamen

11●

Organisatie & Management (OM)

6

Tentamen

12●

Inleiding recht (InlR)

5

Tentamen

13

Fisc. aspecten van de onderneming (FAO)●●

5

Tentamen

14

Afstudeerfase

15

Werkstuk

60
●
●●
*

Tevens HBO Accountancy module
Tevens VBA module
Vakopleiding Financiële Administratie (VFA)

U kunt via de website een uitgebreide inhoudelijke
studiegids van deze opleiding downloaden.

Studie-informatie
Studieplaats

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.

Studietijd

19.00 - 22.00 uur

Studeertijd

8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Studieaanvang zie pagina 16
Lesgeld

zie pagina 15

Examengeld

€ 168,00 per module

Boekenlijst

zie pagina 20

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5
zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken

Propedeuse
1●

*/●●

Info-avond

60

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015
tijd

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht
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HBO SPD Bedrijfsadministratie
SPD Bedrijfsadministratie is er op gericht om studenten
voor te bereiden op zelfstandige leidinggevende functies
in de bedrijfsadministratieve, bedrijfseconomische en
fiscale sector in de samenleving. Een diploma, waarvan
de maatschappelijke relevantie, gezien de zeer vele
open vacatures evident is!
De opleiding voor SPD Bedrijfsadministratie is een HBO
opleiding, die studenten ingevolge de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Stb.
2002, 303) de mogelijkheid geeft om als betrokkene het
recht te voeren van de titel Bachelor of Economics (B
ec).
Nieuw studieprogramma
Met ingang van 1 september 2009 is het nieuwe onderwijsprogramma VBA/HBO SPD Bedrijfsadministratie
ingevoerd. Het programma is nog beter op de huidige
beroepspraktijk toegesneden, net als alle andere opleidingen in deze studiegids. Nieuwe ontwikkelingen in het
werkveld zoals riskmanagement, corporatie governance
en internal auditing hebben een plaats gekregen in het
nieuwe programma. De relatie tussen de opleiding en
het werkveld wordt nog duidelijker door invoering van
twee zogenaamde “minors”. Deze minors zijn in lijn
met de functies die SPD-ers bekleden. Er kan een keuze
worden gemaakt uit de minor “Accountancy” of de minor “Controlling”. Op de website www.abc-opleidingen.
nl is een overzicht van het programma HBO SPD Bedrijfsadministratie opgenomen. De opleiders willen de overgang van het programma oude stijl naar het programma
‘nieuwe stijl’ zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom
is voorzien in een uitgebreide vrijstellingsregeling. Kandidaten kunnen behaalde certificaten van de modules
van het programma ‘oude stijl’ inbrengen in het nieuwe
programma. Het vrijstellingsschema is als Overgangsregeling 2009 op de website www.abc-opleidingen.nl
opgenomen. Vrijstellingen op grond van in het schema
genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2017.
De einddatum voor het afgeven van een SPD-getuigschrift van het programma ‘oude stijl’ is gesteld op 1
september 2015. Omdat sommige examens ‘oude stijl’
wellicht voor die tijd niet meer worden afgenomen,
bestaat de mogelijkheid deze vakken af te ronden door
een examen in het corresponderende vak ‘nieuwe stijl’.
De tot 1 september 2015 behaalde certificaten van de
modules van het programma ‘nieuwe stijl’ kunnen als
vrijstelling worden ingebracht in het oude programma
(zie ook hier www.abc-opleidingen.nl).

Overgangsregeling:
zie www.abc-opleidingen.nl
Programma HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. zal in het studiejaar
2014-2015 alle vakken zoals hierna vermeld modulair
aanbieden. Combinaties van vakken is mogelijk. Bovendien biedt dit voor U de mogelijkheid, indien met over
voldoende studiefaciliteiten beschikt, Uw studie versneld af te ronden!
EC’s

Toetsvorm

Propedeuse
1●+

Inl. Bedrijfsadministratie / MBA – BA */●●

11

Tentamen

2●+

Inl. Bedrijfseconomie / MBA - BE

*/●●

11

Tentamen

3●+

Inl. Fin. Rapp.& Analyse/ MBA – FRA

*/●●

10

Tentamen

4●+

Inl. Belastingwetgeving / MBA – BW */●●

11

Tentamen

5●+

Inl. Best. informatievoorziening

*/●●

10

Tentamen

6●+

Oriëntatie beroepspraktijk

*/●●

2

Werkstuk

7●+

Communicatieve vaardigheden

*/●●

5

Werkstuk

60
Hoofdfase
8●+
9●
10●
11●+
12●
13●+

Jaarrekening (JRR)

*/●●

14

Tentamen

Fiscale Jaarrekening (FJR)

*/●●

8

Tentamen

Geconsolideerde Jaarrekening (GJR)

10

Tentamen

Cost & Management Accounting (CMA) */●●

10

Tentamen

Finance & Riskmanagement (FRM)

12

Tentamen

5

Tentamen

●●

Algemene Economie (AE)

14●+

Organisatie & Management (OM)

6

Tentamen

15●+

Inleiding recht (InlR)

5

Tentamen

16●

Recht (RE)

7

Tentamen

17●

Accounting Information Systems (AIS)

14

Tentamen

18+

Fisc aspecten van de onderneming (FAO)●●

5

Tentamen

Internal auditing (IA)

7

Werkstuk

Onderzoeksvaardigheden (ONV)

4

Werkstuk

Corporate Governance (CG)

3

Tentamen

19
20●
21
●
●●
*
+

Tevens HBO Accountancy module
Tevens VBA module
Vakdiploma Financiële Administratie (VFA)
Associate degree Financieel Management

U kunt via de website een uitgebreide inhoudelijke
studiegids van deze opleiding downloaden.
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EC’s

Toetsvorm

Minor Accountancy
22A●

Audit & Assurance I (AA)

8

Tentamen

23A●

Fiscale Advisering (AA)

10

Tentamen

24A●

Levensverzekeringswiskunde

2

Tentamen

20
Minor Controlling
22B

Management Control

12

Tentamen

23B

Treasury Management

8

Tentamen

20
24●

Praktijkopdrachten/Stage
Afstudeeropdracht

*/●●

30

Portfolio

*

20

Verdediging
en portfolio

50
Totaal programma

Studieplaats

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.

Studietijd

19.00 - 22.00 uur

Studeertijd

8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Studieaanvang zie pagina 16

Afstuderen
25●+

Studie-informatie

240

Lesgeld

zie pagina 15

Examengeld

€ 168,00 per module

Boekenlijst

zie pagina 20

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5
zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken

Ministerie van OCW
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend
als rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs op grond
van de WHW en is derhalve een geaccrediteerde
opleider. Deze erkenning gebeurt mede op grond van
een goede organisatie, adequate
studiebegeleiding en examenresultaten van het
betrokken instituut.

Info-avond

tijd

Begonnen voor 1 september 2009?
Studenten, die de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie zijn begonnen voor 1 september 2009
kunnen tot 1 september 2015 afstuderen op het toen
van toepassing zijnde regime. Hierop bestaan geen
uitzondering dan alleen de mondelinge verdediging
van de scriptie. Deze mondelinge verdediging mag
na 1 september 2015 plaatsvinden.

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht

NVAO
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is een opleider van
contactonderwijs van de studie HBO SPD Bedrijfsadministratie, die door de NVAO is geaccrediteerd.
Vele verschillende facetten van de opleiding werden
door de visitatiecommissie beoordeeld. De kwalificaties liepen van voldoende naar goed naar zelfs
excellent. Het volledige rapport is gepubliceerd op
de website www.abc-opleidingen.nl.

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015

Bonuspunten
Per 1 januari 2011 geldt voor de vakken Cost & Management Accounting, Finance & Riskmanagement,
Geconsolideerde Jaarrekening, Fiscale Jaarrekening,
Jaarrekening en Accounting Information Systems
een bonuspuntenregeling. Studenten kunnen tijdens
deze studie d.m.v. tussentijdse toetsen een bonus
van 0,5 punt behalen, die bij het cijfer vanaf cijfer
5,0 op het examen kan worden ingezet en dan leidt
tot een voldoende of een hoger eindcijfer.
De behaalde bonus voor het betreffende vak kan
per 1 september 2014 slechts in de aansluitende
examenmomenten worden ingezet.
Zie verder www.abc-opleidingen.nl

ABC HOGESCHOOL
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HBO Accountancy
HBO Accountancy is er op gericht om studenten voor te
bereiden op zelfstandige leidinggevende functies als (assistent) accountant.
De opleiding HBO Accountancy is een HBO opleiding, die
studenten ingevolgde de Wet op het Hoger Onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Stb. 2002, 303)
de mogelijkheid geeft om als betrokkene het recht te
voeren van de titel Bachelor of Economics (B ec).

Het programma HBO Accountancy
Het programma HBO Accountancy nieuwe stijl bevat de
volgende examenonderdelen:

Studietijd
Studeertijd

Toetsvorm

1+

Inl. Bedrijfsadministratie / MBA – JP

*/●

11

Tentamen

2+

Inl. Bedrijfseconomie / MBA - BE

*/●

11

Tentamen

3+

Inl. Fin. Rapp.& Analyse/ MBA – FRA

*/●

10

Tentamen

4+

Inl. Belastingwetgeving / MBA – BW

*/●

11

Tentamen

5+

Inl. Best. informatievoorziening

*/●

10

Tentamen

6+

Oriëntatie beroepspraktijk

*/●

2

Werkstuk

7+

Communicatieve vaardigheden

*/●

5

Werkstuk

Studie-informatie
Studieplaats

EC’s
Propedeuse

60

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.
19.00 - 22.00 uur
8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Hoofdfase
8+
9
10+
11

Jaarrekening (JRR)

*/●

Fiscale Jaarrekening (FJR)

14

Tentamen

*/●

8

Tentamen

Cost & Management Accounting (CMA) */●

10

Tentamen

Finance & Riskmanagement (FRM)

12

Tentamen

*/●

12+

Algemene Economie (AE)

5

Tentamen

13+

Organisatie & Management (OM)

6

Tentamen

14+

Inleiding recht (InlR)

5

Tentamen

Studieaanvang zie pagina 16

15

Recht (RE)

7

Tentamen

16

Onderzoeksvaardigheden (ONV)

4

Werkstuk

Lesgeld

zie pagina 15

17

Corporate Governance (CG)

3

Tentamen

18

Levensverzekeringswiskunde

2

Tentamen

Examengeld

€ 168,00 per module

19

Accounting Information Systems/BIV2 (AA)

14

Tentamen

Boekenlijst

zie pagina 20

20

Audit and Assurance I (AA)

●●●

8

Tentamen

21

Fiscale Advisering (AA)

●●●

10

Tentamen

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5

22

Strategisch Management (AA)

10

Tentamen

23

Externe Verslaggeving II (AA)

12

Tentamen

zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken
Info-avond

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015
tijd

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht

24+
25

Praktijkopdrachten/Stage
Afstudeeropdracht

Totaal programma

*/●

30

Portfolio

20

Verdediging
en portfolio

240

* Tevens Vakdiploma Financiële Administratie
● Tevens VBA vakken						
				
◊ Tevens Associate degree Financieel Managementmodule
●● De vakken 1 t/m 18 vormen tevens modulen van de opleiding
HBO SPD Bedrijfsadministratie					
					
●●● De vakken 20 en 21 vormen tevens modulen van de minor Accountancy van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie
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Studieprogramma 2014-2015
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. zal in het studiejaar
2014-2015 de vakken 1 t/m 18, 21 en 24 zoals boven
vermeld modulair aanbieden. Combinaties van vakken is
mogelijk, daar alle modulen op verschillende avonden
worden aangeboden; bovendien biedt dit voor u de
mogelijkheid, indien men over voldoende studiefaciliteiten beschikt, uw studie versneld af te ronden! De
resterende modulen zullen in het studiejaar 2015-2016
worden geïmplementeerd.
Deze opleiding is m.b.t. de vakken 1 t/m 18, 21 en 24
volledig identiek aan de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie.
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. biedt de opleiding HBO
Accountancy aan als convenantpartner van Hogeschool
MVP.
U kunt via de website een uitgebreide inhoudelijke
studiegids van deze opleiding downloaden.
Door een optimale combinatie van vakken, kunt u, mits
u geschikt over voldoende studietijd uw studie af te
ronden in 4 jaar. De volledige HBO Accountancy hoofdfase omvat 17 vakken, die afzonderlijk worden geëxamineerd, waarbij men bij een voldoende een certificaat
ontvangt.

ABC HOGESCHOOL
Erkend en aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

11

Accountant-Administratieconsulent (AA)
De studie Accountant-Administratieconsulent ( AA ) met
volledige certificeringbevoegdheid leidt U op als AAdeskundige en adviseur op bedrijfseconomisch, fiscaal
en financieel gespecialiseerd gebied binnen het Middenen Kleinbedrijf.
Daarnaast zal hij/zij ondersteunend zijn voor het management, door o.a. het opstellen van de jaarstukken.
De titel Accountant is bij Wet beschermd. In september
1993 is de nieuwe accountantswetgeving van kracht
geworden, die de AA volledige certificeringbevoegdheid
geeft.
Door deze uitbreiding van de bevoegdheden van de AA,
is zijn functie gelijk aan dezelfde bevoegdheden en
verplichtingen als de Registeraccountant.
Voor studenten die de studie AA afronden na 10 september 1999 geldt, als gevolg van de voorschriften van de
nieuwe Wet op de Accountant-Administratieconsulenten,
dat de studie een theoretisch en een praktisch deel
omvat.
Vooropleidingseisen
Algemeen geldt, dat voor de studie AA vooropleidingseisen van kracht zijn. De kandidaat voor de studie AA dient
in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s
danwel certificaten of getuigschriften.
Een getuigschrift HBO SPD Bedrijfsadministratie van
een aangewezen Hogeschool.
Een doctoraal diploma Economische Wetenschappen met de aanvullende bewijsstukken, die toegang
geven tot de postdoctorale accountancy opleiding.
RA opleiding, met bewijs van toelating tot de tweede
fase ( structuur van na 1986 ).
Een HBO diploma, vallend onder de Wet Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek met minimaal de volgende vakken en de daarbij behorende
corresponderende aantal studiepunten.
Het diploma docent Economische Wetenschappen en
Recht 1 met daarnaast de bevoegdheid Economische
Wetenschappen en Recht 2 of de akte MO Boekhouden en/of MO Handelswetenschappen.
Indien de kandidaat voor de studie AA geen adequate
vooropleiding heeft zoals vermeld, maar toch van mening is op grond van zijn/haar vooropleiding ook recht te
hebben op toelating danwel vrijstelling tot enig tentamen, kan schriftelijk contact opnemen met:

Examenbureau AA
T.a.v. de Toelatingscommissie AA
Postbus 84291
2508 AG Den Haag
Tel. 070 - 3383635
Studieprogramma
De studie Accountant-Administratieconsulent met volledige certificeringbevoegdheid bestaat uit verschillende
vakken, die door ABC Hogeschool Dordrecht e.o. modulair zullen worden aangeboden.
De modules zijn:
De opleiding AA is een avondopleiding, die per week één
avond omvat. De student(e) heeft de mogelijk 2 keer
per jaar examen te doen, te weten in januari en in mei
/ juni van enig jaar.
De module Audit & Assurance 1 wordt geëxamineerd in
januari en mei / juni.
De verschillende modulen hebben wisselende lengtes te
weten:
Audit & Assurance

Audit & Assurance II

10 EC

Audit & Assurance III

12 EC

Bestuurlijke
informatieverzorging

Bestuurlijke informatieverzorging II

14 EC

Bestuurlijke informatieverzorging III

8 EC

Externe verslaggeving

Externe verslaggeving II

12 EC

Externe verslaggeving III

10 EC

Fiscale advisering

10 EC

Strategisch
management

10 EC

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. kiest voor
doelgerichte, examengerichte en prestatiegerichte
studies. Als onderdeel van deze doelstelling geldt, dat
kandidaten adequaat voorbereid dienen te worden op
het examen om dit met goed gevolg te kunnen afleggen.
Kwaliteit en gedegenheid is derhalve dominant t.o.v.
studietempo.
Alle genoemde modulen kunnen apart gevolgd worden.
De volgorde wordt volledig door de student(e) bepaald,
met dien verstande, dat de module Audit & Assurance 1
(AA) als eerste dient gekozen te worden i.v.m. de praktijkcomponent.
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. zal in het studiejaar
2014 / 2015 alle bovenstaande modulen aanbieden.

ABC HOGESCHOOL
Erkend en aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

12

Examen
Deze opleiding kan uitsluitend gegeven worden omdat
ABC een convenantpartner van Hogeschool Markus en
Verbeek is. Het examen wordt afgenomen door het Examenbureau AA van MVP. ABC Hogeschool e.o heeft een
overeenkomst gesloten met MVP waardoor kandidaten
examen kunnen doen bij het examenbureau van MVP.
Door deze overeenkomst is voor onze studenten ook de
mogelijkheid verkregen om compensatie te verkrijgen
van een ½ punt bij het examen. Een groot voordeel voor
de studenten. Deze compensatie wordt verkregen als de
kandidaat een aantal vraagstukken heeft ingeleverd die
met een voldoende zijn gewaardeerd. Bij het examenbureau is tevens een uitgebreid examenprogramma en
examenreglement te verkrijgen.
Praktijkcomponent
De praktijkcomponent geldt alleen voor die studenten,
die afstuderen na 10 september 1999. De praktijkcomponent heeft een duur van 3 jaar en gaat in op het
moment, dat de module Audit & Assurance I met goed
gevolg is afgelegd.
Om de praktijkcomponent met succes te kunnen
afronden is een praktijkopleider nodig. De controlewerkzaamheden moeten minimaal 2 jaar onder
begeleiding van een AA met certificeringbevoegdheid
worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen
begeleid worden door personen, die over een adequate
opleiding of werkervaring beschikken.

Studie-informatie
Studieplaats

Stedelijk Dalton Lyceum,
Overkampweg 125, 3318 AN
Dordrecht.

Studietijd

19.00 - 22.00 uur

Studeertijd

8 à 10 uur per week (excl. lessen)

Studieaanvang zie pagina 16
Lesgeld

zie pagina 15

Examengeld

€ 168,00 per module

Boekenlijst

zie pagina 20

Examendata

zie www.associatie.nl voor de
vakken 1 t/m 5
zie www.hbospd.nl voor alle
hoofdfase vakken

Info-avond

In de praktijk zal dit inhouden, dat de student(e) AA op
zijn/haar kantoor een collega bereid dient te vinden op
te treden als praktijkbegeleider.
Voldoet de praktijkbegeleider niet aan de bovenstaande
kwalificaties, dan dient de student(e) een externe praktijkbegeleider te vinden.

datum 1 september 2014 en
5 januari 2015
tijd

19.00 uur

plaats Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht

Vrijstellingsregelingen
Net als andere studies biedt de studie AA een vrijstellingsregeling. Vrijstellingen worden gegeven voor de
volgende vakken:
Indien de student(e) denkt op grond van behaalde diploma’s dan wel certificaten ook aanspraak te maken op
vrijstellingen, kan contact opgenomen worden met het
Examenbureau AA.
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Startdata en duur van de modulen
Het programma, zoals dit door ABC Hogeschool Dordrecht e.o. in het studiejaar 2014-2015 wordt aangeboden, is
modulair opgezet en vanzelfsprekend aangepast aan de vernieuwde opzet van de examens c.q. de verdubbeling van
de (gedeeltelijke) examens. Dit impliceert, dat de studenten een keuze kunnen maken uit de volgende modulen:
Module

Start

Duur

Ex./Werkstuk/Pres.

CMA

8 september 2014

4 maanden

december 2014

(E) maandag

Jaarrekening

8 september 2014

4 maanden

december 2014

(E) maandag

AIS

8 september 2014

4 maanden

december 2014

(E) maandag

CG

8 september 2014

2 maanden

oktober 2014

(E) maandag

GJR

8 september 2014

4 maanden

december 2014

(E) maandag

AA1

8 september 2014

4 maanden

januari 2015

(E) maandag

IA

13 oktober 2014

3 maanden

december 2014

(W) maandag

Inleiding BIV

13 oktober 2014

3 maanden

januari 2015

(E) maandag

AE

27 oktober 2014

3 maanden

december 2014

(E) maandag

CV

5 januari 2015

2 maanden

februari 2015

(P)

LVW

1 december 2014

1 maand

maart 2015

(E) maandag

InlR

5 januari 2015

2 maanden

februari 2015

(E) maandag

FAO

5 januari 2015

2 maanden

maart 2015

(E) maandag

ONV

5 januari 2015

2 maanden

februari 2015

GJR

16 maart 2015

4 maanden

juni 2015

(E) maandag

O&M

16 maart 2015

4 maanden

juni 2015

(E) maandag

RECHT

16 maart 2015

4 maanden

juni 2015

(E) maandag

FJR

16 maart 2015

4 maanden

juni 2015

(E) maandag

FRM

16 maart 2015

3 maanden

juni 2015

(E) maandag

FA

9 maart 2015

6 maanden

juni 2015

(P) maandag

MC

16 maart 2015

4 maanden

juni 2015

(E) maandag

Oriëntatie Beroeps

29 juni 2015

3 lessen

september 2015

(P) maandag

Digitale Portfolio

zelf te bepalen

6 jaar

n.v.t.

E
W
P

(W)

Studiedag

maandag

maandag

n.v.t.

= Examen. U dient zich persoonlijk aan te melden voor het examen via www.hbospd.nl
= Werkstuk. Dit betreft een intern examen
= Presentatie. Dit betreft een intern examen
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Overzicht van de collegekosten van ABC Hogeschool Dordrecht e.o.
Studie

Ineens

In termijnen

Cursusplaats

Cursusdag

Infopagina

CMA

€ 860,00

4

×

€ 240,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10

JRR

€ 900,00

4

×

€ 250,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10

BIV/AIS

€ 995,00

4

×

€ 295,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8, 10

FAO

€ 710,00

2

×

€ 385,00

Dordrecht

maandag

Pagina 6, 7, 8

CV

€ 630,00

1

×

€ 630,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10

AE

€ 585,00

2

×

€ 320,00

Dordrecht

maandag

Pagina 7, 8, 10

ONV

€ 780,00

2

×

€ 430,00

Dordrecht

maandag

Pagina 7, 8, 10

O&M

€ 840,00

4

×

€ 235,00

Dordrecht

maandag

Pagina 7, 8, 10

InlR

€ 700,00

2

×

€ 385,00

Dordrecht

maandag

Pagina 7, 8, 10

FRM

€ 890,00

4

×

€ 250,00

Dordrecht

maandag

Pagina 6, 8, 10

BR

€ 860,00

4

×

€ 240,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8, 10

GJR

€ 900,00

4

×

€ 250,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8

FJR

€ 900,00

4

×

€ 250,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6

CG

€ 395,00

1

×

€ 395,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8, 10

Prac. BIV

€ 330,00

1

×

€ 330,00

Dordrecht

maandag

Pagina 4 e.v.

Inl. BIV

€ 700,00

3

×

€ 265,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10

Digitaal portfolio

€ 975,00

1

×

€ 975,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 8, 10

Oriëntatie beroeps

€ 395,00

1

×

€ 395,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10

Afstudeerscriptie

€ 995,00

1

×

€ 995,00

Dordrecht

maandag

Pagina 7, 8, 10

AA-1

€ 1050,00

3

×

€ 385,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8, 10

AA module FA

€ 1990,00

4

×

€ 520,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8, 10

AA module TM

€ 720,00

2

×

€ 395,00

Dordrecht

maandag

Pagina 8

AA module STM

€ 860,00

4

×

€ 240,00

Dordrecht

maandag

Pagina 10

Inl. BIV

€ 700,00

2

×

€ 385,00

Dordrecht

maandag

Pagina 5, 6, 7, 8, 10
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Overzicht van de studies van ABC Hogeschool Dordrecht e.o.
Studieplaats

Dordrecht

Studiedag

Maandag

Info-avond

Aanvang studie

1 sept.

module CMA, CG, JRR, AIS, IA, AE, LVW, GJR, Inl.BIV en AA 1 module

5 jan.

module CV, OM, ONV, OB, Inl.BIV, FRM, FA, MC, Inl.R, Recht, GJR, FAO, FJR en AA
modulen

8 sept.

module CMA, JRR, AIS, CG, GJR

22 sept.

module AA

13 okt.

module IA en Inl.BIV

27 okt.

module AE

1 dec.

module LVW

5 jan.

modulen CV, Inl.R., FAO, ONZ

9 maart

modulen TM en FA

16 maart

modulen FRM, FJR, GJR, O&M

29 juni

module OB
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Inschrijvingsvoorwaarden

1. De studieovereenkomst bestaat uit enerzijds de studiegids en anderzijds het aanmeldingsformulier met de
daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden.
2. Plaatsing voor enige studie vindt plaats naar volgorde
van aanmelding, die zowel schrif¬telijk, als telefonisch kan
geschieden.
3. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig
ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dan wel
door ontvangst door ABC Hogeschool Dordrecht e.o. van de
volledig ingevulde en ondertekende antwoordkaart.

14. Indien men annuleert voor de 15e van enige maand van
de betreffende studie, is voor de opvolgende 3 maanden
nog studiegeld verschuldigd. Indien men annuleert na
de 15e van enige maand gedurende de studie, is nog 4
maanden studiegeld verschuldigd.
Indien de werkgever zijn verplichtingen jegens ABC Hogeschool Dordrecht e.o. niet nakomt of zich daartoe niet bereid verklaart, is de student(e) bevoegd de overeenkomst
voor eigen rekening voort te zetten.

4. Alle studies worden georganiseerd onder voorbehoud van
voldoende deelname.
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is niet verantwoordelijk
voor het annuleren van een studie wegens onvoldoende
deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden (
c.q. onderwijsbijdragen ) onmiddellijk gerestitueerd.

15. De studieovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden
bij overlijden van de student(e). Reeds betaalde lesgelden
worden aan de wettelijke erfgenamen terugbetaald, voor
zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.
Indien een werkgever in deze voor een werknemer de studieovereenkomst is aangegaan, is deze overeenkomst van
overeenkomstige toepassing. Restitutie van reeds betaalde
lesgelden zal geschieden aan de werkgever.

5. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de student(e) het bewijs van inschrijving van ABC
Hogeschool Dordrecht e.o. heeft ontvangen.

16. De studieovereenkomst eindigt bij totaalinschrijving
als de studie langer dan 1 jaar wordt onderbroken zonder
opgaaf van geaccordeerde omstandigheden.

6. De student(e) ontvangt een kopie van het aanmeldingsformulier met op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die tevens in de
studiegids zijn vermeld.

17. Het door ABC Hogeschool Dordrecht e.o. verstrekte en
te gebruiken studiemateriaal, in de vorm van kopieën en/
of syllabus, blijft eigendom van de student(e).

7. Studenten van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. betalen
geen inschrijfgeld.
8. Bij betaling in termijnen zijn de maandelijkse termijnen verschuldigd op de eerste studieavond van de maand
gedurende de duur van de studie.
9. De betaling geschiedt via bank- of girorekening.
10. De student(e), die de eerste studieavond niet aanwezig is, zal per omgaande per post de factuur ontvangen,
waarna betaling binnen 10 dagen dient te geschieden.
11. De student(e) die het totale studiegeld ineens betaalt,
dient tevens binnen 10 dagen na facturering dit bedrag op
de te noemen rekening van ABC Hogeschool Dordrecht e.o.
over te maken, danwel contant te betalen op de eerste
studieavond.
12. De incassokosten, als gevolg van het niet tijdig betalen c.q. te laat betalen, zullen verhaald worden op de
student(e).
13. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te
geschieden.

18. Met inachtneming van de punten 13, 14, 15 en 16 van
de inschrijvingsvoorwaarden van ABC Hogeschool Dordrecht
e.o. eindigen de wederzijdse rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, zodra de overeenkomst is
ontbonden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbijdragen
worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op
de periode na de beëindiging van de studieovereenkomst.
19. In gevallen, waarin bovenstaande voorwaarden niet
voorzien, zal ABC Hogeschool Dordrecht e.o. overleg plegen
met de student(e) alvorens een beslissing te nemen.
20. Indien de student(e) op- of aanmerkingen heeft betreffende de studie, kan deze zich in eerste instantie wenden
tot de leiding van ABC Hogeschool Dordrecht e.o.
21. Indien een student beroep wil aantekenen tegen een
uitslag van een (intern) examen c.q. tentamen dient hij
een schrijven te richten aan de Voorzitter van het College
van Beroep, Arkelstein 41, 3328 BB Dordrecht. Beroep kan
slechts plaatsvinden als de kandidaat in eerste instantie
bezwaar heeft gemaakt en inzage heeft gehad in het gemaakte werk. Beroep aantekenen dient binnen een termijn
van 4 weken na inzage te geschieden.
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Routebeschrijving
Leslokatie
Adres		
Telefoon

:
:
:

Stedelijk Dalton Lyceum
Overkampweg 125
078 - 6182978

Vanuit de richting Rotterdam via de A16
Op de A16 in de richting Breda neemt U de afslag ‘sGravendeel, Dordrecht. Bij de stoplichten gaat U linksaf
richting Dordrecht, Papendrecht, Gorinchem. U neemt
vervolgens de tweede afslag, aangeduid o.a. “H” ASZ
Dordrecht. Onderaan de afslag gaat U rechtsaf, de Overkampweg op.
Na 150 meter komt U, terwijl U bij de stoplichten rechtdoor blijft rijden op een rotonde. U neemt de rotonde
rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het ziekenhuis/
politiegebouw. U bevindt zich dan op de Overkampweg.
Direct als U het nieuwe appartementencomplex bent
gepasseerd, slaat U (circa 200 meter na de rotonde)
rechtsaf . U rijdt dan recht op de locatie af. Binnen het
hek kunt u uw auto parkeren.
Vanuit de richting Gorinchem / Papendrecht
Op de A15 in de richting Rotterdam neemt U de afslag
Dordrecht. Bovenaan de afslag, bij de stoplichten gaat U
linksaf de N 3 op richting Papendrecht / Dordrecht. Na
de brug over de Merwede de derde afslag nemen; deze
is aangeduid met o.a. “H” ASZ Dordtwijk. Onderaan de
afslag sorteert U linksvoor. (Laan van de Ver.Naties)

Vanuit de Hoekse Waard via de Kiltunnel
Uit de Kiltunnel komend gaat U bij de stoplichten rechtdoor, richting Dordrecht, Papendrecht, Gorinchem. U
neemt vervolgens de tweede afslag, aangeduid o.a “H”
ASZ Dordrecht. Onderaan de afslag gaat U rechtsaf, de
Overkampweg op.
Na 150 meter komt U, terwijl U bij de stoplichten rechtdoor blijft rijden op een rotonde. U neemt de rotonde
rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het ziekenhuis/
politiegebouw. U bevindt zich dan op de Overkampweg.
Direct als U het nieuwe appartementencomplex bent
gepasseerd, slaat U (circa 200 meter na de rotonde)
rechtsaf . U rijdt dan recht op de locatie af. Binnen het
hek kunt u uw auto parkeren.
Vanuit de richting Breda via de A16
Op de A16 neemt U de afslag ‘s-Gravendeel/Dordrecht/
Papendrecht (N3). Bovenaan de afslag bij de stoplichten gaat U rechtsaf de N3 op richting Papendrecht/
Dordrecht. U neemt vervolgens de tweede afslag.....
(zie verder Vanuit de richting Rotterdam).

Na 200 meter ziet U, terwijl U bij de stoplichten rechtdoor blijft rijden op een rotonde. U neemt deronde
rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het ziekenhuis/
politiegebouw. U bevindt zich dan op de Overkampweg.
Direct als U het ziekenhuis bent gepasseerd, slaat U
(circa 200 meter na de rotonde) rechtsaf en U rijdt dan
recht op de locatie af. Binnen het hek kunt u uw auto
parkeren.
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Voorbeeld van doordacht inschrijven: van VFA naar VBA naar HBO SPD

Stap 1
Inleiding Bedrijfsadministratie (MBA)
Inleiding Bedrijfseconomie (MBA)
Inleiding Financiële Rapportage & Analyse (MBA)
Inleiding Belastingwetgeving (MBA)
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
Communicatieve Vaardigheden
Oriëntatie op de Beroepspraktijk

Vakopleiding
Financiële
Administratie

Stap 2
Jaarrekening
Financiële Jaarrekening
Cost & Management Accounting
Stage/Digitaal Portfolio

Stap 3
Finance and Riskmanagement
Fiscale Aspecten van de Onderneming

Stap 4
Accounting & Information Systems
Algemene Economie
Corporate Governance
Geconsolideerde Jaarrekening
Inleiding Recht
Internal Auditing
Onderzoeksvaardigheden
Organisatie en Management
Recht
Minor Accountancy of Minor Controlling

Diploma Vakopleiding
Bedrijfsadministratie
& Accountancy

HBO Getuigschrift
SPD Bedrijfsadministratie
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Boekenlijst
ABC Hogeschool Dordrecht e.o. maakt gebruik van boeken, die in de loop van de jaren bewezen hebben hun waarde
voor de verschillende examens te bezitten.
Bij elke studie staat vermeld, wat U als student(e) aan boekengeld dient uit te geven. Om de studie geen onnodige vertraging te laten oplopen, verzorgt ABC Hogeschool Dordrecht e.o., indien U dit wenst, de aanschaf van de
boeken voor de verschillende studies. Deze boeken zijn, tegen contante betaling c.q. cheque of girobetaalkaart op
de eerste studieavond beschikbaar.
Boekenlijst VFA / VBA / HBO-SPD / HBO-Accountancy
Vak

Boek

Auteur

Prijs

JRR

Jaarrekening + syllabus

Fuchs

€ 94,95

FJR

Fiscale jaarrekening + syllabus

Fuchs

€ 75,00

GJR

Geconsolideerde jaarrekening + syllabus

Fuchs

€ 86,50

CMA

Cost & Management Accounting

Tijhaar

€ 53,50

FRM

Finance & Riskmanagement

Tijhaar

€ 53,50

AE

Algemene Economie syllabus

Coopmans

€ 55,00

O&M

Organisatie en Management + syllabus

Marcus/v. Dam

InlR

Inleiding recht

vCaspel

€ 37,95

BR

Ondernemings- en Sociaal Recht+wett.

vCaspel/vPelt

€ 93,95

AIS

Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging (katern)+syllabus

Vaassen e.a.

€ 98,95

FAO

Fiscale Aspecten van de Onderneming

Guiljam e.a.

€ 35.00

FAO

Examenbundel belastingrecht SPD

Aarts

€ 23,50

OV

Onderzoeksvaardigheden + syllabus

Fischer/Julsing

€ 75,50

CG

Corporate Governance

vLuit

€ 35,50

IA

Internal Auditing

vLuit

€ 45,00

€ 103,00

Accountant-Administratieconsulent
Module Audit & Assurance I

Opleidingsduur 4 maanden

# Majoor
# Kollenburg

€ 56,50
€ 59,50

Grondslagen van Auditing & Assurance
De Praktijk van Auditing & Assurance

Andere Modulen
#

Opleidingsduur 4 maanden
Literatuur wordt nader bepaald
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