HBO SPD –Bedrijfsadministratie per
1 september 2017
Curriculum HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie vanaf 1 september 2017

De opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie staat al jaren bekend als één van de beste
HBO opleidingen op het gebied van finance , bedrijfsadministratie en financiële
informatievoorziening in Nederland. In diverse rapporten wordt de opleiding tevens
gekarakteriseerd als een voorbeeld van “good practise” . Of de SPD’er nu werkzaam is als
financiële duizendpoot bij MKB-bedrijven of als absolute specialist bij grote bedrijven, de
toegevoegde waarde voor de organisatie is onbetwist. De samenleving verandert en zo
ook de inhoud van sommige delen van de opleiding . Door de invloed van automatisering,
globalisering en de grotere behoefte aan real time informatie , compliance en ethisch
verantwoord handelen, worden er andere eisen gesteld aan de competenties van
financiële professionals. ABC Hogeschool presenteert thans het nieuwe programma HBO
Bachelor SPD Bedrijfsadministratie, dat tot stand is gekomen na consultatie van de
landelijke beroepenveldcommissie waarin financials van grote ondernemingen, MKBbedrijven en de Belangenvereniging SPD zitting hebben.

Wat betekent het nieuwe curriculum voor u als ( ABC ) student?
Dit verandert niet
•
•
•
•
•

De SPD’er blijft dé specialist op het gebied van finance, bedrijfsadministratie en financiële
informatievoorziening.
Alle opleiders hanteren een landelijk gedefinieerde set van leeruitkomsten
SPD’ers die afstuderen mogen de titel BSc, Bachelor of Science, voeren.
De minoren / specialisaties Controlling en Accountancy blijven bestaan.
Alle vijf geaccrediteerde SPD opleiders zijn aangesloten bij NGO, het Nederlands
Genootschap van Opleiders.

Het vernieuwde HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie
•
•
•
•
•
•
•
•

In de nieuwe set leeruitkomsten is meer aandacht voor ICT, ethiek, advies- en
onderzoeksvaardigheden, compliance en business control .
Doublures in het programma zijn zo veel mogelijk verdwenen.
ABC heeft tevens een nieuwe minor Accountancy & Control ontwikkeld.
De studeerbaarheid van de opleiding is verbeterd.
De route die leidt naar het bereiken van de verschillende leeruitkomsten kan per opleider
verschillen.
Inschrijven voor de examens gebeurt voortaan rechtstreeks bij de opleider.
Examens kunnen zijn : interne of externe examens of NGO-examens
Mogelijke examenvormen zijn : mondeling, schriftelijk , werkstuk en flexibel digitaal.

Belangrijke informatie
•

Zowel reeds eerder ingeschreven - als nieuwe studenten volgen vanaf 1 september 2017
vakken conform het nieuwe curriculum. Voor de volgende categorieën geldt een
uitzondering:
o Studenten die zijn ingestroomd voor 1 september 2017 en alle modules hebben
behaald met uitzondering van de onderdelen, Management Control en/of Treasury
Management, en/of stage/portfolio en/of afstudeeropdracht,
levensverzekeringswiskunde en/of de AA vakken (voor kandidaten die de minor
accountancy volgen), kunnen nog tot 1 september 2019 afstuderen in het huidige
programma.
o Voor de vakken Management Control, Treasury Management en
Levensverzekeringswiskunde worden in januari 2018 en juni 2018 nog examens
georganiseerd.
o De module Communicatieve Vaardigheden kan nog tot 1 september 2018 worden
afgerond.

Vrijstellingen op grond van behaalde modules
•

•
•

•

Studenten die voor 1 september 2017 met een (modulaire) studie SPD of Ad FM,
certificaten van de modules van het programma oude stijl hebben behaald kunnen deze
certificaten inbrengen als vrijstelling in het nieuwe programma volgens de overstapregeling
van ABC Hogeschool
Vrijstellingen op grond van genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2025.
Vrijstellingen die al eerder zijn verstrekt op grond van de standaard vrijstellingenlijst (niet
zijnde SPD-certificaten) of uitspraken via de examencommissie van de opleider voor een
module SPD oude stijl worden gelijkgesteld aan de genoemde bewijzen en zijn geldig als
vrijstelling in het nieuwe programma tot 1 september 2025.
Nieuwe vrijstellingen / nieuw behaalde modulen die vanaf 1 september 2017 worden
toegekend c.q. worden behaald ,kennen een geldigheidstermijn van 8 jaar na het behalen
van het certificaat/resultaat.

AA modules in minor Accountancy
•

Voor de modules binnen de minor Accountancy geldt een geldigheidsduur van certificaten
zoals door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding is vastgesteld. Dit geldt voor de
modules oude stijl: AA Audit & Assurance I en AA Fiscale Advisering.

Vrijstellingen op grond van uitgereikte diploma’s
•

•

Een behaald diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), Vakopleiding
Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA) of getuigschrift Associate Degree Financieel
Management afgegeven na 1 september 2017, blijft vrijstellingen geven voor de
corresponderende vakken voor een periode van 8 jaar na uitgifte.
Studenten, die over vrijstellingen, diploma’s of getuigschriften beschikken die ouder zijn dan
de maximale geldigheidsduur en in combinatie met hun werkervaring voor een verlenging
van vrijstelling in aanmerking menen te komen, kunnen dit kenbaar maken aan de
examencommissie van ABC Hogeschool door een vrijstellingsverzoek in te dienen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de overstapregeling van ABC Hogeschool op de
website : www.abc-opleidingen.nl

