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Rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek.

WOORD VOORAF

ABC Hogeschool stelt zich door middel van deze website aan u voor. Door het downloaden
van deze studiegids maakt u kenbaar (weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij
wij u van harte willen ondersteunen.
In deze studiegids is de Associate degree Financieel Management opleidingen opgenomen,
die ABC Hogeschool Dordrecht organiseert.
Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk, interessanter
werk en natuurlijk een streven naar hogere functie
ABC Hogeschool, 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.

Werken aan uw toekomst is een uitdaging, waarbij ABC Hogeschool u graag behulpzaam wil
zijn.
In deze studiegids wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals die door
ABC Hogeschool worden aangeboden.
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
Wij adviseren u graag voor het door u te volgen traject.

WOORD VOORAF

Op 17 december 2012 heeft ABC Hogeschool 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
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.abcopleidingen.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 en
wens ik u een succesvol studiejaar toe.
Dordrecht, mei 2017

Hoogachtend,

Telefoon: 078 - 6186662
Fax: 078 - 6181904
www.abc-opleidingen.nl
Email: info@abc-opleidingen.nl

J.Rotte

K.v.K. Dordrecht, SR 121727

ALGMENE INFORMATIE
Vooropleiding
Ten aanzien van de vooropleiding voor de studie kan gesteld worden, dat per 1 januari 1999
formele eisen bestaan. Deze eisen tot toelating voor de studie Associate degree Financieel
Management 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).
Vrijstellingen
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 deze opleiding die tevens een onderdeel is van de HBO opleiding SPD
Bedrijfsadministratie. Voor meer informatie kunt u de website 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.. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw verzoek
en brengt een advies uit aan de examencommissie. De examencommissie neemt vervolgens
een beslissing.
Examen
Alle vakken van de studie zullen 4x per jaar worden afgenomen in de maanden januari , april, juni en
oktober . Dit bevordert de studeerbaarheid voor deze modulen aanmerkelijk. Voor een aantal vakken
geldt dat deze examens flexibel zijn, die meer dan 4 keer per jaar kunnen worden afgelegd.
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. Op deze wijze
kunt u minimaal 4 vakken per studiejaar succesvol afsluiten
Met ingang van 1 september 2017 geldt een nieuw programma, die in deze studiegids wordt
aangegeven. Er bestaat een zeer uitgebreide vrijstellings – en overstapregeling , die op
de website van ABC Opleidingen is geplaatst of op te vragen is bij het secretariaat.
De externe examinering van een aantal modulen in de propedeuse fase is en blijft in handen
van de Nederlandse Associatie voor Examinering. De inhoud van de andere examens 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 )

VRIJSTELLINGS –OVERSTAPDOCUMENT en

EXAMINERING

De meeste examens zijn m.i.v. van 2017 of interne examens of extern. In het schema van de
vrijstelllings – overstapregeling op de website vindt u de verdere concrete gegevens
Daarnaast dient nog nadrukkelijk te worden vermeld dat voor bestaande en reeds ( in het
verleden ) gestarte studenten een uitgebreid vrijstellings – of overstapprogramma geldt.
Overstap - overgangsregeling
Hoofdregels:
Studenten, die voor 1 september 2017 begonnen zijn met een (modulaire) studie kunnen
behaalde certificaten van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling
in het nieuwe programma volgens het schema dat op de website van ABC Opleidingen is
vermeld.
Vrijstellingen op grond van genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2025.
Nieuwe vrijstellingen die vanaf 1 september 2017 worden toegekend en behaalde modulen
na 1 september 2017 kennen een geldigheidstermijn van 8 jaar na het behalen van het
certificaat / resultaat.
Een behaald diploma MBA, VBA of getuigschrift Ad afgegeven na 1 september 2017 blijft
vrijstellingen geven voor de corresponderende vakken voor een periode van 8 jaar na
uitgifte.
Kandidaten 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 de hogeschool door een vrijstellingsverzoek in te dienen.
Voor de modules binnen de minor Accountancy geldt een geldigheidsduur van certificaten
zoals door de CEA is vastgesteld. Dit geldt voor de modules oude stijl: AA Audit & Assurance
I en AA Fiscale Advisering.
Kandidaten die op 1 september 2017 bezig zijn met hun (modulaire) studie SPD kunnen
behaalde certificaten van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling
in het programma geldend vanaf 1 september 2017 volgens het standaardoverstapvrijstellingenschema.
Vrijstellingen die reeds eerder zijn verstrekt op grond bewijzen 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 2017

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.
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.

Studieprogramma
EC’s

Toetsvorm

Propedeuse
01●

Oriëntatie Bedrijfsadministratie

○/●●

05

Tentamen

02●

Inleiding Bedrijfsadministratie / MBA – JP

/●●

06

Tentamen

03●

Inleiding Kostencalculatie / MBA – KC

○/●●

08

Tentamen

04●

Inleiding Financiering MBA – FIN

○/●●

08

Tentamen

05●

Inleiding Belastingwetgeving / MBA – BEL.

○/●●

08

Tentamen

06●

Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

○/●●

08

Tentamen

07●

Algemene Beroepsoriëntatie

○/●●

05

Werkstuk

08●

Communicatieve vaardigheden

○/●●

05

Presentatie

09●

Algemene Economie

05

Tentamen

10●

Praktijkopdrachten

02

Werkstuk

totaal

○/●●

60

ASSOCIATE DEGREE FINANCIEEL MANAGEMENT
Hoofdfase
11●

Bedrijfsadministratie

○/●●

10

Tentamen

12●

Externe verslaggeving

○/●●

08

Tentamen

13●

Management Accounting & Control

○/●●

08

Tentamen

14●

Organisatie & Management

/●●

08

Tentamen

15●

Privaatrecht

●●

06

Tentamen

16●

Belastingrecht

○/●●

08

Tentamen

17●

Afstudeerfase

12

Werkstuk

totaal Hoofdfase

60

Alle genoemde vakken (1 t/m 17) zijn onderdeel van de opleiding HBO-SPD
Bedrijfsadministratie.
● Tevens modulen van de HBO bacheloropleiding HBO Accountancy
●● Tevens HBO Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountancy
○ Vakdiploma Financiële Administratie

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.
ALGEMEEN
Studieplaatsen

: Amsterdam, Dordrecht, Schiedam en Zwolle

Studietijd

: 19.00 - 22.00 uur ( avond ) en 09.30 – 12.30 en 13.00 – 16.00 ( dag )

Studeertijd

: 8 à 10 uur per vak per week (excl. lessen)

Studieaanvang

: zie link

Lesgeld

: zie link

Examengeld

: voor de modulen 2 t/m 6 , 11, 12, 13 en 16 € 185,00,
voor de modulen 1 en 9 ,14,15
€ 180 00,
voor de modulen 7,8,10,15 zijn geen examenkosten verschuldigd

Boekenlijst

: zie www.dekkers.nl

Examendata

:

Info-avond

: zie link

zie www.associatie.nl voor de vakken 2 t/m 6,11 en 12,13 en 16
zie voor de andere modulen : homepage www.abc-opleidingen.nl

