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ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool. ABC
Hogeschool is een 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.
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WOORD VOORAF

ABC Opleidingen ( ABC ) stelt zich door middel van deze digitale informatiegids aan u voor.
Door het aanvragen van deze informatiegids heeft u het voornemen kenbaar gemaakt om
(weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij wij u van harte willen ondersteunen.
Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk, interessanter werk en natuurlijk een streven naar betere baan.
ABC wil u bij al deze redenen van harte begeleiden en kenmerkt zich door:
► doelgerichte opleidingen, 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;
► cursussen, die in delen / modulen worden ingedeeld;
► leerstofplanning, die U als cursist optimaal op het examen voorbereidt;
► examentrainingen;
► studies, die met een landelijk erkend examen worden afgesloten;
► docenten, die daadwerkelijk uitleggen en bereid zijn te helpen.
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
trouw maken van de opgegeven opdrachten, maar ook door het bezoeken van de gegeven
lessen.
Werken aan uw toekomst is een uitdaging, waarbij Onderwijsinstituut ABC u graag
behulpzaam wil zijn.
In deze informatiegids wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals die
door ABC worden aangeboden.
Ik hoop met het voorgaande u een beeld gegeven te hebben van de werkwijze van dit
opleidingsinstituut. Indien u vragen heeft, kunt u ons bellen en zal u de verdere gewenste
informatie worden verschaft.
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WOORD VOORAF

Voor de verdere gegevens ten aanzien van de informatieavonden verwijs ik u naar de
specifieke informatie van Uw cursus.
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 of via de website kan plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de student een
unieke inlogcode voor het intranet van Onderwijsinstituut ABC.
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 en wens ik u
een succesvol studiejaar toe.
Dordrecht, mei 2017
Met vriendelijke groet,
Telefoon: 078 - 6186662
Fax: 078 – 6181904
www.abc-opleidingen.nl
Email: info@abc-opleidingen.nl

J.Rotte

K.v.K. : 23062639
Bankrelatie ABN/AMRO: NL08ABN0508295548
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PRAKTIJKDIPLOMA ASSISTENT CONTROLLER

Algemeen
In deze opleiding werkt u aan uw toekomst. U krijgt de noodzakelijk, benodigde kennis en
vaardigheden aangereikt die u nodig heeft om een ondersteunende rol van te kunnen
uitoefenen als assistent-controller. Onderwerpen, die tot uw taak behoren zijn o.a. het
bewaken van de financieel bedrijfskundige processen en geldstromen en het zorgdragen
voor een goede informatievoorziening.
Binnen deze opleiding krijgt u ook de gelegenheid, zonder verdergaande kosten (exclusief
examengelden) de praktijkdiploma's 'Moderne Bedrijfsadministratie' en 'Bestuurlijke
Informatievoorziening' te behalen Daarnaast heeft u bij het behalen van dit diploma de
mogelijkheid
vrijstelling aan te vragen
in de HBO Bacheloropleiding SPD
Bedrijfsadministratie van ABC Hogeschool is veruit de grootste opleider voor financiële
professionals in Nederland met een uitstekende reputatie.
Het programma is zo ontwikkeld, dat U 1 module volgt per examenmoment. Nadat u de
module heeft afgesloten kunt u starten net de volgende module. De deeltijdstudie is
daarmee zo gepland en georganiseerd dat het prima is te combineren met een (drukke)
baan.
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een kaderfunctie heeft op financieeladministratief gebied of deze ambieert. De opleiding is zeer geschikt voor assistentcontrollers van wie, naast het voeren van de administratie, een bredere rol wordt verwacht
in de beheersing van de verschillende bedrijfsprocessen.
Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De meeste kans op een succesvolle afronding
is aanwezig indien u beschikt over een vooropleiding op MBO-niveau 4 of een HAVO- of
VWO-diploma. Beschikt u over een andere vooropleiding? Neem dan contact op met een
van onze opleidingsadviseurs.
Aanpak
In deze opleiding worden theorie en praktijk voortdurend afgewisseld. Onder leiding van
ervaren docenten wordt u op een zeer gedegen wijze voorbereid op de examens. De
examens legt u af bij de Nederlandse Associatie voor Examinering
De studie kenmerkt zich tevens als een studie met veel contacturen.
Opzet van de opleiding
De docent kent de dagelijkse praktijk en zal voortdurend verbanden leggen tussen de
theorie en uw praktijk. In deze opleiding wordt u uitstekend voorbereid op de examens MBA
en BIV.
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Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een
studiebelasting van ongeveer 5-8 uur per studiebijeenkomst.
Vervolgopleiding
Deze opleiding Praktijkdiploma Assistent Controller maakt deel uit van de opleidingen
Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountancy, AD Financieel management en HBO SPD
Bedrijfsadministratie. De modulen die u binnen de opleiding Praktijddiploma Assistent
Controller kunnen dienen als vrijstellingen bij de vervolgopleidingen.

ALGEMEEN
Studieplaatsen : Amsterdam, Dordrecht, Apeldoorn, Zwolle
Studietijd

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

Studeertijd

: 4 à 6 uur per module per week (excl. lessen)

Studieaanvang : zie link
Studiekosten

: zie link

Examengeld

: zie www.associatie.nl

Boekenlijst

: zie onder

Examendata

: zie www.associatie.nl

Inschrijvingsvoorwaarden

: zie www.abc-opleidingen.nl/inschrijvingsvoorwaarden

Combinaties van verschillende studies geven recht op
een functiegericht diploma uitgegeven door de
Associatie van Praktijkexamens. Verdere informatie
vindt u op de laatste pagina of via www.associatie.nl
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Studiekosten
De studiekosten voor de verschillende modulen zijn in onderstaande tabel nader
gespecificeerd. U kunt ervoor kiezen om deze kosten in termijnen te betalen.
Module

Ineens

In Termijnen

Oriëntatie Bedrijfsadministratie

€ 575,00

2 * € 315,00

Inleiding Bedrijfsadministratie

€ 600,00

2 * € 330,00

Inleiding Kostencalculatie

€ 575,00

2 * € 315,00

Inleiding Financiering

€ 600,00

2 * € 330,00

Inleiding Belastingwetgeving

€ 575,00

2 * € 315,00

Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

€ 790,00

2 * € 435,00

Oriëntatie beroepspraktijk

€ 450,00

1 * € 450,00

Communicatieve vaardigheden (CV)

€ 630,00

2 * € 355,00

Studieboeken
PRAKTIJKDIPLOMA ASSISTENT CONTROLLER

# Krom
# Jacobs
# Lammers
# Faber
# Cazander
# Leijnse
# Syllabus
# Syllabus

MBA – Bedrijfsadministratie + opgaven
MBA - Belastingwetgeving + opgaven
MBA - Financiering + opgaven
MBA - Kostencalculatie + opagven
Studiepocket Belastingwetten
Bestuurlijke Informatie Voorziening + opg
Orientatie op de beroepspraktijk.
Communicatie Vaardigheden

€ 62,50
€ 62,50
€ 62,50
€ 62,50
€ 24,95
€ 75,25
€ 40,00
€ 35,00

Aanmelding voor de studie graag via de website : www.abc-opleidingen.nl
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ROUTEBESCHRIJVING LOKATIE DORDRECHT
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 's-Gravendeel, 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)
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.
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).
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