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Carrière
Afgestudeerden van beide opleidingen zijn zeer gewild op 
de arbeidsmarkt. De sector zoekt kritische en betrouwbare 
professionals die ervaring hebben met de meest moderne 
financiële tools. 

Voor wie?
 – Je bent geïnteresseerd in financiën en business.
 – Je bent nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers. 
 – Je vindt het interessant om nieuwe IT-tools te ont- 

dekken.
 – Je vindt het leuk om advies te geven.
 – Je kunt goed samenwerken.
 – Je werkt nauwkeurig.
 – Je bent integer en flexibel.
 – Je bent onderzoekend en kritisch.

Je kiest pas na het tweede jaar 
De eerste twee jaar van Accountancy en Finance & Control 
zijn hetzelfde. Voor beide opleidingen is financiële kennis 
van belang, naast management- en communicatieve 
vaardigheden. Zo werk je aan een brede basis en ontdek je 
welke opleiding het best bij jou past.

“Na een Meeloopdag wist ik: deze 
studie wordt het”, vertelt Sabien. 
“Finance & Control sluit goed aan op 
mijn middelbare schoolopleiding in 
België, waar ik een pakket had met 
economie en wiskunde. Economie 
heeft echt mijn interesse. Iedere 
situatie in de zakelijke financiële 
wereld is weer anders. Het is heel leuk 
om te ontdekken hoe je daarop kunt 
reageren en wat er allemaal achter 
bepaalde cijfers zit.  Ik ben erachter 
gekomen dat Bedrijfsadministratie 
me goed afgaat, het is echt mijn 
favoriete vak. Daarom ga ik waar-
schijnlijk overstappen naar Accoun-
tancy. Ik zie mezelf wel bij bedrijven 
over de vloer komen om de jaarreke-
ning te controleren en betrouwbare 
financiële adviezen te geven. Want ik 
ben secuur en klantgericht. Gelukkig 
kies je pas na het tweede jaar 
definitief voor de studierichting.”

Breder dan vaak gedacht
“Veel mensen denken dat je met de 
opleiding Finance & Control terecht 
komt op een financiële afdeling”, 
merkt Remo. “Maar je hebt ook 
vakken als Marketing en Organisatie-
kunde, waardoor je veel breder 
inzetbaar bent. Motivatie en 
doorzettingsvermogen zijn belangrijk, 
want na het eerste halfjaar gaat het 
niveau omhoog. Maar eenmaal 
geslaagd, heb je goede kansen op de 
arbeidsmarkt. Zelf hoop ik mijn 
positie via een pre-master nog verder 
te kunnen versterken, om aan de slag 
te kunnen als adviseur in een groot 
internationaal bedrijf. Dan gaat het er 
niet alleen om dat je veel kennis hebt, 
maar ook dat je die duidelijk kunt 
overbrengen.”

Sabien Storken en 
Remo Theunissen

Het eerste jaar ga je aan de slag met een businessplan voor 
een startend bedrijf. In zo’n plan beschrijf je wat het bedrijf 
gaat doen en welke stappen er nodig zijn om het bedrijf op 
te richten en in stand te houden. Je krijgt vakken als:

 – Bedrijfseconomie
 – Bedrijfsadministratie
 – It-tools
 – Management en communicatieve vaardigheden
 – Recht
 – Organisatiekunde

Word Future 
Proof Financial 

Andere naam - 
zelfde inhoud

De opleiding Finance & Control  
heette vroeger Bedrijfseconomie

Economie moet je 

echt interesseren

Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in de financiële sector? Lijkt het jou  
leuk om bedrijven te adviseren over investeringen, strategie of processen?  
Onze opleidingen Accountancy en Finance & Control bereiden jou voor op  
een afwisselende carrière als moderne financial die bedrijven verder helpt  
door financiële kennis te combineren met de nieuwste technologieën.



Liever in één bedrijf
“Bedrijfseconomie lag me op de 
middelbare school al goed”, verklaart 
Björn zijn keuze voor deze studie. “Ik 
heb een sterk cijfermatig inzicht en 
weet snel verbanden te leggen. Omdat 
ik het liefst in één bedrijf wil werken, 
viel Accountancy voor mij af. Ik wil 
graag bij een organisatie horen en 
breder betrokken zijn bij alles wat daar 
gebeurt. Als ik deze opleiding achter 
de rug heb, zit ik zeker niet de hele dag 
achter een bureau. Je hebt ook veel 
contacten met collega’s en klanten.”

Snel de link naar de praktijk
“Het grote pluspunt van deze studie is 
dat snel de link naar de praktijk wordt 
gelegd”, vindt Björn. “Veel docenten 
zijn parttime zakenmensen die precies 
weten wat er in het bedrijfsleven 
speelt. In het tweede jaar ga je de 
verschillende vakken in combinatie 
toepassen en de samenhang zien. 
Daardoor wordt het steeds leuker. 

Zeker omdat projecten over echte 
bedrijven gaan, die je vaak ook 
bezoekt. Bij Medtronic hebben we 
bijvoorbeeld gezien hoe functie-
scheiding, bedoeld om fraude te 
voorkomen, in de werkelijkheid wordt 
toegepast. Wat je geleerd hebt, krijgt 
betekenis. Bovendien ontmoet je 
mensen uit het bedrijfsleven met 
dezelfde achtergrond, die het ver 
geschopt hebben. Dat geeft je wel een 
boost om dat zelf ook te bereiken!”  

Overstap naar Finance & Control
Na een mbo-studie tot assistent-
accountant was Accountancy voor 
Mirthe de meest logisch keuze. “Maar 
toen ik in aanraking kwam met 
bedrijfseconomische vakken, merkte ik 
dat die richting mij meer trekt. 
Vandaar dat ik na een jaar de overstap 
naar Finance & Control heb gemaakt. 
Ook vanwege de diversiteit binnen dit 
vakgebied. De ene keer krijgen we les 
over financieren en beleggen, de 
andere keer over arbeidsovereen-
komsten of belastingrecht. Ik had het 
nooit gedacht, maar fiscaal recht is 
enorm interessant. Mogelijk ga ik 
hierna een master in die richting doen. 
Het is een prettig idee nog alle kanten 
op te kunnen.” 

Sociaal sterker worden
“Sociale vaardigheden zijn een must”, 
beaamt Mirthe. Als jij voor een klant 
uitzoekt wat er nodig is om op het 
gewenste moment met pensioen te 
kunnen gaan, kun je niet zomaar de 
cijfers presenteren. Dan is het 
belangrijk dat je uitleg geeft in de taal 
van de consument. Ik vind het heel 
goed dat er veel aandacht is voor 
persoonlijke ontwikkeling. We krijgen 
trainingen in conflicthantering, 
onderhandelen en netwerken. 
Daarnaast leer je ontzettend veel van 
de projectweken waarin je in groepjes 
aan praktijkcasussen werkt. Hoe ga je 
bijvoorbeeld om met minder gemo-
tiveerde mensen en stress en kom je 
op voor jezelf, zodat je volledig achter 
de resultaten kunt staan die je aan het 
eind van de week samen presenteert?”

Kennismaking met 

professionals geeft 

een boost

Björn Leurs
student Finance & Control

Mirthe Reinaerdts
studente Finance & Control

Na een jaar 
ben ik geswitcht



Persoonlijke aandacht
 “Ik heb zelf een heel leuke en leer-
zame studietijd gehad bij Zuyd”, 
vertelt Rob. “Vandaar dat ik terug ben 
gekomen als gastdocent en later als 
docent. Eén van de dingen die ik 
belangrijk vind, is een veilige sfeer in 
de klas. Daar mag je fouten maken! 
Persoonlijke aandacht is een sterk 
punt van onze opleiding. Docenten 
zijn benaderbaar, gelijkwaardig aan 
studenten. Heb je vragen? Kom maar 
langs, ook buiten de les!” 

Stage bij één van de ‘big four’
“Ik zie mezelf daar wel zitten, achter 
de laptop”, zegt Dewi na haar stage bij 
accountantskantoor EY. “Een stage bij 
één van de ‘big four’ kan ik echt 
aanraden. Het staat goed op je CV 
natuurlijk. Bovendien weet je dan 
meteen of je dit werk leuk vindt. 
Tijdens mijn stage ging ik iedere week 
met een ander team mee. Ik kwam in 
verschillende soorten organisaties, 
heel afwisselend. In het begin deed ik 
eenvoudige werkzaamheden rond de 
interim controle. Van januari tot april 
maakte ik de drukste tijd op een 
accountantskantoor mee: die van de 
eindejaarscontrole. Best heftig, hoe 
hard en lang er dan gewerkt wordt om 
alle deadlines te halen. Ik controleerde 
posten als liquide middelen en 
debiteuren en mocht die als ‘preparer’ 
ook aftekenen. Uitzoeken hoe iets zit, 

Opleiden voor de toekomst
“Wij geven ons onderwijs steeds meer 
samen met professionals uit het 
bedrijfsleven vorm”, vertelt Rob 
enthousiast. “Daardoor komen onze 
studenten snel in aanraking met 
nieuwe taken en technieken. Zoals 
‘proces mining’: het in kaart brengen 
van processen door het gebruik van 
data uit systemen. Met die kennis zien 
bedrijven onze studenten graag 
komen! Ik zeg wel eens dat we 
opleiden voor een vak dat nog niet 
bestaat. Nieuwe ontwikkelingen 
vragen om nieuwe skills. Het spreken 
van IT-taal wordt bijvoorbeeld steeds 
belangrijker. Robots zullen bepaalde 
administratieve werkzaamheden gaan 
overnemen, wat het ‘traditionele’ 
werk vergemakkelijkt. Accountants 
gaan meedenken over duurzaamheid. 

vind ik geweldig. Als alle documentatie 
compleet is en je een post ook echt 
kunt afsluiten, geeft dat een goed 
gevoel.”
 
“Het derde leerjaar is volwassener”
 “De opleiding is volwassener in het 
derde jaar”, vindt Dewi. “Pittiger ook. 
Maar dat is juist wat ik wil: uitdaging. 
Het draait nu om echte accountancy-
vakken zoals Externe Verslaggeving, 
Administratieve Organisatie en 
Controlebeginselen. Vooral met dat 
laatste vak was ik tijdens mijn stage 
constant bezig. Daarnaast heb ik in 
kaart gebracht wat de overstap naar 
een andere controlebenadering voor 
EY betekent. Dat onderzoek uitvoeren 
vond ik lastig. Toch was mijn stage-
verslag uiteindelijk in één keer goed. 
Ja, daar ben ik wel trots op.” 

Met nieuwe controletaken gaan ze 
bijvoorbeeld de CO2-uitstoot be-
trouwbaar registreren en helpen 
verminderen. Allemaal ontwikkelingen 
waarop wij onze studenten voorberei-
den. Wij organiseren ons onderwijs 
helemaal rondom echte beroepsvra-
gen. Bedrijven die met een vraagstuk 
worstelen, nodigen we uit om onze 
studenten daarover te vertellen. 
Vervolgens maken we er een case van 
die ze samen met docenten en werk- 
veld aanpakken. Zo leren ze kritisch te 
denken en bereiden we ze optimaal 
voor op de praktijk. En op de toekomst 
dus, Future Proof Financials.”       

“Een goed gevoel als je 
een post kunt afsluiten”

Accountancy

Samen met professionals uit 

de praktijk geven we het 

onderwijs vorm

Dewi Bosma
studente Accountancy

Rob Jacobs
docent



Ik heb het naar mijn 

zin gehad bij Zuyd

“Mijn studietijd is voorbij gevlógen”, 
vindt Chayen. “Ik heb voor ieder 
resultaat moeten werken. Maar ik kijk 
ook terug op veel gezelligheid in de 
klas. De nieuwe generatie accountants 
is informeel en in voor een grapje. Bij 
Zuyd doen ze er veel aan om een 
prettige, open sfeer te creëren. Als iets 
je dwarszit of onduidelijk is, wordt er 
direct over gesproken. Docenten zijn 
altijd bereid je te helpen.”

Gebleven bij Deloitte
“Het vierde jaar staat in het teken van 
veel samenwerken en presenteren.  
Ze bereiden je voor op de verplichte 
OverAll-Toets en stomen je klaar voor 
je scriptieverdediging. Vanaf dag één 
ben je bezig met de keuze van je 
scriptieonderwerp. De afstudeer-
opdracht moet uitdagend zijn en van 
toegevoegde waarde voor je stage-
bedrijf. Ik liep stage bij Deloitte waar  
ik werkte in een team dat zich richt op 
de LMB-praktijk: het lokaal midden-
bestuur. We controleerden de boeken 
van gemeenten en SW-bedrijven. 
Tijdens mijn stage probeerde ik 
gemeenten te helpen aan een ver- 
snelde controle-aanpak rond de 
Jeugdwet, zodat ze in de toekomst 
zicht hebben op een goedkeurende 
(accountants)verklaring. Ik merk dat  
je echt iets voor je klanten en bedrijf 
kunt betekenen als je veel kennis 
vergaart.”

Vol programma
“In het laatste jaar is de hele klas druk 
met time management. Want naast 
stage en scriptie heb je soms nog één 
dag les of moet je nog vakken uit het 
derde leerjaar afronden. Wij zaten 

Titel
Na je afstuderen aan de opleiding Accountancy mag je de 
titel Bachelor of Science voeren.

Carrière
Als assistent-accountant – want dat ben je als je net begint 
– kun je gaan werken bij de “big four”: PWC, KPMG, Deloitte 
en EY. Accountants van deze kantoren controleren meestal 
de jaarrekeningen van grote klanten. Werk je bij een kleiner 
kantoor dat gespecialiseerd is in het MKB, dan controleer je 
niet alleen jaarrekeningen, maar stel je ze ook samen, 
adviseer je de ondernemer op allerlei gebieden en ben je 
zijn vertrouwenspersoon.

Behalve in de accountantspraktijk worden onze afgestu-
deerden veel gevraagd voor Finance & Control functies als 
interne of externe accountant, bedrijfsadviseur/consultant, 
financial controller en data/process analist. Of je nu gaat 

Na de opleiding

Toelating Accountancy

werken bij een groot accountantskantoor of je hart ligt bij 
het MKB, in alle gevallen lever je foutloos werk. Je bent 
nauwkeurig, kritisch en integer. Je draagt als laatste 
financiële controlepost tenslotte een grote verantwoor-
delijkheid.

Salaris
Je eerste salaris als assistent-accountant is ongeveer 
€ 2.000 tot € 2.500 bruto per maand.

Doorstuderen
Na de opleiding kun je doorstuderen op post-hbo en op 
universitair niveau voor de titel “accountant”. Hierbij heb je 
de keuze tussen een studie die opleidt tot MKB-accountant 
(accountancy-variant) en een studie die opleidt tot 
wettelijk controleur (assurance-variant). Je volgt dan ook 
nog een praktijkstage van een aantal jaren.

Havo
Met de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en 
Techniek word je zonder meer toegelaten. Voor de andere 
profielen gelden specifieke eisen:

 – Met het profiel Natuur en Gezondheid moet je het vak 
Economie of Bedrijfseconomie in je pakket hebben.

 – Met het profiel Cultuur en Maatschappij moet je het vak 
Economie of Management en Organisatie, aangevuld 
met Wiskunde A of B in je pakket hebben.

Vwo
Je wordt met elk profiel zonder meer toegelaten. 

Mbo
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een mbo-4
diploma hebt. De richtingen Administrateur en 
Assistent-Accountant sluiten het beste aan.

21+ toets
Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking 
komen voor een vrijstelling van de vooropleidings-
eisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatings-
toets afleggen, waar kosten aan verbonden zijn. Voor 
inlichtingen of aanmelding voor deze toets kun je 
contact opnemen met het secretariaat.

Chayen Peeters
Afgestudeerd in Accountancy

regelmatig in de avonduren bij elkaar 
om iets uit te werken. Een negen- 
tot-vijf mentaliteit past niet bij dit 
vakgebied. Na mijn afstuderen ben ik 
voor 32 uur aan de slag gegaan bij 
Deloitte. Daarnaast wil ik een master 
gaan volgen bij Nyenrode. Hard 
werken? Zeker! Maar dat vind ik leuk.”



Salah helpt politie met  
boeven vangen 

Stel je voor, je bent vierdejaars student 
Finance & Control en je gaat stage 
lopen bij de politie om financiële 
transacties van bedrijven in kaart te 
brengen. Voor Salaheddine Saadan 
(Salah voor vrienden) is dit binnenkort 
realiteit. “Tenminste, ik moet eerst 
door de screening komen. Voor zover 
ik weet, heb ik geen strafblad”, lacht 
hij. De politie wil van Salah weten 
hoeveel bewijslast de rechercheurs 
boven water moeten krijgen om 
verdachte transacties aan te tonen. 
“Nu is dat soms onzeker, omdat de ene 
rechter strenger is dan de andere”,  
legt Salah uit. 

‘NedCar nam ons advies over’
Van deze politieklus gaat Salah’s hart 
sneller kloppen. Vorig jaar had hij ook 
al zo’n buitenkans: met vier studenten 
bij NedCar verspilling tegengaan.  
“We merkten dat de autorisatie voor 
bijvoorbeeld deelname aan een cursus 
veel eenvoudiger en sneller kon. Er 
waren vaak meerdere leidinggevenden 
bij betrokken. NedCar heeft onze 
voorstellen overgenomen waardoor 
dit nu een stuk sneller kan.”

Cijfers, soft skills en duurzaamheid
Docent, Karin Dassen van Finance en 
Control vertelt dat Salah en zijn 
studiegenoten hiervoor een training 
van het financiële expertisebedrijf FIN 
in Eindhoven hebben gevolgd. Daarna 
hebben ze met succes de ‘Lean Yellow 

Karin Dassen docente en 

Salaheddine Saadan student Finance & Control

Belt’ behaald. Uit dit soort opdrachten 
blijkt dat Finance & Control goed met 
de tijd meegaat. Karin: “Vroeger had 
dit vak misschien het imago van 
stoffige boekhouders. Nu niet meer. 
Natuurlijk leer je in de eerste twee jaar 
hoe je bijvoorbeeld een jaarrekening 
maakt. Dat is onze basis: betrouwbare 
informatie leveren en accuraat zijn. 
Een deel van de studenten wil ook die 
kant op en het andere deel wil 
strategisch businesspartner worden. 
Daarom is er in het derde en vierde 
jaar is veel aandacht voor soft skills, 
actuele bedrijfsvraagstukken en 
persoonlijke groei. Verder zijn IT en 
duurzaamheid heel belangrijk. De 
bedrijfswaarde reikt verder dan de 
balans. Denk aan werkplezier, kennis 
en ervaring van medewerkers, 
kostbare data of iets betekenen voor 
het milieu en de samenleving.” 

Zeer gewilde businesspartners  
van Zuyd
Karin weet waarover ze praat. Vóór 
Zuyd heeft ze vijftien jaar bij ING 
gewerkt, haar Master of Business 
Administration (MBA) gehaald en 
onder meer bij Van Lanschot gewerkt 
als vermogensspecialist. Maar omdat 
het onderwijs altijd al trok, is ze 
geswitcht. “Ik werk graag met 
jongeren en bedrijven samen. Liefst  
in die combinatie. Mijn uitgebreide 
praktijkkennis en netwerk komen 
daarbij goed van pas.” Bij Zuyd zag 

Finance & 
Control

Studenten die Finance en Control bij Zuyd Hogeschool volgen,  
studeren in de Champions League van de economische opleidingen.  
Zo omschrijft docente Karin Dassen de opleiding die erg in trek is  
op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat? Student Salaheddine Saadan en 
Dassen vertellen over de highlights van deze studie.

Karin hoe de stoffige boekhouder 
transformeerde in een financiële 
businesspartner. De rechterhand van 
de directie die strategisch meedenkt  
is onmisbaar. Echt iets voor Salah. Hij 
luistert aandachtig als Karin vertelt 
dat je met dit diploma de spil van een 
bedrijf wordt: “Finance en Control bij 
Zuyd is een zeer leerzame opleiding, 
de Champions League. Daarom zijn 
onze studenten zo gewild op de 
arbeidsmarkt.”

‘In elk blok krijg je praktijk’
Salah glundert: “Ik voetbal en ben 
centrale middenvelder. Dan heb ik met 
iedereen contact. In een organisatie 
wil ik ook op alle afdelingen komen, 
dat is afwisselend. Verder wil ik iets 
betekenen voor de maatschappij. Toen 
ik met deze opleiding begon, wist ik 
niet dat het zo goed zou bevallen. In 
elk blok pas je de theorie toe op de 
praktijk.”

Salah wil hierna zijn MBA halen. Maar 
eerst stage lopen. Wie weet biedt de 
politie hem een baan aan. “Maar goed, 
eerst de screening afwachten”, lacht 
hij terwijl hij de school uitloopt.   



werken, flexibel om te gaan met ver- 
schillende situaties en bedrijfsculturen 
en komt in aanraking met veel interes-
sante praktijkvoorbeelden. Zoals 
Vestia, dat onder andere failliet ging 
omdat medewerkers er vrijuit konden 
beleggen. Die casus was gekoppeld 
aan een vak over risico-management 
en gedragscodes, waarin we dit soort 
situaties leren voorkomen.”

Alle bedrijfsprocessen komen samen 
bij de financiële functie
Jelle heeft gekozen voor het uitstroom- 
profiel Controlling. “Als controller kijk 
je naar alle processen om te zien of de 
organisatie haar basis op orde heeft  
en moet je beoordelen of besluiten 
bedrijfseconomisch verantwoord zijn. 
Vaak worden knopen doorgehakt op 
basis van jouw advies. Je bent 
betrokken bij alle ontwikkelingen in  
de organisatie, want alles komt samen 
bij ‘finance’. Dat maakt deze positie 
voor mij heel interessant.”

Pre-master of afstudeerstage
Doorleren of werken? Beide is 
mogelijk. “In het laatste semester  
kun je je afstudeerstage doen of een 
pre-master, als voorbereiding op  
een masterstudie. Ik koos voor een 
afstudeerstage omdat ik eerst 
praktijkervaring wilde opdoen voordat 
ik ging doorstuderen. Mijn afstudeer-
stage deed ik bij stichting Relim, ik heb 
toen voor hen een kostprijsanalyse 
gemaakt. Mijn eerste stage, in een 
internationale omgeving, was een 
geweldige ervaring. Er was een 
duidelijke link tussen wat we hier leren 
en wat er in het bedrijfsleven gebeurt. 
In de nabije toekomst wil ik zeker 
doorstuderen. De Master Accounting 
& Control is een mooi vervolg op 
Finance & Control en met een Master 
diploma heb je meer mogelijkheden. 

Fagro
Momenteel werk ik als Recruiter voor 
Fagro. In deze positie ben ik verant-
woordelijk voor het werven van Finance 
& Control consultants in Limburg, 
Brabant en Gelderland. Veel afgestu-
deerden van Finance & Control komen 
bij ons terecht!

Titel
Na je afstuderen aan de opleiding Finance & Control mag je 
de titel Bachelor of Science voeren.

Carrière
Je komt als afgestudeerde bedrijfseconoom terecht in start-
functies binnen administratieve afdelingen van commer -
ciële bedrijven, overheid, midden- en kleinbedrijf, 
accountantskantoren, banken en overige organisaties zoals 
APG en het CBS. Daarna kun je doorgroeien tot functies als 
business analist, financieel adviseur/consultant, business 
controller, financial controller en data manager.

Salaris
Je eerste salaris als startend hbo’er is ongeveer € 2.000 tot 
€ 2.500 bruto per maand.

Doorstuderen
Doorstuderen kan natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan 
universitaire masters of post-hbo opleidingen. 

Na 
de opleiding

Toelating Finance & Control
Havo
Met de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en 
Techniek word je zonder meer toegelaten. Voor de andere 
profielen gelden specifieke eisen:

 – Met het profiel Natuur en Gezondheid moet je het vak 
Economie of Bedrijfseconomie in je pakket hebben.

 – Met het profiel Cultuur en Maatschappij moet je het vak 
Economie of Management en Organisatie, aangevuld 
met Wiskunde A of B in je pakket hebben.

Vwo
Je wordt met elk profiel zonder meer toegelaten. 

Mbo
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een mbo-4
diploma hebt. De richtingen Administrateur en 
Assistent-Accountant sluiten het beste aan.

21+ toets
Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking 
komen voor een vrijstelling van de vooropleidings-
eisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatings-
toets afleggen, waar kosten aan verbonden zijn. Voor 
inlichtingen of aanmelding voor deze toets kun je 
contact opnemen met het secretariaat.

Als controller ben je 

betrokken bij alle 

organisatieontwikkelingen

“In de eerste helft van het vierde jaar 
werk je veel in groepjes aan casussen 
uit de praktijk”, vertelt Jelle Buis. “Zo’n 
casusdag begint met een hoorcollege 
en sluit je af met een prestentatie voor 
de groep en (gast)docent. Toen het 
onderwerp ‘corporate finance’ was, 
was dat bijvoorbeeld een adviseur van 
EY Montesquieu: een in financiering 
gespecialiseerde dienstverlener. Dat 
zijn mensen van wie je veel kunt 
leren.”

Prettige sfeer
“Er is veel persoonlijke aandacht en 
interactie met docenten bij Zuyd”, 
vindt Jelle. “Je leert goed samen te 

Jelle Buis 
alumnus Bedrijfseconomie



Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor beide 
oplei dingen via www.studielink.nl. Meld je bij voorkeur aan 
vóór 1 mei. Nadat je aanmelding is verwerkt, krijg je een 
uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Dat bestaat uit het 
invullen van een online vragenlijst en een matchings-
gesprek. 

Aanmelden

Open Dagen 
en Proefstuderen
De Open Dagen worden twee keer per jaar gehouden. 
Je kunt je ook aanmelden voor een Proefstudeerdag. Kijk op 
de website www.zuyd.nl/opendag voor de exacte data.

Meer weten?
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten 
en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag 
komen of sfeerproeven tijdens een Proefstudeerdag? 
Kijk dan op onze website voor alle details:
www.zuyd.nl/accountancy of www.zuyd.nl/financecontrol.

Of volg ons op:
 
 facebook.com/Zuydbedrijfseconomieaccountancy
 
 
 instagram.com/zuydacbe/ 

En na een drukke studiedag spreek  
je in Ligne af met vrienden. Nog even  
iets drinken in de bar of een filmpje 
pakken. Kortom, je studeert op een 
fijne plek in hartje Sittard. 

Studeren in 
hartje Sittard

Beide opleidingen zijn gehuisvest in 
Ligne, een moderne locatie in de 
binnenstad van Sittard. Vlak bij het 
station, winkels en horeca. Een 
geweldige plek met de modernste 
onderwijs faciliteiten. In Ligne is ook de 
bibliotheek gevestigd met werkplek-
ken speciaal voor studenten, waar je 
rustig kunt studeren of met medestu-
denten samen aan opdrachten kunt 
werken. 
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Deze brochure is gemaakt in 2020. Het is mogelijk dat daarna informatie is 
gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden gebruikt of vermenigvuldigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Zuyd Hogeschool.
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Algemeen
Kennis- en Informatiecentrum:  
088 - 989 30 00

Contact
Zuyd Hogeschool
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www.zuyd.nl/accountancy
www.zuyd.nl/financecontrol
accountancy.financecontrol@zuyd.nl
046 - 420 70 21


