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Als je moet kiezen wat je gaat studeren na
je mbo-4, havo of vwo, dan loop je kans in
een woud van opleidingen te verdwalen.
Goede oriëntatie op wat al die opleidingen
te bieden hebben is voor jou erg belangrijk.
Maar minstens zo belangrijk is dat je een
goed gevoel hebt bij de school waar je die
opleiding wilt volgen.
Dat je bij Fontys Hogeschool Financieel Management
terecht bent gekomen, betekent dat je geïnteresseerd bent in een opleiding in de financieeleconomische hoek. Bij ons kun je drie opleidingen
volgen: Accountancy, Finance & Control (voorheen
Bedrijfseconomie) en Finance, Tax en Advice (en
dan specifiek Fiscaal Recht & Economie). Voor

de student

deze drie opleidingen bieden wij een gezamenlijke
propedeuse aan, waarmee je extra tijd krijgt om
een definitieve keuze te maken.

Huiskamergevoel
Verder vinden wij het belangrijk dat je je hier
thuis voelt. Toegankelijke docenten, ondersteunende medewerkers en het “huiskamergevoel”
in ons studielandschap samen met je collegastudenten zijn voor ons vanzelfsprekend om jou
goed door de opleiding heen te loodsen. Daarbij
werken we ook intensief samen met allerlei
bedrijven uit de regio voor de noodzakelijke praktijkinvulling van ons onderwijs. Een hbo-opleiding
heeft tenslotte pas waarde als je de praktijk tijdens
je opleiding van binnenuit leert kennen.

Up-to-date
In onze opleidingen volgen we technologische
ontwikkelingen in de financieel-economische sector
op de voet. Denk aan blockchain, process mining,
data analyse en business intelligence. Ik ben ervan
overtuigd dat wij onze studies zo inhoud en vorm
geven, dat je goed voorbereid de arbeidsmarkt
betreedt. Met als resultaat een mooie basis voor
een loopbaan als bedrijfseconoom, accountant of
fiscalist.
We kijken uit naar je komst!
Daan Greven
Directeur Fontys Hogeschool Financieel Management
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Wim van der Hoek
Vierdejaarsstudent Accountancy

“Wat het Fontys-gevoel met je doet?
Ik kom hier naast studeren ook
voor de gezelligheid!”
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worden er ‘inhouse dagen’ georganiseerd bij
bedrijven, zodat studenten kennis kunnen maken
met misschien wel hun toekomstige stageplek.
Laat je een goede indruk achter, dan kan dat alleen
maar in je voordeel werken als je na zo’n event een
sollicitatiebrief stuurt.

Goede planning

Betrokken docenten
“Na geproefd te hebben van een opleiding Bedrijfskundige Informatica koos ik voor Fontys Hogeschool
Financieel Management. Wat mij meteen opviel
was het gemoedelijke karakter van de opleiding.
Het contact met docenten is erg laagdrempelig.
Docenten zijn heel toegankelijk, altijd bereid om te
helpen en staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de
studenten. De open personeelsruimte nodigt uit om
even binnen te lopen. Ik heb een studieloopbaanbegeleider (slb-er), maar ik weet zeker dat ik zo
zes andere docenten kan aanspreken die precies
hetzelfde gesprek met me aan willen gaan. En hoe
bijzonder is het als je met diezelfde docent een
biertje drinkt tijdens de vrijdagmiddagborrel in het
Fontys Café Nul40?!

Wat ik aan het begin van mijn stage spannend
vond, was in gesprek gaan met de professionals
binnen je toekomstige vakgebied. Het zijn mensen
waar je tegenop kijkt, terwijl je zelf nog nagenoeg
niets weet over het vak. Maar door het gewoon
te ondergaan kwam dat zelfvertrouwen vanzelf.
Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb
tijdens mijn stage is goed plannen. De stagetijd
was leuk en pittig tegelijk, zeker in combinatie met
mijn commissiewerkzaamheden voor de studievereniging en mijn drukke bijbaan. Toen ik daarbij
ook nog voorzitter werd van Young Financials
ontkwam ik niet meer aan een goede planning.

Fontys-gevoel
Als ik mijn diploma behaald heb, ga ik graag aan de
slag bij een grote internationale onderneming. Wat
ik het meest ga missen als ik klaar ben met mijn
studie? Het warme, ongedwongen en vertrouwde
Fontys-gevoel. Ik kom hier naast studeren namelijk
ook voor de gezelligheid! Als ik college heb, ben ik
vaak al een uur eerder op school om bij te kletsen
met studievrienden en plannen te smeden voor het
weekend.

De juiste studiekeuze
Studievereniging
Tot voor kort was ik voorzitter van Young
Financials, de studievereniging binnen Financieel
Management. Nog steeds ben ik actief lid van
de activiteitencommissie. De leuke en leerzame
activiteiten bezorgen je de tijd van je leven.
Daarnaast verbindt Young Financials studenten
met elkaar en met het bedrijfsleven. Zo zijn er
regelmatig mogelijkheden om te netwerken met
potentiële werkgevers en medestudenten. Ook

Ik raad studiekiezers aan om studenten te vragen
hoe zij de opleiding ervaren. Vraag hoe de
vakken zijn, de studiegenoten, de sfeer, en hoe je
studietijd er straks uit gaat zien. Spreek docenten
aan en check of je verwachtingen matchen met
de werkelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om
samenwerken of de verdeling theorie en praktijk.
Ga na of je een goed beeld hebt van je latere
beroep. Dit zal zeker helpen bij het maken van de
juiste studiekeuze.”
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Daphne Wilken
Tweedejaarsstudent Finance & Control
Dít is mijn studie
“Na een opleiding verloskunde, tal van studiekeuzechecks, voorlichtingsbijeenkomsten tijdens open
dagen en gesprekken met studenten en docenten,
wist ik bij Financieel Management: dít is mijn studie.
Door mezelf goed te oriënteren heb ik uiteindelijk
de juiste keuze kunnen maken. Gelukkig krijg je
vervolgens drie jaar de tijd om te beslissen welke
richting je kiest.

Opdrachten uit het werkveld
De leukste vakken vind ik bedrijfsadministratie
en bedrijfseconomie. Om studenten voor te
bereiden op hun toekomstige baan krijgen we
regelmatig opdrachten uit het werkveld. Hiervoor
werkt Fontys Hogeschool Financieel Management
intensief samen met het bedrijfsleven. De beroepsproducten die we mogen maken, vind ik heel
gaaf en het proces is ontzettend leerzaam. Zo
hebben we bijvoorbeeld een jaarafsluiting gemaakt
voor een fictieve klant van een grote organisatie
(Joanknecht). Je leert niet alleen om bepaalde
vaardigheden te professionaliseren, maar ook om
met deadlines en verantwoordelijkheden om te
gaan die representatief zijn voor het toekomstige
werkveld.

Project ‘Warm Welkom’
Eerder dit studiejaar heb ik deelgenomen aan het
project ‘Warm Welkom’ van Fontys. Een project
waarin alle communicatie richting aankomende
studenten -van aanmelding in Studielink tot de
eerste lesweek- onder de loep werd genomen. Als
stagiaire bij dienst Marketing en Communicatie
ben ik nu binnen een projectgroep bezig om de
communicatie rondom het inschrijfproces voor
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nieuwe studenten te verbeteren. De basis van
de opdracht is procesverbetering, wat perfect
past binnen de richting Finance & Control. We
hebben een ludieke manier bedacht om nieuwe
studenten welkom te heten en hen digitaal onder
te dompelen in de beleving van Fontys. Het gaat
bij het project niet alleen over verbeteringen op
het gebied van communicatie, maar over het
gehele proces. Er worden andere processtappen
ondernomen en het oude inschrijfproces wordt in
zijn geheel vervangen.

Stoute schoenen
Omdat ik bij deze opdracht de cijfertjes miste, heb ik
er een stage naast geregeld bij de Dienst Financiën
van Fontys. Ook heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en een accountantskantoor gebeld
met de vraag of ik een dag mee mag lopen, zodat
ik weet hoe een dag van een accountant eruitziet.

Als je eigen initiatief toont, kom je op deze
opleiding heel ver. Ik hoop dat het mijn keuze voor
een afstudeerrichting makkelijker maakt.

Informeel karakter
De sfeer binnen Financieel Management is heel
open en positief. Als je ergens niet uitkomt of iets
nodig hebt, staan er binnen een mum van tijd een
aantal medestudenten voor je klaar die je verder
willen helpen. Docenten zijn heel toegankelijk en
vriendelijk. Als je actief meedoet in de les en laat
zien dat je serieus bezig bent met je studie, maken
ze graag tijd voor je. Het informele karakter van
de opleiding spreek mij erg aan. Docenten die
naar je weekend vragen of willen weten hoe de
presentatie ging waar je zo zenuwachtig voor was;
die mate van betrokkenheid is niet vanzelfsprekend
bij andere opleidingen.”

“Ter voorbereiding op een
toekomstige baan krijgen we
uitdagende opdrachten uit
het werkveld.”
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Lorenzo van der Laar
Tweedejaars student Finance Tax and Advice Fiscaal Recht en Economie
‘Iets’ binnen de financiële wereld
“Toen ik na mijn havo een studie moest kiezen, wist
ik dat ik graag ‘iets’ binnen de financiële wereld
wilde doen, maar ik had nog geen idee welke
richting het beste bij me zou passen. Bij Financieel
Management krijg je de kans om je een jaar lang
te oriënteren binnen verschillende studierichtingen.
Dat vond ik ideaal en daarom besloot ik voor deze
opleiding te gaan. Na het eerste studiejaar koos ik
voor de richting Fiscaal Recht en Economie.

Met elkaar meedenken
Het fijne aan deze opleiding is dat je in een hechte
groep terechtkomt waar iedereen voor elkaar
klaarstaat. In het begin van de studie vond ik het
pittig om mee te komen in hoorcolleges. Toen ik
dat aankaartte bij de docent, werd ik direct serieus
genomen en hebben we samen bekeken op welke
manier het volgen van colleges makkelijker voor
me zou worden. Er werd echt met me meegedacht
en ik heb veel baat gehad bij het advies van de
docent. Die behulpzaamheid gaf me een goed
gevoel.

Extra ondersteuning
Bij Fontys wordt gekeken naar ieders mogelijkheden
en krijg je waar nodig extra ondersteuning. Omdat
ik autisme heb, maak ik gebruik van specifieke
begeleiding voor studenten voor wie studeren
wat meer tijd en energie kost. Docenten houden
rekening met mijn situatie en dat geeft rust. Zo heb
ik bijvoorbeeld de mogelijkheid gekregen om een
half jaar langer over mijn propedeuse te doen; puur
omdat het voor mij qua niveau wel haalbaar was,
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maar vanwege de omstandigheden nog niet op dat
moment. Met deze vorm van studentenbegeleiding
geeft Fontys een persoonlijke touch aan de
opleiding.

Meeloopdagen
Om studiekiezers te enthousiasmeren, ben ik
voorlichter tijdens meeloopdagen. Deze rol
nam ik in het begin vooral op me om de school,
docenten en studenten beter te leren kennen.
Inmiddels ben ik zodanig ingeburgerd dat ik graag

“Met studentenbegeleiding geeft
Fontys nóg meer een persoonlijke
touch aan de opleiding.”

een ambassadeur ben voor Fontys Hogeschool
Financieel Management. Tijdens een meeloopdag
word je als potential een dag of dagdeel gekoppeld
aan een student. Je volgt een aantal lessen, colleges
en practica die bij de student op het programma
staan. Zo krijg je een goede indruk van een
reguliere lesdag en heb je de mogelijkheid om met
studenten en docenten te praten over wat de studie
inhoudt. Ik vind het leuk om mijn ervaringen met
studiekiezers te delen; wellicht kan ik waardevolle
inzichten bieden en eventuele twijfels wegnemen.

Hechte groep
Daarnaast geef ik nieuwe studenten tijdens een
meeloopdag graag een inkijkje in mijn social life
op school. Ik ben hier namelijk ook graag buiten
studietijd om. Het komt regelmatig voor dat we
met een projectgroep voor de gezelligheid iets
langer in de studieruimte blijven zitten. Ik voelde
me snel thuis op deze opleiding. Voor je het weet
zijn je medestudenten je vrienden. Dat gevoel
van saamhorigheid is heel typerend voor Fontys
Hogeschool Financieel Management.”
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Serhat Ozasik
Docent bij Fontys Hogeschool Financieel Management
De coachende docent
“Als docent vind ik het belangrijk om niet vóór
de klas, maar ín de klas te staan. Ik ben geen
traditioneel onderwijzer, maar een coach die
bijdraagt aan de ontwikkeling van de student. Ik
help onze toekomstige financials oplossingsgericht
te denken en een kritische, onderzoekende houding
aan te nemen. Tijdens een tutorbijeenkomst krijgen
ze van mij geen antwoorden in de vorm van goed
of fout, maar geef ik handvatten die triggeren
om op onderzoek uit te gaan. Ik vind het leuk om
studenten anders naar zaken te laten kijken.
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De toekomstbestendige student
Niet alleen theoretische kennis, maar ook sociaal
communicatieve vaardigheden spelen een grote
rol binnen de opleiding. Omdat onze studenten
in de toekomst een belangrijke functie in het
werkveld vervullen, is het essentieel dat zij nu al
een professionele beroepshouding laten zien.
Om die reden verschijnen studenten voor een
presentatie al vanaf de eerste periode strak in
het pak. Daarnaast vind ik het belangrijk dat
onze toekomstige financials zich leren aanpassen
aan, en meebewegen met hun omgeving. Neem

bijvoorbeeld de veranderingen in digitalisering;
deze zijn van grote invloed op het beroep van een
financial. Ik wil studenten uitdagen om zichzelf
te blijven ontwikkelen om die veranderingen te
kunnen bijbenen. Dat maakt een student namelijk
toekomstbestendig, en daar ga ik voor.

Continu blijven prikkelen

“Niet alleen in de klas,
maar ook tijdens onze
online voetbalcompetitie
leer ik studenten
een lesje!”

De hedendaagse student is gesteld op zijn vrijheid
en wil continu geprikkeld worden. Daarbij hecht hij
veel waarde aan een gemoedelijke, bijna gezellige
sfeer. We proberen lessen en colleges daarom zo
dynamisch mogelijk vorm te geven, op een manier
die dicht bij de studenten staat. Denk aan de
inzet van digitale tools. Daarnaast triggeren we
studenten om tijdens de les actief samen te werken
in groepjes. Ook het open studielandschap nodigt
uit tot co-creatie.

Informele band
Typerend voor Fontys Hogeschool Financieel
Management is de informele band tussen studenten
en docenten. Ik vind het prettig om gewoon bij
mijn voornaam te worden aangesproken en ik wil
dat studenten merken dat docenten gemakkelijk
benaderbaar zijn. Dat we niet alleen tijdens de lessen
en tutorbijeenkomsten voor ze klaarstaan, maar
ons daarbuiten ook mogen mailen, WhatsAppen
of de personeelskamer kunnen binnenlopen met
‘ik heb een vraag, heb je even?’

Gamen met studenten
Ik denk dat een goede (informele) band tussen
student en docent de motivatie stimuleert. Humor
is hierbij een toonaangevende factor. Een docent
die de lesstof op een aansprekende en grappige
manier kan overbrengen, scoort goed; letterlijk en
figuurlijk. Wist je dat ik een online voetbal game
met mijn studenten speel, Online Soccer Manager?
We hebben samen een competitie opgericht.
Hiermee leer ik ze niet alleen in de klas, maar ook
binnen het spel een lesje!”
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“Het gaat om de social skills
daarmee kun je je als student onderscheiden”
Partner in Education
Om studenten klaar te stomen voor een glansrijke
carrière, werkt Fontys intensief samen met het
bedrijfsleven. Geert van Haandel haalde in 2016 zijn
post bachelor Accountant-Administratieconsulent
aan de Fontys. Sinds februari 2017 werkt hij als
adviseur bij WVDB. Geert: “Ons kantoor is Partner
in Education van Fontys Hogeschool Financieel
Management. Dat houdt in dat we bijdragen aan
een goede aansluiting van het onderwijs op de
praktijk. Daarnaast werken we veel samen met
studievereniging Young Financials.”

Vernieuwend en inspirerend onderwijs
Veel studenten hebben nog een abstract beeld
van hoe het werkveld er daadwerkelijk uitziet. Wij
verrassen ze met ‘echte’ opdrachten en uitdagende
cases. Voor het begeleiden van projecten zijn we bij
Fontys aanwezig, maar studenten komen ook naar
ons kantoor toe. We focussen op de kwaliteit die
we van onze toekomstige medewerkers verlangen
en brengen over welke eigenschappen een student
nodig heeft om succesvol te worden in het bedrijfsleven. Hiermee helpen we Fontys vernieuwend
en inspirerend onderwijs te bieden waarbij het
curriculum betekenisvoller wordt voor de student,
docent, en uiteindelijk ook voor het bedrijfsleven.

Sponsorendiner
Ook activiteiten met Young Financials bieden
studenten de kans om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met mensen uit het toekomstige
beroepenveld. Neem bijvoorbeeld het sponsorendiner waarbij de sponsoren na iedere gang van
tafel wisselen en binnen een informele setting in
gesprek gaan met studenten. Je ziet dat studenten
zich tijdens zo’n diner op hun best gedragen. Voor
hen zijn wij als professionals uit het werkveld een
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waardevol aanknopingspunt. Activiteiten zoals
inhousedagen en het sponsorendiner dragen er
natuurlijk aan bij dat studenten makkelijker in
aanmerking komen voor een stageplek of een
baan. Andersom is zo’n activiteit voor bedrijven een
geweldige kans om jonge, frisse werknemers en
gemotiveerde mensen aan zich te binden.

Social skills
Met grote regelmaat bieden we studenten
stageplaatsen en banen aan. Wij zien al gauw
aan de manier waarop iemand zich profileert of
diegene bij ons kantoor past. Waar we op letten?
Dat het met de vaktechnische kennis goed zit
geloven wij wel als iemand bij Fontys zijn diploma
gehaald heeft. Het gaat veel meer om de soft skills;
daarin kun je je als student echt onderscheiden. Als
professional ben je in de praktijk namelijk zoveel
meer bezig met sociale aspecten en advisering
dan veel studenten denken. Mijn advies: zorg dat
je met je kop boven het maaiveld uitsteekt. Heb
je iets extra’s gedaan naast je studie; show it, laat
zien dat je ambities hebt! Vooral studenten met
bestuurservaring zijn gewild in het bedrijfsleven.

Trek de stoute schoenen aan
Ik vind het belangrijk dat studiekiezers een vak kiezen
dat bij ze past. Laat je niet verleiden door
iets wat klinkt als een beroep
met de meeste status. Ga na
waar je goed in bent, waar
je enthousiast van wordt.
Durf initiatief te nemen, trek
de stoute schoenen aan en
benader een kantoor voor een
meeloopdag. Bij WVDB staan
we hiervoor open en voor
zover mogelijk faciliteren
wij dit graag!”

Geert van Haandel adviseur bij WVDB

