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ACCOUNTANCY WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:

Opleiding Overeenkomsten Verschillen

Finance & Control
Breda

Beide opleidingen hebben een 
sterke financiële component. 
De eerste 1,5 jaar hebben deze 
opleidingen een gezamenlijk 
programma. Daarin leer je meer 
over organisaties, management en 
economische processen.

Als accountant zorg je voor een correcte financiële 
administratie. Je stelt jaarrekeningen samen of controleert 
ze. Vervolgens adviseer je je klant hierover. Als accountant 
werk je voor meerdere klanten. Een bedrijfseconoom houdt 
zich bezig met de financiële rapportage, begrotingen en 
organisatieverbeteringen van 1 bedrijf. 

Bedrijfskunde
Breda

In beide opleidingen leer je 
samenwerken met professionals in 
een zakelijke omgeving.

De accountant heeft een sterk adviserende en controlerende 
functie. Daarbij kijk je naar verantwoorde financiële 
verslaglegging. Een bedrijfskundige is een allrounder met 
een adviserende en een organiserende rol. Je richt je op 
kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen.  

Commerciële 
Economie
Breda

Het werken met business 
professionals in een zakelijke 
omgeving.

Accountancy is meer financieel dan commercieel. De 
accountant zorgt voor een verantwoorde financiële 
verslaglegging van een onderneming. Een commercieel 
econoom zoekt continu naar kansen voor sales of marketing. 

International 
Business 
Breda

In beide opleiding is er aandacht 
voor financiën.

Accountancy is toegespitst op de wereld achter de cijfers. 
International Business is breder en richt zich op marketing, 
financiën en management. De opleiding is volledig in het 
Engels. 

avans.nl

DE ESSENTIE 
Accountancy leidt je op tot een beginnend 
accountant. Je gaat vanaf de eerste dag aan de slag 
met echte vraagstukken uit de beroepspraktijk. Je 
ontwikkelt je tot de raadgever of het aanspreekpunt 
van een organisatie. Je geeft adviezen en zorgt voor 
financiële analyses en controles op verslaglegging. Je 
hebt veel contact met collega’s en klanten. Daarom 
werk je tijdens de opleiding aan vaardigheden als 
adviseren en samenwerken.

Het eerste 1,5 jaar volg je samen met studenten 
Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). 

Na de opleiding Accountancy ben je beginnend 
accountant. Als je geregistreerd accountant wilt 
worden, moet je nog verder studeren.

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN 
Na je opleiding Accountancy ben je een beginnend 
accountant die klaar is voor de toekomst. 
Als accountant vervul je verschillende rollen. 
Bijvoorbeeld die van analist, administrateur, adviseur 
of auditor. Je kunt doorstuderen voor:
•  Accountant-administratieconsulent
•  Registeraccountant
•  Intern bedrijfsaccountant

Je wilt ‘iets met economie’ gaan doen, maar je weet nog niet wat. Elke economische opleiding van 
Avans Hogeschool heeft haar eigen vergelijkingskaart. Hierop vind je de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen met de 4 opleidingen waarmee studiekiezers deze opleiding het meest vergelijken.

NOG VRAGEN?
Kijk op www.avans.nl voor meer informatie over de opleiding. Hier vind je ook de data van de komende voorlichtingen.  
Mocht je nog specifieke vragen over de opleiding hebben, stel ze dan gerust via onderwijsbureau.aafm@avans.nl  
Like onze Facebookpagina Accountancy Breda Avans Hogeschool om alvast een beeld te krijgen van wat er allemaal 
gebeurt bij deze opleiding.
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