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FINANCE & CONTROLE (INTERNATIONAL) WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:

Opleiding Overeenkomsten Verschillen

Finance & Control
Breda

Beide opleidingen leiden je op voor 
een carrière in finance, accounting en 
management. 

Finance & Controle (International) is Engelstalig en concentreert 
zich op het internationale, financiële bedrijfsleven. Finance & 
Control is Nederlandstalig en richt zich op de Nederlandse ac-
countantswereld.

International 
Business
Breda

Beide opleidingen richten zich op het in-
ternationale bedrijfsleven en zijn volledig 
Engelstalig. Aan allebei de opleidingen 
studeren studenten uit verschillende 
landen en ook de docenten komen uit het 
buitenland. Bij beide opleidingen is het 
verplicht een gedeelte van je studietijd in 
het buitenland door te brengen. 

De opleiding Finance & Control (International) is specialistisch en 
zoomt in op de financiële kant van een internationale organisatie. 
Bij International Business leer je over alle facetten van een inter-
nationale organisatie. Naast financiën komen ook management, 
marketing en logistiek aan bod. Dit is dus een brede opleiding.

Commerciële 
Economie
Breda

Bij beide opleidingen krijg je vakken 
op het gebied van bedrijfsvoering, 
communicatie en management en 
organisatie. 

Finance & Control (International) concentreert zich op financiën 
en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Het is een Engelsta-
lige opleiding die zich op het internationale bedrijfsleven richt. 
Bij Commerciële Economie draait het om commerciële ideeën 
bedenken en producten, diensten en merken in de markt zetten. 
Commerciële Economie is Nederlandstalig.

Bedrijfskunde
Breda

Beide opleidingen zijn gericht op een 
optimale bedrijfsvoering, maar elk 
vanuit een andere invalshoek.

Finance & Control (International) is gericht op financiële bedrijfs- 
processen en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Bij Bedrijfs-
kunde leer je hoe je bedrijfsprocessen in organisaties optimali-
seert. De opleiding heeft 3 belangrijke accentgebieden: organisa-
tie & verandering, markt & omgeving en informatiemanagement.

Accountancy
Breda

Beide opleidingen hebben een sterke 
cijfermatige component.

De afgestudeerde student Finance & Control (International) houdt 
zich bezig met de financiële rapportage, begrotingen en verbe-
teringen van één bedrijf. De afgestudeerde Accountancystudent 
werkt voor meerdere klanten. Daarnaast is de opleiding Finance 
& Control (International) Engelstalig en concentreert zich op het 
internationale bedrijfsleven. Accountancy is Nederlandstalig en 
richt zich op de Nederlandse accountantswereld.

avans.nl

DE ESSENTIE 
Je wordt opgeleid tot international financial 
professional. Kernvakken zijn finance, accounting 
en management. Je leert hoe bedrijven winstgevend 
kunnen zijn en hoe je investeringsvoorstellen doet. 
Je weet alles van risicomanagement. En draait 
je hand niet om voor het maken van een goed 
business- of exportplan. De opleiding is Engelstalig 
en biedt een internationale context. Je loopt stage 
in het buitenland, werkt samen met studenten 

en docenten uit het buitenland en ontwikkelt 
intercultureel bewustzijn. De geleerde vaardigheden 
zijn essentiël in de groeiende internationale 
zakenwereld. 

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN 
•  Financial Controller
•  Management Accountant
•  Financial Business Analist
•  Business Controller

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 5 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 info.asis@avans.nl of 088-5257630. 
Like onze Facebookpagina Finance & Control (International) Avans om alvast een beeld te krijgen van wat er  
allemaal gebeurt bij deze opleiding.

www.avans.nl
https://www.facebook.com/avansinternational/
https://www.facebook.com/avansinternational/

