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Niemand weet wat de 
toekomst te bieden heeft. 
Maar één ding is zeker:  
we zullen levenslang 
leren. Dat geldt voor ieder 
van ons, of je nu student, 
werknemer, werkzoekende 
of ondernemer bent. 
Steeds weer zul je nieuwe 
dingen aanleren en oude 
afleren. Want enkel zo 
kan je meesurfen op de 
continue veranderingen. 

Enkel zo kan je de 
technologische 
vernieuwingen bijbenen. 
En enkel zo kan je jezelf 
blijven ontwikkelen en je 
ambities waarmaken.

Ga  
ervoor!

Blijf jezelf 
ontwikkelen.
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Je bent gepassioneerd 
door alles wat met cijfers 
te maken heeft. Een 
belastingaangifte invullen? 
Fluitje van een cent. 

Je bent een doorzetter. Op eigen 
houtje vanop afstand je diploma 
behalen? Voor jou is dit de ideale 
formule want zo combineer je je studies 
met je job of andere activiteiten.

Tijd voor een stapje verder.  
Met het diploma van accountancy-
fiscaliteit onder de arm heb jij alle 
skills in handen om het te maken 
binnen het bedrijfsleven. In een 
kmo of als zelfstandige.

De boekhouding 
van je moeder 
bijhouden? Je zet er 
graag je tanden in. 

Werken en studeren  
combineren? Ga voor  
een opleiding in  
afstandsonderwijs.

Accountancy-
fiscaliteit,  
iets voor jou? 
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Waarom deze  
opleiding?

1.
Cursussen op maat 
van zelfstudie
Het studiemateriaal 
is aangepast voor 
afstandsleren. Alle 
cursussen zijn herschreven 
in functie van zelfstudie. 
Zo heeft elke module een 
overzichtelijke studiewijzer 
met talrijke tips.

2.
Vrijblijvende 
contactmomenten  
na de werkuren
Tijdens de 
contactmomenten  
kun je extra 
begeleiding krijgen. Alle 
contactmomenten worden 
online georganiseerd 
na 18u. Je hoeft je dus 
niet naar de campus 
te verplaatsen.

3.
Online begeleiding 
door vakexperten
Een team van competente 
lectoren staat je bij.  
Zowel tijdens de contact- 
momenten als online 
(e-mail, forum, Microsoft 
Teams videogesprekken …).

4.
Grote flexibiliteit
Aan HOGENT kun je ieder 
opleidingsonderdeel in 
beide semesters volgen. 
Zo krijg je de nodige 
flexibiliteit om steeds 
verder te kunnen met 
jouw persoonlijk traject.

Onze  
troeven.
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De opleiding.

Voor de beschermde titels van ‘gecertificeerd 
accountant’ en ‘gecertificeerd belastingadviseur’ 
dien je nog een toelatingsexamen af te leggen bij 
het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA). 
Door je opleiding krijg je al een pak vrijstellingen 
hiervoor. Voor het toelatingsexamen tot de stage 
voor ‘gecertificeerd belastingadviseur’ ben je zelfs 
volledig vrijgesteld.

Met deze opleiding 
word je een expert 
in accountancy en 
fiscaliteit
Je verwerft een 
diepgaande kennis van 
de boekhoudkundige en 
fiscale wetgeving. 
Je wordt een krak in het 
analyseren en interpreteren 
van financiële cijfers. En 
je leert bedrijven intern 
en extern bijstaan bij 
het nemen van fiscale, 
boekhoudkundige en 
financiële beslissingen.

Maar de opleiding gaat 
verder dan enkel cijfers. 
Om een succesvol 
adviesverlener te 
worden heb je ook 
sterke communicatieve 
vaardigheden nodig. Zo 
leer je actief luisteren om 
probleemstellingen in kaart 
te brengen. Daarnaast 
onderzoek je hoe je 
complexe situaties op 
een heldere en duidelijke 
manier overbrengt. We 
scherpen je kritische 
ingesteldheid aan en 
leren je oplossingsgericht 
denken en doen.

Theorie is één ding.  
De finesses van het vak leer 
je al doende in de praktijk. 
Hoe? Met oefeningen, 
cases, en projecten in een 
real-life-setting. De stage 
op de werkvloer stoomt je 
helemaal klaar voor de job.

De afstudeer-
richting 
accountancy-
fiscaliteit focust 
op twee pijlers:
Accountancy
In dit luik kom je 
alles te weten over 
algemeen boekhouden 
en vennootschaps-
boekhouden. Ook op 
internationaal vlak. 
Daarnaast ga je aan de 
slag met technieken uit 
financieel management en 
management accounting. 
Je leert boekhoudkundige 
gegevens registreren, 
interpreteren maar ook 
inzetten als strategische 
tool. Jaarrekeningen 
opstellen, analyseren 
en controleren behoren 
ook tot dit pakket. 

Fiscaliteit
Boekhouding en fiscaliteit 
kunnen niet zonder elkaar. 
Btw en personen- en 
vennootschapsbelasting 
zijn de belangrijkste 
bouwstenen van dit luik. 
Heb je deze inhouden 
doorgrond, dan kan 
je bijvoorbeeld fiscale 
aangiftes optimaal 
invullen. Je bent ook in 
staat om over successie- 
en vermogensplanning 
verstandig te adviseren.

Je krijgt een stevige 
basis juridische 
kennis. Voorts is er 
voldoende aandacht 
voor research en 
communicatie in het 
Nederlands, Frans en 
Engels. En altijd staat 
de praktijk voorop. 
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Praktijk. Hoe? Onder 
meer via 
groepswerken, 
gastsprekers 
uit de praktijk, 
projecten, 
bedrijfsbezoeken 
en je bachelor-
proef. Dat is een 
wezenlijk verschil 
met bijvoorbeeld 
een opleiding aan 
de universiteit.

Projecten
Ons programma is sterk 
projectgestuurd.  
Je gaat aan de slag met 
praktijkcases uit het 
werkveld. Dat zijn vragen 
of concrete problemen 
waarvoor je individueel 
of in groepsverband een 
oplossing uitwerkt. 

Je krijgt de gelegenheid om 
je kennis en vaardigheden 
uit verschillende 
domeinen te integreren. 

Je toont dat je creatief 
en probleemoplossend 
kunt denken. 

Bachelorproef
De bachelorproef vormt 
samen met de stage het 
sluitstuk van de opleiding. 
Je gaat aan de slag met 
een case uit het werkveld. 
Een actueel vraagstuk 
waarvoor je individueel 
of in groepsverband een 
oplossing uitwerkt. Je voert 
een real-life-administratie 
met onder meer 
boekhouding, rapportering, 
btw- en belastingaangiften, 
maar vooral met 
strategische keuzes. 

Alles komt aan bod: 
van de oprichting van 
een vennootschap 
tot de presentatie van 
de resultaten op de 
algemene vergadering. 

Geslaagd voor je 
bachelorproef? 
Proficiat, je kan alle 
verworven competenties 
geïntegreerd toepassen.

Wat je leert, oefen je 
meteen in de praktijk. 
Dat betekent dat je 
tijdens je opleiding 
het werkveld écht 
leert kennen en er 
voortdurend mee in 
contact komt. 
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Stage
Op het einde van je 
opleiding draai je ongeveer 
drie maanden intensief mee 
in een bedrijf of organisatie 
uit het werkveld. Meestal is 
dat in een accountants- of 
boekhoudkantoor,  
een revisorenkantoor of in 
de boekhoudafdeling van 
een bedrijf of organisatie.  

Afhankelijk van 
reeds verworven 
eindcompetenties kom 
je in aanmerking voor 
stageduurvermindering. 
Onder bepaalde 
voorwaarden kan 
deze stage doorgaan 
op je werkplek of 
vervangen worden door 
een projectstage.

Competentie- 
en talent-
management
Studeren is meer dan 
alleen maar feitenkennis. 
Ook persoonlijk ga je een 
ontwikkelingsproces door. 

Doorheen je studietraject 
word je intensief begeleid 
door een coach. Waar 
liggen je grootste talenten? 
Welke competenties  
wil je aanscherpen?  

De eerste focus ligt op het 
studieproces. Daarna zetten 
we in op future proof skills. 
Wat na deze opleiding? 
Welke beroepen liggen in 
jouw bereik? Hoe stel je een 
cv op? Waar zet je op in? 

Update en 
voorbereiding  
op het beroep
Je wordt voorbereid op 
de stage en de uitstroom 
naar de arbeidsmarkt. 
Ben je werkstudent? 
Dan begeleiden we je 
in de nieuwe fase van je 
professionele loopbaan. 
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Afstandsleren.

Afstandsleren 
biedt je de ideale 
combinatie
Je hoeft je niet te 
verplaatsen, je studeert 
waar en wanneer je wil. 
Bovendien laten we je  
niet zomaar aan je lot  
over. Een team van 
competente lectoren 
staat je bij. Zowel tijdens 
de groepsprojecten 
en vrijblijvende 
contactmomenten als 
online (e-mail, forum, 
Microsoft Teams 
videogesprekken …). 
Zelfstudie met 
begeleiding dus.

Op afstand 
succesvol je 
diploma behalen? 
HOGENT komt je 
tegemoet met: 

 → Cursussen op maat van 
zelfstudie. Elke module 
heeft een overzichtelijke 
studiewijzer met 
talrijke tips. 

 → Feedback bij de 
oefeningen en zelftests. 
Zo krijg je controle over je 
vorderingen.

 → Begeleiding tijdens 
(vrijblijvende) 
contactmomenten. 
Wanneer? Altijd 
buiten de werkuren. 
Controleer bij aanvang 
van het academiejaar 
en tweede semester het 
online rooster van de 
contactmomenten.

 → Digitaal leerplatform 
Chamilo. Op deze tool 
vind je een leerpad, 
oefeningen, zelftests, 
aankondigingen … 
kortom alles dat je nodig 
hebt bij elke cursus. 
Dankzij dit forum blijf 
je in contact met je 
medestudenten en met 
je lectoren. Zo krijg je de 
nodige begeleiding, waar 
en wanneer jij wil.

Levenslang leren is 
vandaag de sleutel 
tot succes. Maar hoe 
combineer je dat 
met je gezin, je job of 
andere activiteiten? 
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Wie komt in 
aanmerking voor 
afstandsleren?

 → Je bent werknemer, 
werkzoekend of je hebt 
een zelfstandig statuut

 → Je hebt een 
diploma secundair 
onderwijs op zak

 → Je bent voldoende 
gemotiveerd om 
zelfstandig een 
bachelordiploma 
bedrijfsmanagement 
accountancy-fiscaliteit 
te behalen

Afstandsleren is alvast 
een ideale studievorm 
voor werkstudenten, 
afgestudeerden 
uit het Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO5) 
of volwassenenonderwijs 
en studenten met beperkte 
mobiliteit of topsporters.

In veel gevallen kom je 
dan ook in aanmerking 
voor vrijstellingen →

Kom ik in 
aanmerking voor 
vrijstellingen?
Op basis van relevante 
werkervaring, een vroeger 
behaald diploma of eerder 
behaalde creditbewijzen 
kan je vrijstellingen 
aanvragen voor diverse 
opleidingsonderdelen.

Eerder verworven 
competenties (EVC)
Je hebt enkele jaren 
relevante werkervaring? 
De competenties die je 
hebt opgedaan op de 
arbeidsmarkt kunnen 
via een betalende 
procedure vaak omgezet 
worden in ‘Bewijzen 
van bekwaamheid’. 
Die komen op hun 
beurt in aanmerking 
voor vrijstellingen.

Eerder verworven 
kwalificaties (EVK)
Je hebt al een diploma 
hoger onderwijs, misschien 
jaren geleden behaald, en 
je wil opnieuw studeren? 
Mogelijk zijn er een aantal 
opleidingsonderdelen die 
overeenstemmen met je 
nieuwe studieprogramma. 
In dat geval kun je 
een vrijstelling krijgen 
als de inhoud en het 
aantal studiepunten 
overeenkomen. 

Wanneer en 
waar schrijf ik 
me in?
Registreer je online 
vanaf 1 april via 
webreg.hogent.
be. Alle info rond 
inschrijven vind 
je op hogent.be/
student/inschrijven

Wat heb je nodig? 
 → je diploma secundair 
onderwijs

 → relevante attesten of 
diploma’s (origineel)

 → werkattest of 
werkzoekendenattest

 → je identiteitskaart

Hoe is het 
programma via 
afstandsleren 
samengesteld?
Als afstandsleerder stel je 
zelf je programma samen. 
Je doet dat in functie 
van je beschikbare tijd, 
behoeften en wensen. Wij 
zien er uiteraard op toe 
dat je keuze realistisch 
en consistent is. Jij 
bepaalt samen met de 
studietrajectbegeleider 
hoeveel opleidings-
onderdelen je per 
semester opneemt uit 
een totaalprogramma 
van 180 studiepunten. 

Wanneer vinden 
de examens 
plaats?
De examenregeling hangt 
samen met het gekozen 
studieprogramma. De 
examenperiodes liggen 
vast: in januari, in juni en 
in augustus/september. 
Hiervoor kan het Vlaams 
opleidingsverlof (VOV) of 
het betaald educatief verlof 
(BEV) goed van pas komen 
als je daar recht op hebt.

Vragen over 
je recht op 
vrijstelling?
Neem contact op met de
studietrajectbegeleider.
Meer info vind je op
hogent.be/
studietrajectbegeleiders

Je bereikt dezelfde 
eindcompetenties 
als de dagstudenten, 
alleen de weg 
ernaartoe is anders. 

Verkort traject
Als je al een 
graduaats- of een 
bachelordiploma 
hebt binnen hetzelfde 
studiegebied, dan 
kun je een verkort 
traject volgen. 
Meer info vind je op 
hogent.be/ 
opleidingen/
verkorte-trajecten
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Opleidingstabel.

Bachelor in de accountancy-fiscaliteit studieptn

Opleidingsonderdelen

Basisboekhouden en documenten I 4 

Basisboekhouden en documenten II 5

Strategisch management 3 

Bedrijfsproject 4 

Economie 4 

Burgerlijk en ondernemingsrecht 6 

Partim Burgerlijk recht

Partim Ondernemingsrecht

Communicatievaardigheden 3 

Onderzoeksvaardigheden 3 

Spreadsheettoepassingen 3 

Bedrijfseconomische informatieverwerking 3 

Frans I 5 

Engels I 5 

BTW en casestudies I 4 

BTW en casestudies II 4 

Sociale wetgeving 4 

Algemeen en vennootschapsboekouden I en II 8 

Management Accounting 6 

Personenbelasting I 4 

Personenbelasting II en procedures 6 

Boekhoudrecht en financiële analyse 5 

Partim Boekhoudrecht

Partim Financiële analyse

Vennootschapsrecht 5 

Frans II 3 

Engels II 3 

Financieel management 6 

Accounting project 5 

IFRS en consolidatie 4 

Bedrijfsprocessen 5 

Vennootschapsbelasting 8 

Lokale, regionale en internationale fiscaliteit 3 

Controleleer en deontologie 5 

Externe rapportering 3 

Internationaal paspoort 3 

Future proof accountant: taalprojecten 3 

Update en voorbereiding op het beroep 3 

Stage en persoonlijke ontwikkeling 13 

Bachelorproef 11 

Keuzeopleidingsonderdeel 3 

Uitdieping IFRS

Studium Generale

Waardecreatie meten en rapporteren

Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring

Successie en vermogensplanning 5 

Totaal 180

Deze opleiding omvat  
180 studiepunten.

Meer weten over de opleidings-
onderdelen? Bekijk de studiefiches 
op hogent.be/studiefiches
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Wat na je 
diploma?

Met het diploma 
bedrijfsmanagement, 
accountancy-fiscaliteit 
kan je aan de slag in een 
boeiende branche.

Een greep uit de 
beroepsmogelijkheden:

 → boekhouder of fiscalist
 → accountant of belastingadviseur 
 → administratief medewerker, 
dossierbeheerder

 → medewerker financiële dienst 
 → medewerker klantendienst, 
credit controller

 → financial controller, financieel analist
 → consultant
 → verificateur 
 → verantwoordelijke voorraadbeheer
 → cost accountant
 → interne auditor 

Hoeveel kost deze opleiding?
Wat alle studenten moeten betalen, is
het studiegeld. Het bedrag hangt af van
het aantal studiepunten dat je opneemt
en of je al dan niet beursstudent bent.

 → niet-beursstudent: vast gedeelte € 253,60 
+ € 12,10 per studiepunt

 → bijna-beurstariefstudent: vast gedeelte 
€ 253,60 + € 4,40 per studiepunt

 → beurstariefstudent: vast gedeelte € 115,80

Een afstandsleerder betaalt dus een 
proportioneel bedrag afhankelijk van het 
aantal opgenomen studiepunten. 

Komt de opleiding in 
aanmerking voor de  
kmo-portefeuille?
Ja. Met deze subsidie recupereer 
je een stuk van je inschrijvingsgeld 
(erkenningsnummer kmo-portefeuille  
van HOGENT: DV 0101616).  
Meer info: vlaio.be

Studeren en werken,  
een haalbare kaart
Heb je vragen over:

 → tijdskrediet
 → Vlaams zorgkrediet
 → loopbaanonderbreking
 → Vlaams opleidingsverlof
 → opleidingscheques
 → andere financiële ondersteuning?

Neem dan contact op met STUVO, de 
studentenvoorzieningen van HOGENT.

STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Contact 
Heb je vragen over of wens je advies over 
jouw studietraject, contacteer dan jouw 
studietrajectbegeleider.

Nena Jansenss
nena.janssens@hogent.be

Meer info over de opleiding: 
hogent.be/afstandsleren

Info.
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hogent.be

Meer info & inschrijven? 

Ga naar hogent.be/opleidingen/
afstandsleren/accountancy-fiscaliteit

Ontdek onze andere vervolgopleidingen 
op hogent.be/verder-studeren 

http://hogent.be/opleidingen/afstandsleren/accountancy-fiscaliteit
http://hogent.be/opleidingen/afstandsleren/accountancy-fiscaliteit
http://hogent.be/verder-studeren 

