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Fiscale deskundigen
gegeerd
De nood aan hoogopgeleid personeel in
het domein van de belastingen is de laatste
jaren sterk gestegen. Dat komt doordat
de fiscale wetten en regels tegenwoordig
zo complex zijn dat de gewone leek ze
niet begrijpt.

Praktijk voorop
De opleiding is zeer praktijkgericht,
doordat verschillende accountants- en
fiscale kantoren bij de opleiding worden
betrokken. Zij zorgen voor gastcolleges,
vaardigheidstrainingen, workshops
en zij begeleiden stages. Hierdoor zijn
de actualiteit en de relevantie van de
inhouden nooit ver weg.

Bovendien veranderen ze voortdurend.
Wie ze niet kan doorgronden, betaalt soms
onnodig teveel belastingen. Diezelfde
complexiteit biedt echter ook veel
mogelijkheden. Een doordachte fiscale
planning en een deskundige optimalisatie
maken het verschil. Dat maakt fiscale
deskundigen zo gegeerd op de
arbeidsmarkt. Zij vullen niet alleen de
ingewikkelde fiscale aangiften in, ze denken
ook toekomstgericht en anticiperen in
hun adviezen aan ondernemingen en
particulieren. Ze hebben inzicht in alle
aspecten van de fiscaliteit en houden alert
de snel veranderende wetgeving bij.

Uniek in Vlaanderen
HoGent is de enige hogeschool in
Vlaanderen die de opleiding toegepaste
fiscaliteit aanbiedt. Studenten die succesvol
de opleiding afronden krijgen het diploma
bachelor in de toegepaste fiscaliteit. Dit
diploma is door het Instituut der
Accountants en Belastingconsulenten (IAB)
erkend en zorgt voor vrijstelling voor alle
fiscale materies uit het toelatingsexamen
tot de stage van accountant of
belastingconsulent. De opleiding is
bovendien als enige officieel geaccrediteerd
door de NVAO (Nederlands-Vlaamse
accreditatieorganisatie) wat gelijkstaat met
een prestigieuze kwaliteitsgarantie.

“Al enkele jaren werken wij nauw
samen met de opleiding
fiscaliteit aan de HoGent. In
onze interactieve casestudy
zoeken de studenten oplossingen
voor complexe fiscale problemen en
vraagstukken. Zo leren zij fiscale adviezen
formuleren. Als fiscalist moeten zij hun
werk ook kunnen argumenteren en
kritische vragen beantwoorden.”
— Patrick Derthoo, tax partner bij Deloitte.

De opleiding
We bieden jou een opleiding aan plus de
noodzakelijke begeleiding om op afstand
succesvol dit diploma te behalen.
Het volledige concept van de opleiding
is afgestemd op zelfstudie: de cursussen
zijn grondig herbekeken. Zo heeft elke
module bijvoorbeeld een overzichtelijke
studiewijzer met studietijdraming en talrijke
tips voor een efficiënte aanpak. Feedback
bij de oefeningen en zelftests zijn handige
controletools om je vorderingen in de
leerstof te checken.
Op ons gebruiksvriendelijk digitaal
leerplatform vind je bovendien alles wat je
nodig hebt voor elke cursus: een leerpad,
oefeningen, zelftests, aankondigingen…
enz. Door een ingebed forum en via e-mail
blijf je in contact met je medestudenten en
met je lectoren. Zo krijg je gegarandeerd de
nodige begeleiding. Waar en wanneer jij wil.
Voor de opleidingsonderdelen Grondige
studie van de personenbelasting en

voorheffingen, Grondige studie van
de btw en Grondige studie van de
vennootschapsbelasting worden per
semester 3 u contactonderwijs voorzien.
Dankzij die vakken kan je snel je voorkennis
op fiscaal vlak grondig verdiepen en enkele
uren les zijn daarbij zeker een toegevoegde
waarde.
De bachelorproef bestaat uit geïntegreerde
fiscale cases waar in team aan gewerkt
wordt. Gerichte coaching is daarbij
uiteraard zeer relevant vandaar dat ook
voor de bachelorproef 3u contactonderwijs
zijn ingeroosterd.
Voor het opleidingsonderdeel fiscale
topics volg je 10 seminaries, gegeven door
gastlectoren uit de praktijk, over actuele
fiscale onderwerpen.
Een bedrijfsstage van 10 weken sluit de
opleiding af en moet jou de kans
bieden kennis te maken met de
beroepspraktijk van de fiscalist/fiscaal
raadgever in het bedrijfsleven.

Een voorbeeld van de opbouw van het programma over twee jaar:
Werkvorm

Afstandsleren

Avondonderwijs

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Vennootschapsrecht
(incl. VZW-wetgeving)
en rechtspersonen
belasting (3stp)

Registratie- en
successierechten
(3stp)

Internationale
fiscaliteit (3stp)

Douane en
accijnzen (3 stp)

Lokale en regionale fiscaliteit (3 stp)

Procedures (3stp)

Grondige studie van de
personenbelasting en
voorheffingen (6 stp)

Grondige studie
van de btw (6 stp)

Grondige studie van
de vennootschaps
belasting (6 stp)

Seminaries &
vaardigheids
training

Fiscale topics (5 stp)

Stage

Stage (13 stp)

Semester 4

Bachelorproef (6 stp)

Het programma
Als afstandsleerder stel je zelf flexibel
je programma samen uit een totaal
programma van 60 studiepunten.
De vereiste begincompetenties zijn uitge
schreven zodat je goed weet in welke
volgorde je de opleidingsonderdelen
het best volgt. Uiteraard zien wij er op toe
dat je keuze realistisch en consistent is.
En natuurlijk zijn wij altijd ter beschikking
om je te coachen bij de samenstelling
van je pakket.

Stage
Voor het opleidingsonderdeel stage
bestaan in deze opleiding drie
mogelijkheden:
1. EVC (= erkenning van eerder
verworven competenties)
2. Stage op een relevante werkplaats
3. Project (enkel indien geen van
bovenstaande mogelijkheden van
toepassing kunnen zijn)
Alle informatie rond stage in de banaba
toegepaste fiscaliteit via afstandsonderwijs
kan je raadplegen op onze website:
www.hogent.be/blijvendoen

Ga voor een specialisatie
in fiscaliteit waar
en wanneer jij wil
De banaba toegepaste fiscaliteit via
afstandsonderwijs is jou op het lijf
geschreven als je:
—— werkt in de accountancy /
fiscaliteit of je hebt een financiële
functie in bijvoorbeeld een
bank, een verzekeringskantoor,
een administratie etc.
—— een economisch of juridisch bachelorof masterdiploma hebt dat een
basiskennis fiscaliteit garandeert
(bedrijfsmanagement, TEW,
handelsweten- schappen, rechten, ...).
—— graag wil studeren om een bijkomend
praktijkgericht diploma te behalen
maar je wil je studies op een haalbare
& aangename manier combineren
met een voltijdse job.
—— beseft dat een doorgedreven praktische
kennis in de fiscaliteit in al haar
aspecten een must is om je carrière
een flinke boost te geven.
—— weet dat dit diploma een perfecte
voorbereiding is op de stage bij het
IAB en BIBF en je met dit diploma
vrijstelling krijgt voor alle fiscale
materies uit het toelatingsexamen
tot de stage van accountant of
belastingconsulent (IAB).

Praktisch
Inschrijven
Voor de banaba toegepaste fiscaliteit is
de minimale vereiste een economisch
of juridisch bachelor-of masterdiploma
dat een basiskennis fiscaliteit garan
deert (bedrijfsmanagement, TEW,
handelswetenschappen, rechten, ...).
Alle informatie rond inschrijven voor
de banaba toegepaste fiscaliteit kan
je raadplegen op onze website:
www.hogent.be/blijvendoen
Kostprijs
De opleiding bachelor na bachelor
toegepaste fiscaliteit wordt aangeboden
met een voltijds modeltraject van
60 studiepunten gespreid over twee
academiejaren. Het inschrijvingsgeld
bedraagt ongeveer 1798 euro
(onder voorbehoud van wijzigingen)
voor de beide academiejaren samen.
De HoGent is erkend als opleidings
verstrekker in het kader van KMOportefeuille (erkenningsnummer KMOportefeuille van de HoGent: DVO101616).
Meer info: www.vlaio.be. De opleiding
komt in aanmerking voor educatief verlof
(onder voorbehoud van erkenning).

Voorkennis
Bij de start van de opleidingsonderdelen
gaan we ervan uit dat je op basis van je
vooropleiding reeds over enige fiscale
voorkennis beschikt.
Twijfel je of je voldoende voorkennis
hebt om de cursussen vlot af te werken?
Wij bieden je enkele mogelijkheden om
je kennis vooraf op te frissen.
In de onthaalweek in september wordt
eentweedaagse snelcursus boekhouden
en vennootschapsbelasting aangeboden.
Als student toegepaste fiscaliteit
kan jeje gratis laten inschrijven in de
basiscursussen btw, vennootschaps
belasting en personen-belasting uit de
bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit
in afstandsleren. Zo kan je volledig
zelfstandig deze basiskennis opfrissen.
Locatie
De lessen en de contactmomenten vinden
plaats op de campus Schoonmeersen
(Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent).
Contactpersoon
Isabelle Goethals
Coördinator banaba toegepaste fiscaliteit
isabelle.goethals@hogent.be

Opendeurdag
zaterdag 22 april 2017
van 10 tot 17 uur

Infomomenten
—— woensdag 28 juni 2017
van 15 tot 20 uur
—— zaterdag 2 september 2017
van 09.30 tot 12.30 uur
Infobeurs verder studeren
Enkel over de vervolgopleidingen
aan de HoGent (banaba’s, postgraduaten,
verkorte trajecten)
—— woensdag 10 mei 2017
van 17 tot 20 uur
—— donderdag 14 september 2017
van 17 tot 20 uur
Zowel de opendeurdag als de
infomomenten vinden plaats op
campus Schoonmeersen.
Meer info via www.hogent.be >
toekomstige student > leer ons kennen
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