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Praktijkgerichtheid

Sinds 2016 biedt Full Finance Opleidingen de theoretische

Full Finance is dienstverlener voor de accountancymarkt.

opleiding tot Accountant-Administratieconsulent (AA),

Sinds vele jaren zijn wij een gewaardeerd partner en

oriëntatie Accountancy-mkb aan. De opleiding kenmerkt

kennisleverancier van administratie- en accountantskan-

zich door een sterke praktijkgerichtheid en een hoog

toren en andere partijen in de branche. Zowel kleinere als

actualiteitsgehalte. Hierdoor heeft de opleiding een extra

grotere organisaties doen een beroep op onze jarenlange

meerwaarde voor de dagelijkse mkb-praktijk. De opleiding

expertise. De kennis en ervaring die Full Finance heeft

is bedoeld voor (aankomend) assistenten die een afgeron-

in de accountancybranche wordt ingezet om de opleiding

de hbo-opleiding op zak hebben.

zeer praktijkgericht te maken. Vanuit de theorie wordt bij
alle vakgebieden telkens de verbinding gelegd naar de

Voor jou

dagelijkse praktijk van de mkb-accountant.

Een van de unieke kenmerken van onze opleiding is dat
studenten uit het hele land komen. Ook zijn onze studenten afkomstig van allerlei verschillende kantoren, van
groot tot klein. Kies je voor onze opleiding, dan kies je
voor een persoonlijke benadering, praktijkgerichtheid en
docenten die de dagelijkse praktijk als geen ander kennen.

Persoonlijke benadering
Een persoonlijke benadering staat in onze opleiding centraal. Een bezoek op je kantoor door de opleidingscoördinator, les in kleine groepen van circa 15 studenten en een

“ Door de opleiding bij
Full Finance haal ik meer
voldoening uit mijn werk,
ik ben een waardige
gesprekspartner geworden.”

gezamenlijke lunch (inbegrepen in de opleidingsprijs) zijn
voorbeelden van deze persoonlijke benadering.

Docenten
Veel docenten zijn als consultant van Full Finance dagelijks

“ Wanneer je ergens
tegenaan loopt, wordt
er met je meegedacht en

betrokken bij de accountantspraktijk en weten wat er speelt
binnen hun vakgebied in de praktijk. Naast een gedegen
theoretische kennis van het vakgebied brengen de docenten dus ook veel praktijkervaring in de opleiding. Doordat
onze docenten als consultant werkzaam zijn voor allerlei
verschillende accountantsorganisaties, kunnen zij zich goed

gezocht naar een voor

verplaatsen in de werkwijze van kantoren. Onze docenten

jou geschikte oplossing.”

permanente educatie op accountantskantoren.

verzorgen daarnaast regelmatig cursussen in het kader van

Opleidingsstructuur
Theorie en praktijk

Post-hbo-opleiding AA

Om als accountant ingeschreven te kunnen worden in het

De post-hbo-opleiding AA is de afronding van de theoreti-

register, moet je de theoretische opleiding én de prak-

sche opleiding tot AA. Het programma kan gevolgd worden

tijkopleiding volgen. De opbouw van onze theoretische

na afronding van het schakelprogramma of na afronding van

opleiding sluit uitstekend aan bij de praktijkopleiding.

de bachelor Accountancy in het hoger beroepsonderwijs.

De praktijkopleiding doe je bij een stagebureau. Bij welk

De post-hbo-opleiding AA bestaat uit de modules Assu-

stagebureau je de praktijkopleiding volgt, is mede afhan-

rance, IT voor de accountant, Fiscaliteit, Samenstellen, en

kelijk van het kantoor waar je werkt. Ook voor verschillen-

Advisering. Elke module omvat een conceptuele stroom

de onderdelen van de praktijkopleiding (zoals trainings-

en daarnaast een praktijkgerichte stroom, waarbij onder

programma, begeleidingsdagen en referaat) geldt dat

meer aan opdrachten uit de praktijk wordt gewerkt.

het vaak afhankelijk is van je kantoor waar je deze volgt.

De post-hbo-opleiding AA kan gelijktijdig met de praktijk-

Indien je theorie en praktijk (deels) gelijktijdig volgt, stel-

opleiding gevolgd worden.

len we samen een persoonlijk plan hiervoor op, waarbij we
rekening houden met jouw specifieke werksituatie.

Schakelprogramma AA
Studenten met een economische vooropleiding anders dan

“ De opleiding is zeer
toekomstgericht en leidt
je op tot de accountant
nieuwe stijl! ”

de bachelor Accountancy in het hbo, kunnen instromen in
het schakelprogramma. Dit is een maatwerkprogramma,
afhankelijk van de vooropleiding. Voor elke student zal in
een persoonlijk intakegesprek het opleidingsprogramma
worden vastgesteld.

Aanwijzing Commissie Eindtermen
Accountantsopleiding
Onze opleiding beschikt over een aanwijzing van de

Programmering

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Als enige

Uniek aan de opleiding is de programmering, waarbij

serviceorganisatie biedt Full Finance een opleiding aan

rekening gehouden wordt met de drukke tijden in de

die opleidt tot het erkende theoretisch getuigschrift

praktijk. Dit betekent dat er in de maanden januari tot en

Accountancy-mkb.

met eind maart geen onderwijsactiviteiten georganiseerd
worden. De ervaring leert immers dat studenten juist in

Nadere informatie

deze periode erg druk zijn met hun werk en weinig tijd aan

Wil jij de individuele mogelijkheden bespreken?

hun studie kunnen besteden. Als eerste en enige opleiding
in Nederland houdt Full Finance Opleidingen hier rekening

Neem dan contact op met

mee. Het schakelprogramma en de post-hbo-opleiding AA

Jurroen Cluitmans (055 – 355 99 79) of

worden aangeboden op vrijdag. De opleiding vindt plaats in

j.cluitmans@fullfinance.nl).

Utrecht.
Je kunt voor meer informatie en een overzicht van de
actuele kosten natuurlijk ook terecht op onze website:
www.fullfinanceopleidingen.nl/aa-opleiding

