
DE JOB VAN JE LEVEN

General ledger accountant
Financial / accountancy consultant
Accountancy & tax professional
Cost accountant
VAT accountant
Credit / financial controller
Afdelingshoofd FOD-financiën
Financieel en fiscaal adviseur
Zelfstandig ondernemer

Je bent breed inzetbaar en kan in elke
organisatie meedraaien op de financiële
afdeling of als financieel manager.

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit > Mechelen

FINANCIËLE COACH MET MENSELIJK INZICHT
Jij bent goed met cijfers en je hebt een analytische blik.
Bij deze opleiding verdiep je je in boekhouden, fiscaliteit en financiën.
De focus ligt op fiscale en financiële online rapportering en adviesverlening.
Je zal complexe berekeningen nauwkeurig kunnen interpreteren.
Je wordt beter in klantgericht denken, duidelijk communiceren en teamwork.
Je werkt in team aan opdrachten voor échte bedrijven.
Na je studie kan je aan de slag als accountant bij verschillende soorten bedrijven.
Je wordt de financiële coach van de ondernemer.
In je laatste jaar loop je stage in binnen- of buitenland.
Gepassioneerd? Ga dan voor de titel van Certified Accountant of Certified
belastingadviseur.
Jouw diploma geeft je heel wat vrijstellingen bij het ingangsexamen van het ITAA.
Je vindt sowieso een boeiende job. Vaak al voor je bent afgestudeerd.
Wil je verder studeren? Na een schakeljaar kan je beginnen aan een masteropleiding.

Accountancy-Fiscaliteit

KNELPUNTBEROEP

Er is een groot tekort aan goed
opgeleide accountants en fiscalisten.
Met een Thomas More-diploma als
kwaliteitsgarantie is werk verzekerd!
De sector is steeds op zoek naar
getalenteerde en enthousiaste
medewerkers. Veel
carrièremogelijkheden dus!

PRAKTIJKGERICHT

Je krijgt les van een docententeam
dat met beide voeten in het
werkveld staat. De docenten spreken
uit eigen ervaring, ze weten praktische
en theoretische kennis te delen en ze
snijden boeiende onderwerpen aan.
De opleiding is doorspekt met
samenwerkingen met partners uit
het beroepenveld.

FUTURE-PROOF OPLEIDING

We leiden je op tot accountant-
fiscalist van de toekomst! Je zal op een
proactieve manier de bedrijfsleider
kunnen ondersteunen en adviseren.
We kiezen steeds voor innovatieve
tools: Exact Online, Silverfin, Yuki,
Intellifin, AmdinPulse.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-af-me

Jean-Michel Willems
Opleidingscoördinator
+32 476 24 11 55
jean-michel.willems@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://www.itaa.be/nl/accountant-worden/
https://fdmagazine.be/posts/knelpuntberoep-accountant-blijkt-topjob
https://youtu.be/4uhqBphd4hQ
https://youtu.be/PXcsqePRukg
https://www.thomasmore.be/ba-af-me
https://www.facebook.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Je maakt kennis met het brede bedrijfseconomische plaatje en de basis van accountancy en fiscaliteit. In het personal development-
traject krijg je inzicht in wie je bent, waar je naartoe wil en hoe anderen jou zien.
Fase 2 | Je verdiept je: je voert de boekhouding van handels- en productieondernemingen. Je berekent kostprijzen en stelt budgetten op, je
berekent de belastbare basis en de belastingen voor ondernemer en gezin en je analyseert een Belgische jaarrekening. Je digitale skills worden
aangescherpt.
Fase 3 | Je specialiseert je verder zodat je professioneel advies kan geven op financieel en fiscaal vlak. Je traint communicatieskills en leert
verkoops- en adviesgesprekken voeren. Tijdens seminaries en samenwerkingen met het beroepenveld bouw je een professioneel netwerk uit.

Fase 1 2 3

ACCOUNTANCY

Boekhouden voor de zelfstandig ondernemer 3

Accountancy 3

Financial accounting 8

Digital accounting and reporting 4

Analyse van de jaarrekening 4

Cost accounting 3

Vennootschaps-en verenigingsrecht 6

Consolidatie 3

IFRS 3

Auditing 5

Management accounting 3

Integratieproject E-accounting 8

FISCALITEIT

Fiscaliteit voor het gezin 3

Fiscaliteit voor de zelfstandig ondernemer 3

Fiscaliteit voor de vennootschap 3

Douane en BTW 5

Fiscaliteit optimalisaties 3

Registratie- en erfbelasting 3

Fiscale procedure 3

BUSINESS

Business fundamentals 3

Economie 3

Inleiding recht 3

Ondernemingsrecht 3

Fase 1 2 3

Financiële algebra 3

Business fundamental cases 3

EU business topics 3

Human resources en sociaal recht 3

Financieel management 5

ONDERNEMEN

Ideation 3

Project ondernemen 3

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3

DATA INTELLIGENCE

Digital skills 3

Business intelligence fundamentals 3

Business intelligence accountancy 3

COMMUNICATION SKILLS

Le francais commercial 6 3 3

Business English 6 3

Sales 1: Commerciële vaardigheden 3

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Personal development 3

Professionele communicatie 1 en 2 6

Project management lab 3

Management skills 3

Beroepsethiek en Zingeving 3

STAGE 12

PERSOONLIJK TRAJECT 3

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

CERTIFICERING ALS KERS OP DE TAART?

Gemotiveerd en gepassioneerd door je studie? Ga dan voor de titel van Certified Accountant of Certified belastingadviseur. Met een diploma
bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit van Thomas More op zak heb je een maximum aan vrijstellingen bij het ingangsexamen van het ITAA.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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