
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, fiscaal en juridisch
adviseur
Zelfstandig ondernemer

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement (Accountancy-Fiscaliteit) > voor graduaat Accounting Administration > Geel

OP JOU KUNNEN ZE REKENEN
Jij bent goed met cijfers.
Je ziet het zitten om complexe berekeningen nauwkeurig te interpreteren.
Je ontdekt alles over personen- en vennootschapsbelasting.
Je leert werken met de nieuwste tools, trends en software.
Je ontwikkelt nuttige management- en communicatieskills.
Je verfijnt je ‘business English’ en ‘Français des affaires’.
Verwacht je aan gastsprekers, bedrijfsbezoeken en boeiende projecten.
Na je studie kan je aan de slag als boekhouder, accountant of fiscalist.
In je laatste jaar loop je stage in het binnen- of buitenland.
Je diploma geeft je heel wat vrijstellingen bij het ingangsexamen van het ITAA.
Nog zin om verder te studeren? De afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit is de perfecte
voorbereiding op de Master in de Handelswetenschappen.
Wil je deze opleiding graag in afstandsonderwijs volgen en combineren met je job? Ook dat kan!

Accountancy-Fiscaliteit (verkort traject)

DAN TOCH DAT
BACHELORDIPLOMA!

Op ongeveer 90 studiepunten (2 jaar)
kan je doorschakelen van je
graduaatsdiploma naar een
bachelordiploma. Je kennis wordt
verder aangevuld met nog verdere
verdieping in gespecialiseerde topics,
algemene bedrijfsmanagement
vakken, extra talen en natuurlijk een
bachelorproef!

VOLUIT VOOR PRAKTIJK

Vanaf dag één ga je aan het werk.
Praktijk is de rode draad door je
opleiding, met gastsprekers, boeiende
projecten met online
boekhoudpakketten en fiscale
dossiers én 7 weken stage.

FUTUREPROOF OPLEIDING

Accountancy-fiscaliteit is
eenknelpuntberoep. Met je diploma
op zak ben jebinnen de twee
maanden aan het werk. Meer dan
90% van onze afgestudeerden vindt
een job in de eigen regio.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-af-vg-acc-ge

Hilde Geerts
Trajectcoördinator

hilde.geerts@thomasmore.be

fb.com/BM.ThomasMoreBE

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://fdmagazine.be/posts/knelpuntberoep-accountant-blijkt-topjob
http://thomasmore.be/ba-af-vg-acc-ge
https://www.facebook.com/BM.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 & 2 | in beide jaren neem je nog die vakken op waar je je verder in zal verdiepen in eerder geziene inhoud op bachelor niveau. Je volgt ook
een aantal algemene vakken van het bedrijfsmanagement programma zoals Economische beleid, Frans en Engels, bedrijfscommunicatie etc.

Vanaf academie jaar 2022-2023 kan je het vervolgtraject voor het behalen van een bachelor volgen op de campus of via WES. WES staat voor
werken en studeren en houdt in dat de meeste vakken op afstand gevolgd kunnen worden. Enkel personenbelasting en vennootschapsbelasting
zal op woensdagvoormiddag op de campus aangeboden worden. Alle andere vakken neem je zelfstandig door op basis van een pakket dat
samengesteld wordt door de docent. De docent zal regelmatig beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.

Fase 1 2

ACCOUNTANCY

Controleleer 3

Consolidatie en jaarrekening naar IFRS 4

FISCALITEIT

Erf- en registratiebelasting 3

Personenbelasting 4 2

Vennootschapsbelasting 5 2

Fiscale procedure 3

BUSINESS & MANAGEMENT

ICT 4

Economisch beleid 5

Fase 1 2

Strategisch management 3

@WORK

Expert lab 4

Bachelorproef 4

Verkorte stage (7 weken) 11

COMMUNICATION & MANAGEMENT SKILLS

Zakelijke communicatie 3

Business English 6 7

Le français des affaires 6 7

RELIGIE, ZINGEVING & LEVENSBESCHOUWING 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.

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

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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