
Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel
 thomasmore.be/geel

Hilde Geerts +32 (0)14 80 22 06
hilde.geerts@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen 

 fb.com/wearemechelen
 thomasmore.be/mechelen 

Marina Smits  + 32 (0)15 36 91 00
marina.smits@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-af-vt.

UURROOSTER

• Geel: het programma wordt aangeboden in dag- 
onderwijs.

• Mechelen: het programma wordt aangeboden in 
dagonderwijs en voor de graduaten Boekhouden in 
avondonderwijs.

• Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS

Afgestudeerd? Schakel naar een master Handels- 
we tenschappen of behaal de titel van certified 
accountant of certified tax advisor. Heel wat vrij- 
stellingen gegarandeerd voor het ingangsexamen. 

@WORK

Verwacht je aan praktijkgerichte lessen gegeven door 
docenten met een pak ervaring in de sector.
We dagen je uit om outside the box te denken en 
kiezen voor moderne werkvormen en trends: Exact 
online, Yuki, Silverfin, Itellin, AdminPulse  … Zo kan jij 
je van anderen onderscheiden!

WORD FINANCIËLE COACH  
VAN DE ONDERNEMER 

Elke dag zorgen duizenden accountants ervoor 
dat het cijfermatige plaatje klopt voor de vele 
gepassioneerde ondernemers die ons land telt. 
Jij wordt het financieel kloppend hart van hun 
bedrijf. Je werkplek variëert van een start-up tot 
een scale-up of een multinational. 
Zet je schrap voor een brede en praktijkgerichte opleiding 
met een stevige bedrijfseconomische, boekhoudkundige, 
fiscale en juridische basis. Accuraat omgaan met cijfers en 
boekhoudkundig en fiscaal advies verlenen staan centraal. 

De vraag naar goede accountants is groot, want er is een 
enorm tekort. Bedrijven nemen je daarom liever vandaag dan 
morgen in dienst.

Bouw via dit verkort traject verder op je bestaande diploma, 
dan ben je snel klaar voor de arbeidsmarkt.

DOELGROEP

• Graduaten (HBO5) Boekhouden: +/- 90 studiepunten.
• Bachelors Bedrijfsmanagement: 

 Mechelen: Financie- en Verzekeringswezen:  
   +/-60 studiepunten. 
   Andere richtingen: +/- 100 studiepunten. 
 Geel: alle richtingen 
  Bedrijfsmanagement: +/- 60 studiepunten.

• Heb je een ander bachelor- of masterdiploma?  
Dan bekijken we samen je studieprogramma.

 Geel-Mechelen

Accountancy-Fiscaliteit

 Bachelor Bedrijfsmanagement | 2020 - 2021

Bachelor - verkort traject


