
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Accountancy 

 
Adres 
Kralingse Zoom 91 
3063 ND Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Bij de opleiding Accountancy studeer je aan de hand van uitdagende thema's en 
praktijkgerichte cases. Ieder blok krijg je een nieuw thema waarin beroepsproducten 
centraal staan, zoals het opstellen van een AO-handboek, een ondernemingsplan of het 
samenstellen van een jaarrekening. Dit komt ook terug tijdens het programma 
proefstuderen. 
Tijdens het proefstuderen ga je in groepsverband aan de slag met een praktijkgerichte 
case waarbij de hoofdvakken zoals controleleer, administratieve organisatie en 
bedrijfsadministratie centraal komen te staan. Daarnaast zal er ook stilgestaan worden 
bij ethische dilemma’s. We zullen dieper op de stof in gaan die bij de opleiding 
Accountancy wordt behandeld, zodat je een beter beeld krijgt van de opleiding. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.20 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09.20 – 09.50 Controleleer 
09.50 – 10.00 Korte pauze 
10.00 – 11.45 Casus Houthandel 
11.45 – 12.15 Ethische dilemma’s 
12.15 – 12.30 Afsluiting 
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Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.50 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
13.50 – 14.20 Controleleer 
14.20 – 14.30 Korte pauze 
14.30 – 16.15 Casus Houthandel 
16.15 – 16.45 Ethische dilemma’s 
16.45 – 17.00 Afsluiting 
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