
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Finance & Control 

 
Adres 
Kralingse Zoom 91 
3063 ND Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen ga je aan de slag met twee kernvakken van het 
propedeusejaar: bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Geen enkel bedrijf kan 
zonder een goede administratie. Alle relevante financiële informatie moet systematisch 
worden vastgelegd. Met het vastleggen van die gegevens ga je na een inleiding aan de 
slag. Dat is het onderdeel bedrijfsadministratie. We richten ons daarbij op de 
onderwerpen die aan het begin van het propedeusejaar aan de orde komen. 
Bij het onderdeel bedrijfseconomie kijken we naar de externe verslaggeving. Wat moet 
een onderneming publiceren aan cijfers over de financiële gezondheid van het bedrijf? 
Het gaat hierbij vooral om een balans en een winst- en verliesrekening. Die gaan we 
opstellen voor een specifiek bedrijf. 
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen, niet alleen vakinhoudelijk 
maar ook over de opleiding als geheel. Naast een docent zijn er ook altijd student- 
assistenten aanwezig. Met z’n allen proberen we een beeld te geven van de rol die een 
afgestudeerde bedrijfseconoom in het bedrijfsleven speelt. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen, papier en een rekenmachine mee. 

 
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 – 09.30 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09.30 – 10.45 Bedrijfsadministratie 
10.45 – 12.00 Bedrijfseconomie 
12.00 – 12.15 Rondleiding 
12.15 – 12.30 Afsluiting 
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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 – 14.00 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
14.00 – 15.15 Bedrijfsadministratie 
15.15 – 16.30 Bedrijfseconomie 
16.30 – 16.45 Rondleiding 
16.45 – 17.00 Afsluiting 
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