
 

 
 

 

 

Programma proefstuderen 
Finance, Tax and Advice 

 

Adres 

Kralingse Zoom 91 

3063 ND Rotterdam 

 

 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen ervaar je waarmee een financieel of fiscaal adviseur in de 

dagelijkse praktijk te maken krijgt. Je geeft bijvoorbeeld advies aan een onderneming die 

een krediet nodig heeft voor een investering of aan een particulier over de fiscale 

gevolgen van een auto van de zaak. 

Uiteraard krijg je hierbij de hulp van docenten én studenten die  de opleiding al volgen.  

Ook is er  volop gelegenheid om al je vragen te stellen over de opleiding en het vak van 

financieel of fiscaal adviseur. Wij hopen dat je aan het eind van de ochtend met een 

duidelijk beeld van onze opleiding naar huis gaat. 

 

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 hal van Locatie Kralingse Zoom 

09.00 – 09.15 Introductie over de opleiding 

09.15 – 10.30 College Financiële dienstverlening + casus 

10.30 – 10.45 Pauze 

10.45 – 12.15 College Fiscaliteit + casus 

12.15 – 12.30 Afsluiting 
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Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen ervaar je waarmee een financieel of fiscaal adviseur in de 

dagelijkse praktijk te maken krijgt. Je geeft bijvoorbeeld advies aan een onderneming die 

een krediet nodig heeft voor een investering of aan een particulier over de fiscale 

gevolgen van een auto van de zaak. 

Uiteraard krijg je hierbij de hulp van docenten én studenten die  de opleiding al volgen.  

Ook is er  volop gelegenheid om al je vragen te stellen over de opleiding en het vak van 

financieel of fiscaal adviseur. Wij hopen dat je aan het eind van de ochtend met een 

duidelijk beeld van onze opleiding naar huis gaat. 

 

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 hal van Locatie Kralingse Zoom 

13.30 – 13.45 Introductie over de opleiding 

13.45 – 15.00 College Financiële dienstverlening + casus 

15.00 – 15.15 Pauze 

15.15 – 16.45 College Fiscaliteit + casus 

16.45 – 17.00 Afsluiting 

 


