
Schakel programma Fiscale Economie voor HBO AA/RA/AC/BE – 30 EC 
  
LEES ONDERSTAANDE VERVOLGSTAPPEN MET BETREKKING TOT JE AANMELDINGS 
PROCEDURE ZORGVULDIG DOOR! 
  
Uiterlijk vóór 1 augustus 2015 dien je met gewaarmerkte*) documenten aan te tonen aan alle 
toelatingseisen te voldoen. Indien we je gecertificeerde documenten niet op tijd ontvangen kun je 
helaas niet met het schakelprogramma starten.   
 
We willen graag de volgende documenten ontvangen: 

1. CV 
2. Gewaarmerkt HBO-diploma en een gewaarmerkte cijferlijst. Indien het diploma nog niet is 

uitgereikt volstaat ook een zogenaamde afstudeerverklaring (inclusief een verklaring dat aan 
ALLE eisen van de HBO opleiding is voldaan) met een gewaarmerkte cijferlijst.  

3. Gewaarmerkte kopie van je middelbare school diploma 
4. Gewaarmerkte kopie van je middelbare school cijferlijst 
5. Wiskunde certificaat indien je op de middelbare school niet voldoende wiskunde hebt gehad  

 
*) Een gewaarmerkt document is een kopie van het origineel waarop door de onderwijsinstelling 
waar je je diploma hoopt te behalen of al behaald hebt, een originele handtekening en een 
originele stempel is gezet. Let op: we accepteren geen kopieën van handtekeningen of stempels! 
 
Gewaarmerkte of originele documenten kun je per post aan ons doen toekomen – zie onderstaand 
voor het volledige adres.  
 
De opleidingsdirecteur zal aan de hand van bovengenoemde documenten controleren of 
daadwerkelijk aan alle ingangseisen is voldaan. Pas daarna ben je onvoorwaardelijk toegelaten tot 
het schakelprogramma en zullen we een bewijs van toelating verstrekken aan de Centrale Studenten 
Administratie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Semester 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 
 Oriëntatie Economie 

en Recht (6 EC) 
Inleiding Belastingheffing 
Ondernemingen (6 EC) 

Ondernemingsrecht  
(6 EC) 

Semester 2 Blok 1 Blok 2  
 Fiscale 

Winstberekening (6 
EC) 

Belastingheffing MKB (6 EC)  

 
Vakbeschrijvingen 
 
Klik hier voor de vakbeschrijvingen van het Schakelprogramma.   
 
Algemene voorwaarden Schakelprogramma Fiscale Economie 
 
Het Schakelprogramma hoeft niet binnen 1 jaar afgerond te worden. Echter, na het eerste jaar is het 
niet mogelijk om nogmaals tegen het reguliere tarief onderwijs te volgen. Na het eerste jaar dienen 
deficiënties via contractonderwijs te worden weggewerkt. 
 
Alleen met een volledig afgerond Schakelprogramma verkrijg je toegang tot de master Fiscale 
Economie.  
 
Collegegeld en Inschrijving aan de UvA 2015-2016 
 

1. Je schrijft je zo spoedig mogelijk in via de computer (NOOIT via je mobiele telefoon omdat 
niet alle keuzemogelijkheden zichtbaar worden op je scherm) op Studielink zodat je 
geregistreerd bent bij de Universiteit van Amsterdam. Klik in Studielink op Bachelor Fiscale 
Economie en kies Schakelprogramma Fiscale Economie. Je betaalt een instellingstarief (voor 

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015
https://app.studielink.nl/front-office/?brinCode=21PK


de vakken die in het standaard Schakelprogramma zitten tot een maximum van 30 EC) dat 
gelijk is aan het wettelijk collegegeld t.w. €917.  

2. De vakken van het standaard Schakelprogramma die je niet binnen een jaar hebt afgesloten 
kun je volgen via contractonderwijs. Je betaalt hiervoor per EC €150. De totale kosten zijn 
afhankelijk van de vakken die je nog dient te volgen. Je hoeft je dan niet in te schrijven via 
Studielink. Je kunt er echter ook voor kiezen om deze deficiënties elders weg te werken, 
bijvoorbeeld aan de Open Universiteit.  

 
Vragen? 
 
Voor vragen over Studielink of als je door Studielink wordt doorverwezen naar de UvA, neem dan 
contact op met het Service & Informatiecentrum (SSD). Het SSD is op werkdagen tussen 9.00-17.00 
uur te bereiken via telefoonnummer 020 5258080.  
  
    
Admissions Office  
_____ 
University of Amsterdam 
Graduate School of Business 
 
Roetersstraat 11  
1018 WB Amsterdam  
The Netherlands  
 
T +31 20 525 4327  I F + 31 20 525 4333 
 http://www.uva.nl/en/education 
 
Join us on Facebook and Twitter! 

  

https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/dssd
http://www.uva.nl/en/education
http://www.facebook.com/febuva
http://twitter.com/feb_uva

