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KORTE OMSCHRIJVING
Heb je ambitie? Wil je je verdiepen in
bepaalde vakdisciplines? Dan zit je goed
bij Hogeschool PXL!
De Banaba Taxes & management
accounting heeft een bijzonder
curriculum dat je diploma een absolute
meerwaarde geeft en waarbij je de
arbeidsmarkt kan betreden in een
zeer gunstige positie. De opleiding
speelt in op het steeds toenemende
belang van fiscale optimalisatie tot het
beheer van klantenkredieten binnen
de onderneming. Vacatures van o.a.
accountants, belastingconsultenten,
creditcollectors en -controllers raken niet
ingevuld. De opleiding speelt in op de
vraag naar meer professionelen binnen de
accountancysector en bereidt je voor op
het behalen van de beschermde titel van
zelfstandig boekhouder enerzijds en van
accountant/belastingconsulent anderzijds.
ER ZIJN SCHITTERENDE
VOORUITZICHTEN VOOR BEOEFENAARS
VAN ECONOMISCHE BEROEPEN EN MEN
KAN VAN ZIJN OPDRACHT EEN BOEIEND
GEGEVEN MAKEN. GOEDE FINANCIËLE
BOORDTABELLEN KUNNEN HET
WELSLAGEN VAN EEN ONDERNEMING IN
GROTE MATE BEÏNVLOEDEN.
JOHAN DE COSTER

Bestuurder Van Havermaet –
bedrijfsrevisor – accountant –
voorzitter LVAB – Lid Raad van
bestuur IAB

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
De opleiding richt zich enerzijds tot
de bachelors in Bedrijfsmanagement
en anderzijds tot de masters in de
handelswetenschappen, toegepaste
economische wetenschappen en
masters in de Rechten. Studenten
met een ander bachelordiploma
kunnen ook toegelaten worden indien
ze reeds beschikken over relevante
ervaringen in bedrijfsmanagement of
als zelfstandig ondernemer. Er bestaat
de instapmogelijkheid voor studenten
met een IT-traject. Ook voor studenten
die werken willen combineren met
studeren, zijn er aangepaste faciliteiten
om het behalen van dit diploma mogelijk
te maken. Studenten die reeds EVK’s
en EVC’s kunnen aantonen, kunnen
vrijgesteld worden voor bepaalde delen
van de opleiding.

PROGRAMMA
De banaba omvat 60 studiepunten.
De opleiding spitst zich meer toe
op specifieke domeinen binnen de
accountancy en fiscaliteit. Maar ook
creditmanagement is een onmisbaar
onderdeel van succesvol zakendoen.
Klanten krediet geven, kost geld. Reden
genoeg om er professioneel mee om te
springen.
Een van de grootste troeven voor
afgestudeerde bachelors in Accountancyfiscaliteit, is de algehele vrijstelling voor
het toelatingsexamen tot de stage van
het IAB. Het efficiënt implementeren
van adviezen, het benutten van fiscale
kansen en het beheer van financiële
risico’s veronderstelt ook meer aandacht
voor fiscale topics. Financiële kennis
alleen is niet voldoende. Communicatie,
management en commercieel denken
zijn minstens zo belangrijk.

De stage van 8 weken geeft je de
kans om al je talenten en verworven
competenties te toetsen en te
ontwikkelen op de werkvloer. Hiervan stel
je een scriptie op die je verdedigt voor
een vakjury.

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN

Accountancyvraagstukken
uit het werkveld

5

42

TROEVEN

Internationaal fiscaal recht

3

21

Handelsrecht en
ondernemingen in
moeilijkheden

4

28

Lokale en regionale
belastingen

3

21

Interne en externe controle

5

35

-

-

-

-

-

-

Uniek, gevarieerd en evenwichtig
programma met focus op
beroepsgerichte competenties en
attitudes
Programma afgestemd op de
steeds wijzigende eisen van de reële
beroepsuitoefening
Gezonde mix van theoretische kennis
gelinkt aan praktische toepassingen
Vakoverschrijdende en
praktijkgerichte cases
Rechtstreeks leren uit de ervaring van
professionals uit het bedrijfsleven
Extra praktijkervaring door het lopen
van een stage
Door de gevarieerde instroom kan
er bij cases gewerkt worden met
multidisciplinaire teams wat verrijkend
is door de inbreng van ieders
expertise
Bijwonen van beroepsgerichte
seminaries in samenwerking met het
LVAB en PXL-Case Studies
Algehele vrijstelling voor het
toelatingsexamen tot de stage van
het IAB voor afgestudeerde bachelors
in Accountancy-fiscaliteit van
Hogeschool PXL
Eén jaar gratis lidmaatschap bij het
Instituut voor Kredietmanagement
Aanzet tot levenslang leren
Modulair aanbod: je kan zelf je pakket
samenstellen en aanpassen aan je
eigen ruimte en tijd

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

Accountancy & taxes

CU
147

Fiscale topics

119

Vermogensplanning

3

21

Personenbelasting

6

35

Vennootschapsbelasting

6

35

BTW en BTW-practicum

4

28

Creditmanagement

9

56

Training

304

Integratie in het werkveld:
stage

12

Totaal

60

626

AFKORTINGEN
SP: studiepunten − CU: aantal contacturen

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATA
Het academiejaar start op 21 september
2020. Het is een gedeeltelijke
dagopleiding
waarbij het programmaonderdeel
van semester 2 in de avond wordt
aangeboden.

LOCATIE
Hogeschool PXL
PXL-Business
Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B
3500 Hasselt

INSCHRIJVINGS- EN
BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen tot 21 september 2020 op de Dienst
Studentenadministratie van Hogeschool
PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a
in Hasselt.

PRIJS*
Voor deze opleiding betaal je een vast
bedrag van € 490,40, plus € 23,50 per
studiepunt. Minvermogende studenten
die inschrijven voor deze banaba en van
wie de aanvraag tot vermindering wordt
goedgekeurd op basis van berekening
door de sociale dienst, betalen een vast
gedeelte van € 490,40 plus € 11,70 per
studiepunt.

Je kan voorinschrijven via de website
www.voorinschrijvingen.pxl.be. Voor
meer informatie kan je terecht op
inschrijvingen@pxl.be.
Betalingen via KMO-portefeuille worden
aanvaard.

*onder voorbehoud

CONTACTPERSOON
VANDERHOYDONCK LUT
lut.vanderhoydonck@pxl.be

