
Waar gaat de
opleiding over?

Welke onderwerpen
komen aan bod?

Toelatingseisen

Voor wie is deze
studie geschikt?

• Strategie
• Bedrijfsprocessen
• Personeelszaken
 en management
• Financiering
• Marketing

• Digital Business
• Onderzoeksmethoden
•  Data analyse
•  Ethiek
•  Accounting
•  Ondernemerschap

Je bent ambitieus en internationaal georiënteerd. 
Daarnaast ben je open minded, kun je goed 
samenwerken en vind je het leuk om verschil-
lende disciplines zoals economie, psychologie, 
informatica of wiskunde te gebruiken om 
problemen op te lossen.

Vwo met wiskunde A of B
Deze opleiding hanteert een numerus fixus. 
Bezoek de website voor meer informatie.

Je leert wat er nodig is om zo efficiënt en 
effectief mogelijk een bedrijf te besturen.

Business Administration

Je leert hoe, waarom en waarover er belasting 
wordt geheven en waar de belasting weer aan 
wordt besteedt. Hiervoor moet je weten hoe de 
economie werkt, maar ook wat er wel en niet
mag volgens de wet.

Het helpt als je wiskunde leuk vindt. Daarnaast  
ben je analytisch en secuur, communicatief en 
nieuwsgierig. 

Vwo met wiskunde A of B

• Belastingheffing
• BTW
• Vennootschaps-
 belasting
• Belastingrecht
• Vermogensrecht

• Ondernemingsrecht
• Ethiek
• Inkomstenbelasting
• Accounting
• Wiskunde en     
 statistiek

Fiscale Economie

Economie gaat over het maken van keuzes onder 
schaarste en de invloed van die keuzes op ons 
dagelijks leven en de maatschappij. Bedrijfs-
economie richt zicht op economische verschijnselen 
die zich in en rondom bedrijven voordoen.

Je bent goed in wiskunde en je vindt het leuk. 
Daarnaast ben je onderzoekend, zelfstandig, 
maatschappelijk betrokken en kritisch. 

Vwo met wiskunde A of B

• Micro- en       
 macro-economie
• Accounting
• Financiering
• Banking

• Econometrie
• Speltheorie
• Onderzoeksmethoden
• Empirisch onderzoek
• Wiskunde en statistiek

Economics and Business Economics

Welke specialisaties
kan ik kiezen?

• Accountancy and 
 Control
• Entrepreneurship, 
 Innovation & 
 creativity

• Finance
• Management in the 
 Digital Age

Bij Fiscale Economie word je opgeleid tot allround 
fiscaal econoom.

In het tweede jaar kies je voor de major Economics 
of Business Economics. Kies je voor Business 
Economics dan kan je je specialiseren in:
• Accountancy and Control 
• Finance
• Organisational Economics

Toekomstperspectief

Meer informatie

De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk o.a. aan: 
marketeer, strategisch consultant, communicatie-
adviseur, business analist, accountmanager, 
management consultant, financieel analist, P&O 
adviseur of ondernemer.

uva.nl/bsc-business-administration

De meeste fiscaal economen werken als belasting-
adviseur, belastinginspecteur of bedrijfsfiscalist
bij de Belastingdienst, de overheid of in het 
bedrijfsleven.

uva.nl/bsc-fiscale-economie

Er zijn veel mogelijkheden, onder andere: 
beurshandelaar, investeringsdeskundige, 
financieel analist, accountant, controller, 
consultant, beleidsmedewerker, data analist, 
onderzoeker.

uva.nl/bsc-economics-business-economics


