
 
 

Opleidingsfiche HBO5 Fiscale Wetenschappen 

 

Versie
 

Schooljaar 2016-2017 

 

Identificatie 
 

Opleiding : HBO5 Fiscale wetenschappen 

Studiegebied : Handelswetenschappen en bedrijfskunde 

Studieomvang in lestijden : 1360 LT 

 

Algemene HBO5-competenties
 

Kennis en vaardigheden 

HBO5-C1 - De cursist beheerst de kennis binnen zijn beroepsdomein en breidt deze uit met 
ontbrekende of nieuwe informatie. 

HBO5-C2 - De cursist hanteert correct begrippenkaders. 

HBO5-C3 - De cursist past beroepsgerichte vaardigheden toe. 

HBO5-C4 - De cursist wendt kennis en procedures flexibel en inventief aan om taken uit te voeren en 
problemen op te lossen. 

HBO5-C5 - De cursist kan informatie en kennis helder en gestructureerd overbrengen. 

 

Context 

HBO5-C6 - De cursist handelt beroepsmatig in diverse complexe en nieuwe contexten. 

 

Autonomie 

HBO5-C7 - De cursist kan zelfstandig werken. 

HBO5-C8 - De cursist heeft zin voor initiatief. 

 

Verantwoordelijkheid 

HBO5-C9 - De cursist neemt zijn verantwoordelijkheid op om tot persoonlijke resultaten te komen. 

HBO5-C10 - De cursist neemt zijn rol op binnen een team om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. 

 

 

 

 



Opleidingsspecifieke competenties
 

De opleiding HBO5 Fiscale Wetenschappen leidt op tot gegradueerde in de fiscaliteit met de competenties 

vereist voor een beginnend beroepsbeoefenaar in één van de vele beroepen binnen het domein accountancy-

fiscaliteit. 

FW-C1 - De cursist kan instaan voor de systematische en correcte boekhoudkundige en fiscale 
verwerking van elke verrichting die in geld waardeerbaar is. 

FW-C2 - De cursist kan de administratieve, commerciële, financiële, fiscale en diverse verrichtingen 
uitvoeren, leiden en controleren.  

FW-C3 - De cursist heeft een juridische basiskennis van burgerlijk, handels- en economisch recht en 
vennootschapsrecht. 

FW-C4 - De cursist heeft een algemeen inzicht in de belastingwetenschap en kent de bronnen van 
het fiscaal recht. 
 

FW-C5 - De cursist heeft voldoende kennis om de fiscale verplichtingen te vervullen op het vlak van 
directe en indirecte belastingen. 

FW-C6 - De cursist kan vlot en professioneel de fiscale softwarepakketten gebruiken. 

FW-C7 - De cursist heeft inzicht in de internationale en regionale fiscaliteit. 

FW-C8 - De cursist heeft inzicht in actuele fiscale thema’s. 

FW-C9 - De cursist kan op een correcte manier schriftelijk en mondeling communiceren. 

FW-C10 - De cursist heeft voldoende kennis om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de 
ingangsproeven van de verschillende instituten. 

 
Deze competenties zijn gebaseerd op het officieel leerplan van HBO5 Fiscale Wetenschappen 

(leerplannummer O/3/2005/254). 

 

Programma
 

Zie structuurschema – klik hier 

 

Opleidingstrajecten
 

Zie modeltrajecten – klik hier 

 

https://www.leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-fiscale-wetenschappen.pdf
https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/modeltraject-graduaat-hbo5-fiscale-wetenschappen.pdf

