Minorhandleiding FBE Minor
Financieel Advies en Ondersteuning
i.s.m. BOOT, Wijzer in geldzaken en CAREM

2020-2021, semester v-def

Het onderwijs binnen deze minor zal, afhankelijk van de maatregelen van de overheid en de HvA, een mix zijn tussen online en
fysiek te volgen onderwijs.

Definitieve onderwijs- en toetsvormen zijn bij aanvang van de
minor bekend.
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1

Basisinformatie
Financieel Advies en Ondersteuning

ism. BOOT, Wijzer in geldzaken en het Center of Applied Research Economics and Management (CAREM)
1

Collegejaar

2020-2021 / semester 1

2

Faculteit

Business en Economie

3

Aanbiedende opleiding

Bedrijfseconomie / Finance & Control

4

Croho

34401

5

Opleidingsmanager

drs A. van den Akker

6

Minorcoördinator

drs J.W. Landman

7

Type minor

Generiek verbredende minor

8

Voltijd / Deeltijd

Voltijd

9

Omschrijving inhoud

Via het project Krachtwijken verbindt de Hogeschool van Amsterdam zich

met de stad en wordt er meegedacht over oplossingen voor problemen in
drie Amsterdamse wijken. Het gaat om wijken waar veel problemen zijn

op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, leren, opgroeien en talentontwikkeling, participatie, integratie, werk en economie. De HvA is actief in

de BOOT: Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling.
Een BOOT fungeert als bemiddelingspunt voor coaching en mentoring bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding - maar ook als juridisch adviespunt,

voorlichtingsloket over studeren in het middelbaar en hoger onderwijs,

uitvalsbasis voor onderzoekers die betrokken zijn bij de onderzoeksprojecten in het kader van de Amsterdamse Wijkaanpak, etc.

Bij de BOOT-winkels is behoefte aan medewerkers die voorlichting kunnen
geven op het gebied van: - verzekeren – belasting - pensioenen - sparen

beleggen - lenen - schuldhulp - budgetteren etc. etc.

Financieel advies en ondersteuning is voor studenten van een economi-

sche/bedrijfskundige opleiding dè minor om zich te bekwamen in de adviespraktijk van financiële diensten. Door het grote praktijkgedeelte ontwikkelen studenten ook gespreksvaardigheden alsmede hoe met klanten
om te gaan.

Deze minor is een goede springplank voor een carrière in de financiële
adviespraktijk.
10

Aansluiting bij HvA profiel

De minor sluit aan bij het HvA-speerpunt ‘Industrie en ondernemerschap
in grootstedelijke context’, subthema ‘Ondernemerschap, innoveren en

participeren in de kenniseconomie’. Ondernemerschap is in de Amster-

damse context vooral verbonden met innovatie in de (financiële) kenniseconomie in zowel het (regionale) MKB als in het internationaal opere-

rende bedrijfsleven. Dat levert nieuwe vragen op over zowel financieel en
economisch leiderschap. Deze vraagstukken maken tevens onderdeel uit
van de minor hoe en op welke wijze met managementinformatie in een
onzekere wereld dient te worden omgegaan.

Dit aandachtspunt komt ook terug binnen het aan de opleiding Bedrijfseconomie verbonden lectoraat Corporate Governance and Leadership.

Over nadere invulling van het curriculum (onderwijs en praktijkonderzoek)
wordt geregeld overleg gevoerd met de aan de opleiding verbonden Op-

leidingsadviesraad alsmede met het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening van de Amsterdam Economic Board (AEB).
11

Samenwerking met andere opleiding(en)

nvt

12

Voertaal

Nederlands

13

Doelgroep

FBE- en HVA-studenten
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Voor met name voor studenten van economische en bedrijfskundige opleidingen.

Ook geschikt voor studenten van maatschappij- en juridische opleidingen

die inzicht en vaardigheden willen opdoen in een financiële adviespraktijk.
14

Aanvullende toelatingseisen

nvt

15

Titels onderwijseenheden

Zie toetsprogramma

16

Aantal EC’s van de onderwijseenheden

Zie toetsprogramma

17

Toetsvormen bij de onderwijseenheden

Zie toetsprogramma

18

Aantal contacturen per week

Zie toetsprogramma

19

Bijzondere voorzieningen en voorwaarden

Studenten gaan in het 2e blok live aan de slag op een BOOT-locatie of een

20

Minimum aantal studenten

25

21

Maximum aantal studenten

60

22

Locatie

Fraijlemaborg, A’dam

23

Minorcontactpersoon

L. Akkouh, l.akkouh@hva.nl, 06 – 2115 5344

24

Vanaf welk jaar wordt de minor gegeven?

2013-2014

vergelijkbare organisatie

Specifiek voor Kies Op Maat minoren:
25

Leerdoelen

Zie beschrijving onderwijseenheden

26

Toelatingseisen

Zie beschrijving onderwijseenheden

27

Literatuur

Zie beschrijving onderwijseenheden

28

Voertaal

Nederlands

29

Minorcontactpersonen voor de

L. Akkouh, l.akkouh@hva.nl, 06 – 2115 5344

30

(extra) Kosten

Geen

31

Locatie

Fraijlemaborg, ArenaPoort, A’dam en 2e blok gedeeltelijk op een BOOT- of

KOM-leerovereenkomst

OBA-locatie
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Toetsprogramma MFAO 2020-2021 / semester 1
Minor Financieel Advies en Ondersteuning (MFAO)
Soort

Omschrijving
1. Tentamen Financieel

EC’s

6100TFI_16

8

Weging

Centraal /

College /

decentraal

toetsweken

Rooster

(contact)
uren

Werkcollege

TFI Fiscaal - WC

6116TFIAWC

Centraal

Blok 1

7x2

Werkcollege

TFI Pensioenen - WC

6116TFIBWC

Centraal

Blok 1

7x2

Werkcollege

TFI Verzekeringen - WC

6116TFICWC

Centraal

Blok 1

7x2

Toets

TFI Fiscaal, pensioen en

schriftelijk

verzekeren - TS

6116TFI1TS

50

Centraal

Blok 1

H in blok 2

2

Werkcollege

TFI Lenen - WC

6116TFIDWC

Centraal

Blok 1

7x2

Werkcollege

TFI Financiële producten - WC

6116TFIEWC

Centraal

Blok 1

7x2

Toets

TFI Lenen en fin. Producten -

schriftelijk

TS

2. Grootstedelijke problematiek
inclusief wonen en welzijn

Werkcollege
Opdracht

GPI Grootsted. Problem. - WC
GPI Grootsted. Problem. - OP

3. Gepreksvaardigheden
GVH Gespreksvaardigheden -

Training

TR

Presentatie

GVH Gespreksvaardigheden PE

4. Onderzoek omgeving
Werkcollege

OOG Onderzoek omgeving WC

6116TFI2TS

6100GPI_14

50

Centraal

6114GPI_OP

6100GVH_14

100

100

Werkcollege

OOG Omgaan met geld - WC

6116OOGBWC

Portfolio

OOG Omgaan met geld - PO

6116OOG_PT

6100BPJ_14

2

Blok 1

7x2

Blok 1

H op afspraak

Decentraal

Blok 2

2 dagen

Blok 2

H op afspraak

6

6116OOGAWC
6116OOG_PA

Decentraal

Centraal

6114GVH_PE

OOG Onderzoek omgeving - PA

Blok 1

H in blok 2

3

6114GVH_TR

6100OOG_16

Centraal

3

6114GPI_WC

Paper

5. Boot-project (leerwerkplaats)

NB

Studiegidsnr

Centraal
50

Decentraal
Centraal

50

Decentraal

Blok 2

7x2

Blok 2

H op afspraak
Blok 2

7x2

Blok 2

H op afspraak

10

Werkcollege

BPJ Introductie op BOOT

6114BPJFWC

Centraal

Blok 1

Project

BPJ BOOT-project

6114BPJ_PJ

Decentraal

Blok 2

Opdracht

BPJ BOOT-project

6114BPJ_OP

100

Decentraal

7x2
in

overleg

Blok 2

H op afspraak

De codering in SIS is leidend. Aan bovenstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
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Onderwijsroostering MFAO
Blok 1

Blok 2

TFI - Fiscaal

Onderzoek omgeving

TFI - Pensioenen

Gespreksvaardigheden

TFI - Verzekeringen
TFI - Lenen

TFI – Financiële producten
Grootstedelijke problematiek incl. wonen/welzijn
OOG – Omgaan met geld
Introductie op BOOT

BOOT-project

Toetsroostering MFAO
Blok 1

Blok 2

Fiscaal, Pensioen en Verzekeren

Toets blok 1; H blok 2

Omgaan met geld

Portfolio

Lenen en Financiële producten

Toets blok 1; H blok 2

Gespreksvaardigheden

Toets blok 2; H op afspraak

Grootstedelijke problematiek

Toets blok 1; H op afspraak

Introductie op BOOT

nvt

BOOT-project

Toets blok 2; H op afspraak

incl. wonen/welzijn

NB

Onderzoek omgeving

De door de opleiding gepubliceerde onderwijs- en toetsroosters zijn leidend. Aan bovenstaande tabellen kunnen geen

rechten worden ontleend.
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Beschrijving onderwijseenheden
Afkortingen toetsvormen:

Assessment = AS
Paper = PA

Portfolio = PT

Presentatie = PE
Product = PD

Schriftelijke toets = TS

Mondelinge toets = TM
1

Naam Onderwijseenheid / module

Tentamen Financieel / Fiscaal / blok 1

3

Omschrijving

De student maakt kennis met de financiële vakgebieden verzekeren, be-

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

lastingen, pensioenen, sparen om daarmee over schuldhulp en budgetteringsvraagstukken te kunnen adviseren.

WC 1: Inleiding in het belastingrecht en raamwerk Wet IB

WC 2: belastbaar loon en periodieke uitkeringen en verstrekkingen
WC 3: belastbaar inkomen uit de eigen woning
WC 4: box 2 en 3

WC 5: toeslagen, heffingskortingen en persoonsgebonden aftrek
WC 6: workshop aangifte IB
WC 7: tentamentraining

4

Werkvorm

5

Toetsing en weging

Toetsing: TS en weging: 50%

6

Aantal EC’s

8

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Theorieboek Inkomstenbelasting (druk nader te bepalen)

9

Leerdoelen/competenties

- De student kan voorlichting geven op het gebied van verzekeren,

7

Aantal contacturen
ratuur en ander studiemateriaal

Werkcollege

7x2
Werkboek Inkomstenbelasting (druk nader te bepalen)

belastingen, pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen financiële kennis te bezitten om in staat te zijn over

11

Bijzonderheden

Excursie naar Euronext Amsterdam

1

Naam Onderwijseenheid / module

Tentamen Financieel / Pensioenen / blok 1

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

3

Omschrijving

financiële vraagstukken te adviseren.

De student maakt kennis met de financiële vakgebieden verzekeren, be-

lastingen, pensioenen, sparen om daarmee over schuldhulp en budgetteringsvraagstukken te kunnen adviseren.
WC 1: Inleiding

WC 2: Pensioentoezeggingen

WC 3: Pensioenwetgeving

WC 4: Gevolgen voor pensioen bij life events

WC 5: Pensioencommunicatie en ondersteuning

WC 6: Financiering en resultaten van het pensioen
WC 7: Diverse onderwerpen en evaluatie
4

Werkvorm

Werkcollege

6

Aantal EC’s

8

7

Aantal contacturen

7x2

5

Toetsing en weging

Toetsing: TS en weging: 50%

Minorhandleiding MFAO, FBE Minor Financieel Advies en Ondersteuning, semester 1 2020-2021

6

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Diverse readers; worden online beschikbaar gesteld

9

Leerdoelen/competenties

- De student kan voorlichting geven op het gebied van verzekeren,

ratuur en ander studiemateriaal

belastingen, pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen financiële kennis te bezitten om in staat te zijn over

11

Bijzonderheden

Excursie naar Euronext Amsterdam

1

Naam Onderwijseenheid / module

Tentamen Financieel / Verzekeren / blok 1

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

3

Omschrijving

financiële vraagstukken te adviseren.

De student maakt kennis met de financiële vakgebieden verzekeren, be-

lastingen, pensioenen, sparen om daarmee over schuldhulp en budgetteringsvraagstukken te kunnen adviseren.
WC 1: Inleiding verzekeringsrecht

WC 2: Vervolg verzekeringsrecht
WC 3: Aansprakelijkheid

WC 4: Particuliere verzekeringen

WC 5: Levensverzekeringen

WC 6: Ondernemersrisico’s

WC 7: WFT, toezicht en evaluatie

4

Werkvorm

Werkcollege

5

Toetsing en weging

Toetsing: TS en weging: 50%

7

Aantal contacturen

7x2

6
8
9

Aantal EC’s

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal
Leerdoelen/competenties

8

Diverse readers; worden online beschikbaar gesteld
- De student kan voorlichting geven op het gebied van verzekeren,

belastingen, pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen financiële kennis te bezitten om in staat te zijn over fi-

11

Bijzonderheden

Excursie naar Euronext Amsterdam

nanciële vraagstukken te adviseren.

1

Naam Onderwijseenheid / module

Tentamen Financieel / Lenen / blok 1

3

Omschrijving

De student maakt kennis met de financiële vakgebieden verzekeren, be-

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

lastingen, pensioenen, sparen om daarmee over schuldhulp en budgetteringsvraagstukken te kunnen adviseren.

WC 1: De functie van een bancaire instelling / de functie van geld.
WC 2: Leenvormen
WC 3: BKR

WC 4: Zakelijke dienstverlening
WC 5: Schuldsanering

WC 6: Uitwerken van schuldproblematiek binnen een gezin
WC 7: Herhaling

4

Werkvorm

5

Toetsing en weging

Werkcollege

Toetsing: TS en weging: 50%

6

Aantal EC’s

8
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7

Aantal contacturen

7x2

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Diverse readers; worden online beschikbaar gesteld

9

Leerdoelen/competenties

- De student kan voorlichting geven op het gebied van verzekeren,

ratuur en ander studiemateriaal

belastingen, pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen financiële kennis te bezitten om in staat te zijn over

11

Bijzonderheden

Excursie naar Euronext Amsterdam

1

Naam Onderwijseenheid / module

Tentamen Financieel / Financiële producten / blok 1

3

Omschrijving

De student maakt kennis met de financiële vakgebieden verzekeren, be-

2

Studiegidsnummer

financiële vraagstukken te adviseren.

Zie toetsprogramma

lastingen, pensioenen, sparen om daarmee over schuldhulp en budgetteringsvraagstukken te kunnen adviseren.

WC 1: Deposito Garantie stelsel / Interventiewet / functie en organisatie
van een bank

WC 2: Contractual relations with a bank. different product groups within a
local Retail environment.

WC 3: Cliënten / Leidraad zorgvuldig adviseren / Wft 4:23 & 4:24
profielen

WC 4: Kapitaalmarkten, Asset categorieën

WC 5: Individuele risico’s, VAR, portfolio theorieën
WC 6: Invulling van een effectenportefeuille
WC 7: Herhaling
NB

In een enkele week wordt een gastcollege ingepland

4

Werkvorm

5

Toetsing en weging

Toetsing: TS en weging: 50%

6

Aantal EC’s

8

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Theorieboek Inkomstenbelasting (druk nader te bepalen)

9

Leerdoelen/competenties

7

Aantal contacturen
ratuur en ander studiemateriaal

Werkcollege

7x2
Werkboek Inkomstenbelasting (druk nader te bepalen)
Diverse readers; worden online beschikbaar gesteld

- De student kan voorlichting geven op het gebied van verzekeren,

belastingen, pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen financiële kennis te bezitten om in staat te zijn over fi-

11

Bijzonderheden

Excursie naar Euronext Amsterdam

nanciële vraagstukken te adviseren.
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1

Naam Onderwijseenheid / module

Grootstedelijke problematiek Inclusief wonen en welzijn / blok 1

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

3

Omschrijving

De minor richt zich op particuliere advisering. Kennis van de omstandig-

heden waarin de klanten wonen alsmede de maatschappelijke omstandigheden zijn hierbij van belang.
WC 1: Introductie

WC 2: Verkenning armoede en schulden

WC 3: Invloed van schaarste en schuldhulpverlening
WC 4: Participatiewet

WC 5: Niet (meer) werken

WC 6: Inkomensaanvullende voorzieningen
WC 7: Afsluiting (oefening)

4

Werkvorm

Werkcollege

5

Toetsing en weging

Toetsing: PD en weging: 100%

7

Aantal contacturen

7x2

ratuur en ander studiemateriaal

website beschikbaar worden gesteld

6
8

9

Aantal EC’s

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Leerdoelen/competenties

3

Readers en ander materiaal die in de lessen worden uitgedeeld of via de
Artikelen over de thematiek van de hoorcolleges
Na bestudering en verwerking van de theorie kan de student:
-

Uitleggen wat de recente ontwikkelingen er op zowel macro als me-

soniveau zijn binnen de maatschappelijke sector rond de onderwer-

pen: armoede, werk en inkomen, wonen en (psychosociale) gezondheid.
-

Uitleggen welke uitwerking deze ontwikkelingen hebben op de leefbaarheid van bewoners van grote steden. Welke problematieken er

spelen en welke instellingen hierop inspelen.
-

De sociale kaart uitleggen en toepassen, de student kan klanten verwijzen naar de juiste instellingen.

In een presentatie of assessment vorm bovenstaande kennis toelichten en
toepassen aan de hand van casuïstiek.
10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen kennis te hebben van de sociaalgeografische omgeving

1

Naam Onderwijseenheid / module

Gepreksvaardigheden / blok 2

3

Omschrijving

De student wordt getraind in mondelinge gespreksvaardigheden.

4

Werkvorm

Training

5

Toetsing en weging

Toetsing: mondeling tentamen

6

Aantal EC’s

3

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

Materiaal wordt in de colleges uitgedeeld of online ter beschikking ge-

9

Leerdoelen/competenties

1. Actief luisteren, samenvatten en doorvragen;

2

7

Studiegidsnummer

Aantal contacturen
ratuur en ander studiemateriaal

van de te adviseren klanten.

Zie toetsprogramma

14 uur verdeeld over twee dagen
steld.

2. Aanpassen van vraagstelling (open/gesloten, suggestief etc.) aan situatie:

3. Herkennen en benoemen van de non-verbale signalen van gesprekspartner(s);

4. Het laten zien van de vaardigheden empathisch reageren en metacommunicatie;

5. Het aanpassen van non-verbaal gedrag aan de situatie;
6. Het omgaan met weerstand.
10

Relatie met beroepspraktijk

Gespreksvaardigheden richt zich op de volgende beroepshandelingen:
1. Het voeren van professionele tweegesprekken met behulp van
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communicatiemodellen en -technieken;

2. Het voeren van gesprekken zoals: intakegesprek (exploratie van
behoeften) en probleemoplossend gesprek;

3. De kern van een probleem of vraag naar boven zien te krijgen, door het
stellen van vragen en het tonen van sensitief gedrag;

4. N.a.v. een vraag of probleem van een cliënt doelgericht een tweegesprek voeren, met aandacht voor de rollen, emoties, cultuur en
verantwoordelijkheden van betrokkene(n).

1

Naam Onderwijseenheid / module

Onderzoek omgeving / module Onderzoek omgeving / blok 2

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

3

Omschrijving

De student kan als binnen het werkgebied van financieel ondersteuner en
adviseur een eenvoudig onderzoek vormgeven, uitvoeren en rapporteren
met financieel gedrag als basisuitgangspunt.
WC 1: Onderzoekcyclus

WC 2: Opstellen van een probleemstelling
WC 3: Diverse vormen van onderzoek
WC 4: Desk en field research

WC 5: Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
WC 6: Opzet van kwantitatief onderzoek
WC 7: Presenteren van onderzoek
4

Werkvorm

Werkcollege

5

Toetsing en weging

Toetsing: PA en weging: 50%

6

Aantal EC’s

6

8

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen lite-

‘Onderzoek doen in het HBO’ vier delen:

7

Aantal contacturen
ratuur en ander studiemateriaal

7x2
- Onderzoek voorbereiden

- Onderzoeken uitvoeren

- Onderzoek analyseren
9

Leerdoelen/competenties

- Onderzoek presenteren

- De student kan vanuit het beroepsprofiel het nut van het doen van

onderzoek in samenhang tot andere activiteiten tijdens deze minor
onderbouwen

- De student weet het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief
onderzoek

- De student kan een beschrijving geven van de stad als onderzoeksgebied naar geldgedrag van jongeren

- De student kan een onderzoeksvoorstel schrijven met daarin helder
afgebakende hoofd en deelvragen

- De student kan een enquête afnemen en verwerken

- De student kan op basis van kruistabellen een analyse maken van de
onderzoeksgegevens en hier vervolgens conclusies over formuleren

10

Relatie met beroepspraktijk

Studenten dienen over een onderzoekende houding binnen de context

12

Bijzonderheden

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een door het lectoraat aan-

van de vraagstukken van de klanten te hebben.

geleverde enquête die af word genomen bij mbo-scholieren waar tevens
een training omgaan met geld aan wordt gegeven.
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1

Naam Onderwijseenheid / module

Onderzoek omgeving / module Omgaan met geld / blok 2

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

4

Werkvorm

3

Omschrijving

De student kan als binnen het werkgebied van financieel ondersteuner
adviseren hoe om te gaan met geld.

Werkcollege met opdrachten waarover uiteindelijk een portfolio moet
worden ingeleverd.

WC 1: Gedrag wetenschappelijk verklaard
WC 2: De gedragswetenschappen
WC 3: Financieel gedrag

WC 4: De huidige consument en financiële burger
WC 5: Hoe geef je financieel advies
WC 6: Casus gezin
WC 7: Casus gezin
5

Toetsing en weging

Toetsing: PT en weging: 100%

7

Aantal contacturen

7x2

6
8
9

Aantal EC’s

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal
Leerdoelen/competenties

6

Twee syllabi Omgaan met geld; verkrijgbaar via de docent.
Studenten verkrijgen inzicht in de wetenschappelijke disciplines die het
menselijk gedrag in het algemeen en financieel gedrag in het bijzonder
verklaren. Daarnaast wordt gekeken naar de huidige financiële situatie

10

Relatie met beroepspraktijk

waarin Nederlandse huishoudens zich bevinden.

Studenten dienen kennis te hebben van bestedingspatronen teneinde te
kunnen adviseren over de wijze van omgaan met geld.

1

Naam Onderwijseenheid / module

BOOT-project (leerwerkplaats) of andere organisatie / blok 2

3

Omschrijving

In de praktijk bezig zijn om voorlichting te geven dan wel een traject te

2

Studiegidsnummer

Zie toetsprogramma

ontwikkelen dat een bijdrage levert aan een permanente wijze van infor-

matieoverdracht op de gebieden van verzekeren, lenen, sparen, fiscaliteit
en pensioenen
4

Werkvorm

Project uit te voeren op een BOOT- of OBA-locatie of bij andere

5

Toetsing en weging

Toetsing: PD en weging: 100%

6

Aantal EC’s

10

7

Aantal contacturen

In overleg

8
9

Studiemateriaal / verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal
Leerdoelen/competenties

organisatie

Artikelen die verband houden met de hoorcolleges
- De student kan voorlichting geven, zowel individueel als aan groepen,

op het gebied van verzekeren, belastingen, pensioenen, sparen, lenen,
schuldhulp en budgetteren

- De student kan advies geven op het gebied van verzekeren, belastingen,
pensioenen, sparen, lenen, schuldhulp en budgetteren

- De student kan een adviesgesprek voeren met menen uit verschillende
bevolkingsgroepen

- De student kan zijn of haar werkzaamheden plaatsen in zowel de
10

Relatie met beroepspraktijk

beroepscontext als in die van de stad als werkgebied

Studenten gaan in live-situaties klant- en adviesgesprekken voeren.
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