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“Fiscaliteit kent
voor mij geen
grenzen.”

“Belastingen zijn er altijd en
zullen er altijd zijn, of het nu
goed gaat met de economie
of slecht.”
Prof. Sigrid Hemels, hoogleraar Fiscaal recht
Is deze studie iets voor jou?

M

et de belastingopbrengsten financiert
de overheid het grootste gedeelte van
de publieke voorzieningen, bijvoorbeeld
veiligheid, mobiliteit, onderwijs en zorg. Belas
tingen spelen daarom een belangrijke rol in de
samenleving.
Uniek in Nederland
Je volgt onderwijs in de vorm van het Probleem
Gestuurd Leren. In kleine onderwijsgroepen
van tien studenten ga je problemen bespreken,
analyseren en uitwerken onder begeleiding
van een tutor. Hier werk je aan jouw juridische
kennis, maar doe je ook sociale vaardigheden op.
Daarnaast bestaat de opleiding uit acht blokken.
Per blok volg je één vak. Zo kun je maximaal
aandacht besteden aan elk vak. En: je gaat
studeren in de wereldstad Rotterdam!
Pre Academic Programme & MyFuture
Om je goed voor te bereiden op je studie kun je
meedoen aan het Pre Academic Programme in
augustus. Tijdens vier intensieve trainingsdagen
leer je jezelf doelen stellen en ontmoet je jouw
medestudenten. Ook kan je naast je studie
deelnemen aan het programma MyFuture. Door
mee te doen aan workshops ga je aan de slag
met jouw persoonlijke ontwikkeling. Denk aan
belangrijke vaardigheden als samenwerken,
presenteren en plannen. Zo werk je al tijdens je
studie aan een succesvolle eerste stap naar de
arbeidsmarkt.

Carrièremogelijkheden
Het toekomstperspectief van een fiscalist is
uitstekend. Afgestudeerde fiscalisten vinden
snel een baan op niveau. Onze alumni
zijn vaak werkzaam bij één van de grote
belastingadvieskantoren, bij de Belastingdienst,
het Ministerie van Financiën, de rechterlijke
macht of wetenschappelijke instellingen.
Toelatingseisen
Je kunt instromen met alle vwo-profielen. Dat
geldt ook voor een propedeuse (of einddiploma)
van een erkende hbo-opleiding. Meld je aan
vóór de deadline van 1 mei 2020 via Studielink!
Double Degree
Heb je een 7.0 of hoger gemiddeld op je
eindlijst vwo? Dan kun je ook kiezen voor een
dubbelstudie:
•	Double Degree in Recht & Bedrijfskunde
•	Dubbele bachelor en master in Economie &
Recht
Deze programma’s bestaan alleen in Rotterdam.
In zes jaar tijd rond je twee masteropleidingen
af. Alléén voor aanpakkers met hoge cijfers. Je
wordt professional in twee vakgebieden en je
onderscheidt jezelf door jouw dubbele titel op de
arbeidsmarkt.

Onderwijsprogramma Fiscaal Recht
Programma bachelorjaar 1
Blok

Vaknaam

EC

1

Inleiding rechtswetenschap

7

2

Inleiding staats- en bestuursrecht

7

3

Inleiding strafrecht

7

4

Inleiding privaatrecht

7

5

Rechtsgeschiedenis

7

6

Introduction to International and European Union Law

7

7

Inleiding fiscaal recht

7

8

Rechtssociologie

6

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten I (schrijfvaardigheid)

5

Programma bachelorjaar 2
Blok

Vaknaam

EC

1

Verbintenissenrecht

7

2

Goederen- en insolventierecht

7

3

Inkomstenbelasting

7

4

Heffingen lokale overheden

7

5

Openbare financiën

7

6

Ondernemingsrecht

7

7

Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen

7

8

Omzetbelasting

7

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten II (argumentatievaardigheden)

4

Programma bachelorjaar 3
Blok

Vaknaam

EC

1 en 2

Minor

15

3

Winst

7

4

Vennootschapsbelasting

7

5

Bestuursrecht

7

6

Formeel belastingrecht

7

7

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten III (onderzoeksvaardigheden)

10

8

Internationaal en Europees belastingrecht

7

EC = European Credit, dit staat voor het aantal studiepunten.

