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Ons aanbod MasterCourses in 2017 
Het Fiscaal Economisch Instituut BV in 2017 
 
Voor een compleet en actueel overzicht kunt u ook terecht op onze website  www.feibv.nl  
 

MC Vastgoed Fiscaal 2017 

De cursus richt zich tot degenen die bedrijfsmatig actief zijn in onroerend goed en meer willen weten 
over de fiscale aspecten daarvan. De opleidingsduur is van 9 januari 2017 tot en met 8 mei 2017, 
wekelijks op maandag. Hierna volgt het schrijven van een verhandeling en een examen in september 
2017. Certificaatuitreiking vindt plaats in oktober 2017.  
 
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u hier. 
 

MC Financiële Planning 2017 

Deze opleiding richt zich tot financiële adviseurs, zoals accountants, belastingadviseurs, 
hypotheekadviseurs, private bankers en pensioenadviseurs om hun kennis te verbreden en te 
verdiepen ten aanzien van financiële planning. Uitgangspunt van deze MasterCourse is integrale 
financiële advisering. Hierdoor is de opleiding ook zeer geschikt voor financiële adviseurs die hun 
cliënten integraal willen adviseren, zonder daarbij als financiële planner actief te zijn. De 
opleidingsduur is van 19 januari 2017 tot en met 2 november 2017, wekelijks op donderdag. 
Certificaatuitreiking vindt plaats op 23 november 2017. 
 
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u hier . 
 

MC Human Resources and Global Mobility 2017 

Deze MasterCourse is bedoeld voor HR managers van organisaties die voor hun economische groei en 
toekomst steeds meer afhankelijk zijn van het buitenland. Daarmee heeft de functie van HR manager 
een internationale dimensie gekregen met juridische, sociale, financiële en culturele kaders die van 
invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden. 
De MasterCourse wordt aangeboden met online zelfstudiesessies en 8 colleges aan de Erasmus 
Universiteit. De colleges starten op 10 januari 2017 en worden gehouden op dinsdag eens in de 5 
weken, elk voorafgegaan door een online sessie. Het laatste college vindt in november 2017 plaats. 
Hierna volgt het schrijven van een verhandeling en een examen in januari 2018. Certificaatuitreiking 
vindt plaats in februari 2018. 
Deze MasterCourse wordt gegeven in het Engels. 
 
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u hier . 
 
Algemene inlichtingen: 
Mevrouw Astrid Hamers:             010 - 408 1491 of hamers@ese.eur.nl  
Mevrouw Angelique Lieverst:     010 - 408 1486 of lieverst@ese.eur.nl  
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