Opleiding
Financial controller (FCr)
Post HBO
Deze unieke opleiding leidt de finance professional op tot financial controller! De financial controller is dé spil in het web, ook
al wordt dat vaak anders beleefd. De financial controller zorgt voor de (financiële) structuur, is verantwoordelijk voor de juiste
verantwoording zowel in- als externe en is verantwoordelijk voor de verschillende belastingaangiften, denk hierbij aan BTW,
VPB etc. Binnen deze opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de profit als het non-profit speelveld.
De ervaren controller zal deze opleiding ervaren als een diepgaande update en aanscherping van diens kennis, kunde en vaardigheden. Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie
worden gelegd met het wetenschappelijk kader.

PROGRAMMA

DOELGROEP

RESULTAAT

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

•
•
•
•
•
•
•
•

Waardevolle adviseur en sparringspartner van en voor business control, de accountant en de financiële administratie
Inhoudelijk sterk op alle aspecten van financial control
Kent op hoofdlijnen de vak-inhoudelijkheid van business control
Aanscherping vaardigheidsaspecten
Verdieping specifieke aspecten binnen profit en non-profit
Het opbouwen van waardevolle relaties met andere financials
Onderdeel van een leven lang ontwikkelen
Door het leggen van een relatie met het wetenschappelijk kader resulteert dit in een breder overall inzicht

•
•
•

Finance professionals, controllers, administrateurs
HBO-diploma + 2 jaar werkervaring
MBA-diploma + 4 jaar werkervaring

Financial control

Business control (op hoofdlijnen)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning & Control cyclus
Budgettering
Opstellen balansdossier
Extern verslaggeving volgens BW2 titel 9 & RJ 640
Administratieve organisatie/interne controle
Managen van investeringen
Analyse financiële structuur

Financiële cijfers en kengetallen
Risicomanagement
Projectcontrol
Kostprijzen
Investeringsselectie
BI (monitoren van de business)
Datamining
Strategie
Corporate governance

Vaardigheden

Varia

•
•
•
•

•
•

Communicatie (mondeling en schriftelijk)
Advisering en draagvlak creëren
Presenteren
Ethiek

•
•
•
•

Rol van de controller
Relevante fiscaliteit, waaronder omzetbelasting en
vennootschapsbelasting
Human resource management
Verandermanagement
Organisatiediagnose
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
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STUDIEWIJZE

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart.
Tijdens de opleiding wordt een paper gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een eindscriptie.
Eindscriptie
Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie van de deelnemer. Dit vraagstuk moet meerdere raakvlakken
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit te voeren onderzoek dient beantwoording van het
vraagstuk te zijn in de vorm van een adviesnotitie.
De deelnemer wordt begeleid in dit traject. De eindscriptie wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van
het eindcijfer van de opleiding.
Paper
Ten tijde van de opleiding dient een paper gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van
control. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging
plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de 'opbrengst' van de opleiding. Tevens wordt de paper beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.
Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de paper en eindscriptie, geeft recht
op het diploma ‘Financial controller’ van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'FCr' te voeren.

BORGING

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie
vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.
De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken
over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik
maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daar naast ook
een stok achter de deur.
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