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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt de studiegids voor het studiejaar 2019-2020 van de postgraduate opleiding 
tot controller (EMFC/RC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De opleiding leidt op tot 
Executive Master in Finance and Control (EMFC). De wetenschappelijke graad MSc 
wordt bij het met succes afronden van de opleiding toegekend door de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Met het succesvol afronden van de opleiding voldoet de student aan de 
eisen om zich te laten inschrijven in het Register van de Vereniging van Register 
Controllers (VRC). De Vrije Universiteit Amsterdam draagt zorg voor de inschrijving. Na 
acceptatie van de inschrijving door de VRC mag de afgestudeerde register controller het 
dienstmerk RC achter zijn naam voeren. 
 
De studiegids geeft inzicht in dat wat je als student gedurende de opleiding mag 
verwachten. Naast achtergrondinformatie over de opzet van het programma wordt de 
inhoud van de vakken kort omschreven. 
 
 
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht op de website van de opleiding: 
www.vucontrollersopleiding.nl of bij programmaleiding en secretariaat van de opleiding:  
 
 
Programmaleiding EMFC-opleiding, kamer 6A-92  
Prof.dr. Bert Steens RC 
 
 
 
Secretariaat EMFC-opleiding, kamer 6A-43 
Mw. Patty Faase / Dhr. Ewald Liebegut 
Tel.: 020 - 598 6035  
Fax: 020 - 598 6065 
E-Mail: controllers.sbe@vu.nl 
 
 
 
  

http://www.vucontrollersopleiding.nl/
mailto:controllers.sbe@vu.nl
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2. HET PROFIEL VAN DE ‘ALLROUND CONTROLLER’:  
 

VAN KENNIS EN COMPETENTIES NAAR EEN SAMENHANGEND PROFESSIONEEL 
ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 

 
De ‘Allround Controller’ is degene die als lid van het managementteam op hoog niveau 
in de organisatie de financieel-economische en financieel-administratieve functie vervult. 
De kern van die functie is ‘het bewaken van en het actief bijdragen aan de economische 
levensvatbaarheid van de organisatie.’ Meer specifiek betekent dit dat de controller moet 
worden toegerust met kennis, inzicht en vaardigheden om: 

• de eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een betrouwbare interne en 
externe informatievoorziening van organisaties (Reporting & Control); 

• de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de economische rationaliteit van 
de beslissingen die in de organisatie worden genomen(Finance & Control); 

• een proactieve en ondersteunende rol te kunnen vervullen in de ontwikkeling, 
executie, implementatie en voortgangsbewaking van operationeel en strategisch 
beleid (Strategy & Control). 

 
Deze drie kerntaken onderscheiden zich naar de werkzaamheden waar controllers in  de 
praktijk de verantwoordelijkheid voor dragen. Kerntaken en werkzaamheden liggen ten 
grondslag aan de profilering die in de opleiding is aangebracht en vormen de basis voor 
de keuze die de opleiding maakt ten aanzien van de indeling en samenhang van het 
programma.  
 
Om invulling te kunnen geven aan de kerntaken is een gedegen kennis van de 
vakgebieden, die op het eigen werkterrein van invloed zijn, een basisvoorwaarde. 
Kennis van het eigen vakgebied betreft bovenal inhoudelijke kennis op het terrein van de 
management accounting (inclusief strategic cost management), management control, 
investment appraisal & business valuation, financial reporting & analysis, corporate 
finance, risk management en information, technology & control1. In combinatie met een 
kritisch analytische houding is de ‘allround controller’ bij uitstek de expert op deze 
terreinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Information, technology & control is een nieuw vak dat de kennis van de vakgebieden 
Accounting Information Systems, Internal Control en Information Management bespreekt vanuit 
een end-to-end bedrijfsperspectief en uitgaande van technologische ontwikkelingen rond 
bijvoorbeeld robotisering en machine learning. 
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De EMFC-opleiding van de VU integreert de disciplines van AIS, IM en IC in een nieuw vak 
genaamd I,T&C. Dit borgt dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke 
disciplines invulling wordt gegeven vanuit de moderne bedrijfsomgeving. Zo wordt data 
governance zowel ten behoeve van de toepassingen van big data en small data, behandeld 
voor IT- en data-infrastructuren op basis van onder meer data lakes en meer traditionele 
relationele data bases;  wordt t.a.v. end-to-end finance processen ingegaan op de processen 
die door robots (kunnen) worden uitgevoerd en hoe de oorspronkelijke controls in dat geval 
moeten worden aangepast (verwijderd, veranderd en aangevuld) en waar mogelijk kunnen 
worden ingevuld door middel van AI en machine learning; en wordt ingegaan op de invloeden 
van bijvoorbeeld continuous accounting, blockchain technologie en dispersed/distributed 
ledgers. 

 
 
Vakkennis op het eigen terrein is echter niet voldoende. Zo veronderstelt het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de economische rationaliteit van de beslissingen die in de 
organisatie worden genomen, kennis van de aan die beslissingen ten grondslag 
liggende vraagstukken. Het betreft hier kennis van vraagstukken die niet tot het eigen 
vakgebied behoren, maar waarover de allround controller zich vanuit zijn specifieke 
functie een oordeel moet kunnen vormen. Hiertoe behoren vakgebieden als strategy, 
law & governance, corporate tax law, en treasury management. Een communicatieve en 
sociaal vaardige houding is hierbij noodzakelijk om het contact tussen controller en 
beslissingsverantwoordelijke productief te laten zijn. 
 
Naast kennis vraagt beslissingsondersteuning van de allround controller vaardigheden in 
het omgaan met en kunnen duiden van steeds omvangrijkere, meer pluriforme, meer 
veranderlijke databronnen. Het ontlenen van intelligentie aan gestructureerde en 
ongestructureerde, interne en externe data vraagt om meer dan alleen data-analyse 
skills. Immers, beslissingsrelevante analyse van data veronderstelt dat afhankelijk van 
het vraagstuk, de controller in staat is om bijvoorbeeld te identificeren welke data 
moeten worden gebruikt, welke verbanden moeten worden onderzocht, welke 
analysemethode(n) het meest geschikt is (zijn). wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
de gegenereerde uitkomsten is en hoe de uitkomsten het best onder de aandacht 
kunnen worden gebracht ten behoeve van prestatiebeoordeling en besluitvorming. 
 

De EMFC-opleiding van de VU integreert data analytics met business intelligence en traint 
studenten in het toepassen van descriptive, explanatory, predictive en prescriptive analytics 
op data-rijke, aan de dagelijkse praktijk ontleende en dus complexe management control en 
management accounting vraagstukken. Al doende wordt geleerd hoe verklarende en 
voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen zijn op te stellen, hoe employee attrition en 
customer churn worden geschat en voorspeld en hoe evidence-based value trees worden 
samengesteld, gebruik makend van statistische modellering en principes van artificial 
intelligence. Voor het vak investment appraisal & business valuation wordt data analytics 
toegepast op vraagstukken rond forecasting van de invloeden van value drivers en 
optimalisatie van processen. 

 
 



 

© 2019 EMFC-opleiding VU Amsterdam 6 

Met het beschikbaar komen van al maar meer data wordt plan- en besluitvorming in 
concernorganisaties meer en meer fact-based en evidence-based. Vaardig zijn in het 
toepassen van de principes die ten grondslag liggen aan evidence-based practice hoort 
tot het dna van de controller. Centraal daarbij staat niet alleen het samenbrengen van 
actuele kennis, interne bedrijfsinformatie en professionele ervaring maar ook het 
voorkomen van onoordeelkundig gebruik van data. 
 

De EMFC-opleiding van VU verlangt van de student dat die gedurende de opleiding papers 
schrijft gebaseerd op een praktijkvraagstuk uit de eigen organisatie. De uitvoering van het 
praktijkonderzoek dat aan de paper ten grondslag ligt, moet evidence-based zijn om te borgen 
dat de evaluatie, de oplossing en/of het advies dat naar aanleiding van het onderzoek wordt 
gegeven zowel relevant is als deugt. Zo worden vakken die onderdeel uit maken van de 
clusters reporting & control en strategy & control gekoppeld aan praktijkpapers op 
onderwerpen als de effectiviteit van de controlfunctie, de betrouwbaarheid en kwaliteit van de 
informatievoorziening, en de executie van strategische initiatieven. Dit traint niet enkel de 
student in het evidence-based oplossen van vraagstukken uit de praktijk maar komt direct ook 
zijn/haar bedrijf ten goede. 

 
 
De kans is groot dat een controller gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd wordt 
met ethische dilemma’s. In het opleidingsprogramma wordt hier aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk en rollenspellen aandacht aan besteed. Zowel het creëren 
van bewustzijn voor ethische dilemma’s als het inzichtelijk maken hoe met ethische 
vraagstukken is om te gaan staat hierbij centraal. De VRC gedragscode vormt daarbij 
het richtsnoer.  
 
Samenhang van het programma 
Om de afgestudeerden in staat te stellen zich te positioneren binnen de beroepspraktijk 
heeft de postinitiële EMFC-opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam er voor 
gekozen zich te profileren als een EMFC-opleiding die specifiek gericht is op 
concernorganisaties. De opleiding richt zich daarmee op controllers werkzaam in 
concernorganisaties en consultants die concernorganisaties adviseren. Onder 
concernorganisaties verstaan wij grote, vaak internationaal werkzame ondernemingen 
die hun operaties hebben ondergebracht in concernonderdelen zoals divisies of 
business units. Ook worden economische samenwerkingsverbanden met vergelijkbare 
coördinatiekenmerken gerekend tot dit domein. 
 
Het argument voor deze keuze is dat in dergelijke organisaties doorgaans het breedst 
denkbare pallet aan financieel-economische vraagstukken aan de orde is. Controllers 
die deze vraagstukken goed beheersen zijn maximaal voorbereid op een positie als 
senior financial professional, waar dan ook. 
 
Het tegelijkertijd zelfstandig en onder gemeenschappelijke leiding functioneren van 
concernonderdelen betekent dat binnen een concern een besturingsdilemma bestaat: 
wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit dilemma wordt opgelost door afspraken te maken 
over verantwoordelijkheden van de concerntop enerzijds en de concernonderdelen 
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anderzijds. Dergelijke afspraken hebben betrekking op beleidsterreinen als strategie, 
organisatiestructuur, personeel, inkoop, financiering, planning & control, et cetera.  
 
Controllers werkzaam in concerns krijgen te maken met dit bestuursdilemma. Dit komt 
onder andere tot uitdrukking in de keuzes die het concern maakt ten aanzien van de 
aansturing- en verantwoordingsrelaties van controllers op concernonderdeelniveau: de 
hiërarchische relatie met het management van het concernonderdeel of de hiërarchische 
relatie met concerncontrol. Ook uit dit zich in het verschil in werkzaamheden op, de 
belangenbehartiging van en in het spanningsveld tussen de concerntop en het 
concernonderdeelniveau. Dit spanningsveld onderscheidt het werkveld van controllers 
werkzaam in concerns van andere controllers. 
 
De verschillen in werkzaamheden zoals die mede ten grondslag liggen aan de profilering 
die in de opleiding is aangebracht zijn tevens de basis voor de keuze die de opleiding 
maakt ten aanzien van de indeling en samenhang van het programma. Daartoe worden 
in de opleiding drie vakclusters onderscheiden: 

- reporting & control - gericht op een betrouwbare interne en externe financieel-
economische informatievoorziening; vakgebieden: financial reporting & analysis, 
risk management, law & governance en information, technology & control; 

- finance & control - gericht op het waarborgen van de economische rationaliteit 
van de beslissingen die in de organisatie worden genomen; vakgebieden: 
investment appraisal & business valuation, corporate tax law, corporate finance 
en treasury management; 

- strategy & control - gericht op de ontwikkeling, executie, implementatie en 
voortgangsbewaking van operationeel en strategisch beleid; vakgebieden: 
strategy, management accounting incl. strategic cost management/supply chain 
costing, management control en controllership. 

 
In samenhang met de vakclusters wordt aandacht besteed aan een drietal 
vaardigheden: data analytics & business intelligence, evidence-based management en 
de gesprekspartnerrol van de controller. 
 
Deze vakclusters weerspiegelen een indeling naar drie werkgebieden en de bijhorende 
hoofdthema’s van de ‘allround controller’. Ieder van de vakclusters heeft een eigen 
karakter en eigen samenhang. Afstemming tussen de clusters en van de vakken binnen 
een cluster borgt dat: 

- geconcentreerd aandacht is te vestigen op ieder van de werkgebieden van de 
controller en voort is te bouwen op de kennis en- kunde uit reeds afgeronde 
clusters en vakken; 

- in te spelen is op de in de loop van het curriculum toenemende werkervaring van 
de controller en de parallel daaraan afnemende gestructureerdheid en 
toenemende complexiteit van de vraagstukken waar hij of zij in de dagelijkse 
praktijk mee te maken krijgt.  
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De drie vakclusters hebben niet alleen gemeen dat zij een aanwijsbare plaats innemen 
in het overkoepelende profiel van de opleiding tot controller maar gezamenlijk eveneens 
de beroepsspecifieke kenmerken van de allround controller op een consistente wijze 
afdekken. Hierna wordt dieper ingegaan op de kenmerken van de clusters. 
 
Cluster Reporting & Control 
Het centrale thema in het cluster is de beheersing van financiële informatie en internal 
controls en de (externe) informatieverschaffing daarover. Dit alles vanuit het perspectief 
van de end-to-end bedrijfsprocessen en uitgaande van technologische ontwikkelingen 
op het vlak van bijvoorbeeld robotisering en machine learning. Binnen dit thema bestaat 
niet alleen een oriëntatie op de (concern)organisatie zelf, maar ook een nadrukkelijke 
oriëntatie op de externe omgeving waarin de (concern)organisatie opereert. Het gaat 
derhalve niet alleen om financiële informatie en internal controls gericht op beheersing 
(monitoring, sturing) binnen de eigen organisatie, maar ook om extern genormeerde 
informatieverschaffing naar derden over (a) financiële informatie als zodanig, en (b) de 
inbedding van risicomanagement en beheersingsprocessen in de organisatie. 
 
De vakonderdelen in dit cluster bevinden zich relatief sterk in het ‘expert knowledge’ 
domein. Daarbij is passend dat qua didactiek een gemengd leerconcept wordt 
gehanteerd waarbij een optimale wisselwerking wordt gezocht tussen (a) 
kennisoverdracht en (b) casegericht onderwijs. Bij het aspect kennisoverdracht (a) vindt 
een relatief sterke sturing plaats vanuit de docenten om de binnen deze vakken vereiste 
diepgang te vinden ten aanzien van vindplaatsen, inhoud en analyse. Bij de 
casegerichte onderdelen (b) neemt de afhankelijkheid van de docent flink af en ligt de 
nadruk op eigen ervaring, analyse en het verkennen van meerdere perspectieven 
(integratie van eigen ervaring met kennis). 
 
Cluster Finance & Control 
Het gemeenschappelijke thema van dit vakcluster is het  bevorderen van economische 
waardecreatie bij het nemen van beslissingen door middel van analyses van de 
financieel economische consequenties. De beslissingen hebben betrekking op:2 

- ondernemingsinitiatieven, zoals het overnemen van een onderneming, het 
lanceren van een nieuw product, het afstoten van een bedrijfsonderdeel en het 
doorvoeren van herstructureringsmaatregelen; 

- de financiering van de onderneming en van specifieke initiatieven (projecten), 
zoals het optimaliseren van de financieringsstructuur, het bepalen van de 
optimale financieringsinstrumenten en bijbehorende condities; 

- maatregelen die de balans van risico en rendement van operationele activiteiten, 
investeringen en financiering moeten bevorderen, zoals het beperken van of 
indekken tegen valuta- en renterisico’s die samenhangen met de keuze voor het 
starten van activiteiten in het buitenland. 

 

                                                 
2 Vanwege de significante fiscale consequenties van dergelijke beslissingen vormt het vak 
corporate tax law onderdeel van dit cluster. 
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Waardecreatie betekent het optimaliseren van rendement en risico’s binnen de eisen 
van wet- en regelgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarin komen vele 
deelbelangen bijeen. Het wegen van deelbelangen, het adviseren over te nemen 
beslissingen, het meten van het effect van beslissingen en het adviseren over eventuele 
bijsturing vormen het vak van de controller.3 
 
Een inhoudelijk kenmerk dat de vakken in dit vakcluster delen, wordt gevormd door het 
technische karakter van de aan deze vakken ten grondslag liggende economische 
concepten en de eis dat controllers die tot de doelgroep van de EMFC-opleiding 
behoren deze concepten goed in praktijk kunnen brengen. Voorbeelden van dergelijke 
concepten zijn: het kwantificeren van de economische waarde van een 
herstructureringsproject van een inherent verlieslatend concernonderdeel, het bepalen 
van de optimale financieringsstructuur van een onderneming en de bijbehorende 
gemiddeld gewogen vermogenskostenvoet voor het waarderen van deze onderneming, 
het bepalen van een waarde-range voor prijsonderhandelingen volgens diverse 
waarderingsmethoden, het bepalen van de exposure voor valuta- en renterisico’s en de 
consequenties van het hanteren van instrumenten om deze risico’s weg te nemen of te 
beperken, het bepalen van de belastbare winst van een onderneming met uiteenlopende 
posten die fiscaal anders dienen te worden behandeld dan commercieel, het 
kwantificeren van de waarde van een reële optie om een contract te flexibiliseren, et 
cetera. Vanwege het belang van deze concepten zijn de colleges gericht op het oefenen 
met deze concepten aan de hand van cases. Onderzoeksresultaten en literatuur worden 
aangewend om de concepten over te dragen en de toepassing ervan op de cases te 
bespiegelen. 
 
Oefening van individuele concepten door middel van cases met een probleemstelling die 
gericht is op alleen een individueel concept (‘subject matter-specific cases’) draagt bij 
aan de technische vaardigheden die nodig zijn voor de toepassing van dat concept. Het 
uitsluitend werken met deze vorm van oefening schiet echter te kort voor de complexiteit 
van de dagelijkse praktijk. In de dagelijkse praktijk is het herkennen van problemen en 
het komen tot een keuze van (een combinatie van) concepten vereist. Derhalve nemen 
de meer complexe en ongestructureerde cases op basis van aan de praktijk ontleende 
probleemstellingen en vraagstukken (dit zijn al dan niet gestileerde cases op basis van 
feitelijke gebeurtenissen en omstandigheden) in dit cluster de belangrijkste plaats in. 
 
Cluster Strategy & Control 
De vakken in het cluster Strategy & Control vertonen samenhang in het kader van 
strategierealisatie. Hierbij gaat het om de inrichting van stuursystemen om strategische 
doelstellingen te bereiken. Deze stuursystemen hebben te maken met twee 
kernprocessen, namelijk de strategy feedback en de strategy feed forward. Het kader 
voor strategierealisatie wordt gedefinieerd in het vak Strategy (van operationalisatie naar 
implementatie), terwijl op de instrumentatie van de stuurprocessen wordt ingegaan in het 

                                                 
3 Inhoudelijke, procedurele en procesmatige vaardigheden en condities die een controller 
daarvoor nodig heeft komen terug in de collegereeks controllership (CidP). 
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vak (Advanced) Management Control. Management Accounting en meer in het bijzonder 
het deelgebied strategic cost management gaat in op de onderbouwing van strategische 
initiatieven. 
 
Het vertrekpunt voor het cluster Strategy & Control is dat strategie wordt gerealiseerd 
door wat organisaties doen en niet zozeer door wat ze plannen. Daarmee wordt enige 
afstand genomen van de klassieke opvatting dat organisaties werken volgens het 
principe van Command & Control, dat ten grondslag ligt aan veel planning & control 
systemen. Aan de klassieke opvatting dat strategie tot stand komt door het maken van 
een plan om dit vervolgens gedisciplineerd te implementeren, wordt het evolutionaire 
perspectief toegevoegd, waarin strategierealisatie wordt gezien als het resultaat van een 
continu proces van evalueren, leren en bijsturen. In het vak Strategy worden deze beide 
perspectieven gecombineerd in een model dat de leidraad vormt voor dit college en voor 
het vak Advanced Management Control.  
 
Qua didactiek wordt in dit cluster een sterke nadruk  gelegd op case-gericht onderwijs, 
waarbij het vermogen om via logisch redeneren een situatie te doorgronden belangrijker 
is dan het vinden van de juiste oplossing. Sterker nog, binnen het cluster wordt ervan 
uitgegaan dat in veel situaties meerdere oplossingen denkbaar zijn. Dit stelt eisen aan 
de studenten op het gebied van analysevaardigheden, het expliciteren van aannames 
en het optreden als gesprekspartner van het management. Dit sluit ook aan op de 
werkelijkheid van de controller die in staat moet zijn om adequaat om te gaan met 
situaties waarin sprake is van onzekerheid en waarbij subjectieve afwegingen 
gecombineerd met een gedegen onderbouwing, een belangrijke rol spelen. 
 
Eindkwalificaties van de opleiding 
De ‘allround controller' is zowel ‘bedrijfseconomisch geweten' als ‘business partner’. 
Deze dubbelrol impliceert niet dat beide rollen per definitie worden toegewezen aan één 
individu, wel dat hoge prioriteit bij beide verantwoordelijkheden wordt gelegd, dat de 
controller gekwalificeerd is om deze verantwoordelijkheden vakinhoudelijk in te kunnen 
vullen en dat hij de vaardigheden bezit om zowel betrokken als onafhankelijk te 
opereren. Deze opleidingsdoelstelling is vertaald in de eindkwalificaties waarover de 
student na het afronden van de opleiding beschikt: 
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Bezit de vaardigheden om kennis te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te verwerken in 
oplossingen voor problemen met betrekking tot de interne en externe financieel-economische 
informatievoorziening, de prestatiemeting en –beoordeling en de beslissingsondersteuning in 
concernorganisaties. 

Heeft kennis en inzicht in de voor de ‘allround controller’ relevante onderdelen van de financieel-
economische en financieel-administratieve theorie en praktijk; Heeft kennis en inzicht in 
besluitvorming(processen) en beleidsvorming(processen) binnen concernorganisaties en de wijze 
waarop dit wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en bewaakt; Heeft kennis van en inzicht in de 
beleidsaspecten die zich op het terrein van de controller in concernorganisaties voordoen en is op 
basis daarvan in staat zich een oordeel te vormen over de betekenis en consequenties daarvan 
voor het uitoefenen van de functie van controller. 

Heeft de vaardigheden om fact- en evidence based en dus gebruik makende van de actuele stand 
van de kennis met betrekking tot de interne en externe financieel-economische 
informatievoorziening, de prestatiemeting en –beoordeling en de beslissingsondersteuning in 
concernorganisaties, zowel zelfstandig als in teamverband complexe, multi- en interdisciplinaire 
vraagstukken uit de voor controllers relevante concernpraktijk op te lossen en te reflecteren op de 
betekenis (bijdrage) en consequenties (geldigheid) daarvan voor de concernpraktijk dan wel voor 
het uitoefenen van de functie van controller. 

Bezit de vaardigheden om de te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en in oplossingen te 
verwerken informatie voor complexe, multi- en interdisciplinaire problemen uit de voor controllers 
relevante concernpraktijk schriftelijk en mondeling over te brengen aan belanghebbenden; i.c. ‘het 
zich ontwikkelen tot gesprekspartner van het management’. 

Bezit de vaardigheid om tot een eigen vanuit feiten onderbouwde mening te komen over 
concernvraagstukken rekening houdende met economische, maatschappelijke, milieutechnische en 
ethische belangen 

Heeft zich ontwikkeld tot een reflecterende professional: door open te staan voor overtuigingen 
(bias) die je in de weg zitten (over jezelf, over je rol of over je vak). door hulpbronnen te gebruiken in 
termen van werkwijzen, technieken, theorieën. door te sparren met anderen over je opdracht/werk. 
door samen met opdrachtgever en collega's reflecteren explicieter een onderdeel van je 
opdracht/werk te maken. door in je plan van aanpak op te nemen hoe je voor jezelf en voor je 
opdrachtgever reflectie inbouwt, zodat jij én de organisatie kunnen leren. 
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3. EEN ALOMVATTEND THEMA VOOR DE OPLEIDING 
 
Centraal in de typering van de ‘allround controller’ staat dat hij of zij niet alleen op basis 
van kennis de expert is op het eigen vakgebied, maar zich ook op basis van ervaring en 
intuïtie ontwikkeld heeft tot gesprekpartner van het management voor vraagstukken op 
andere dan zijn eigen vakgebied. De kennis van vakgebieden die niet tot het primaire 
aandachtsgebied van de controller behoren, moet de controller in staat stellen een 
inschatting te maken van de financieel-economische gevolgen van bepaalde 
ontwikkelingen of beslissingen voor de organisatie. Dat veronderstelt bovenal dat hij of 
zij de juiste vragen weet te stellen en daarmee de discussie objectiveert. 
 

 
Tot het stellen van de juiste vragen en het objectiveren van de discussie is de controller 
in staat als de bril waardoor hij/zij kijkt het mogelijk maakt problemen van symptomen en 
hoofd- van bijzaken te onderscheiden, als hij/zij begrip heeft voor de materie die ter 
discussie staat ofwel: als kijken overgaat in zien. Zien impliceert dat je door hebt waar 
het werkelijk om gaat – als je de complexiteit van politieke gevoeligheden en de 
onderlinge verbondenheid van gerelateerde vraagstukken weet te ontwarren; maar 
vooral ook als je een zekere sensitiviteit hebt ontwikkeld, een zeker reukvermogen voor 

IMPLICATIES VOOR OPLEIDING - KIEZEN

6

‘reukvermogen’ 
ontwikkelen – de 

juiste vragen 
kunnen stellen

Ingangsniveau: bedrijfservaring en 
academisch werk en denkniveau cruciaal

Aandachts-
gebied

controllers-
opleiding

‘objectiveren van 
discussies’- vragen 

juist kunnen 
beant-woorden

Ontwikkelen Leiderschapsvaardigheden; 
niet aan de opleiding

POSITIONERING CONTROLLER
Afhankelijk van persoonskenmerken en 

bedrijfsvraag
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wat er werkelijk in de organisatie speelt. Alleen dan kan de controller de ‘business 
partner’-rol in combinatie met de rol van ‘bedrijfseconomisch geweten’ op een 
doeltreffende wijze invullen. 
 
De crux voor een doeltreffende invulling van de functie van ‘allround controller’ is dus 
begrip: niet kijken naar wat er gaande is maar zien wat er gebeurt. Het thema voor de 
opleiding is daarmee:  
 

Van leren kijken naar leren zien 
 
De controller zal zich met de verworven kennis en inzichten ontwikkelen tot een 
gelijkwaardige gesprekspartner van het (senior) management. De eisen die vandaag de 
dag aan de controller worden gesteld en de bijdrage die de opleiding aan de 
ontwikkeling van de controllersfunctie levert, vormen daarmee de basis voor het 
ontwikkelde curriculum. 
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4. DIDACTISCHE UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 
 
In het thema van de opleiding ‘van leren kijken naar leren zien’ ligt besloten dat leren 
begint bij waarnemen. Waarnemen is echter niet waardevrij. Leren kijken behelst 
daarom vooraleerst los komen van de vastgeroeste patronen, vooroordelen en 
vooringenomenheid die mensen eigen zijn, maar die de responsieve controller van 
vandaag zich niet kan veroorloven. Leren kijken is je eigen vooringenomen werkelijkheid 
opzij zetten. Leren kijken is zonder vooroordeel open staan voor wat er zich in je 
omgeving afspeelt. Daarmee is het een voorwaarde om te begrijpen wat er gebeurt. 
Alleen dan mag je verwachten dat de acties die ondernomen worden het gewenste 
effect sorteren. Begrip is zien wat er werkelijk speelt. Begrip is daarmee niet alleen de 
brug tussen kijken en zien, maar ook tussen leren en effect sorteren. 
 
Van leren kijken naar leren zien is bovenal een leerproces. Het ontwikkelen van het 
vermogen tot ‘zien’, tot begrip staat derhalve centraal in de didactische vorm die voor de 
opleiding is gekozen. De kerngedachte achter de door de opleiding gekozen 
leermethode is dat leren altijd begint met de verkenning, bewustwording en activering 
van eigen voorkennis en het beeld dat men heeft op de eigen dagelijkse praktijk. Leren 
vindt dan plaats wanneer iemand in een voor hem betekenisvolle situatie frictie ervaart 
tussen de eigen voorkennis of eigen percepties en die van anderen en vervolgens 
gemotiveerd is die frictie op te lossen door doelgericht te leren, samen met 
medestudenten en docenten. Wij noemen dit participerend leren. Participerend leren is 
cumulatief. Leren wordt daarmee tot een ontdekkingstocht waarin je stap voor stap 
verder komt, stil staat bij wat je ontdekt en daarmee rekening houdt op je verdere tocht.  
 
Bij participerend leren staat het verhogen van het ‘vermogen om te leren’ centraal. Zoals 
gezegd vindt leren plaats wanneer iemand in een voor hem betekenisvolle situatie frictie 
ervaart tussen de eigen voorkennis en percepties en die van anderen en vervolgens 
gemotiveerd is die frictie samen met medestudenten en docenten op te lossen. Het gaat 
daarbij om het ontwikkelen van vaardigheden om een probleem vanuit andere 
perspectieven te beoordelen en het vermogen om samen te werken met anderen. 
 
De in de colleges te behandelen problematiek zal zich bij ieder concern op de een of 
andere wijze manifesteren. Het is voor de diepgang van de discussie van belang dat de 
student zich afvraagt op welke wijze en in welke mate de problematiek binnen de eigen 
organisatie speelt en hoe de organisatie daarop reageert dan wel daarop zou kunnen 
reageren.  
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5. OPZET VAN HET PROGRAMMA 
 
De verschillen in werkzaamheden waarmee controllers in de concernpraktijk te maken 
krijgen – Reporting & Control, Finance & Control en Strategy & Control – is terug te zien 
in de opzet van het programma (zie figuur hierna). Het curriculum is rekening houdende 
met een zo samenhangend mogelijke opbouw opgezet vanuit het idee dat de drie 
Clusters elkaar moeten ondersteunen. Het schema hierna vat het curriculum samen. De 
daarin genoemde vakken worden hierna ook wel aangeduid met de afkortingen en 
vakcodes (zoals aangegeven in bijlage 6 van deze studiegids). 
 

 
 
 
De opleiding start met het vak Controllership. Dit vak gaat over ‘de rol van de controller’. 
Hierbij wordt o.a. ingegaan op onderwerpen als ‘ethiek, integriteit en transparantie’ en de 
Gedragscode voor controllers zoals die is vastgesteld door de VRC. Ook wordt ingegaan 
op de financiële functie en meer in het bijzonder de rol van de controller in relatie tot 
corporate governance. 
 
Tot slot is een blok gewijd aan de vaardigheden die de controller moet hebben om 
effectief te kunnen zijn in de samenwerking binnen de financiële functie en met het 
lijnmanagement. In het laatste geval ligt de nadruk op de rol van gesprekspartner. Aan 
de orde komen gespreks- en interviewtechnieken en mondelinge en schriftelijke 
communicatie. De leidraad hierbij is telkens het werkveld van de controller, de complexe 
vaak multidisciplinaire vraagstukken waar hij/zij mee te maken heeft, de raakvlakken 
tussen ‘eigen’ vakgebieden en de vakgebieden waarover ‘geoordeeld’ wordt, de 
complexe samenhang tussen kennis en functioneren in concernverband, en de vereiste 

Basis:
•Controllership
•Management Control
•Financial Reporting & Analysis
•Law & Governance

Finance & Control:
•Investment Appraisal & Business 
Valuation

•Corporate Tax Law
•Corporate Finance
•Treasury Management

Strategy & Control:

Thesis

Jaar 1 Jaar 2

Reporting & Control:
•Data Analytics & Business Intelligence
•Management Accounting
•Risk Management
•Information, Technology & Control 

(comb AIS, IM en recente techn.ontw.)

Najaar

Voorjaar
SI-paper Strategic management perspective

Management control perspective
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vaardigheden.4 Samen met de andere vakken in het curriculum biedt dit de student een 
stevige basis voor de invulling van de rol van Allround Controller.  
 
Een korte omschrijving van de inhoud van de vakken is opgenomen in Hoofdstuk 6.  
 
In navolgende tabel is de opzet van het programma samengevat. In de course outlines 
wordt dieper ingegaan op de specifieke onderwerpen, het rooster en de literatuur. Deze 
worden bij de aanvang van het programma via Canvas (digitale leeromgeving) ter 
beschikking gesteld. 
  

                                                 
4 Om te borgen dat de student zich in de rol van gesprekspartner weet te ontwikkelen wordt voor 
dit onderwerp een leidraad gehanteerd die zich uitstrekt over de volle 2 jaar van de opleiding. De 
specifieke invulling die de opleiding hier aan geeft is zodanig van belang dat het in een apart 
Hoofdstuk 7 van deze studiegids nader wordt toegelicht. 
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Vakken 
Totaal 

ects 
Jaar 1 - September - December  
F&C 0 - Controllership - start seminar 

7,5 

F&C 0 - Controllership - Code of conduct VRC 
F&C 0 - Controllership 
S&C 1 - Management Control 
S&C2 - Paper Controllership-Management Control (individueel) 
S&C2 - Evidence based practice  
S&C2 - Paper Controllership-Management Control (presentatie/verdediging) 
R&C 1 - Financial Reporting & Analysis 3,0 
R&C 2 - Law & Goverance 2,5 
 13,0 
Jaar 1 - February - June   
F&C 0 - Controllership - Gedragscode pm 
S&C3 - Data Analytics & Business Intelligence 

4,0 S&C4 - Management Accounting 
S&C5 - Toepassing DA-MA (practicum) 
R&C3 - (Behavioral) Risk Management 

9,0 R&C4 - Information, Technology & Control 
R&C5 - Paper Information, Technology & Control (groep) 
  13,0 
Jaar 2 - September - December   
F&C1 - Corporate Finance 

9,5 
F&C2 - Investment Appraisal & Business Valuation 
F&C3 - Paper Valuation (duo’s) 
F&C3 - Paper Valuation (spreekuurcollege) 
F&C4 - Corporate Tax Law 
F&C5 - Treasury Management 3,5 
F&C6 - Toepassing Treasury Management (practicum) 
  13,0 
Jaar 2 - February – April   
S&C6 - Strategy (S) 

7,0 S&C7 - Advanced Management Control 
S&C8 - Integration paper AMC & S (groep) 
S&C9 - Integration paper AMC & S (presentatie en bestudering 6 andere papers 1,5 uur elk) 
  7,0 
Jaar 2 – April en verder   
Graduation project (introductie; identificeren en opstellen onderzoeksvoorstel)   
Graduation project (ontwikkelen research design aan de hand van opdrachten)   
Graduation project (tijdens writing conference voltooien van research paper (hfdst. 1-3))   
Graduation project (uitvoeren empirical research en opstellen rapport (thesis))   
Graduation project (verdedigen eigen thesis en vervullen gesprekspartnerrol)   
Graduation project totaal 16,0 
Totaal aantal ects 62,0 
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6. KORTE INHOUDSBESCHRIJVING VAKKEN EN OVERIGE ONDERDELEN PROGRAMMA5 
 
 
6.1 Controllership 
Het programma Controllership beoogt een aantal thema’s met elkaar te verbinden die 
een controller zich eigen moet maken om effectief te kunnen functioneren. In dit 
programma gaat het niet zozeer om het opdoen van vakinhoudelijke kennis, maar om 
het doorgronden van kennis en vaardigheden die een controller nodig heeft om effectief 
te zijn en het vergroten van de eigen kennis en vaardigheden voor een effectieve 
rolinvulling. Het gaat hierbij om: 

1. kennis en vaardigheden betreffende het omgaan met ethische dilemma’s 
(normen en waarden);  

2. vaardigheden op het vlak van communicatie en samenwerking, 
interviewtechnieken, advies- en gespreksvaardigheden; en  

3. kennis van organisatie- en controlmodellen.  
 

In het verlengde van het motto van de opleiding ‘van leren kijken naar leren zien’ is een 
additioneel motto van dit programma: ‘niet alleen gelijk hebben maar ook gelijk krijgen’. 
Vakinhoudelijke kennis is een noodzakelijke voorwaarde om de functie van controller te 
kunnen uitoefenen, maar deze is niet voldoende om effectief te zijn.  
 
Dit programma wordt parallel gegeven met het vak Management Control. Op deze wijze 
verbindt de opleiding het inhoudelijke vakgebied management control en de rol en functie 
van de controller aan elkaar. 

                                                 
5 Voor elk vak is er een uitgebreide course outline opgesteld waarin onder andere inhoud van het 
programma, leerdoelen en aansluiting daarvan op de eindkwalificaties van de opleiding zijn 
opgenomen. 
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De leidraad bij elk van de tijdens het programma te behandelen thema’s is het werkveld 
van de controller: de organisatie waar de controller werkzaam is, de wijze waarop control 
is vorm gegeven en wordt geëffectueerd, de vraagstukken waar de controller mee te 
maken heeft en de raakvlakken tussen ‘eigen’ vakgebieden en de vakgebieden waarover 
wordt ‘geoordeeld’. De complexe samenhang tussen kennis en functioneren in 
concernverband waarbij er meestal op drie niveaus sprake is van control: op concern- 
(hoofdkantoor) en divisieniveau en binnen de business units of werkmaatschappijen.  
 
De allround controller die een proactieve en ondersteunende rol vervult in de ontwikkeling 
en implementatie van operationeel en strategisch beleid en die functioneert als business 
partner, dient op het vereiste niveau over analytische en communicatieve vaardigheden 
te beschikken. De informerende rol verschuift immers naar een kritisch onderzoekende, 
adviserende en begeleidende rol, waarin overtuigingskracht, persoonlijke effectiviteit en 
analytische kwaliteiten doorslaggevende succesfactoren zijn. Om die reden staan 
communicatieve en sociale vaardigheden centraal in het programma Controllership. Ook 
oefenen de cursisten tijdens het programma in het helder en overtuigend presenteren van 
een advies, om te  schakelen tussen de expertrol en de adviesrol en om kritisch en 
opbouwend te reflecteren op hun eigen mondelinge en schriftelijke presentatie.  
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Het onderdeel ‘controller in de praktijk’ van de opleiding verschaft de student een solide 
basis voor de andere onderdelen van de opleiding. 
 
Vakbeschrijvingen cluster Reporting & Control  
 
6.2 Financial reporting & Anlysis 
De belangstelling voor financial reporting & analysis is aanzienlijk toegenomen. Dit 
lijkt in eerste instantie te worden ingegeven door de ‘boekhoudschandalen’ die zich 
van tijd tot tijd voordoen, maar onderliggend is er sprake van twee meer 
fundamentele ontwikkelingen: 

• de verdergaande internationalisatie van kapitaalmarkten en de 
daaropvolgende internationalisatie van regelgeving (IFRS); 

• de maatschappelijke ontwikkeling naar meer transparantie en publieke 
verantwoording, zeker indien er fouten zijn gemaakt (van “tell me” naar 
“show me” en zelfs “prove me”).  

 
Voor de meeste concernorganisaties is IFRS het meest relevante raamwerk voor 
de externe verslaggeving. Sinds 2005 moeten alle beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU de IFRS standaarden toepassen in hun geconsolideerde 
jaarrekening. Ook in andere landen (meer dan 120) worden IFRSs in toenemende 
mate toegepast. De internationalisering van regelgeving volgt daarmee de eerdere 
internationalisering van kapitaalmarkten. IFRS betreft niet uitsluitend ‘meer 
gedetailleerde en andere regels’, maar ook de overgang naar een andere cultuur: 
van principles-based/judgmental naar rules-based/compliance. 
 
Ondernemingen staan dus voor een dubbele uitdaging. Enerzijds dienen zij ervoor 
zorg te dragen dat er geen ‘ongelukken’ gebeuren in de technisch-inhoudelijke 
toepassing van nieuwe en vaak complexe regels. Dit vergt meer inhoudelijke kennis 
van verslaggevingsregels, maar ook een sterke verankering van het financial 
reporting proces in de interne governance-structuur van de onderneming. 
Anderzijds zal de onderneming zorg moeten blijven dragen voor een goede 
communicatie met de financiële markten en andere belanghebbenden, een 
communicatie die verder gaat dan alleen het ‘toepassen van de regels’. 
 
Tijdens de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan grondbeginselen en 
verdieping van vakkennis, waarbij de docent deze vakkennis illustreert met korte 
praktijkvoorbeelden. Tijdens het college worden de studenten gestimuleerd om na 
te gaan ‘hoe dat bij hun eigen organisatie werkt’. In de werkcolleges wordt gewerkt 
met cases. Deze worden in groepsverband uitgewerkt, voor de groep 
gepresenteerd en bediscussieerd. Bij de behandeling van cases worden vooral 
gemotiveerde analyses en conclusies beoogd. Het is daarbij van belang om te laten 
zien dat verschillende benaderingen inhoudelijk aanvaardbaar kunnen zijn, mits 
juist gemotiveerd, maar ook dat specifieke regelgeving met zich kan meebrengen 
dat een op zichzelf aanvaardbare benadering soms toch niet is toestaan. 
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6.3 Law & Governance 
Het vak Law & Governance maakt onderdeel uit van het cluster reporting & control. Het 
centrale thema in het cluster is de beheersing van financiële informatie en internal 
controls en de (externe) informatieverschaffing daarover. Binnen dit thema bestaat niet 
alleen een oriëntatie op de (concern)organisatie zelf, maar ook een nadrukkelijke 
oriëntatie op de externe omgeving waarin de (concern)organisatie opereert. Het gaat 
derhalve niet alleen om financiële informatie en internal controls gericht op beheersing 
(monitoring, sturing) binnen de eigen organisatie, maar ook om extern genormeerde 
informatieverschaffing naar derden over (a) financiële informatie als zodanig, en (b) de 
inbedding van risicomanagement en beheersingsprocessen in de organisatie.  
In het vak Law & Governance wordt ingegaan op de consequenties voor de 
(concern)organisatie van het onderbrengen van ondernemingsactiviteiten in juridische 
entiteiten. Dit brengt bijzondere verplichtingen met zich voor de verantwoordelijkheid van 
het bestuur, maar ook de werkwijze van dergelijke organisaties en de in- en externe 
verantwoording. 
 
Het vak Law & Governance beoogt de kennis van en het inzicht in belangrijke 
onderdelen van het ondernemingsrecht betrekkelijk tot concernorganisaties te vergroten, 
zodanig dat de controller in staat is een zekere “awareness” ten aanzien van juridische 
complicaties te ontwikkelen en daar oplossingsgericht mee kan omgaan. Daarbij wordt 
aandacht geschonken aan de juridische aspecten van besluit- en beleidsvorming, 
conflictbeslechting en analyse van juridisch complexe situaties. In dat kader is er de 
nodige aandacht voor actuele (internationale) ontwikkelingen. Verwacht wordt dat de 
student voorbij het eigen beroepsperspectief in zijn oordeelsvorming maatschappelijke, 
ethische en milieuconsequenties betrekt. 
 
6.4 Risk management 
Een activiteit die een belangrijke bijdrage levert aan het waarborgen van de 
geloofwaardigheid van bestuurders en daarmee van de organisatie als geheel is 
risicomanagement. Risicomanagement gaat uit van de in de onderneming genomen 
beslissingen met betrekking tot de missie, visie en strategie en de daarbij tot uitdrukking 
komende wens om in meer of mindere mate risico’s te nemen en te aanvaarden. De 
problematiek kan daarbij onderscheiden worden naar: 
- verschillende niveaus in de organisatie (concerntop, business unit, 

bedrijfsonderdeel); 
- onderscheiden doelstellingen (strategisch, operationeel, verslaggeving en wet- en 

regelgeving); 
- verschillende activiteiten of onderdelen van het risicomanagementsysteem (interne 

omgeving, doelbepaling, identificatie van gebeurtenissen, risicoanalyse, 
risicobehandeling, beheersingsactiviteiten, informatie en communicatie en 
bewaking). 

 
Het bestuur van een onderneming heeft een grote invloed op de risicocultuur in de 
onderneming en geeft dat vorm door de manier van aansturen(stellen van doelen, 
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termijnen, beschikbaar stellen van middelen, belonen etc.). Risicomanagement 
systemen die hier onvoldoende op aansluiten zijn in het algemeen niet effectief.  
 
Het begrip risicomanagement heeft in het kader van corporate governance en 
compliance een bijzondere betekenis voor de onderneming. Het is niet langer een 
normale voorwaarde voor succesvol ondernemerschap, maar de aantoonbare kwaliteit 
ervan wordt in toenemende mate een voorwaarde voor behoud van de zogenoemde 
‘license to operate’. Van een moderne controller mag verwacht worden dat hij/zij niet 
alleen in staat is kwalitatief goed risicomanagement te definiëren, maar er tevens voor te 
zorgen dat het bestaan en de effectieve werking ook aan derden kan worden 
aangetoond. 
 
6.5 Information, Technology & Control 
Het belang van informatie voor ondernemingen neemt door verschillende 
omstandigheden alleen maar toe. Te denken valt hierbij aan globalisering en 
technologische ontwikkelingen waardoor ondernemingen te maken krijgen met een 
sneller veranderende omgeving waar op ingespeeld moet worden. Maar ook neemt de 
mogelijkheid toe om meer gegevens (zoals’ big data’) te verzamelen en te verwerken die 
betekenis kunnen hebben voor de bedrijfsvoering (business analytics). Hierdoor wordt 
de afhankelijkheid van adequaat informatiemanagement groter.  
 
De bedrijfsprocessen in een organisatie vormen de basis voor (toegevoegde) 
waardecreatie. Een overkoepelend bedrijfsproces (handel, productie, dienstverlening en 
risicobeheer) bestaat veelal uit een aantal met elkaar samenhangende 
transactieprocessen. De meeste bedrijven kennen daarin de volgende cycli: ‘order to 
cash’ (van marketing en verkoop tot en met incasso), ‘purchase to pay’ (van inkoop en 
opslag tot en met betaling), ‘supply chain management’ (integrale voortbrenging van 
producten en/of diensten en de bijbehorende logistiek), ‘hire to fire’ (van werving tot en 
met ontslag) en ‘record to report’ en ‘plan to perform’ (van initiële boekhouding tot 
rapportage van planning naar prestatiebeoordeling). In toenemende mate vindt de 
uitvoering en ondersteuning van deze processen plaats met behulp van geïntegreerde 
geautomatiseerde systemen (ERP-systemen, robots en machine learning). Hierdoor kan 
steeds meer volstaan worden met éénmalige vastlegging waarna de informatie 
gedurende het gehele proces voor alle relevante betrokkenen beschikbaar is. De 
optimale inzet van IT kan daarmee bijdragen aan een effectieve en efficiënte uitvoering 
van het proces, aan een effectieve en efficiënte informatievoorziening over (de 
uitvoering van) het proces en aan efficiënte interne controle maatregelen in en rond het 
proces. Juist hierom is het logisch om de end-to-end bedrijfsprocessen als leidraad te 
nemen voor het vak. Dat behelst een aanzienlijke verandering t.o.v. de meer traditionele 
aanpak van accounting information systems en information management. Immers:  
 
1 Van een gerichtheid op deelprocessen zoals orderverwerking gaat de aandacht nu 

uit naar het ‘end-to-end’ proces: van orderverwerking tot en met de inning van de 
betaling. 
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2 Van een lokale uitvoering van ‘end-to-end’ proces gaat de aandacht uit naar een 
globale uitvoering van ‘end-to-end’ processen (global business services). 

 
Dat neemt overigens niet weg dat de informatie aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen 
moet voldoen, dat de controller degene is die de kwaliteitseisen bepaalt (uiteraard in 
goed overleg met de gebruiker van de informatie) en dat de voorziening van de 
periodieke geformaliseerde bestuurlijke informatie in een organisatie betrouwbaar is. In 
het vak wordt daartoe aandacht besteed aan het ontwerp en de beoordeling van het 
betrouwbaarheidssysteem ten behoeve van de verschillende typen transactieprocessen 
en typen bedrijfsprocessen. De end-to-end bedrijfsprocessen en de generieke 
transactiecycli dienen hierbij als kenobject. Hierbij wordt uitgegaan van te stellen 
kwaliteitseisen (welke informatie moet door wie, voor wie en met welke regelmaat 
worden geproduceerd en hoe is de betrouwbaarheid en beveiliging ervan te 
waarborgen) en een zodanige verzameling, vastlegging en verwerking van data dat op 
elk gewenst moment de historie en status van transacties opgevraagd kan worden t.b.v. 
inzicht in de effectiviteit en efficiency van de end-to-end processen. 
 
 
Vakbeschrijvingen cluster Finance & Control 
 
6.6 Data Analytics & Business Intelligence 
Het vak Data Analytics & Business Intelligence maakt onderdeel uit van het cluster 
Finance & Control. Het centrale thema in het cluster is het  bevorderen van economische 
waardecreatie bij het nemen van beslissingen door middel van analyses van de 
financieel economische consequenties.  
 
In een wereld waarin volatiliteit, onzekerheid en complexiteit meer en meer ‘business as 
usual’ is, wordt van de financiële functie verwacht dat zij vooruit kijkt en het management 
inzicht verschaft. Nieuwe technologieën rond de analyse van data zouden daarbij helpen 
en zouden de onderneming in staat moeten stellen om met de daaraan ontleende 
inzichten, beter te anticiperen op de volatiele, onzekere en complexe toekomst. En 
daarmee zou de onderbouwing van beslissingen sterk verbeteren. 
 
Voor een functie waar het analyseren van grote hoeveelheden data geen usance is, 
roept dat vragen op als: Wat zijn de mogelijkheden van data-analytics? Waar begin je? 
Welke informatie kun je uit de data halen? Hoe zorg je dat er op basis van de data ook 
goede beslissingen worden genomen? Welk effect heeft deze verandering van 
datagebruik op Finance? Welke capaciteiten en competenties vergt dit van Finance?  
 
Waar het eerst de automatisering van administratieve taken betrof is het nu de 
beschikbaarheid van data die de rol van de controller belangrijk zal wijzigen. Nu al wordt 
door ondernemingen big data en predictive analytics ingebed in bedrijfsfuncties. De 
ervaring leert dan ook dat de controller flink aan de bak moet om op dit gebied de boot 
niet te missen en een antwoord moet hebben op vragen als: Wat gaat het digitale 
tijdperk ons brengen? Wat vraagt dit aan aanpassingen in de financiële functie? In het 
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vak data analytics & business intelligence wordt stil gestaan bij de effecten van 
ontwikkelingen als ‘big data’ en ‘predictive analytics’ voor de financiële functie in het 
algemeen en de controller in het bijzonder. 
 
De colleges zullen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk inzichtelijk maken wat de 
financiële functie te wachten staat en wat dit betekent voor de controller. Onderwerpen 
die daarbij aan de orde komen zijn: 

1. Hoe helpt ‘data analytics’ met het omzetten van informatie in ‘business 
intelligence’ en daarmee betere bedrijfsbeslissingen. Voorbeelden om dit 
onderwerp mee te illustreren zijn: 

a. Digitalisering heeft enorme impact op business modellen. Nieuwe 
business modellen vragen om andere dataset. Dat roept vragen op als 
‘hoe ziet nieuwe business model eruit?’, ‘welke data hebben wij nodig?’, 
‘welke informatie is waarvoor relevant?’, ‘waar is big data van nut’? 

b. Small data biedt ‘anchor points’ in performance management; small data 
en ‘agility in reporting requirements’ moet de organisatie in staat stellen 
snel data/informatie over nieuwe business modellen beschikbaar te 
hebben. Eerst en vooral roept dat de vraag op waar wij naar op zoek zijn? 
Wat is de hypothese? Wat willen wij valideren? 

2. Data vormen de heilige graal in data analytics. Dat roept allerhande vragen op, 
zoals ‘wat kunnen wij met data?’, ‘hoe zorgen wij dat de data op orde zijn?’, ‘hoe 
controleren wij de systemen die ons de data leveren?’, ‘wat moeten wij 
organiseren om beheersing te houden over de data?’, ‘hoe bewaken wij de 
integriteit van de data’. 

3. Voor de financiële functie is vertrouwen bekend terrein. Immers, de financiële 
functie is een functie die eerst en vooral vertrouwen moet brengen. De basis voor 
vertrouwen verschuift hierbij van rapportages naar kennis en vaardig zijn t.a.v. 
data analytics en het om gaan met externe data. Kunnen wij vertrouwen op de 
uitkomsten van data analytics? Wat zijn de mogelijkheden maar ook wat zijn de 
onmogelijkheden van data analytics en aan welke randvoorwaarden moet 
voldaan worden? 

4. Toepassingen van performance management analytics om: 
a. meer begrip te krijgen van de dynamiek van het bedrijf en hoe 

economische en marktveranderingen van invloed zijn op de resultaten 
van het bedrijf; 

b. aan te tonen wat echt werkt door m.b.v. robuuste analyses te testen of 
interventies effect hebben; 

c. met behulp van verklarende en voorspellende modellen (explanatory en 
predictive analytics) op marktveranderingen te kunnen anticiperen en 
zodoende sneller te kunnen reageren; 

d. patronen in klant en marktdata te ontdekken die duiden op verandering; 
e. een kennisbasis op te bouwen die toekomstige besluitvorming helpt 

verbeteren. 
5. Competenties. Het bij elkaar brengen van data afkomstig van meerdere 

disciplines (marketing, productie, hrm en finance) en het combineren van interne 
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data met data van buiten de organisatie leidt er toe dat business controllers niet 
alleen en meer en meer met data onderbouwde forward looking analyses moeten 
kunnen maken maar vooral ook dat zij met andere disciplines moeten kunnen 
samenwerken. Snappen hoe de digitale transformatie van invloed is op de 
business en hoe die kennis is toe te passen op het eigen werkveld.  

6. Ethische kwesties. Data en systemen krijgen steeds meer invloed op ons gedrag. 
Machines nemen beslissingen voor ons en data bieden ons inzichten die 
waardevol zijn. Dat roept vragen op over privacy maar meer nog over 
transparantie – wat gebeurt er? Wat wordt aan onze aandacht onttrokken/wat 
blijft verborgen? Gaan wij op een verantwoordelijke wijze met beschikbare data 
om? Kunnen wij data zomaar beschikbaar stellen? 

 
Gedurende de collegecyclus worden diverse cases behandeld die ingaan op de 
toepassing in de praktijk. 
 
6.7 Investment Appraisal & Business Valuation 
In organisaties worden dagelijks talrijke calculaties voor de voorbereiding van 
uiteenlopende beslissingen gemaakt. In de praktijk blijken vele, zelfs ingrijpende 
beslissingen te worden genomen op basis van onjuiste informatie. Doordat er sprake is 
van een in principe oneindige verscheidenheid in aspecten en informatie die bij de 
beslissingen een rol spelen, bestaan er evenzoveel wijzen van calculeren. Elke 
beslissing is vanwege de specifieke, situationeel bepaalde kenmerken uniek. 
Beslissingen van enige importantie vergt daarom haar eigen evaluaties; vooraf om de 
kwaliteit van de beslissing en de onderbouwing ervan te waarborgen en achteraf om 
tijdig en goed geïnformeerd te kunnen reageren op afwijkingen tussen uitgangspunten 
en realisatie, teneinde ervan te leren voor toekomstige beslissingen.  
 
Het uitvoeren van een juiste bedrijfseconomische beslissingscalculatie is mede daarom 
vaak een hele kunst. Niet zelden worden calculaties uitgevoerd die resulteren in niet-
adequate of zelfs misleidende informatie over de financieel-economische effecten van 
een beslissing. 
 
Een goede beslissingscalculatie wordt gekenmerkt door:  
- het goed voorbereiden van beslissingen, vooral ook door na te gaan welke effecten 

deze kunnen hebben op de (economische) waarde van de onderneming; 
- het goed (doen) uitvoeren van de beslissingen; 
- het in staat stellen van betrokkenen naar de beslissingen te handelen door middel 

van goede communicatie daarover de en de daaraan ten grondslag liggende 
veronderstellingen en aannames; 

- het evalueren van de effecten van de beslissing en het leren ervan (post audits), 
blijkend uit concrete verbeteringen van het beslissingsproces. 

 
Bedrijfseconomische beslissingscalculaties dienen te resulteren in een door feiten en 
argumenten gefundeerd inzicht in de bijdragen van de beslissing aan de economische 
waarde van de organisatie. Daarom vormt het uitvoeren van een bedrijfseconomische 
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beslissingscalculatie een belangrijk ingrediënt van waardemanagement en een middel 
ter bevordering van het waardecreërende vermogen van ondernemingen. Evenzogoed 
geldt dat een onjuiste beslissingscalculatie kan leiden tot een onjuiste beslissing en 
derhalve tot waardevernietiging. 
 
Het vak investment appraisal & business valuation is gericht op het al doende vergroten 
van kennis over en ervaring in de toepassing van concepten, methoden en technieken 
voor financieel-economische beslissingscalculaties, het leren herkennen van situaties 
waarvoor (bepaalde vormen van) beslissingscalculaties relevant zijn en het daartoe 
uitwerken van de feitelijke praktische toepassingen aan de hand van complexe cases en 
subject matter-specifieke cases. 
 
Alleen door het veelvuldig uitvoeren van beslissingscalculaties kunnen de voor de vaak 
complexe dagelijkse praktijk vereiste vaardigheden worden opgedaan; ‘ervaren is leren’. 
De aandacht gaat daarbij uit naar het signaleren van waardecreërende 
(des)investeringsmogelijkheden, zoals uitbreiding of vervanging van productiemiddelen, 
productvernieuwing, overname of verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen, afstoting, 
en outsourcing van bedrijfsprocessen. 
 
6.8 Corporate Tax Law 
Het vak corporate tax law (CTL) besteedt aandacht aan de nationale en internationale 
fiscale aspecten van ondernemingen die in concernverband opereren. Om goed te kunnen 
functioneren moet een controller beschikken over een behoorlijke fiscale kennis. Het is niet 
noodzakelijk dat de controller ook een fiscaal deskundige is, maar hij/zij moet wel weten op 
welk moment een fiscalist moet worden ingeschakeld. Tevens dient de controller te kunnen 
fungeren als gesprekspartner van de fiscale specialist en fiscale autoriteiten. Het vak CTL 
bouwt voort op het doctoraal-keuzevak Belastingrecht zoals dat aan de meeste 
Economische Faculteiten in Nederland kan worden gevolgd. In het vak worden de 
nationale en internationale fiscale aspecten van de winstberekening van (internationale) 
concerns in het algemeen niet voldoende belicht. Met name wordt aandacht besteed aan: 
de fiscale winstbepaling van concerns, waaronder in het bijzonder de positie van de 
deelnemingsvrijstelling en de fiscale aspecten van transfer pricing, de invloed van 
belastingverdragen en EU/richtlijnen (zoals de Moeder-Dochter richtlijn, de Interest en 
Royalty Richtlijn) in relatie tot de bronheffing op geldstromen binnen een concern, de 
fiscale aspecten van concernfinanciering, zoals met name het verschil in fiscale 
behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, de fiscale aspecten van 
(internationale) samenwerkingsvormen, zoals joint ventures, fusies en overnames en de 
ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van belastingontwijking in het kader van 
BEPS, ATAD en gerelateerde rapportageverplichtingen. 
 
6.9 Corporate Finance 
Ingrijpende financieel-economische ontwikkelingen zoals de toenemende deregulering 
en mondialisering van financiële markten, de verdere ontwikkeling van het elektronisch 
betalingsverkeer en informatietechnologie, de toenemende belangstelling voor 
risicokapitaal, de golf van fusies en overnames en de opkomst en veranderende rol van 
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private equity en hedge fondsen richten de interne sturing van ondernemingen steeds 
meer op een geïntegreerde aanpak tussen financiële en economische waardecreatie. 
 
Waardecreatie staat dus centraal in de onderneming van vandaag. Eigenlijk is dit niet 
nieuw want reeds in 1958 stond dit uitgangspunt centraal in de in finance zo bekende 
theorie van Modigliani & Miller. Ook niet nieuw is de kritiek op de uitgangspunten die aan 
de doelstelling waardecreatie ten grondslag liggen. Deze kritiek is gebaseerd op het feit 
dat waardecreatie enerzijds nog te dikwijls wordt teruggebracht tot het streven naar 
winst op korte termijn en anderzijds soms vanuit een te eng aandeelhoudersperspectief 
wordt bekeken. Elke goed geleide onderneming moet juist het tegenovergestelde 
bewijzen. De hedendaagse onderneming is immers een knooppunt van verschillende 
belangen. Dit vereist een modern financieel beleid dat er zorg voor draagt dat al deze 
belangen samenlopen en geoptimaliseerd worden. Hierbij speelt de controller steeds 
vaker de rol als stuurman van het financieel beleid van de onderneming.Daarom en 
omdat corporate finance een belangrijke component is binnen het waardecreatieproces 
van de onderneming moet de controller een centrale plaats innemen als ‘corporate 
finance geweten’ in de onderneming. Een grondig inzicht in dit vakgebied is dan ook een 
conditio sine qua non voor elke controller. Onderwerpen die tijdens de colleges aan de 
orde komen zijn onder andere: de determinanten van de kapitaalstructuur bij 
ondernemingen (theoretisch en praktische invalshoeken, de invloed van 
financieringskeuzen op de economische waarde van de onderneming, de invloed van 
kapitaalmarkten op de financieringskeuzes van ondernemingen en het perspectief van 
investeerders op de financiering van ondernemingen, specifieke financieringsvormen 
(korte en lange termijn), analytische vaardigheden met betrekking voornoemde 
onderwerpen aan de hand van praktijkcasuïstiek en de prijsvorming van zowel vreemd 
vermogen als eigen vermogen. 
 
6.10 Treasury management 
Een strategie van waardecreatie vereist een optimaal financieel beleid. Dit is een 
absolute noodzaak in elke onderneming. Treasury management (voorheen: Financieel 
Risicomanagement) is daar onlosmakelijk mee verbonden. 
 
Een eerste onderdeel dat in dit vak aan de orde komt betreft een juiste identificatie van 
de potentiële risico’s. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe risico’s en 
interne risico’s. 
- Externe risico’s betreffen de niet door de onderneming te beïnvloeden elementen die 

onverwacht kunnen toeslaan en de cash flow van de onderneming in belangrijke 
mate kunnen treffen.  Afdekking van dergelijke risico’s vindt veelal plaats in de vorm 
van aangepaste verzekeringen. 

- Interne risico’s zijn niet minder gevaarlijk.  Deze bestaan uit zowel interne als externe 
elementen waartegen de onderneming niet geheel machteloos staat.  Dergelijke 
basisrisico’s kunnen door een verstandige wijze van aanpak beheerst worden. Het 
gaat hier om commerciële, institutionele, operationele en – natuurlijk – financiële 
risico’s.  De laatste groep van risico’s bestaat uit het liquiditeitsrisico, het 
solvabiliteitsrisico, het valutarisico, het interestrisico en het prijsrisico. 
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Een extra risico – dat dikwijls uit het oog wordt verloren – is het zogenaamde risico van 
de tweede graad of afgeleide risico. Dit is het financiële risico dat ontstaat als gevolg van 
het type instrument dat men gebruikt voor de afdekking van een basisrisico. Vele 
“ongevallen” met derivaten zijn te herleiden tot een dergelijk tweedegraads risico. 
 
Na een juiste identificatie van de risico’s is een tweede onderdeel de adequate meting 
van het risico. Hierbij valt te denken aan technieken als ‘gap analysis’ en ‘duration gap 
analysis’ en aan het thans actuele concept ‘value at risk’. Het concept ‘value at risk’ 
meet over welke waarde een onderneming bij het innemen van een bepaalde positie 
risico loopt (rekening houdende met looptijd en betrouwbaarheid).  Deze maatstaf geeft 
slechts een indicatie op basis van een aantal weloverwogen veronderstellingen.  Een 
zorgvuldige interpretatie, aangevuld met onder andere ‘stress tests’, is derhalve kritisch 
voor een juiste beoordeling van de omvang van het risico. 
 
Identificatie en meting dienen te worden aangevuld met een derde onderdeel, te weten 
een duidelijke risicobeheersingstrategie.  Daarbij dienen uitspraken te worden gedaan 
over hoeveel risico de onderneming wil lopen, hoe het risicomanagement moet worden 
georganiseerd, alsmede welke risicobeheersingtechnieken in de onderneming mogen 
worden gebruikt. 
 
Het vierde en laatste onderdeel betreft het managen van de risico’s zelf. Daartoe staan 
enerzijds de traditionele technieken zoals de contante dekking ter beschikking en 
anderzijds de zich steeds uitbreidende groep van al dan niet complexe derivaten. Een 
voor de hand liggende vraag is niet alleen hoe al deze complexe derivaten worden 
begrepen, maar ook hoe de effecten ervan op een juiste wijze zijn te interpreteren en te 
waarderen. 
 
 
Vakbeschrijvingen cluster Strategy & Control 
 
6.11 Strategy – van operationalisatie naar implementatie 
Strategy (voorheen ook wel aangeduid met Strategic management) maakt deel uit van 
de cluster Strategy & Control. In dit cluster houden we ons bezig met de vraag wat de 
bijdrage van de controller is aan het realiseren van strategische doelstellingen. De rode 
draad door het vak Strategy vormt dan ook het vraagstuk hoe ondernemingen hun 
strategische doelstellingen realiseren. Dit is een actueel vraagstuk, omdat veel 
ondernemingen hun strategische doelstellingen maar gedeeltelijk en later dan gepland 
realiseren. Veel bestuurders hebben aarzelingen over het vermogen van hun 
onderneming om strategische vernieuwing te realiseren. In het boek Strategy 
Realization: the Next Level, concluderen Derkjan van der Leest en Frans Roozen dat dit 
onvermogen samenhangt met een vaak eenzijdige visie van (top)management op 
strategie. In deze ‘klassieke’ opvatting wordt strategierealisatie gezien als het opstellen 
van een goed doordacht plan dat door de organisatie gedisciplineerd moet worden 
uitgevoerd. In het college zullen we aandacht besteden aan een alternatieve wijze van 
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kijken naar het proces van strategierealisatie waarbij de nadruk ligt op het leerproces dat 
een organisatie moet doormaken om strategische vernieuwingen daadwerkelijk van de 
grond te krijgen.  
 
6.12 (Advanced) Management Control 
Management control en management accounting behoren tot de basisdisciplines 
waarover een controller moet beschikken. Deze vakken maken net als het 
verdiepingsvak advanced management control (AMC) deel uit van het cluster Strategy & 
Control. Dit cluster is gericht op het werkgebied van de ‘allround’ controller dat ziet op 
een proactieve ondersteuning van de ontwikkeling, executie, implementatie en 
voortgangsbewaking van operationeel en strategisch beleid. Realisatie van het 
operationeel en strategisch beleid – samengevat tot strategierealisatie – is daarmee het 
gemeenschappelijk kenmerk van de vakken in dit cluster. Meer specifiek gaat het in het 
vak over de instrumentatie en het gebruik van stuurprocessen ter ondersteuning van 
strategierealisatie. 
 
Het programma is gericht op het doorgronden van de dilemma’s waarvoor het 
lijnmanagement zich gesteld ziet bij het implementeren en uitvoeren van de strategie. 
Het programma is er op gericht kennis, inzicht en analytische vaardigheden aan te leren 
die noodzakelijk zijn voor het ontwerpen, implementeren en gebruiken van management 
control systemen ten behoeve van het plannen en beheersen van de prestaties van een 
onderneming. Het programma bouwt daarbij voort op twee principes:  
1 iedere organisatie is uniek waardoor de context een bepalende factor is voor het 

management control systeem, en  
2 door management control systemen vanuit de context waarin ze gebruikt worden te 

bespreken, wordt geleerd te doorgronden wat de effectiviteit van management 
control systemen bepaalt.  

 
Het doel van het programma is het verschaffen van kennis en inzicht in de systemen die 
door ondernemingen worden gebruikt voor het implementeren van de strategie en het 
verbeteren van de prestaties. Het programma is opgesplitst in drie delen: het vak 
management control in het eerste semester van het eerste jaar, het vak management 
accounting in het tweede semester van het eerste jaar en het verdiepingsvak advanced 
management control in het tweede semester van het tweede jaar.  
In het vak management control gaat de aandacht uit naar:  
- organisatieontwerp, organisatie van verantwoordelijkheden, interne markt en 

informatie als kader voor het controlsysteem; 
- planning en rapportage als kern van het controlsysteem; 
- budgettering/forecasting en prestatiemeetinstrumenten als invulling van het 

management controlsysteem van een organisatie. 
 
Tegen de achtergrond van de contingency theorie komt in het vak management control 
vooral het inrichtingsvraagstuk aan de orde komen.  
 
In het vak management accounting gaat de aandacht uit naar:  
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- de wijze waarop de strategische positionering van een onderneming de 
kostenstructuur beïnvloedt; 

- de te onderscheiden capaciteitsbegrippen en de invloed van capaciteit op de 
kostprijs; 

- de kostenstructuur van ondernemingen, kosten- en kostprijsbepalende factoren en 
gerelateerde analytics om de invloed van deze factoren te kunnen meten ten 
behoeve van verklarende en voorspellende modellen; 

- de bepalende factoren van de omzet en directe drivers van de omzet (prijs, volume, 
prijselasticiteit) en gerelateerde analytics om de invloed van deze factoren inzichtelijk 
te maken; 

- winstplanning en – optimalisatie, daartoe te hanteren modellen en analytics; 
- de relatie met strategische keuzes en meer in het bijzonder de waardeketenanalyse 

als instrument om inzichtelijk te maken waar in de externe keten waarde wordt 
gecreëerd. 

 
Het verdiepingsvak advanced management control kent twee delen. Het eerste deel van 
de colleges is gericht op de twee onderdelen van het strategy feedback process in een 
organisatie: business planning cycle en strategic performance measurement systems. 
De aandacht gaat daarbij uit naar de invloed ervan op de capaciteit van een organisatie 
om zijn strategie te realiseren. Parallel daaraan wordt gedurende 4 colleges aan de 
hand van een strategisch initiatief bij de eigen onderneming nader ingegaan op het 
strategy feedback proces in het eigen bedrijf. Dit onderdeel van het college vormt de 
integratie van de vakken Strategy en Advanced management control. Met deze 
integratie zijn wij terug bij waar wij met het eerstejaarsvak begonnen, namelijk control als 
basis voor strategierealisatie.  
 
In de colleges AMC wordt aandacht besteed aan:  
- management control als onmisbare maar lang niet altijd goed begrepen schakel in 

de sturing op strategierealisatie door organisaties;  
- leren als voorwaarde voor en uitkomst van control;  
- interactief gebruik als tegenhanger van diagnostisch gebruik en een voorwaarde 

voor control bij veranderende omstandigheden (strategic renewal).  
De behandeling van deze onderwerpen bouwt voort op het eerstejaarsvak management 
control, op concepten uit Strategy en meer in het algemeen de gedrags- en organisatie-
wetenschappen. 
 
6.13 SI-paper (Paper Strategy Realization) 
Het centrale thema van het cluster Strategy & Control draait om de vraag hoe 
ondernemingen hun strategische doelstellingen realiseren. In dit onderdeel wordt 
gewerkt met bedrijfscases. Gedurende een aantal weken bestuderen studenten in hun 
teams de aansturing van een strategisch initiatief (SI) in één bedrijf. Deze onderneming 
is de werkgever van een teamlid. 
 
De SI-paper behelst een diepte-analyse van de capaciteit van de onderneming om een 
specifiek strategisch initiatief (een specifiek benoemd initiatief of project met behulp 
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waarvan de organisatie haar strategische doelen poogt te verwezenlijken) daadwerkelijk 
te realiseren. Dit strategisch initiatief moet vanuit twee invalshoeken geïntegreerd 
worden onderzocht: strategic management en advanced management control. Het 
onderzoek ten behoeve van de SI-paper is te kwalificeren als een kwalitatieve case 
study. Dit betekent dat de te verzamelen data in belangrijke mate zal bestaan uit een 
combinatie van relevante interne documenten en 4-6 interviews met betrokken 
managers. Ter ondersteuning van het onderzoek start het tweede semester van het 
tweede jaar met een introductie en wordt het vervolgd met 3 weken college rond het 
doen van kwalitatief onderzoek. Dit wordt afgewisseld met een viertal spreekuur colleges 
waarin de subgroepen de voortgang van hun onderzoek kunnen bespreken met de 
docent. 
 
Waar in de colleges voor de vakken Strategy en Advanced management control de 
bouwstenen voor strategierealisatie worden behandeld, draait het bij het strategisch 
initiatief om de toepassing daarvan in de praktijk. De naar aanleiding van het onderzoek 
te schrijven SI paper en de daarin weergegeven inzichten worden gepresenteerd en 
verdedigd ten overstaan van de studenten van de andere groepjes en een 
vertegenwoordiger van de betrokken onderneming.  
 
Het onderzoek naar een strategisch initiatief in een ondernemingen waar de studenten 
zelf werkzaam zijn, heeft niet alleen tot doel de student inzicht te geven in wat het 
betekent om een multidisciplinair onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren, maar 
moet tevens de weerbarstigheid van de praktijk helder maken. Het project wordt 
ingestoken vanuit de wetenschapsgebieden: strategisch beleid incl. communicatie en 
organisatieontwikkeling en accounting (meer in het bijzonder controlling) en bestuurlijke 
informatieverzorging. 
 
6.14 Afstudeeropdracht6 
Als er één studieonderdeel is waarin het vermogen tot ‘zien’, tot begrip moet blijken, dan 
is dat de afstudeeropdracht waarmee de opleiding tot registercontroller wordt afgerond.  
De afstudeeropdracht is de finale toets waarin de student blijk geeft een niveau te 
hebben bereikt dat voldoende is om af te studeren. Aangezien onze opleiding een 
praktijkgerichte, wetenschappelijke opleiding is, impliceert dit dat de student met de 
afstudeeropdracht aantoont in staat te zijn om zelfstandig een multi- of interdisciplinair 
vraagstuk uit de eigen bedrijfspraktijk op academisch verantwoorde wijze op te lossen. 
Context voor de afstudeeropdracht is dus de dagelijkse praktijk van de student. Het 
onderwerp behelst een probleem uit die dagelijkse praktijk. De aanpak en uitwerking 
dienen op academisch verantwoorde wijze gestalte te krijgen. De docent moet op basis 
van de afstudeeropdracht kunnen vaststellen of je het stadium ‘kijken’ achter je hebt 
gelaten en blijk geeft van begrip: ‘kijken is overgegaan in zien’.   

                                                 
6 Net als voor elk vak is er ook voor de Afstudeeropdracht een uitgebreide course outline 
opgesteld waarin onder andere inhoud van het programma, leerdoelen en aansluiting daarvan op 
de eindkwalificaties van de opleiding, begeleidingsproces en beoordelingscriteria zijn 
opgenomen.  
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7. DE ‘ALLROUND CONTROLLER’ - GESPREKSPARTNER VAN HET MANAGEMENT 
 

Vaste herkenbare patronen, vooroordelen en vooringenomenheid zijn 
menselijke eigenschappen die de controller van vandaag zich niet kan 
veroorloven. De controller moet leren kijken om te kunnen zien. Leren 
kijken is je eigen vooringenomen werkelijkheid opzij zetten. Leren kijken 
is zonder vooroordeel open staan voor wat er zich in je omgeving 
afspeelt. Leren kijken is een voorwaarde om te begrijpen wat er gebeurt. 
Alleen als je werkelijk begrijpt wat er gebeurt, mag je verwachten dat de 
acties die je onderneemt het gewenste effect sorteren. Begrip is zien wat 
er werkelijk speelt. Begrip is daarmee niet alleen de brug tussen kijken 
en zien, maar ook tussen leren en effect sorteren.7 

 
De ‘Allround Controller’ als gesprekspartner 
Centraal in de typering van de ‘allround controller’ staat dat hij of zij niet alleen op basis 
van kennis de expert is op het eigen vakgebied, maar zich ook op basis van ervaring en 
vaardigheden ontwikkeld heeft tot gesprekpartner van het management voor 
vraagstukken op andere dan zijn eigen vakgebied. De kennis van vakgebieden die niet 
tot het primaire aandachtsgebied van de controller behoren, moet de controller in staat 
stellen een inschatting te maken van de financieel-economische gevolgen van bepaalde 
ontwikkelingen of beslissingen voor de organisatie. Dat veronderstelt bovenal dat hij of 
zij de juiste vragen weet te stellen en daarmee de discussie objectiveert. 
 
Tot het stellen van de juiste vragen en het objectiveren van de discussie is de controller 
in staat als hij/zij problemen van symptomen en hoofd- van bijzaken weet te 
onderscheiden, als hij/zij begrip heeft voor de materie die ter discussie staat ofwel: als 
kijken overgaat in zien. Zien impliceert dat de controller door heeft waar het werkelijk om 
gaat – dat hij/zij de complexiteit van politieke gevoeligheden en de multidisciplinariteit en 
onderlinge verbondenheid van gerelateerde vraagstukken weet te ontwarren; maar ook 
dat hij/zij een zekere sensitiviteit ontwikkelt, een zeker reukvermogen voor wat er 
werkelijk in de organisatie speelt. Alleen dan kan de controller de ‘business partner’-rol 
in combinatie met de rol van ‘bedrijfseconomisch geweten’ op een doeltreffende wijze 
invullen. De allround controller moet zich met de verworven kennis en inzichten dus 
ontwikkelen tot een gelijkwaardige gesprekspartner van het management. 
 
Multidisciplinariteit kenmerkend voor vraagstukken uit de praktijk 
De bedrijfspraktijk van concernorganisaties is complex, divers, welhaast per definitie 
multidisciplinair in de zin dat beantwoording van praktijkvraagstukken een behandeling 
vanuit meerdere kennisgebieden vraagt8 en steeds vaker ook interdisciplinair in de zin 
                                                 
7 Ontleend aan Roozen, F.A., H.B.A. Steens, Van leren kijken naar leren zien: een leerproces, 
VU EMFC programma, 2009.  
8 Denk aan vraagstukken op het gebied van data en business analytics wat om een combinatie 
van kennis uit de wiskunde en de economie vraagt. 
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dat beantwoording van vraagstukken om een integratie van kennisgebieden vraagt.9 
Een typische voorbeeld van een multidisciplinair vraagstuk uit de concernpraktijk betreft 
het outsourcingvraagstuk. Outsourcing werd tot voor kort toch vooral gezien als een 
mogelijkheid om de kosten te reduceren. Vandaag de dag valt het 
outsourcingsvraagstuk niet los te zien van de marketingtechnische, logistieke en 
strategische consequenties die dit met zich brengt en moet gedurende de planning 
horizon terdege rekening worden gehouden met macro-economische en technologische 
ontwikkelingen. Juist daarom moet een afgestudeerde van de postgraduate 
controllersopleiding beschikken over de kwalificaties om multidisciplinaire vraagstukken 
uit de beroepspraktijk op een academisch verantwoorde wijze op te lossen. Praktisch 
betekent dit dat de student aan het eind van de opleiding in staat moet zijn tot het 
zodanig formuleren en beschrijven van een actueel multidisciplinair vraagstuk uit de 
bedrijfspraktijk dat dit is uit te werken tot een academisch zinvolle probleemstelling met 
een daarop  aansluitende onderzoeksvraag. Het mondeling en schriftelijk kunnen 
verwoorden van een multidisciplinair vraagstuk, een hierbij horende probleemstelling en 
een hierop aansluitende onderzoeksvraag, vormt vervolgens de ruggengraat voor het 
ontwerpen en uitvoeren van een academisch verantwoord onderzoek dat aan de basis 
staat van het beantwoorden van de onderzoeksvraag en daarmee het ‘oplossen’ van het 
praktijkvraagstuk.  
 
De student die de opleiding start heeft een wo-masteropleiding afgerond en beschikt 
daarmee over kennis en vaardigheden voor het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek. Vanuit die achtergrond zou gesteld kunnen worden dat de instromende 
student al voldoende bagage heeft om multidisciplinaire vraagstukken uit de 
beroepspraktijk op een academisch verantwoorde wijze op te lossen. Echter, niets is 
minder waar. De instromende student heeft weliswaar eerder een zelfstandig 
wetenschappelijk onderzoek moeten uitvoeren maar heeft dat onderzoek in de 
meerderheid van de gevallen niet gebaseerd op een door hem of haar zelf 
geïdentificeerd en voor het bedrijf relevant vraagstuk uit de eigen praktijk, noch op een 
multidisciplinair vraagstuk. 
 
Daar komt bij dat praktijkvraagstukken niet zelden vanwege de relevantie van de context 
waarin het vraagstuk zich voor doet, vragen om kwalitatief onderzoek terwijl de meeste 
van de met de opleiding startende studenten eerder vooral kennis van en ervaring met 
kwantitatieve onderzoeksmethoden hebben opgedaan. De meeste studenten aan de 
controllersopleiding ontberen daarmee: 
 

- kennis en ervaring in het verzamelen van kwalitatieve data (waaronder het 
afnemen van interviews), 

- kennis en ervaring in het analyseren van een kwalitatieve dataset en meer in 
het algemeen, 

- kennis en ervaring in het ontwerpen van kwalitatief onderzoek.  
 

                                                 
9 Denk aan vraagstukken op het vlak van de behavioral finance. 
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Tot slot is het voor de praktijk relevant dat de student in staat is de boodschap die aan 
het onderzoek wordt ontleend effectief over te brengen. Niet alleen behelst dit een 
rapportage die zowel bondig als toegankelijk is (voor academici en practici). Tevens 
vraagt dit van de student dat hij of zij niet alleen vaardig is in het mondeling presenteren 
van de boodschap maar op basis van de uitkomsten van het onderzoek ook in staat is 
het gesprek met het management aan te gaan. 
 
Waar de premisse is dat de instromende student vanwege zijn wo-achtergrond al 
voldoende kennis en ervaring opgedaan heeft in het doen van wetenschappelijk 
onderzoek, toont het bovenstaande aan dat zij een aantal specifieke vaardigheden die 
relevant zijn voor het doen van onderzoek naar multidisciplinaire vraagstukken uit de 
praktijk ontberen. Daar komt bij dat de gesprekspartnerrol veronderstelt dat de controller 
in staat is om de boodschap die aan het onderzoek wordt ontleend effectief over te 
brengen. Niet alleen behelst dit een rapportage die zowel bondig als toegankelijk is (voor 
academici en practici). Tevens vraagt dit van de student dat hij of zij niet alleen vaardig 
is in het mondeling presenteren van de boodschap maar op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek ook in staat is een gesprek met het management aan te gaan.10 Het 
ontwikkelen van juist deze vaardigheden loopt als een rode draad door het 
opleidingsprogramma en komt meer expliciet aan de orde in de volgende vakken (in 
volgorde waarin die vakken opgenomen zijn in het opleidingsprogramma): 
 

- Controllership 
- Management control 
- Information, technology & control 
- Investment appraisal & business valuation 
- Corporate finance 
- Strategy/Advanced management control 
 

Controllership 
In het vak controllership (CidP) wordt een blok besteed aan het onderwerp ‘van gelijk 
hebben naar gelijk krijgen’. Daartoe worden twee workshops (inclusief rollenspellen) 
georganiseerd. De eerste workshop staat in het teken staat van het oefenen met 
interviewtechnieken. Het oefenen met het stellen van open vragen ondersteunt de start- 
en analysefase van elk advies- en onderzoekstraject en is een voorwaarde voor goed 
kwalitatief onderzoek. De tweede workshop richt zich op het oefenen met het voeren van 
een adviesgesprek. Hoe word ik een effectieve gesprekspartner op directie en 
bestuursniveau? Hoe zorg ik ervoor gehoord te worden? Hoe maak ik voldoende contact 
en krijg ik mijn advies op tafel? De cursist rondt controllership af met een 
bedrijfsopdracht. In de vorm van een (PowerPoint) presentatie komt de cursist met een 
advies over gewenste aanpassingen van de control en finance functie van de 
organisatie waar de cursist werkzaam is. Dit advies is gebaseerd op een beschrijving  
                                                 
10 De gesprekspartnerrol als vaardigheid wordt in de opleiding breed opgevat en bestrijkt het 
spectrum van interviewen (verzamelen van data), het voeren van een (advies)gesprek tot en met 
het schriftelijk en mondeling presenteren van de uitkomsten van onderzoek.  
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van de finance organisatie en een beoordeling van de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de control- en finance functies. Dit advies moet gegrondvest zijn in de 
opgedane kennis in de colleges, de literatuur, enkele interviews en een intensieve 
discussie in de werkgroep. Elke cursist interviewt minimaal twee medewerkers van de 
eigen organisatie: één interne klant (bijvoorbeeld een businessunit manager) en één 
medewerker in de financiële kolom (bijvoorbeeld een divisie- of corporate controller). 
 
Leerpunten: 

- Dataverzameling a.d.h.v. interviews; 
- Oefenen gesprekspartnerrol (voeren adviesgesprek); 
- Rapportage (compacte en leesbare PowerPoint presentatie opstellen waarin 

de onderzoeksvraag, de analyse, bevindingen en conclusies van het 
onderzoek en het advies is uitgewerkt); 

- Presentatie (ten overstaan van docent en medecursisten in korte tijd het 
vraagstuk en het advies presenteren en verdedigen). 

 
Investment appraisal & business valuation en Corporate finance 
Voor de vakken investment appraisal & business valuation en corporate finance 
maken de studenten in duo’s een gezamenlijk paper Valuation. In dit paper worden 
de concepten van ondernemingswaardering en de voor ondernemingswaardering 
relevante financieringsconcepten toegepast om aan de hand van een complexe 
casus een professioneel waarderingsrapport (‘paper Valuation’) op te stellen. Dit 
rapport wordt als zodanig beoordeeld door de docenten van voornoemde twee 
vakken. Daarnaast wordt de student individueel getoetst op de mate waarin hij/zij 
de stof beheerst. Het desbetreffende mondeling tentamen start met een korte 
presentatie van een door de student gekozen aspect van de waardering en vervolgt 
met een discussie waarvoor kennis van de vakken. Het cijfer voor het paper 
Valuation bestaat het uit cijfer voor het rapport als zodanig en het mondeling 
tentamen. Het cijfer voor het paper Valuation is tevens het eindcijfer voor corporate 
finance en weegt voor 50% mee in het eindcijfer voor investment appraisal & 
business valuation. 
 
Leerpunten: 

- Typering van de context waarin de ondernemingswaardering wordt uitgevoerd 
- Systematische uitwerking van de waardering aan de hand van verschillende 

waarderingsconcepten 
- Evaluatie van de geschiktheid van de waarderingsconcepten gegeven de 

context  
- Rapportage en presentatie (oefenen gesprekspartnerrol) 
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Management control 
Het vak management control heeft tot doel de student te leren om een 
ongestructureerde management accounting & controlsituatie te doorzien, de feitelijke 
oorzaken achter problemen vast te stellen, en realistische en onderbouwde 
oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde problemen te benoemen. Daartoe moeten 
door de studenten complexe cases waarvoor de onderzoeksvraag niet vooraf gegeven 
is, uitgewerkt en besproken worden. Het college wordt afgerond met een 
bedrijfsopdracht.  De opdracht behelst het geven van een heldere uiteenzetting van een 
management control vraagstuk uit de praktijk van de student en een daaraan te ontlenen 
en zo concreet mogelijk te formuleren onderzoeksvraag. Een goed doordacht en 
systematisch uitgewerkt onderzoek moet vervolgens borgen dat de student de 
onderzoeksvraag adequaat beantwoordt. 
 
Leerpunten: 

- Identificeren probleem, beschrijven probleem, formuleren probleemstelling en 
onderzoeksvraag 

- Systematische uitwerking kwalitatief onderzoek 
- Dataverzameling a.d.h.v. interviews 
- Rapportage en presentatie (oefenen gesprekspartnerrol) 

 
Information, Technology & Control 
In de colleges worden de raakvlakken opgezocht tussen informatie systemen, informatie 
technologie, informatie management en interne beheersingsmaatregelen. Parallel aan 
de colleges wordt gewerkt aan een bedrijfsopdracht. Het doel van de opdracht is het 
beoordelen van een ‘end-to-end’ transactieproces (purchase to pay, order to cash, 
supply chain management, hire to fire of record to report) uit de eigen bedrijfspraktijk aan 
de hand van de in de colleges aan de orde gestelde kwaliteitseisen. De beoordeling 
dient daarbij multidisciplinair plaats te vinden. Dit betekent dat de evaluatie in feite 
gebaseerd moet zijn op een synthese van de uitkomsten van een evaluatie langs de 
afzonderlijk vakgebieden informatie systemen, informatie technologie, informatie 
management en interne beheersingsmaatregelen). 
 
Leerpunten: 

- Uitvoeren van een multidisciplinair onderzoek 
- Systematische uitwerking kwalitatief onderzoek 
- Dataverzameling a.d.h.v. interne documenten en interviews 
- Rapportage en presentatie (oefenen gesprekspartnerrol) 

 
Strategy/Advanced management control 
De vakken Strategy en Advanced management control handelen beide rond het 
onderwerp strategierealisatie. Waar in de colleges onder meer aan de hand van cases 
min of meer gekozen wordt voor een monodisciplinaire invalshoek, wordt het parallel 
daaraan uit te voeren onderzoek rond een strategisch initiatief heel bewust 
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multidisciplinair ingestoken (vanuit de wetenschapsgebieden: strategisch beleid (incl. 
communicatie en organisatieontwikkeling), controlling en bestuurlijke 
informatieverzorging. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de 
onderneming in staat is om het bestudeerde strategisch initiatief te realiseren? Het 
onderzoek heeft niet alleen tot doel de student inzicht te geven in wat het betekent om 
een multidisciplinair onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren, maar moet tevens 
de weerbarstigheid van de praktijk rond het toepassen van theoretische concepten 
helder maken. 
 
De opdracht behelst een beschrijvend en – zij het in mindere mate – explorerend 
onderzoek. Gegeven de beperkt beschikbare tijd voor dit onderzoek is de meest 
gebruikte manier om het onderzoek uit te voeren een combinatie van: literatuurstudie, 
bestuderen van documentatie uit de onderneming, middels interviews ophalen van 
meningen van experts op het onderwerp, eventueel observatie.  
Het is belangrijk dat studenten onderkennen (en laten zien hoe zij daarmee omgaan) dat 
begrip van de organisatorische context voor het onderzoek relevant is. Immers, uit de 
literatuur is bekend dat besturingsprocessen en -systemen lading krijgen door de wijze 
waarop zij in de organisatie worden ingezet/gebruikt. Anders verwoord: het al dan niet 
effectief zijn van deze processen en systemen is onder meer afhankelijk van de 
situatie/de omstandigheden waarin/waaronder zij worden toegepast.  
Dit betekent dat het onderzoek uit moet gaan van een (binnen de eerder genoemde 
beperkingen) diepgaand/rijk inzicht in de specifieke context/situatie waarin de 
processen/systemen worden gebruikt. Daarmee vormt de opdracht in feite een opdracht 
tot het uitvoeren van een (mini) case study. 
 
Leerpunten: 

- Uitvoeren van een multidisciplinair onderzoek 
- Systematisch ontwerpen kwalitatief onderzoek 
- Dataverzameling a.d.h.v. interne documenten, interviews en eventueel 

observatie 
- Systematische analyse kwalitatieve data 
- Rapportage en voeren strategische dialoog (oefenen gesprekspartnerrol) 

 
Ten behoeve van het ontwerpen van kwalitatief onderzoek en het analyseren van 
kwalitatieve data worden voorafgaand aan het onderzoek een aantal colleges over deze 
onderwerpen verzorgd. Om te borgen dat de dataverzameling zo effectief mogelijk is, 
worden gedurende het uit te voeren onderzoek een aantal spreekuurcolleges 
georganiseerd waar de studenten met vragen terecht kunnen. De casebespreking 
tijdens de colleges Strategy en Advanced management control heeft mede tot doel te 
oefenen in het voeren van een strategische dialoog. 
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Tot slot 
De opbouw en volgorde van ieder van de hiervoor genoemde vakken borgt dat de 
student na afronding van de Paper Strategy Realization (SI-paper) kennis en ervaring 
heeft met het: 

- Identificeren en beschrijven van een relevant multidisciplinair vraagstuk uit de 
bedrijfspraktijk; 

 
en het op grond daarvan: 

- Formuleren van een probleemstelling en onderzoeksvraag 
- Ontwerpen van kwalitatief onderzoek 
- Verzamelen van kwalitatieve data a.d.h.v. interne documenten, interviews en 

eventueel eigen observaties 
- Systematisch analyseren van kwalitatieve data 
- Systematisch uitwerken en rapporteren van de uitkomsten van kwalitatief 

onderzoek 
- Voeren strategische dialoog (invulling geven aan gesprekpartnerrol) 

 
Daarmee heeft de student de bagage om op het gebied van multidisciplinaire 
vraagstukken de gesprekspartner van het management te zijn. 
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8. WERKVORMEN EN TENTAMENVORMEN 
 
 
De werkvormen en toetsvormen zijn afgestemd op de eindkwalificaties die met de 
EMFC-opleiding worden nagestreefd, de beoogde competenties van de allround 
controller en de gehanteerde didactische uitgangspunten van de opleiding. In 
navolgende overzichten (voor eerste en tweede studiejaar) zijn voor elk van de 
semesters per onderwijsonderdeel de werkvorm en de toetsvorm aangegeven. 
 
 

Eerste studiejaar – semester 1 
Naam 
onderwijsonderdeel 

Vakcode Aantal  
Studiepunten 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Management 
Control 

MAC – 
MC 

2 College/Case 
bespreking 

Case en Paper 
(Paper EC incl. 
verdediging) 

n.v.t. 

Controllership CidP 2 Discussiecollege Paper (Paper EC 
incl. verdediging) 

n.v.t. 

Paper Effectiviteit 
van de Controller  

EC 3,5 Praktische 
oefening 

Paper n.v.t. 

Financial Reporting 
& Analysis 

FRA 3 College/Case 
bespreking 

Case en Tentamen n.v.t. 

Legal & Governance L&G 2,5 College/Case 
bespreking 

Tentamen en 
quizzes 

n.v.t. 

Eerste studiejaar – semester 2 
Naam 
onderwijsonderdeel 

Vakcode Aantal  
Studiepunten 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Data Analytics & 
Business 
Intelligence 

DABI 2,0 College/ 
Praktische 
oefening 

Tentamen (i.c.m. 
MA) 

n.v.t. 

Management 
Accounting 

MAC – 
MA 

2,0 College/ 
Praktische 
oefening 

Tentamen (i.c.m. 
DABI) 

n.v.t. 

(Behavioral) Risk 
Management  

BRM 2,0 College/ Case 
bespreking 

Tentamen n.v.t. 

Information, 
Technology & 
Control 

ITC 7,0 College/ Case 
bespreking 

Paper (incl. 
gesprekspartnerrol) 
en Tentamen 

n.v.t. 
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Tweede studiejaar – semester 1 
Naam 
onderwijsonderdeel 

Vakcode Aantal  
Studiepunten 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Investment 
Appraisal & 
Business Valuation 

IABV 4,5 College/Case 
bespreking  

Paper en bijbehorend 
Tentamen (deel BV, zie 
V) en Tentamen (deel 
IA) 

n.v.t. 

Corporate Finance CF 2,0 College/Case 
bespreking 

Paper (zie V)  n.v.t. 

Corporate Tax Law CTL 1,5 College/Case 
bespreking 

Tentamen n.v.t. 

Paper Valuation 
t.b.v. CF en IABV 
(deel BV) 

V 1,5 Praktische 
oefening 

Paper en Tentamen 
(IABV – deel BV, CF) 

n.v.t. 

Treasury 
Management 

TM 3,5 College/ 
Praktische 
oefening 

Tentamen 
(toepassingstentamen) 

n.v.t. 

Tweede studiejaar – semester 2 
Naam 
onderwijsonderdeel 

Vakcode Aantal  
Studiepunten 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Strategy 
Realization/ 
Advanced 
Management 
Control 

AMC 3,0 College/Case 
bespreking 

Tentamen, Case en 
Paper (SI-paper incl. 
gespreksparnterrol) 

n.v.t. 

Strategy 
Realization/ 
Strategy 

S 1,5 College/Case 
bespreking 

Paper (SI-paper incl. 
gesprekspartnerrol) en 
Zelfreflectietoets 

n.v.t. 

Paper Strategy 
Realization (SI-
paper) 

SR 2,5 Praktische 
oefening 

Paper n.v.t. 

Thesis TH 15,0 Praktische 
oefening 

Thesis  n.v.t. 

Gesprekspartnerrol GR 1,0 Workshop Dialoogsessie (a.h.v. 
eigen Thesis en Thesis 
andere deelnemers 
aan workshop) 

n.v.t. 
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BIJLAGE 1 VAN STUDIEGIDS: STUDIEPROTOCOL 
 
Dit studieprotocol beoogt de condities weer te geven die een optimale samenwerking 
tussen de Postgraduate Controllersopleiding en de student garanderen. 
 
Die condities gaan uit van een inspanningsverplichting van zowel Opleiding als student. 
Alleen als beide deze verplichting aannemen kan er sprake zijn van een vruchtbare en 
daarmee optimale samenwerking. 
 
Inbreng Opleiding 
De inbreng van de zijde van de Postgraduate Controllersopleiding ligt vast in: 
 
− de studiegids; 
− de course-outline per studieonderdeel; 
− het onderwijs- en examenreglement. 

 
Daarnaast organiseert de Opleiding periodieke evaluatiebijeenkomsten met een  
vertegenwoordiging per jaargang van de studenten (in Opleidingscommissie).  
 
Het secretariaat van de opleiding faciliteert een goede operationele gang van zaken, in 
zowel organisatorisch als communicatief opzicht.  
 
De programmaleiding staat ter beschikking van de studenten ten behoeve van: 
 
− het waarborgen respectievelijk vergroten van studiemotivatie, -effectiviteit en -

rendement van de studenten; 
− het bijdragen aan de optimalisering van het onderwijsproces. 
 
Inbreng Student 
Van de student wordt verwacht: 
  
1. studiezin en een voldoende tijdsbesteding. Hierbij gaat het onder meer om: 

⋅ aanwezigheid en actieve participatie in de colleges/opleidingsactiviteiten 
⋅ tijdige en toereikende tijdsbesteding voor zelfstudie en -werkzaamheden 

(literatuur, cases en papers). 
2. kwalitatief en kwantitatief voldoen aan de “leverplicht” van cases, papers of andere 

persoonlijke bijdragen voor de verschillende studieonderdelen.  
3. pro-actieve inbreng met betrekking tot: 

⋅ het kenbaar maken van suggesties/behoeften voor de onderscheiden 
studieonderdelen, terzake van inhoud of proces. Dit zowel in de colleges als in 
daartoe belegde afzonderlijke (individuele of groepsgewijze) gesprekken met  
docenten of de dagelijkse leiding van de opleiding; 

⋅ het stimuleren/bewerkstelligen van en participeren in groepsgewijze activiteiten en 
interactie met collega-studenten; zowel in het kader van specifieke colleges, als in 
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het algemeen ten nutte van meer studieplezier en -rendement. De drijfveer hierbij 
is het leren van elkaars inzichten, ervaringen en vaardigheden. 

4. bijdragen aan de vertegenwoordiging van de studenten voor de periodieke 
evaluatiebijeenkomsten met de dagelijkse leiding van Opleiding (hetzij als 
vertegenwoordiger in de OLC dan wel door het aanleveren van 
gespreksonderwerpen aan de vertegenwoordigers).  

5. tijdig overleggen met de Programma Leiding als persoonlijke omstandigheden of 
problemen belemmerend werken voor studievoortgang of -resultaten. 

 
Vertrouwelijkheid gegevensuitwisseling en -gebruik 
De opleiding is in het algemeen gehouden aan de regels zoals die door de Vrije 
Universiteit Amsterdam zijn vastgesteld. Met betrekking tot de privacy zijn deze regels te 
vinden op: 
 
https://www.vu.nl/nl/Images/ReglementVerwerkingPersoonsgegevensStudenten2018_tcm289-
430309.pdf  
https://www.vu.nl/en/Images/StudentPersonalDataProcessingRegulationsVU_tcm270-
902556.pdf  
 
Meer specifiek heeft de opleiding regels vastgesteld met betrekking tot de 
gegevensuitwisseling tussen de opleiding en de studenten. Deze regels zijn te vinden in 
de navolgende bijlage ‘Vertrouwelijkheidsverklaring’. 
 
Met nadruk wordt opgemerkt dat deze verklaring onder andere betrekking heeft op het 
maken van geluids- of beeldopnamen van (delen van) colleges of bijeenkomsten. De 
kwaliteit van de colleges en daarmee het programma steunt ook op het kunnen 
bediscussiëren van door docenten en studenten ingebrachte praktijkvoorbeelden en –
cases. Ten behoeve van de borging van de vertrouwelijke behandeling hiervan zijn 
geluids- en beeldopnamen niet toegestaan. Het studiemateriaal (waaronder boeken, 
papers, readers, collegeslides, cases en uitwerkingen) maakt het goed mogelijk de 
leerdoelen te realiseren zonder voornoemde opnames. 
 
 
Vrije Universiteit Amsterdam 
  

https://www.vu.nl/nl/Images/ReglementVerwerkingPersoonsgegevensStudenten2018_tcm289-430309.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/ReglementVerwerkingPersoonsgegevensStudenten2018_tcm289-430309.pdf
https://www.vu.nl/en/Images/StudentPersonalDataProcessingRegulationsVU_tcm270-902556.pdf
https://www.vu.nl/en/Images/StudentPersonalDataProcessingRegulationsVU_tcm270-902556.pdf
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BIJLAGE 2 VAN STUDIEGIDS: VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING 
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BIJLAGE 3 VAN STUDIEGIDS: ONDERWIJS EN EXAMENREGELING EMFC-OPLEIDING VU 
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Inleiding bij de format Onderwijs- en Examenregeling Post-Initiële opleidingen 
SBE 
 
Algemeen 
Sinds de invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering 
voor elke opleiding of groep van opleidingen in een onderwijs- en examenregeling 
(OER) worden vastgelegd (artikel 7.13 lid 1 WHW). De geldende procedures en rechten 
en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens die ten minste in de OER 
moeten zijn geregeld staan in artikel 7.13, lid 2 WHW. Daarnaast bevat de wet nog 
enkele afzonderlijke verplichtingen tot het opnemen van regels in de OER.  
 
Onderdelen format OER 
Het format OER bestaat uit het een deel A, een deel B1 en een deel B2. Deel A is het 
facultaire deel waarin de bepalingen zijn opgenomen die voor alle opleidingen binnen 
een faculteit gelden. In beide B delen zijn de opleidingsspecifieke bepalingen 
opgenomen, waarbij de volgende onderverdeling is gehanteerd: 
• Deel B1: algemene bepalingen die alleen de opleiding betreffen 
• Deel B2: opleidingsinhoudelijk deel waaronder de opbouw van het curriculum 
 
Tot deze opsplitsing is besloten om daarmee het medezeggenschapstraject te 
ondersteunen. Medezeggenschap op deel B2 rust namelijk volledig bij de OLC; de FGV 
heeft hier geen betrokkenheid. Op de artikelen in deel A en deel B1 heeft de FGV 
instemmingsrecht, de OLC heeft het adviesrecht. VU-breed beleid behoeft geen 
facultaire medezeggenschap; bij deze artikelen is medezeggenschap al geborgd bij de 
ontwikkeling en besluitvorming van het betreffende beleid. 
   
Hoewel de delen bij elkaar horen en tezamen de OER van een opleiding of groep van 
opleidingen vormen, kunnen deze afzonderlijk van elkaar worden gewijzigd. Het FB stelt 
uiteindelijk de hele OER (dus alle delen) voor de opleidingen van de faculteit vast. 
 
Type bepalingen (artikelen) die zijn opgenomen 
• Artikelen die op basis van de WHW artikel 7.13 - of overige artikelen uit de WHW - in de OER 

moeten worden opgenomen. Per artikel is (waar mogelijk) aangegeven om welk  onderwerp 
van artikel 7.13, lid 2 WHW het gaat en of er medezeggenschap van toepassing is en zo ja 
wie welke bevoegdheid heeft.   

• Artikelen die op basis van artikel 7.13 - of overige artikelen uit de WHW - in de OER moeten 
worden opgenomen, maar die VU-breed zijn vastgelegd. Medezeggenschap heeft indien van 
toepassing reeds plaatsgevonden via de centrale medezeggenschap. Het FB is niet vrij om 
hier van af te wijken. De OLC en de FGV hebben die vrijheid dus ook niet.  
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In Bijlage 2 wordt verwezen naar het reeds vastgestelde VU beleid (of richtlijn aan het 
faculteitsbestuur, ex artikel 9.5 WHW). Indien een FB hiervan toch wil afwijken moet het een 
schriftelijk verzoek indienen bij het CvB. 

• Artikelen (of delen daarvan) die niet op alle opleidingen van toepassing zullen zijn, worden 
aangegeven tussen haakjes:  [Keuze: ]  

• Artikelen waarvan niet in de WHW is bepaald dat deze moeten worden opgenomen in de 
OER en die evenmin als richtlijn zijn vastgesteld. Het betreft deels onderwerpen die wel in de 
WHW worden geregeld, maar waarvan niet expliciet is vermeld dat deze onderwerpen in de 
OER moeten worden opgenomen. Dit zijn artikelen die met het oog op een heldere en 
adequate informatieverstrekking, dan wel op basis van een VU- [of UvA-] afspraak in het 
format zijn opgenomen. Het verdient aanbeveling deze artikelen overeenkomstig het format 
op te nemen in de OER. Daarmee is een groot deel van de tekst uit deel A direct over te 
nemen bij het opstellen van het facultaire deel A. 

   
 
Indien nodig kunnen in deel B extra artikelen worden toegevoegd vanwege 
bijzonderheden in het programma.  
Afhankelijk van de medezeggenschapsrechten, wordt een extra artikel in deel B1 of deel 
B2 opgenomen. Eventuele extra artikelen dienen zoveel mogelijk toegevoegd te worden 
aan een bestaand hoofdstuk en aangeduid te worden met  een hoger nummer. In het 
geval een artikel tussen de bestaande artikelen wordt geplaatst, dient dit artikel 
aangeduid te worden met een tussennummer door een letter aan het nummer toe te 
voegen (bijvoorbeeld artikel 1.1a). Het bevordert de transparantie en verbetert de 
kwaliteitsbewaking, indien een bepaald onderwerp in elke OER in hetzelfde 
artikelnummer is geregeld. Wanneer u twijfelt over de medezeggenschapsrechten, kunt 
u contact opnemen met BJZ (Bestuurlijke en Juridische Zaken).  
 
Toepasselijkheid van de regeling 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de post-initiële 
opleidingen van de betreffende faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. De regeling 
kan ook van toepassing zijn op de gezamenlijke opleidingen en onderwijseenheden 
(zoals bedoeld in artikel 7.3c WHW) , die mede door de faculteit worden verzorgd.  
 
De faculteit draagt zorg voor bekendmaking van het OER en opname in de (digitale) 
studiegids op de website van de VU.  
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DEEL A: FACULTAIR DEEL 
 
1. Algemene bepalingen  
 

Artikel 1.1  Toepasselijkheid regeling 
1. Deze regeling is van toepassing op een ieder die voor de opleiding is 

ingeschreven, ongeacht het studiejaar, waarin de student voor het eerst 
voor de opleiding werd ingeschreven. 

advies OLC, 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2019 advies OLC, 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

3. Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling kan slechts 
betrekking hebben op een lopend studiejaar, indien de belangen van de 
studenten daardoor aantoonbaar niet worden geschaad. 

advies OLC, 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

 
 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. EC (European Credit) een studiepunt met een studielast van 28 uren studie; 
b. examen:   het masterexamen van de opleiding; 
c. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een  

juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; 

d. onderdeel:   een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de  
    wet; 

e. periode:   een deel van een semester;  
f. praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of andere   

    onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van  
    bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van  
    een praktische oefening:  

o het maken van een scriptie of thesis 
o het uitvoeren van een onderzoekopdracht 
o het deelnemen aan veldwerk of een excursie 
o het uitvoeren van een literatuurstudie 
o het deelnemen aan een andere 

onderwijsleeractiviteit die gericht is op het 
verwerven van bepaalde vaardigheden of 

o het doorlopen van een stage; 
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g. programma:  het totaal en de samenhang van de onderdelen, de   
    onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en   
    tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; 

h. scriptie:   een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of  
    een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle  
    gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; 

i. VU-net:   het Studenten Informatie Systeem; 
j. studiegids:   de gids van de opleiding die een nadere uitwerking van de  

opleidingsspecifieke bepalingen en overige 
opleidingspecifieke informatie bevat; 

k. studielast:   de studielast van de onderwijseenheid waarop een  
    tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten =  
    EC. (De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60  
    studiepunten/EC; 

l. studiejaar:   het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 
    augustus van het daarop volgende kalenderjaar;  

m. tentamen:   onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden  
    van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling 
    wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in  
    gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer 
    deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde 
    materie als het tentamen; 

n. toelatingscommissie de commissie die namens het faculteitsbestuur beoordeelt  
    of een gegadigde aan de eisen voldoet om toegelaten te  
    worden tot de masteropleiding van zijn keuze.   

o. universiteit:  Vrije Universiteit Amsterdam; 
p. wet:     de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk   

     onderzoek; 
q. curatorium:   het orgaan, benoemd door faculteitsbestuur, belast met het 

     toezicht op de kwaliteit van de opleiding. 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
 
 
2. Inrichting opleiding 
 

Artikel 2.1 Indeling studiejaar  
De indeling is opleiding-specifiek en wordt nader uiteengezet in deel B1.  
 

Artikel 2.2 Inrichting van de opleiding   
1.    De opleiding omvat de onderwijseenheden die in deel B zijn opgenomen.  
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2.  De omvang van de opleiding in EC is vastgelegd in deel B.  
 
3. Toetsing en examinering 
 

Artikel 3.1 Intekening voor tentamens  
nvt 
 

Artikel 3.2 Vorm van tentaminering  
 

1.  Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat 
een tentamen op een andere wijze dan in de studiegids is bepaald, 
wordt afgenomen. Nadere regels hieromtrent zijn, indien van 
toepassing, opgenomen in de Regels en Richtlijnen van de 
examencommissie. 

Advies OLC, 
instemming 
FGV 
(7.13 l) 

2. Voor een verplichte onderwijseenheid dat niet meer wordt verzorgd, 
wordt in het studiejaar na beëindiging van dat onderwijs ten minste 
eenmaal de gelegenheid gegeven de (deel)tentamen(s) af te leggen 
en wordt voor de navolgende tijd een overgangsregeling in deel B 
opgenomen.  

Advies OLC, 
instemming 
FGV (7.13 j) 
Eerdere 
instemming 
GV,  zie bijlage 
3 

 

Artikel 3.3 Mondelinge tentamens  
 

1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de 
examencommissie op verzoek anders heeft bepaald.  

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 l en n) 

 

Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag  
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen vast. De examinator 
draagt direct hierna zorg voor registratie van de beoordeling en draagt 
tevens zorg voor onverwijlde bekendmaking van de beoordeling aan de 
student, met in achtneming van de geldende normen van vertrouwelijkheid.  

CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

2. De examinator stelt zo spoedig mogelijk na het afnemen van een 
mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. 

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 o) 
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3. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te 
leggen tentamen bepaalt de examencommissie vooraf op welke wijze en 
binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag. 

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(9.38 b) 

4. In geval dat, wegens omstandigheden, de examinator de deadline dreigt te 
missen, zal hij of zij direct de examencommissie hiervan op de hoogte 
brengen van de reden van de vertraging. Als de examencommissie 
akkoord gaat met uitstel van de deadline dan zal de examinator de 
studenten op de hoogte brengen van de nieuwe deadline. 

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 o) 

 

Artikel 3.5 Herkansing 
1. Tot het afleggen van tentamens van de opleiding wordt twee maal per 

studiejaar de gelegenheid gegeven. 
CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het herkansen van een 
onvoldoende voor een stage of een scriptie. In de desbetreffende 
stagehandleiding of afstudeerregeling zijn de herkansingsmogelijkheden 
vermeld. 

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13) 

3. Ingeval van een herkansing geldt de laatste beoordeling. CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

4. De herkansing voor een tentamen vindt niet plaats binnen 10 werkdagen 
na de bekendmaking van de uitslag van het te herkansen tentamen.   

CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

 

Artikel 3.6 Cijfers  
1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10, met maximaal 

1 decimaal achter de komma.  
CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

2. Eindcijfers worden uitgedrukt in hele of halve cijfers. CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

3. Een eindcijfer tussen 5 en 6 wordt op hele cijfers afgerond: 0,1 tot en met 
0,4 naar beneden en 0,5 tot en met 0,9 naar boven. Een onderwijseenheid 
is behaald bij een 6 of hoger. 

CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

4. In plaats van een cijfer kan de examencommissie toestaan gebruik te 
maken van een symbool, bijvoorbeeld; v(oldaan), g(oed), n(iet)v(ol)d(aan), 
etc.) 

CvB-besluit,  
zie bijlage 2 

 

Artikel 3.7 Vrijstelling  
1.  De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van een student 

vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer tentamens, 
indien de student een qua inhoud en niveau overeenkomstig 
onderwijsonderdeel van een universitaire of hogere 
beroepsopleiding heeft voltooid; 

advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 r) 
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2. De scriptie is van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd. Advies OLC; 
instemming 
FGV  

(9.38 b) 
 

Artikel 3.8 Geldigheidsduur resultaten  
1. Vanaf september 2017 zijn alle behaalde tentamens en vrijstellingen voor 

tentamens die geldig waren op 31 augustus 2017 onbeperkt geldig, tenzij 
anders bepaald in deel B. 

Wettelijke 
bepaling 

2. De geldigheidsduur van een deeltentamen is beperkt tot het studiejaar 
waarin het is afgelegd.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(9.38 b) 

 

Artikel 3.9 Inzagerecht  en nabespreking 
1.  Gedurende  twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag 

van een schriftelijk tentamen krijgt de student inzage in zijn 
beoordeelde werk, de daarin gestelde vragen en opdrachten, 
alsmede de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden. Plaats en tijd van inzage staan vermeld op het 
voorblad van het tentamen. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 p en q) 

2.  Indien een collectieve nabespreking is georganiseerd, vindt 
individuele nabespreking eerst plaats indien de student bij de 
collectieve bespreking aanwezig is geweest of wanneer hem niet 
kan worden verweten niet bij de collectieve bespreking aanwezig te 
zijn geweest.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV (7.13 q) 
 

3.  De student die voldoet aan het vereiste in lid 2, kan aan de 
desbetreffende examinator om een individuele nabespreking 
verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator 
te bepalen plaats, tijdstip en wijze.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 p en q) 
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4. Studiebegeleiding en studievoortgang 
 

Artikel 4.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding 
1. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een goede registratie van de 

studieresultaten van de studenten. Iedere student heeft na de registratie van 
de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV (7.13 u) 

2. Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. 
Studiebegeleiding wordt in ieder geval geboden door 

 a. Studentendecanen 
 b. Studentpsychologen 

Advies OLC; 
instemming 
FGV (7.13 u) 

 

Artikel 4.2 Aanpassingen ten behoeve van een student met een 
functiebeperking  

1. Een student met een functiebeperking kan een verzoek indienen bij 
het secretariaat van de opleiding om in aanmerking te komen voor 
aanpassingen in het onderwijs, de praktische oefeningen en 
tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun 
individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of 
moeilijkheidsgraad van een onderwijseenheid of een tentamen niet 
wijzigen. In alle gevallen zal de student moeten voldoen aan de 
eindtermen van de opleiding. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt onderbouwd met een 
verklaring van een arts of psycholoog. Zo mogelijk wordt een 
schatting vermeld van de mate waarin de studievoortgang zou 
kunnen worden belemmerd. In geval van een chronische 
aandoening volstaat een eenmalig verzoek. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

3. Indien sprake is van dyslexie, is de verklaring opgesteld door een 
deskundige die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van 
psychodiagnostisch onderzoek en in het bezit is van een BIG-, NIP-, 
of NVO-registratie.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

4. Het faculteitsbestuur, of de verantwoordelijke namens het 
faculteitsbestuur, beslist over  verzoeken voor aanpassingen van 
onderwijsorganisatie en -logistiek. Op verzoeken voor aanpassingen 
die de tentaminering betreffen beslist de examencommissie.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

5. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de 
student een afspraak met de programmadirecteur of 
opleidingscoördinator om te bespreken hoe de voorzieningen 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 
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worden vormgegeven. 
6. Een verzoek tot aanpassing wordt geweigerd indien toekenning 

ervan een buitenproportioneel beslag legt op de organisatie of de 
middelen van de faculteit of universiteit.  

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

7. Indien de beperking aanleiding geeft tot verlenging van de 
tentamentijd verstrekt de examencommissie een verklaring, waaruit 
het recht op die verlenging blijkt. Indien een beperking aanleiding is 
tot het treffen van andere voorzieningen, kan de studieadviseur de 
nodige maatregelen initiëren. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

8. In het besluit in lid 5 kan een beperkte geldigheid van de te treffen 
maatregelen worden bepaald. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(7.13 m) 

 
5. Hardheidsclausule 
 

In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, en in 
gevallen waarin sprake is van onevenredige benadeling of onbillijkheid 
van overwegende aard, beslist het faculteitsbestuur, tenzij het de 
bevoegdheid van de examencommissie betreft. 

Advies OLC; 
instemming 
FGV  
(9.38 b) 

 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de School of Business and Economics op 
xx/xx/2019. 
 
Instemming bevoegd medezeggenschapsorgaan op xx/xx/2019.  
  



 

© 2019 EMFC-opleiding VU Amsterdam 56 

BIJLAGE I VAN OER DEEL A 
OVERZICHT ARTIKELEN WAARVAN IN DE WHW IS BEPAALD DAT DEZE IN DE OER MOETEN WORDEN 
OPGENOMEN:  
 
Deel A: facultair deel 

2. Inrichting opleiding 
Artikel 2.1 Indeling studiejaar en onderwijseenheden 7.13 lid 2 sub e 
Artikel 2.2 Opbouw opleiding 7.13 lid 2 sub a, e, x 

3. Toetsing en examinering 
Artikel 3.2 Vorm van tentaminering 7.13 lid 2 sub h, l, j 
Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 7.13 lid 2 sub l, n 
Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 7.13 lid 2 sub o 
Artikel 3.5 Tentamens en herkansing 7.13 lid 2 sub h, j 
Artikel 3.7 Vrijstelling 7.13 lid 2 sub r 
Artikel 3.8 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
Artikel 3.9 Inzagerecht en nabespreking 7.13 lid 2 sub p, q 

4. Honoursprogramma 
Artikel 4.1 Honoursprogramma 7.13 lid 2 sub v 

5. Studiebegeleiding, studieadvies en studievoortgang 
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding 7.13 lid 2 sub u 
Artikel 5.2 Studieadvies 7.13 lid 2 sub f 
Artikel 5.3 Bindend (negatief) studieadvies 7.13 lid 2 sub f 
Artikel 5.4 Persoonlijke omstandigheden 7.13 lid 2 sub f 
Artikel 5.5 Aanpassingen ten behoeve van een student met een 
functiebeperking 

7.13 lid 2 sub m 
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Onderwijs- en Examenregeling (OER) 

 

 

School of Business and Economics 

Post-initiële masteropleiding Executive Master Finance & 
Control 

Status bijgaande versie: Concept ter goedkeuring door SBE Bestuur 
 
 
Studiejaar 2019-2020 

  
B1. Format opleidingsspecifiek deel  
B2. Format opleidingsinhoudelijk deel 
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Deel B1: Opleidingsspecifiek deel  
 
 
6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 
 
Artikel 6.1 Gegevens opleiding 

1. De opleiding Executive Master of Finance & Control, CROHOnummer [75019] 
wordt in deeltijdse vorm verzorgd. 

Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 i)  

1a.   De deeltijdse vorm heeft een nominale studieduur van 2 jaar. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 i) 

2. De instructietaal van de opleiding is Nederlands.   
 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

 
Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 

1. De opleiding hanteert de werkvormen zoals vermeld in de studiegids. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 x) 

2. De opleiding hanteert de toetsvormen zoals vermeld in de studiegids. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 l) 

 
Artikel 6.3 Studiebegeleiding 

Niet van toepassing. 
 

Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 u) 

 
 
7. Instroom en toelating 
 
Artikel 7.1 Instroommoment 

De opleiding wordt aangeboden met ingang van het eerste semester van een 
studiejaar (1 september) en het tweede semester van een studiejaar (1 februari). 
Ter voorbereiding van de nieuwe instroom wordt een introductieprogramma 
verzorgd voorafgaande aan de start van de opleiding. Voor deze instroommomenten 
geldt dat er sprake is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in de nominale 
duur volledig afgerond kan worden. 
 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

 
Artikel 7.2 Toelatingseisen 

1. Toelaatbaar tot de postgraduate masteropleiding is degene die aantoont te 
beschikken over de hierna vermelde eisen aan kennis, inzicht en vaardigheden 

Deels bepaling 
WHW, deels CvB 
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op het niveau van een mastergraad, behaald aan een instelling voor 
wetenschappelijk onderwijs:  
a. Financial Accounting 
b. Management Accounting 
c. Accounting Information Systems & Information Management 
d. Corporate Finance 
e. Onderzoeksmethoden en -technieken 

Naast de voornoemde eisen, beoordeelt de commissie de verzoeken tot toelating 
ook op de volgende criteria:  

a. voldoende kennis en inzicht op de vakgebieden  
      i Management & Organization 
      ii Marketing 
      iii Advanced Bookkeeping 
      iv Corporate Law 
      v Corporate Tax Law 

b. tenminste 2 jaar relevante werkervaring en 
  c. gedurende de opleiding werkzaam in financieel-administratieve functie, dan 

wel op dit terrein functionerende als consultant zodat voldoende 
praktijkervaring, -kennis en -referentie is opgebouwd om te kunnen 
deelnemen aan de voor de opleiding kenmerkende inspanningen, discussies 
en opdrachten op het snijvlak van ‘science’ en ‘practice’.  

besluit,  
zie bijlage 3. 
Medezeggenschap 
uitgezonderd, zie 
WHW 

 

2. Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen of nog dient deel te 
nemen aan een deficiëntietraject, wordt onderzocht door de 
toelatingscommissie. 

Bepaling WHW 

3. Naast de vereisten, vermeld in het eerste lid, kan de toelatingscommissie voor 
toelating twee of meer van de volgende aanvullende eisen stellen: 
a. Motivatie en talent; 
b. Niveau van relevante kennis en vaardigheden; 
c. Beheersing van methoden en technieken uit het betreffende vakgebied; 
d. Algemeen academisch denk- en werkniveau; 
e. Beheersing van de in de opleiding gehanteerde taal of talen 

 

Deels bepaling 
WHW, deels CvB 
besluit, 
zie bijlage 3. 
Medezeggenschap 
uitgezonderd, zie 
WHW 
 

 
Artikel 7.3 Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen 

Niet van toepassing 
 

Advies OLC, 
instemming FGV 
(9.38 sub b) 
 

 
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 

Niet van toepassing Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 
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8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 
 
Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens   

Aan de tentamens [en/of praktische oefeningen] van de hierna te noemen 
onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat het tentamen of de 
tentamens van de genoemde onderdelen is/zijn behaald: 
- Strategy Realization (beide onderdelen) ná behalen van Management Accounting 
en Management Control; 
- Information, Technology & Control ná behalen van (Behavioral) Risk Management. 
- Paperopdrachten moeten afgerond zijn voordat een volgend semester start. 
 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(7.13 h, s & t) 

 
Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 

1. De geldigheidsduur van tentamens en vrijstellingen voor tentamens is beperkt. 
De ontwikkelingen in het werkveld waarin controllers actief zijn en waartoe de 
opleiding opleidt, gaan razend snel. Zo snel dat vakken jaarlijks op actualiteit 
worden getoetst en waar nodig aangepast en het totale programma iedere 5 
jaar wordt getoetst en waar nodig aangepast. Studenten krijgen 5 jaar de tijd 
om het programma waarmee zij gestart zijn af te ronden. Wanneer zij langer 
dan 5 jaar over afstuderen doen, is actualisatie aan de hand van het dan 
geldende programma geboden om te borgen dat de student vanuit de opleiding 
met voldoende actuele kennis het werkveld betreedt. 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(7.13 k) 

2. Een student kan de examencommissie verzoeken de geldigheidsduur van een 
tentamen te verlengen. Indien de getentamineerde kennis of het 
getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of indien de 
getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn, kan de 
examencommissie een aanvullend tentamen opleggen, een vervangend 
tentamen opleggen of verlenging van de geldigheidsduur weigeren.  

Bepaling WHW 

 
 
Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel  
 
9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen van de opleiding 
 
Artikel 9.1 Studielast opleiding 

1. De opleiding heeft een omvang van 62 EC. Instemming OLC 
(7.13 g) 
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Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 

Niet van toepassing. Advies OLC;  
(7.13 a) 

 
Artikel 9.3 Doelstelling opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd kundige en ‘allround’ controllers af te leveren die in 
staat zijn gedurende hun werkzame leven een waardevolle bijdrage te leveren aan de 
prestaties van de concernorganisatie waar zij werken. Hierbij is niet alleen het 
academische niveau op het moment van afstuderen van belang, de controller dient 
vanaf dat moment tevens in staat te zijn zich verder te ontwikkelen en te blijven leren 
met behulp van tijdens de opleiding ontwikkelde vaardigheden. 

Advies OLC 
(7.13 a) 

 
Artikel 9.4 Eindtermen 

Graduates…  

1.    ACADEMIC AND RESEARCH SKILLS 

1. Can make valuable academic, 
managerial and societal 
contributions to the profession of 
controllers using academic research 
skills 

2.     BRIDGING THEORY AND PRACTICE - 
knowledge 

2. Are familiar with and can apply 
state-of-the-art knowledge of the 
areas that are relevant for all-round 
controllers in multi-business 
organizations 

3.     BRIDGING THEORY AND PRACTICE - 
application 

3. Are able to develop, apply and 
reflect on well-founded, 
substantiated solutions from 
different theoretical and 
multidisciplinary perspectives for 
complex real-life business problems, 
based on appropriate methods and 
techniques 

4.    SOCIAL PROFESSIONAL SKILLS 

4. Can present the complexity of 
multidisciplinary business problems 
to professionals convincingly and 
are able to act as discussion 
partners of management 

Instemming OLC 
(7.13 c) 
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5.    BROADENING YOUR HORIZON 

5. Can formulate their own opinions 
on corporate issues within society, 
their outlook, including both 
economic interests and 
environmental, social and ethical 
concerns 

6.    SELF-AWARENESS 

6. Are able to take responsibility for 
their own learning and positioning 
within their organization and work 
field as a controller 

 

1. Niet van toepassing. Instemming OLC 
(7.13 b) 

2. Taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van een toets.  
 

Instemming OLC 
(7.13 c) 

 
10. Opbouw van het curriculum 
 
Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding bestaat ten minste uit verplichte onderwijseenheden en een 
individuele masterscriptie/thesis of een wetenschappelijke stage.  
 

CvB-besluit,  
zie bijlage 3 

2. Niet van toepassing. Advies OLC  
(7.13 a) 

 
Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 
Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de studiegids. 
 
 
 
 

Naam onderwijseenheid – eerste studiejaar vakcode aantal EC 
 

Advies OLC; 
(7.13 a) 

Management Control MAC – MC 2 
Controllership CidP 2 
Paper Effectiviteit van de Controller  EC 3,5 
Financial Reporting & Analysis FRA 3 
Law & Governance LCG 2,5 
Data Analytics & Business Intelligence DABI 2,0 
Management Accounting MAC – MA 2,0 
(Behavioral) Risk Management  BRM 2,0 
Information, Technology & Control ITC 7,0 
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Naam onderwijseenheid – tweede studiejaar vakcode aantal EC 
 

Investment Appraisal & Business Valuation IABV 4,5 
Corporate Finance CF 2,0 
Corporate Tax Law CTL 1,5 
Paper Valuation V 1,5 
Treasury Management TM 3,5 
Strategy Realization/ Advanced Management Control AMC 3,0 
Strategy Realization/ Strategy S 1,5 
Paper Strategy Realization SR 2,5 
Thesis TH 16,0 

 
Artikel 10.3 Facultatieve onderwijseenheden     

Niet van toepassing. Advies OLC; 
(7.13 a) 

 
Artikel 10.4 Praktische oefening 

Niet van toepassing Instemming 
OLC (7.13 d) 

 
Artikel 10.5 Deelname aan praktische oefeningen en werkcolleges  

1. In geval van een practicum is de student verplicht ten minste 75% van de 
practicumbijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 75% heeft 
bijgewoond dient het practicum opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de 
examencommissie aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

Instemming OLC  
(7.13 d) 

2. In geval van een werkcollege is de student verplicht ten minste 75% van de 
bijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 75% heeft 
bijgewoond dient het werkcollege opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de 
examencommissie aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

Instemming OLC 
(7.13 d) 

 
11. Evaluatie en overgangsbepalingen 
 
Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 

1. Het onderwijs in deze opleiding wordt geëvalueerd zoals is opgenomen in de 
bijlage. Het facultaire evaluatieplan biedt daarvoor het kader. 

Instemming OLC  
(7.13 a1) 

 
Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 

In afwijking van de vigerende onderwijs- en examenregeling gelden voor de studenten 
die met de opleiding zijn begonnen onder een eerdere onderwijs- en examenregeling 
de overgangsbepalingen zoals beschreven op VUnet en in de studiegids. 

Advies OLC  
(7.13 a) 
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Advies, dan wel instemming opleidingscommissie,  
…., d.d.  
 
Instemming facultaire gezamenlijke vergadering, d.d.  
 
Vastgesteld door het faculteitsbestuur………………………… op ………20….  
 
Bijlage I van OER delen B1 en B2 
Overzicht artikelen die in de OER moeten worden opgenomen 
Op basis van WHW Artikel 7.13, lid 2 en artikel 7.30b, lid 2. 
 
Deel A: facultair deel 

2. Inrichting opleiding 
Artikel 2.1 Indeling studiejaar en onderwijseenheden 7.13 lid 2 sub e 

3. Toetsing en examinering 
Artikel 3.2 Vorm van tentaminering 7.13 lid 2 sub h, l, j 
Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 7.13 lid 2 sub l, n 
Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 7.13 lid 2 sub o 
Artikel 3.5 Tentamens en herkansing 7.13 lid 2 sub h, j 
Artikel 3.7 Vrijstelling 7.13 lid 2 sub r 
Artikel 3.8 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
Artikel 3.9 Inzagerecht en nabespreking 7.13 lid 2 sub p, q 

4. Studiebegeleiding en studievoortgang 
Artikel 4.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding 7.13 lid 2 sub u 
Artikel 4.2 Aanpassingen ten behoeve van een student met een 
functiebeperking 

7.13 lid 2 sub m 

 
Deel B1: Opleidingsspecifiek deel 

6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 
Artikel 6.1 Gegevens opleiding 7.13 lid 2 sub i, r 
Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 7.13 lid 2 sub l, x 
[keuze:] Artikel 6.3 Studiebegeleiding 7.13 lid 2 sub u 

7. Instroom en toelating 
Artikel 7.2 Toelatingseisen 7.30b lid 2 
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 7.57i  lid 1 

8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 
Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens 7.13 lid 2 sub h, s, t 
[keuze 1:] Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
[keuze 2:] Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
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Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel 
9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen 

Artikel 9.1 Studielast opleiding 7.13 lid 2 sub g 
Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 9.3 Doelstelling 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 9.4 Eindtermen 7.13 lid 2 sub b, c 

10. Opbouw van het curriculum 
Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 7.13 lid 2 sub a 
[Keuze:] Artikel 10.3 Facultatieve onderwijsonderwijseenheden 7.13 lid 2 sub a 
[Keuze:] Artikel 10.4 Praktische oefening] 7.13 lid 2 sub d 
Artikel 10.5 Deelname aan praktische oefeningen en werkcolleges 7.13 lid 2 sub d 

11. Evaluatie en overgangsbepalingen 
Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 7.13 lid 2 sub a1 
Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 7.13 lid 2 sub a 

 
 
Bijlage II van OER delen B1 en B2 
Overzicht advies- en instemmingsrechten OLC en FGV 
 

Onderwerpen Onderwijs – en Examenregeling (OER) 7.13 lid 2 WHW FGV OplC 
I A I A 

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens     
a1. de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd     
b. de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding     
c. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij 
beëindiging     van de opleiding moet hebben verworven 

    

d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen     
e. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende 
onderwijseenheden 

    

f. de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid (BSA)     
g. ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste lid 
(verhoogde studielast) 

    

h. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze 
afgelegd kunnen worden 

    

i. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding     
j. waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar 
dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens 

    

k. waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de 
bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen 

    

l. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens 
de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen 

    

m. de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 
gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen 
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n. de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen 

    

o. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op 
welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken 

    

p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft 
afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk 

    

q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en 
opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de 
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden 

    

r. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens 
of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis 
of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens 

    

s. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de 
toelating tot het afleggen van andere tentamens 

    

t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de 
toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van 
vervangende eisen 

    

u. de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding      
v. indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject 
binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt (excellentietraject binnen een 
opleiding) 

    

x. de feitelijke vormgeving van het onderwijs     
alle overige onderwerpen die in de OER zijn geregeld maar die niet als zodanig zijn genoemd in 
art. 7.13 WHW onder a t/m x. 

    

De lettering komt overeen met de lettering van artikel 7.13 lid 2 WHW 
Afkortingen: 
FGV: Facultaire Gezamenlijke Vergadering 
OplC: Opleidingscommissie 
I: Instemmingsrecht 
A: Adviesrecht 

 
 
Bijlage III van OER delen B1 en B2 
CvB besluiten en richtlijnen in de Model OER Master 
 

Deel A, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

2.1.1, 2.1.2 
 
 

Jaarindeling twee semesters volgens 8-
8-4 (uniforme jaarkalender VU-UvA) 

29-9-2008 (periode 2009-2015)  
22-05-2014 (periode 2016-2025) 

2.1.3, 2.1.4 Onderwijseenheden  
 

Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

3.1 Intekenen voor onderwijs en tentamens CvB besluit 30-09-2010, met instemming 
USR. 
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3.4.1 Vaststelling en bekendmaking uitslag 
(1) Nakijktermijn tentamen 10 
werkdagen  
(2) Scripties 20 werkdagen  

(1) Richtlijn Bachelor en 
Masteronderwijsopgenomen in format OER, 
herzien op 6 juni 2017 
(2) Kwaliteitseis 11 uit VU brede toetsbeleid, 
CvB besluit 15-05-2012, akkoord GV op 28-
02-2013 

3.5.1 Twee tentamengelegenheden per jaar 
per onderwijseenheid  

Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

3.5.2 Laatste beoordeling geldt, voldoende 
mag worden herkanst 

Naar aanleiding van harmonisatie UvA, 
richtlijn overgenomen, CvB besluit 24-02-
2014 

3.5.4 Eénmalig extra gelegenheid tot 
herkansing ivm voldoen exameneis  

Op verzoek van commissie O&O opgenomen 
in format OER 16-17 en vastgesteld door CvB 
op 27-10-2015 

3.6 Cijfers 
 

CvB besluit 30-09-2010, met instemming 
USR. Naar aanleiding van harmonisatie UvA 
richtlijn is de afronding 5,5 is voldoende 
toegevoegd: CvB besluit 24-02-2014.  

Deel B1, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

7.2.1 Toelatingseis Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

7.2.3 Aanvullende toelatingscriteria Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

Deel B2, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

10.1.1 Samenstelling opleiding Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

10.1.3 Niveau aanduiding vakken Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 
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Bijlage IV van OER delen B1 en B2 

Uitvoeringsregeling WHW (geldend vanaf 1 juni 2018) 
 
 
1 De persoonlijke omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de wet, 
zijn uitsluitend: 
 
a. ziekte van betrokkene,  
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,  
c. zwangerschap van betrokkene,  
d. bijzondere familie-omstandigheden,  
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van:  

1. bij universiteiten: de universiteitsraad, faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond van 
 de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, onderscheidenlijk 
artikel 9.51, tweede lid, van de wet, het bestuur van een opleiding of de opleidingscommissie, 
alsmede het lidmaatschap van het bestuur van een stichting die blijkens haar statuten tot doel 
heeft de exploitatie van voorzieningen, behorende tot de studentenvoorzieningen, dan wel van 
een daarmee naar het oordeel van het instellingsbestuur gelet op de taak gelijk te stellen orgaan,  

 
2. bij hogescholen: de medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of 
opleidingscommissie.  

 
f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid, van de wet door het 
instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van 
de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling,  
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 
rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging 
van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activiteiten 
ontplooit.  
 
2  Het instellingsbestuur kan voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel g, nadere regels vaststellen 
omtrent het aantal bestuursleden dat ten hoogste per organisatie per studiejaar in aanmerking komt, 
zomede omtrent welke bestuursfuncties in aanmerking komen.  
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BIJLAGE 4 VAN STUDIEGIDS: ROOSTER 2019 – 2020  
 

 

 
 
 

  

30 aug/31 aug

6-sep 6-sep
13-sep 13-sep
20-sep 20-sep
27-sep 27-sep

4-okt 4-okt
11-okt 11-okt
18-okt 18-okt
25-okt 25-okt       Spreekuurcollege paper Valuation (inleverdatum concept-paper: 25 oktober 2019)
1-nov 1-nov
8-nov Presentaties paper C.ship-MC (AGO 1/2/3/5) 8-nov

15-nov 15-nov
22-nov 22-nov
29-nov 29-nov
6-dec 6-dec

13-dec 13-dec
20-dec 20-dec

EBP = Evidence-based Practice (colleges ondersteunend aan Paper)

10-jan Case Tentamen FRA Agora 1/2 10-jan Toepassingstentamen TM Agora 1/2
ma 20 jan di 21 jan

24-jan    Evaluatie sem1 24-jan
31-jan 31-jan     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²
7-feb 7-feb     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²

14-feb 14-feb     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²
21-feb 21-feb     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²
28-feb 28-feb     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²
6-mrt 6-mrt     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²

13-mrt 13-mrt     AMC (B)/S (A) ²    S (B) /AMC (A)  ²
20-mrt 20-mrt
27-mrt Case Tentamen DA MA Agora 1/5 27-mrt Paperpresentaties S/AMC Agora 2/3

3-apr     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 3-apr Thesis college  (kwant/kwal)

10-apr 10-apr
di 14 apr

17-apr     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 17-apr            Case Tentamen AMC Agora 1/5
24-apr     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 24-apr Thesis college  (kwant/kwal)

1-mei     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 1-mei Thesis college  (kwant/kwal)

8-mei     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 8-mei Thesis college  (kwant/kwal)

15-mei     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 15-mei Thesis college  (kwant/kwal) Thesis college  (kwant/kwal)

22-mei 22-mei
29-mei     Information, Technology & Control (A/B in AGO 2/3) 29-mei Thesis college  (kwant/kwal) Thesis college  (kwant/kwal)

12-jun 5-jun
19-jun Tentamen IT&C: 09:30 - 12:30 Agora 1/2

1) SI = Strategisch Initiatief: in werkgroepen uit te werken paper rond strategierealisatie

²⁾ AMC = Adv. Management Control: Strategierealisatie vanuit perspectief management control
S = Strategy: Strategierealisatie van operationalisatie naar implementatie 

9:00 - 10:30 11:00 - 12:30

DA toep MA/(B)RM

Thesis spreekuur (f oy er) Thesis spreekuur (f oy er)

Thesis college  (P) Thesis spreekuur (f oy er) Thesis spreekuur (f oy er)

(B)RM/DA toep MA

Thesis spreekuur (f oy er)

Thesis college  (P)

Geen colleges (dag na Hemelvaartdag, VU gesloten)

Slotseminar/writers conference

SI intro (p) 1)
Tentamen IA&BV 18:30 - 20:30

IABV/TM

AMC (SI-opdr 3-Agroep)

w erken aan SI paper

w erken aan SI paper

w erken aan SI paper

S (SI-opdr 1-Bgroep)

L&G/FRA FRA/L&G

FRA/L&G

L&G
L&G/FRA

L&G
FRA/L&G Afscheidscollege Prof. Huizink

EBP-dataverz./FRA FRA/EBP-dataverz.

IABV/TM

L&G

SI recap EBP (P)

Gedragscode (AANWEZIGHEID VERPLICHT)

Topic IT&C
Topic IT&C
Topic IT&C

DA toep MA/(B)RM (B)RM/DA toep MA

(B)RM/DA toep MA

Tentamen RM 18:00 - 21:00

Paper IT&C = bedrijfsopdracht (telt voor 60% mee in cijfer; a.d.h.v. in college te bespreken 
opdrachten uit te werken; in duo's)

Evaluatie jaar 1

C.Ship/MAC (MC)

IABV/TM

C.Ship/MAC (MC)

Topic IT&C
Topic IT&C

FRA/L&G

MAC (MC)/C.Ship

MAC (MC)/C.Ship

Collegevrij - paper C.ship-MC afronden

Eerste semester tweede jaar (Finance & Control)Eerste semester eerste jaar (Basis)

L&G

MAC (MC)/C.Ship

IABV/CF

9:00 - 10:30 15:30-17:0011:00 - 12:30 13:30-17:00
Startseminar 30 aug + 31 aug (Woudschoten)

13:30-15:00

MAC (MC)/C.Ship
Paper C.ship-MC/FRA FRA/Paper C.Ship-MC

FRA/EBP-inleidingEBP-inleiding/FRA CF/IABV
MAC (MC)/C.Ship

FRA/EBP dataanalyse

Intr. paper Valuation

CF/IABV

Intropaper/FRA FRA/Intro paper

IABV/CF

IABV/CF

CF/IABV
C.Ship/MAC (MC) MAC (MC)/C.Ship Paper Valuation/CTL

IABV/CF
C.Ship/MAC (MC) Openingssymposium in Auditorium
C.Ship/MAC (MC)

CF/IABV
Openingssymposium in AuditoriumIABV/CF

MAC (MA)/DA&BI

Afronden en inleveren definitieve versie paper Valuation

Paper Valuation/CTL CTL/Paper Valuation
C.Ship/MAC (MC)

IABV/TM TM/IABV

MAC (MC)/C.Ship w erken aan paper/FRA
EBP dataanalyse/FRA

S (SI-opdr 1-Agroep)

CTL/Paper Valuation

DA&BI/MAC (MA)

Tweede semester eerste jaar (Information & Control) Tweede semester tweede jaar (Strategy & Control)
13:30-15:00

TM/IABV

9:00 - 10:30 11:00 - 12:30

Rooster EMFC programma 2019 - 2020

Agorazaal 3 Agorazaal 5
Afwijkende zaal (dus geen agorazaal)

C.Ship/MAC (MC)

MAC (MA)/DA&BI

IABV/TM

Tentamen L&G 18:00 - 21:00

DA&BI/MAC (MA) MAC (MA)/DA&BI

Agorazaal 1 Agorazaal 2

(B)RM/DA toep MA

FRA/w erken aan paper

Afwijkende zaal (dus geen agorazaal)

w erken aan SI paper

FRA/L&G

IABV (plenair) CF (plenair)

CF/IABV

ZAAL Agorazaal 1 Agorazaal 2 Agorazaal 3 Agorazaal 5 ZAAL

CF/IABV
Paper Valuation/CTL
Paper Valuation/CTL CTL/Paper Valuation

CTL/Paper Valuation

CTL/Paper Valuation

Mondeling tentamen CF/IABV (duo's - HG8A44 en HG6A64)

Practicum toepassing TM 1
Practicum toepassing TM 2

TM/IABV
TM/IABV

TM/IABV

IABV/CF Paper Valuation/CTL

IABV/TM TM/IABV
Paper C.ship-MC = bedrijfsopdracht Control en de Controller (a.d.h.v. opdrachten te 
bespreken in colleges in duo's uit te werken)

Paper Valuation= Opdracht ondernemingswaardering (waardering wordt a.d.h.v. in colleges 
te bespreken opdrachten in duo's uitgewerkt)

L&G
L&G

L&G/FRA
L&G L&G/FRA

AMC (SI-opdr 3-Bgroep)

15:30-17:0011:00 - 12:30

S (SI-opdr 2-Bgroep)
(B)RM/DA toep MA

Thesis (p)

S (SI-opdr 2-Agroep)

13:30-15:00

DA&BI/MAC (MA) MAC (MA)/DA&BI DA toep MA/(B)RM

15:30-17:00 9:00 - 10:30

DA toep MA/(B)RM
DA&BI/MAC (MA) DA toep MA/(B)RM

MAC (MA)/DA&BIDA&BI/MAC (MA)

w erken aan SI paper
Collegevrij - voorbereiden case tentamen Collegevrij - SI paper afronden

MAC (MA)/DA&BI DA toep MA/(B)RM (B)RM/DA toep MA w erken aan SI paperDA&BI/MAC (MA)

(B)RM/DA toep MA

Topic IT&C      I, T & C Pres. & Disc.

DA&BI/MAC (MA) MAC (MA)/DA&BI DA toep MA/(B)RM

GOEDE VRIJDAG

     I, T & C Pres. & Disc.
     I, T & C Pres. & Disc.

     I, T & C Pres. & Disc.

     I, T & C Pres. & Disc.

     I, T & C Pres. & Disc.

DA toep MA = Data Analytics toepassingen voor Management Accounting cases

Geen colleges (dag na Hemelvaartdag, VU gesloten)

Uiterste inleverdatum paper IT&C:  12 juni 2020

Thesis spreekuur (f oy er)

w erken aan SI paper

Thesis college  (P)

Thesis spreekuur (f oy er)

Thesis college  (P) Thesis spreekuur (f oy er)

GOEDE VRIJDAG

Thesis spreekuur (f oy er)

Thesis spreekuur (f oy er)

Topic IT&C      I, T & C Pres. & Disc. Thesis spreekuur (f oy er)

Thesis spreekuur (f oy er)

Spreekuur Paper Spreekuur Paper

Tentamen CTL

Plenair FRA Practicum toepassing TM 3

IABV/TM TM/IABV
L&G

L&G/FRA
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BIJLAGE 5 VAN STUDIEGIDS: TENTAMEN ROOSTER 2019 – 2020 
 
 
 
 

  

Eerstejaars Tijdstip Tijdstip
Controllership 
Management Control 
Financial Reporting & Analysis Case Tentamen vrij. 10-jan-20 9:30 - 12:30 di. 28-apr-20 18:00 - 21:00
Law & Governance Tentamen ma. 20-jan-20 18:00 - 21:00 vrij. 3-jul-20 9:30-12:30
Data Analytics - Management Accounting - Case Tentamen vrij. 27-mrt-20 09:30 - 13:00 ma. 11-mei-20 18:00 - 21:30
(Behavioral) Risk Management di. 14-apr-20 18:00 - 21:00 ma. 25-mei-20 18:00 - 21:00
Information, Technology & Control - Paper vrij. 12-jun-20 uiterste inleverdatum n.v.t.
Information, Technology & Control - Tentamen vrij. 19-jun-20 9:30 - 12:30 ma. 31-aug-20 9:30 - 12:30

Tweedejaars Tijdstip Tijdstip
CF/IA&BV - mondeling tentamen vrij. 1-nov-19 09:00 - 17:00 n.v.t.
CF/IA&BV - paper Valuation vrij. 8-nov-19 uiterste inleverdatum n.v.t.
Corporate Tax Law vrij. 15-nov-19 09:30 - 12:30 ma. 27-jan-20 18:00 - 21:00
Toepassing Treasury Management - Tentamen vrij. 10-jan-20 13:30 - 16:30 vrij. 3-jul-20 13:30 - 16:30
Investment Analysis & Business Valuation (deel IA) di. 21-jan-20 18:30 - 20:30 vrij. 19-jun-20 13:30 - 15:30
Strategy / AMC Paperpresentaties vrij. 27-mrt-20 09:00 - 17:00 n.v.t.
Advanced Management Control - Case  Tentamen vrij. 17-apr-20 09:30 - 12:30 ma. 31-aug-20 13:30 - 16:30

Tentamen

Tentamen

Herkansing

Herkansing

paper en presentaties (8 nov 2019) n.v.t.
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BIJLAGE 6 VAN STUDIEGIDS: LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 

Afkorting Vak (vakcode)  Verantwoordelijk 
docent 

Basisvakken 
C.ship Controllership (CidP) Botman 

MC Management control (MAC – MC) Roozen 

FR&A Financial reporting & analysis (FRA) Arnold & Eeftink 

L&G Law & Governance (L&G) Brink-van der Meer/Huizink 

Reporting & Control 

DA&BI Data analytics & business intelligence (DABI) Steens/Van den Berg 

MA Management accounting (MAC – MA) Wiersma/Steens 

RM (Behavioral) Risk management (BRM) Spoor 

I,T&C Information, technology & control (ITC) Spoor/Van Zanten 

Finance & Control 
CF Corporate finance (CF) Rijken 

IA&BV Investment appraisal & business valuation (IABV) Steens 

CTL Corporate tax law (CTL) Kuijper 

TM Treasury management (TM) Keuleneer 

Strategy & Control 
S Strategy Realization/Strategy (S) Engbers 

AMC Strategy Realization/Advanced management control (AMC) Roozen 

SI Paper Strategy Realization/SI-paper (SR) Engbers & Roozen 

Thesis 
Thesis Afstudeeropdracht (TH) en Gesprekspartnerrol (GR) Roozen & Steens 
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BIJLAGE 7 VAN STUDIEGIDS: ENIGE HUISHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN  
 
Communicatie: 
• BVI (Bewijs van Inschrijving) wordt jaarlijks per post verstuurd. Zorg er 

daarom voor dat je bij verhuizing je nieuwe adres zo snel mogelijk doorgeeft 
aan het secretariaat.  

• raadpleeg Canvas: http://canvas.vu.nl (inloggen met VU Net ID). Voor alle 
vakken worden opdrachten, handouts, mededelingen et cetera via Canvas 
verstrekt. De coördinatie hiervoor ligt bij het secretariaat. 

• raadpleeg email van de VU mailbox (email adres dat na inschrijving 
beschikbaar komt) via https://webmail.vu.nl (inloggen met VU Net ID). Voor zover 
nuttig wordt door de opleiding gebruik gemaakt van de emailfunctionaliteit van 
Canvas (emails via Canvas verzonden, komen terecht in de bovengenoemde 
VU mailbox). 

 
Colleges en Onderwijszalen: 
Het collegerooster is vanaf het begin van het collegejaar op Canvas te vinden. 
Wijzigingen worden eveneens via Canvas gecommuniceerd. 
 
Het onderwijs wordt zoveel als mogelijk is gegeven in het Agoracomplex. De 
Agorazalen zijn speciaal ontworpen voor en worden vrijwel uitsluitend gebruikt 
door postgraduate opleidingen. 
Wees er zuinig op, houd het netjes. Etens- en drinkwaren mogen niet mee naar 
binnen worden genomen. Deze dienen te worden geconsumeerd in de foyer van 
het complex. 
 
Uiteraard moet de GSM uitgezet zijn wanneer onderwijs wordt gegeven tenzij die 
wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden (geldt ook voor docenten!).  
 
De VU kent een strikt anti-rookbeleid: de gebouwen van de VU zijn rookvrij. 
 
Tentamens, tentamenzalen en tentamenuitslagen: 
Helaas komen deze voor. Het tentamenrooster is vanaf het begin van het 
collegejaar op Canvas te vinden. Wijzigingen worden eveneens via Canvas 
gecommuniceerd. 
Inschrijven voor tentamens is niet nodig: alle deelnemers aan het betreffende vak 
worden door het secretariaat op de lijst gezet. 
 
Wij streven ernaar om de tentamenzalen zo spoedig mogelijk bekend te maken. 
Echter deze zalen dienen via de algemene diensten van de VU te worden 
gereserveerd. Dit houdt in dat voor zalen buiten het Agoracomplex onze invloed 
beperkt is. Vaak is de zaalindeling niet eerder dan op de dag van het tentamen 
bekend. Raadpleeg de VU mailbox en/of Canvas en bouw wat extra tijd in voor 
het bereiken van de tentamenzaal! 
 

http://canvas.vu.nl/
https://webmail.vu.nl/
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Tentamenuitslagen worden z.s.m. nadat de docent de uitslag heeft vastgesteld in 
de studentenadministratie verwerkt en zijn dan zichtbaar via de studentenportal: 
https://vunet.vu.nl (inloggen met VU Net ID). 
 
LAPTOPGEBRUIK 
Voor het maken van tentamens en voor de colleges Data Analytics & Business 
Intelligence heb je een laptop nodig. Zorg ervoor dat je in het bezit bent van een 
laptop waarop het mogelijk is om specifieke software (t.b.v. data analytics) te 
installeren. 
 
Zorg dat je altijd in het bezit bent van je VU-net ID gegevens. Dit heb je nodig 
voor toegang tot het draadloos netwerk op de VU en ook om op VUNet / Canvas 
in te loggen om tijdens een aantal colleges de quizzes te kunnen maken.  
 
Roosterwijzigingen 
In principe zijn het collegerooster en het tentamenrooster heilig. Dit heeft in 
belangrijke mate te maken met het part-time karakter van de opleiding. We 
streven naar zo min mogelijk roosterwijzigingen. Soms, bij ziekte, kan het niet 
anders. Wijzigingen worden (overmacht uitgezonderd) z.s.m. bekend gemaakt via 
de communicatie-media van de opleiding (Canvas en VU-email).  
 
Rol secretariaat: 
De werkzaamheden van de medewerkers op het secretariaat zijn ondersteunend 
en dienstverlenend. Het is niet zo dat zij opdrachten van studenten uitvoeren. Dit 
houdt in dat uzelf voor uw zaken dient te zorgen, dus zelf kopiëren, zelf 
presentaties, case-analyses uitprinten e.d. 
 
Indeling in groepen en subgroepen 
Voor het merendeel van de vakken wordt het onderwijs in twee parallelgroepen, A 
en B, verzorgd. Binnen deze groepen worden werkgroepjes van 4 studenten 
onderscheiden. Tijdens het startseminar worden deze werkgroepjes 
samengesteld. 
 
Fotoboek 
Uitsluitend ten behoeve van studenten en docenten wordt een fotoboek 
samengesteld. Daarin worden naast een pasfoto de verschillende relevante 
gegevens per student vermeld. Gegevens die van belang daarbij zijn: 
• naam en voornaam 
• werkgever 
• functie 
• emailadres 
• telefoonnummers. 
 
Het fotoboek is bedoeld als informatie- en communicatiebron voor de opleiding. 
Het is van groot belang dat deze gegevens up-to-date blijven. 

https://vunet.vu.nl/
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RC VU Alumnivereniging 
Aan de Controllersopleiding van de VU zijn inmiddels zo’n 1.600 studenten 
afgestudeerd. Als afgestudeerden maken zij deel uit van de Alumnivereniging. 
Deze actieve vereniging organiseert tenminste 3 keer per jaar een borrellezing en 
1 keer per jaar in samenwerking met de Opleiding een ‘Annual Update’ over de 
laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Voorts vertegenwoordigt de 
alumnivereniging de leden in het overleg met VRC (zie hierna). Als student kun je 
al aspirant lid worden van de Alumnivereniging. Dit geeft je onder meer het recht 
om de borrellezingen bij te wonen. Meer informatie over de alumnivereniging is te 
vinden op www.vurcalumni.nl. 
 
VRC  
VRC staat voor Vereniging van Registercontrollers. Deze vereniging is in 
voortgekomen uit de eerste afgestudeerden van de opleiding van de VU. 
Inmiddels telt de VRC ca. 4.600 leden. De VRC: 
• is een beroepsvereniging; 
• bewaakt de kwaliteit van de opleidingen 
• beheert de collectieve dienstmerken (geen titels) Register Controller® en RC® 
 
De VRC kent aspirant-leden, ingeschrevenen bij de verschillende postdoctorale 
controllersopleidingen. Meer informatie over de VRC is te vinden op www.vrc.nl. 
 
Evaluaties 
Schriftelijke evaluaties van de individuele vakken vinden plaats na afloop van het 
laatste college van het betreffende vak. Naast de schriftelijke evaluaties  worden 
er door de opleidingscommissie ook periodiek  mondelinge 
evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn ook  vertegenwoordigers van 
de studenten uitgenodigd.  
 
Campus café VU (The Basket) 
Het campus café (The Basket) is een belangrijke ontmoetingsplaats tussen 
studenten van beide studiejaren en docenten. Het is niet ongebruikelijk om de 
dag met elkaar af te sluiten in dit café (centrale locatie op de campus). Uit oog 
van netwerking is dit zonder meer een belangrijk ontmoetingspunt. 
 
Nuttige tijdschriften 
• We are Finance: Magazine voor de registercontroller, Uitgave van de VRC  
• Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Uitgave: Kluwer 
• Strategic Finance 

Uitgave: Institute of Management Accountants 
• Handboek Management Accounting, Uitgave: Kluwer (losbladig) 
 

http://www.vurcalumni.nl/
http://www.vrc.nl/
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