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Inleiding 
 
Het Executive Master of Finance and Control Programme aan de Vrije Universiteit (verder 
aangeduid met de naam Controllersopleiding) biedt voorafgaand aan de start van de opleiding een 
deficiëntieprogramma aan waarin cursisten in staat worden gesteld eventuele deficiënties weg te 
werken. De Vereniging van Registercontrollers (VRC) eist dat cursisten bij aanvang van de opleiding 
een minimumniveau aan kennis bezitten opdat een effectieve participatie aan de opleiding is 
gegarandeerd en stelt dat bij aanvang van het curriculum een beperkt aantal deficiëntietentamens 
nog mag openstaan, met dien verstande dat een deficiëntie voor één van de hoofdvakken uiterlijk 
vóór aanvang van het betreffende vak weggewerkt dient te zijn.  
 
Voor toelating tot een EMFC-opleiding zijn de volgende vakken in de vooropleiding vereist. 
  
I 
Op elk van de volgende vier vakgebieden dienen één of meer vakken te zijn gevolgd en met een 
voldoende te zijn afgerond met een zwaarte van tenminste 8 ECTS (6 ‘oude’ studiepunten) per 
vakgebied: 

- Management Accounting 
- Financial Accounting (Financial Reporting) 
- Financiering 
- Informatiekunde / Informatiesystemen / Administratieve Organisatie / Internal Control. 

 
II 
Op elk van de volgende vier vakgebieden dienen één of meer vakken te zijn gevolgd en met een  
voldoende te zijn afgerond met een zwaarte van ten minste 4 ECTS per vakgebied:  
 

- Ondernemingsrecht 
- Belastingrecht 
- Marketing 
- Organisatiekunde / Management & Organisatie / Strategie & Organisatie. 

 
III 
Voor het vakgebied Boekhouden dienen één of meer vakken met een zwaarte van ten minste 6 ECTS 
gevolgd en met een voldoende te zijn afgerond.  
 
Dit minimumniveau leidt bij een aantal cursisten tot één of meerdere deficiënties. De deficiënties 
zijn weg te werken door het met voldoende gevolg afleggen van een tentamen.  
 
Om cursisten te helpen bij de voorbereiding op het tentamen biedt de Controllersopleiding voor 
een aantal vakken een korte reeks colleges aan, deels in de vorm van zogenoemde weblectures1.  
De ervaring leert dat door het volgen van de colleges de voorbereiding voor de tentamens veel 
effectiever gebeurt en het slagingspercentage daardoor aanzienlijk toeneemt.  
 
Vanwege de coronacrisis zijn nu geen fysieke colleges op de VU mogelijk. De fysieke colleges 
worden daarom aangeboden in de vorm van real-time online colleges. Voor deze online colleges 
hoeven cursisten alleen te beschikken over een computer en internetverbinding en de eventuele 
aan te schaffen literatuur. Behandeling van de theorie en cases worden zo goed mogelijk afgestemd 
op deze online vorm van colleges.   
                                                           
1 Weblectures zijn digitale opnamen van hoorcolleges die via de Digitale Leer Omgeving Canvas beschikbaar worden 
gesteld    
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De vakken waarvoor colleges worden aangeboden zijn  
• Accounting Information Systems (BIV/AO) – real-time online colleges 
• Advanced Bookkeeping (Voortgezet boekhouden) – real-time online colleges 
• Corporate Finance (Ondernemingsfinanciering) - weblectures 
• Corporate Law (Ondernemingsrecht) - weblectures 
• Corporate Tax Law (Belastingrecht) - weblectures 
• Financial Reporting (Externe verslaggeving) – real-time online colleges 
 
De vakken kunnen modulair worden gevolgd door die cursisten die niet alle aangeboden vakken 
deficiënt hebben. Ook blijft het mogelijk om het deficiëntietentamen af te leggen zonder deelname 
aan het cursus programma. De opgave van de te bestuderen literatuur en de tentamendata zijn in 
deze brochure opgenomen.  
 
Contactgegevens: 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Executive Master of Finance & Control Programme 
T.a.v. secretariaat 
Telefoon: 020 59 86035 
Email:  controllers.sbe@vu.nl 
 
Organisatie en  inhoud programma  
 
Het deficiëntieprogramma staat onder leiding van de heer L.L. Spoor RA. De colleges worden 
verzorgd door vakdocenten van de Vrije Universiteit. 
 
Omdat cursisten allen werkzaam zijn in de praktijk worden de colleges zo veel mogelijk 
geconcentreerd aangeboden op dinsdag (ochtend, middag of avondblokken).  
 
Na aanmelding voor het programma of één of meerdere modules ontvangt de deelnemer een 
inschrijfbevestiging en zo nodig aanvullende informatie. Correspondentie zal enkel per e-mail 
plaatsvinden. 
  
De cursussen zijn alle digitaal beschikbaar in de Digitale Leeromgeving (DLO) CANVAS. In deze DLO 
zijn de digitale lesmaterialen (weblectures, collegesheets, artikelen, syllabi) beschikbaar voor 
cursisten die zich hebben ingeschreven voor een cursus en/of tentamen.  
 
De fysieke colleges zijn vervangen door real-time online sessies op de geplande data en tijden. De 
vakdocent nodigt de ingeschreven cursisten tijdig uit om deel te nemen aan de sessies.  
 
Inhoud programma  
 
De colleges beogen een ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het tentamen in het 
desbetreffende vak. Dit houdt in dat de beschikbare collegetijd wordt gebruikt om belangrijke 
onderwerpen te behandelen en vragen van cursisten te beantwoorden. Het is van groot belang dat 
cursisten zich voor aanvang van de colleges goed voorbereiden op de te behandelen stof zodat de 
beschikbare collegetijd optimaal wordt benut. 
 

mailto:controllers.sbe@vu.nl
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Rooster deficiëntieprogramma 2021 
 
 
De colleges worden aangeboden op navolgende data en tijdstippen: 
 
Vak Data Collegetijden Tentamen 
Financial Reporting (Externe 
Verslaggeving) 
[real-time on-line colleges] 

Weblecture via Canvas (deels) 
(opengesteld per april – 
augustus) 

 

Di 11 mei 
Di 18 mei  
Di 25 mei 

18:15-21:15 uur Vr 04 juni 09:30 – 12:30 
Di 17 augustus 09:30 – 12:30 

Advanced Bookkeeping 
(Voortgezet boekhouden) 
[real-time on-line colleges] 

Di 11 mei 
Di 18 mei  
Di 25 mei 
Di 01 juni 

13:30-17:15 uur Vr 11 juni 09:30 – 12:30 
Di 10 augustus 09:30 – 12:30 

Accounting Information 
Systems 
(Bestuurlijke 
Informatieverzorging) 
t.b.v. instroom eind aug 2021 
[real-time on-line colleges] 

Di 08 juni 
Di 15 juni 
Di 22 juni 
Di 29 juni 
Di 06 juli 
 

09:00-12:30 uur 
 
 
 

Vr 16 juli  09:30 – 12:30 
Di 24 augustus 09:30 – 12:30 
  

Corporate Finance 
(Financiering) 

Weblectures via Canvas 
(opengesteld per juni – 

augustus) 

Vr 23 juli 09:30 – 12:30 
Vr 20 augustus 09:30 – 12:30 

Corporate Law Weblectures via Canvas 
(opengesteld per juni – 

augustus) 

Toets via Canvas 

Corporate Tax Law 
(Belastingrecht) 

Weblectures via Canvas 
(opengesteld per juni – 

augustus) 

Toets via Canvas 

Accounting Information 
Systems 
(Bestuurlijke 
Informatieverzorging) 
t.b.v. instroom feb 2021 

Di 02 nov 
Di 09 nov 
Di 16 nov 
Di 23 nov 
Di 30 nov 

09:00-12:30 uur  
  

Di 14 december 09:30 – 12:30 
Di 11 januari ’22 09:30 – 12:30  
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Beschrijving programmaonderdelen 
 
Financial Reporting (Externe Verslaggeving) 
 
Inhoud  
In het programma wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de externe verslaglegging 
(conceptual framework), de belangrijkste International Financial Reporting Standards (IFRS) en, 
voorzover het hier afwijkingen betreft, de hoofdlijnen van het Nederlandse verslaggevingsrecht 
(titel 9, Boek 2 BW). 
 
In aanvulling op de literatuur wordt een weblecture beschikbaar gesteld via CANVAS. Deze dient 
voorafgaande aan de collegereeks te worden bekeken. 
 
Studenten die een deeldeficiëntie hebben voor ofwel Dutch GAAP ofwel IFRS hoeven slechts een deel 
van de colleges van het vak Financial Reporting te volgen. In de weblecture zal Dutch GAAP aan de 
orde komen. Tijdens de drie colleges zullen de belangrijkste grondbeginselen en toepassing van IFRS 
worden behandeld. 
 
Werkwijze  
Het is de bedoeling dat cursusdeelnemers voorafgaande aan de collegereeks de weblecture hebben 
gevolgd. In de colleges worden specifieke vragen met betrekking tot de relevante concepten en 
methoden behandeld en de toepassing aan de hand van praktijksituaties geïllustreerd en geoefend. 
 
Docent 
De colleges Financial Reporting worden verzorgd door Drs. J.F. Veldman RA 
 
Literatuur 
IFRS deel: 

• Global Financial Accounting and Reporting: Principles and Analysis, van Peter Walton en 
Walter Aerts, Cencage, vijfde druk (2020).  

• International Financial Reporting Standards (IFRSs), 2021 (Blue Edition) 
Dutch GAAP deel: 

• Externe verslaggeving, van Hoogendoorn en Vergoossen, 9e druk, 2016, ISBN 
9789001867263. 
Het betreft specifiek de hoofdstukken 1 t/m 4, 6 t/m 8, 10, 14 t/m 16, en 18.  
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Advanced Bookkeeping (Voortgezet Boekhouden) 
 
Inhoud 
In dit programma worden de consequenties van de gekozen administratieve grondslagen voor de 
boekhouding behandeld. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn de industriële 
boekhouding, de verwerking van bijzondere financiële transacties zoals herwaarderingen, 
belastingen, overnameprijs bij afwijkende waarderingsgrondslagen en consolidatie van 
administraties . 
 
Werkwijze 
De onderwerpen worden kort behandeld, met behulp van een aantal huiswerkopdrachten thuis 
geoefend, en in de colleges vervolgens plenair besproken en toegelicht. 
 
Docent 
De colleges worden verzorgd door C.J. van Dijk MSc RC 
 
Literatuur 

Boekhouden geboekstaafd Deel 2 (Broerse, Heslinga en Schauten) Hfst.1-8, 13-19, 24, 26  

Boekhouden geboekstaafd Deel 3 (van der Voort, Heslinga en Marra) Hfst. 7, 8 en 16 – 25  
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Corporate Finance (Financiering) 
 
Inhoud 
In het programma financiering zullen de basisconcepten aan bod komen die noodzakelijk zijn voor 
het nemen van verantwoorde financiële beslissingen. Naast de theoretische onderbouwing zal ook 
de vertaalslag naar de praktijk gemaakt worden. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn tijdswaarde van geld, gewogen gemiddelde 
vermogenskosten, technieken voor investeringsbeslissingen, financiële planning en cash 
management. Ook basisprincipes van financial risk management zullen aan de orde gesteld worden.  
 
Werkwijze 
De (web)colleges worden via Canvas aangeboden en zullen bestaan uit een mix van uiteenzettingen 
en toepassingen.  
 
Docent 
De (web)colleges worden verzorgd door prof. Luc Keuleneer. 
 
Literatuur 
David Hillier, Iain Clacher, e.a.,  Fundamentals of Corporate Finance, European Edition, McGraw Hill, 
2011, ISBN: 9780077131364 
 
 
 
 
Accounting Information Systems (Bestuurlijke Informatieverzorging) 
 
Inhoud 
Dit programma is erop gericht om cursisten belangrijke begrippen en kennis omtrent het doel en de 
werking van de bestuurlijke informatieverzorging  bij te brengen. In het bijzonder wordt ingegaan 
op de ontwerpvariabelen van  de meest voorkomende accountingprocessen en de daarin te 
vervlechten interne-betrouwbaarheidsmaatregelen. De toepassing van deze kennis wordt geoefend 
in verschillende typen bedrijfsprocessen (handel, productie en dienstverlening). 
Het tentamen bestaat uit een combinatie van kennis-, begrips- en toepassingsvragen.  
 
Werkwijze 
De onderwerpen worden summier behandeld en vervolgens met behulp van een aantal 
huiswerkopdrachten thuis geoefend en in de colleges vervolgens plenair besproken en toegelicht. 
 
Docent 
De colleges worden verzorgd door L.L. Spoor RA 
 
Literatuur 

• Syllabus (digitaal beschikbaar via CANVAS) 
• Reader (idem) 
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Corporate Law (Ondernemingsrecht) 
 
Inleiding  
 
Het deficiëntieprogramma Corporate Law voorziet in de noodzakelijke basiskennis ten behoeve van 
het vervolgvak Law & Governance van de VU EMFC opleiding.   
 
Inhoud en werkwijze 
 
Het programma bestaat uit vijf weblectures. Dit betreffen opgenomen colleges van de module 
Inleiding Financieel recht van het Postgraduate Program Treasury Management & Corporate 
Finance. De colleges zijn speciaal ten behoeve van dit deficiëntieprogramma opgenomen. Na het 
bekijken van de weblectures en bestudering van de relevante literatuur kan een digitale toets 
worden afgelegd. Bij een voldoende resultaat wordt de deficiëntie als opgeheven beschouwd.  
 

Weblecture 
Onderdeel 

 
Onderwerp college 

 
Docent 

 

 
Titel weblecture 

 

1 
 

Inleiding recht 
deel I 

 

Algemene inleiding 
 
 

prof. mr. J.B. Huizink 
hoogleraar Vrije 
Universiteit  
Amsterdam 

Inleiding  
Financieel 
Recht (12 april 
2018) Deel 1 

2 
 

Inleiding recht 
deel II 

 

Inleiding goederenrecht 
 
 

prof. mr. J.B. Huizink 
hoogleraar Vrije 
Universiteit  
Amsterdam 

Inleiding  
Financieel 
Recht (12 april 
2018) Deel 2 

3 
 

Inleiding recht 
deel III 

 

Inleiding 
verbintenissenrecht 

 

mr. J.E. Brink-van 
der Meer 
docent Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 

Inleiding  
Financieel 
Recht (19 april 
2018) Deel 1 

4 
 
 

Inleiding  
Ondernemingsre

cht 
deel I 

 

Algemene inleiding 
 
 
 

mr. J.E. Brink-van 
der Meer 
docent Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 
 

Inleiding  
Financieel 
Recht (19 april 
2018) Deel 2 

5 
 
 

Inleiding 
Ondernemingsre

cht 
deel II & III 

 

II: Organen &  
bevoegdheden 

 
III: Kapitaalbescherming 

mr. J.E. Brink-van 
der Meer 
docent Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 

Inleiding 
Financieel 
Recht (26 april 
2018) 

 
De weblectures 1 tot en met 3 betreffen een algemene inleiding in het recht. Deze algemene 
inleiding is relevant voor studenten die nooit recht hebben gehad, of voor wie deze kennis 
inmiddels is weggezakt. Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van het boek Inleiding recht 
van mr. R.D.J. van Caspel (Noordhoff Uitgevers, tweede druk) voor bestudering van literatuur (zie 
het schema onder 2). 
 
De weblectures 4 en 5 betreffen voornoemde basiskennis op niveau van het boek Rechtspersoon, 
vennootschap en onderneming. Voor de te bestuderen literatuur uit het boek Rechtspersoon, 
vennootschap en onderneming wordt verwezen naar het schema onder literatuur. 
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Toetsing 
Er wordt een aparte (zelf)toets via de DLO Canvas aangeboden met behulp waarvan de kennis van 
de stof is te toetsen.  
 
Docent 
 
Mevr. mr. J.E. Brink – van der Meer is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.  
 
Literatuur 

- Caspel, van R.D.J., Inleiding recht, Noordhoff Uitgevers, meest recente druk; 
- Huizink J.B., Rechtspersoon,Vennootschap en Onderneming, Kluwer, meest recente 

druk. 
 

De relatie tussen de te bestuderen literatuur en de weblectures is in de navolgende tabel 
weergegeven. 
 

Onderwerpen Literatuur 
Algemene inleiding 
 

Van Caspel hoofdstuk 1 t/m 3 
 

Inleiding goederenrecht 
 

Van Caspel hoofdstuk 4 t/m 6 
 

Inleiding verbintenissenrecht 
 

Van Caspel hoofdstuk 9 t/m 12 
 

Algemene inleiding  
Ondernemingsrecht 
 

Huizink hoofdstuk 1.1, 1.3 en 1.4.1 
 

Ondernemingsrecht 
II: Organen &  
bevoegdheden 
III: Kapitaalbescherming 
 

II: Huizink hoofdstuk 3.1.1, 3.1.2 en 3.2 
 
III: Huizink hoofdstuk 5.1 en 5.2 
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Corporate Tax Law (Belastingrecht) 
 
Een deficiëntie voor Corporate Tax Law (CTL) kan opgeheven worden door het volgen van een 
aantal web-lectures die via CANVAS wordt aangeboden en het met voldoende resultaat afleggen 
van een digitale toets. De deficiëntie moet opgeheven zijn vóór de start van het hoofdvak, 
Corporate Tax Law. De te bestuderen stof is op de literatuurlijst in deze brochure opgenomen. 
 
 
Management Accounting 
 
Een deficiëntie voor het vak management accounting kan weggewerkt worden door het afleggen 
van een mondeling tentamen bij de vakdocent, de heer prof.dr. F.A. Roozen. Dit mondelinge 
tentamen kan aangevraagd worden nadat: 

1) het studieboek van Groot en Selto (zie literatuuropgave op pag. 12) is bestudeerd waarbij de 
theoretische concepten zijn gerelateerd aan de eigen werksituatie; 

2) een casusopdracht is uitgewerkt en ter beoordeling is ingestuurd.   
De casusopdracht kan bij de vakdocent opgevraagd worden via het secretariaat van de opleiding.  
 
Informatiemanagement 
 
Informatiemanagement vormt samen met Accounting Information Systems het fundament voor het 
onderdeel Information, Technology & Control in de vervolgopleiding. Basiskennis kan worden 
verkregen door het bestuderen van de leerstof in het boek Informationmanagement, ‘managing the 
digital firm’ van de auteurs K.C. Laudon en J.P. Laudon. Met behulp van de op Canvas aan te treffen 
Oefenvragen voor de Kennistoets kunnen de essentiële begrippen worden bestudeerd waarna via 
de digitale leeromgeving CANVAS een multiple choice test kan worden afgelegd.   
 
Marketing 
 
Een deficiëntie voor dit vak kan worden opgeheven door een paper te schrijven. De paper beoogt 
marketingbeginselen te leren begrijpen door het uitvoeren van een praktische opdracht in de eigen 
organisatie. De opdracht behelst het schrijven van een beknopt marketingplan voor een nieuw te 
introduceren product of dienst. De exacte opdrachtomschrijving is te verkrijgen bij het secretariaat 
van de opleiding.  
 
 
Overige deficiëntievakken 
 
De deficiënties voor de vakken die niet in het Deficiëntieprogramma programma zijn opgenomen, 
kunnen worden weggewerkt door het met voldoende resultaat afleggen van een tentamen. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle (mogelijke) deficiëntievakken en de literatuur die 
bestudeerd dient te worden. 
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LITERATUURLIJST DEFICIENTIEVAKKEN 
 

Financial Reporting (Externe 
Verslaggeving) 

IFRS deel: 
• Global Financial Accounting and Reporting: Principles 

and Analysis, Peter Walton en Walter Aerts, Cencage, 
2020.  

• Bovendien komt er een syllabus met Nederlandse 
aanvulling (beschikbaar bij aanvang van de colleges) 

• International Financial Reporting Standards (IFRSs), 2021 
Dutch GAAP deel: 

• Externe verslaggeving, van Hoogendoorn en Vergoossen, 
9e druk, 2016, ISBN 9789001867263. 
Het betreft specifiek de hoofdstukken 1 t/m 4, 6 t/m 8, 
10, 14 t/m 16, en 18. 

Advanced Bookkeeping 
(Voortgezet Boekhouden) 

• Boekhouden geboekstaafd Deel 2 (Broerse, Heslinga en 
Schauten) Hfst.1-8, 13-19, 24, 26  

• Boekhouden geboekstaafd Deel 3 (van der Voort, 
Heslinga en Marra) Hfst. 7, 8 en 16 – 25  

Corporate Finance (Financiering) • David Hillier, Iain Clacher, e.a.,  Fundamentals of 
Corporate Finance, European Edition, McGraw Hill, 2011, 
ISBN: 9780077131364 

Accounting Information Systems 
(Bestuurlijke 
Informatieverzorging) 

• Syllabus (digitaal beschikbaar via CANVAS) 
• Reader (idem) 

Corporate Law • Caspel, van R.D.J., Inleiding recht, Noordhoff Uitgevers, 
meest recente druk; 

• Huizink J.B., Rechtspersoon,Vennootschap en 
Onderneming, meest recente editie, Kluwer 

Corporate Tax Law • Hoofdstuk 6 t/m 14 uit L.G.M. Stevens, Elementair 
belastingrecht voor Economen en Bedrijfsjuristen 
(theorieboek), meest recente versie, Kluwer, Deventer  

Management Accounting • Selto, Frank en Groot, Tom, Advanced Management 
Accounting, Pearson Education Ltd, 2013 

Management & Organisation • Keuning D. en Eppink D.J., Management en Organisatie: 
Theorie en Toepassingen, meest recente druk, Stenfert 
Kroese, Leiden 

Marketing • Kotler & Keller, Marketing Management, meest recente 
editie, Pearson / Prentice Hall 

Information Management • Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon, Management 
Information Systems, Pearson Prentice Hall 
International, meest recente druk 
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Aanmelding en kosten 
 
Aanmelding voor deelname aan het programma of onderdelen daarvan kan door het insturen van 
het inschrijfformulier deficiëntietentamens. Dit formulier is achterin deze brochure te vinden. 
Tevens dient u een kopie van een identiteitsbewijs alsmede een kopie van uw Msc of Drs diploma 
mee te sturen. 
 
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het voldoen van het college- en/of tentamengeld. 
 
De cursus- en tentamenkosten per module zijn in 2021 als volgt **). 
 
Vak Cursusgeld € Tentamengeld *) € Totaal €  
Financial Reporting 
(Externe Verslaggeving) 

500 
[real-time on-line 

colleges] 

250 
 

750 

Advanced Bookkeeping 
(Voortgezet boekhouden) 

500 
[real-time on-line 

colleges] 

250 750 

Corporate Finance 
(Financiering) 

250 
(weblectures) 

250 
 

500 

Corporate Law 
(Ondernemingsrecht) 

250 
(weblectures) 

250 500 

Corporate Tax Law 
(Belastingrecht) 

250 
(weblectures) 

250 500 

Accounting Information 
Systems  
(Bestuurlijke 
Informatieverzorging) 

600 
[real-time on-line 

colleges] 

250 850 

Management Accounting  250 250 
Management & 
Organisation 

 250 250 

Marketing  250 250 
Information Management  250 250 
Administratiekosten   100 
 
*) Inclusief hertentamen. 
**) De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Genoemde tarieven gelden voor 2021.  
 
 
Voor deficiëntievakken waarbij alleen een (mondeling) tentamen, toets of case assignment van 
toepassing is bedragen de kosten € 250 per vak/tentamen. 
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Algemene bepalingen 
Bij inschrijving voor het deficiëntieprogramma van de Controllersopleiding aan de School of 
Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn onderstaande algemene 
bepalingen van toepassing. 
 
1. De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld. 
2. De inschrijving voor het deficiëntieprogramma wordt definitief wanneer het ondertekende 

inschrijfformulier is ontvangen, een kopie van een identiteitsbewijs en een kopij van uw Msc of 
Drs diploma zijn meegestuurd en het verschuldigde college- en tentamengeld is ontvangen.  

3. Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden. 
4. Bij afmelding tot 3 weken voor aanvang van het desbetreffende college worden alleen de 

administratiekosten in rekening gebracht ad € 100. Bij latere of tussentijdse beëindiging wordt 
alleen het examengeld gerestitueerd. 

5. Indien zich minder dan 5 cursisten hebben aangemeld voor een bepaalde module kan de 
opleiding besluiten de module niet door te laten gaan. Diegenen die zich hebben aangemeld 
ontvangen daarvan zo spoedig mogelijk bericht.  

6. Deelname aan de Controllersopleiding is niet mogelijk zolang niet aan alle 
betalingsverplichtingen is voldaan. 

7. Certificaten kunnen enkel worden afgegeven na inschrijving voor en start van de VU EMFC 
opleiding.   
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 Aanmeldingsformulier deficiëntieprogramma 2021 

Executive Master of Finance & Control Programme  
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
(s.v.p. voor- en achterzijde van dit formulier invullen.) 
 
Ondergetekende:  

Naam + voornamen (voluit):             ………………… ...……………………………….……... 
 
Geboortedatum en -plaats: ...……………………………………................................ 
 
Adres:  ...………………………………………….……………............ 
 
Postcode en plaats:  ……………....  ...……………………….……….…... 
 

E-mailadres:  ...………………………………………………………….….…... 
 

Telefoon: ….………………………………………….……….. 
 
Schrijft zich in voor de navolgende cursussen en/of tentamens van het deficiëntieprogramma 2021: 
 (s.v.p. alles aankruisen wat  voor u van toepassing is) 
Tevens dient u een kopie van uw paspoort en uw Msc of Drs Diploma bij te voegen. 

Keuze 
aankruizen 

 
Vak 

 
* 

 
Bedrag 

Totaal te 
voldoen in € 

 Financial Reporting Colleges incl T € 750 € 
 Financial Reporting Alleen T € 250 € 
 Advanced Bookkeeping Colleges incl T € 750 € 
 Advanced Bookkeeping Alleen T € 250 € 
 Corporate Finance WebColl incl T € 500 € 
 Accounting Information Systems VOORJAAR Colleges incl T € 850 € 
 Accounting Information Systems NAJAAR Colleges incl T € 850 € 
 Accounting Information Systems Alleen T € 250 € 
 Corporate Law WebColl incl T € 500 € 
 Corporate Tax Law WebColl incl T € 500 € 
 Management Accounting T € 250 € 
 Management & Organisation T € 250 € 
 Marketing T € 250 € 
 Information Management T € 250 € 
 Actualisatie  x aantal vakken …. X € 150 € 
 Administratiekosten  € 100 €            100 

TOTAAL  
 

*) Coll incl. T = deficiëntieprogramma inclusief aansluitend tentamen;  

    T = enkel (mondeling) tentamen of assignment na zelfstudie 
 

Datum: Handtekening: 
 
 
 
…………………… …...…………………………. 

 
1 Na ontvangst van inschrijvingsformulier en aanmeldingsformulier ontvangt u een factuur voor het totaalbedrag. De 
vermelde tarieven zijn vastgesteld per september 2020 en gelden voor 2021. 
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Vervolg Inschrijving deficiëntieprogramma 2021 
 
 
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene bepalingen verbonden aan inschrijving voor 
het deficiëntieprogramma en de uit het volgen van colleges en het afleggen van tentamens 
voortvloeiende betalingsverplichtingen. 
 
De desbetreffende facturen dienen te worden verstuurd naar het volgende factuuradres: 
 
Bedrijfsnaam (indien van toepassing): ...……………………………………... 
 
Afdeling (indien van toepassing): .………………………………………. 
 
Kostenplaats (indien van toepassing): .………………………………………. 
 
Adres: .………………………………………. 
 
Postcode en plaats:    ...……………………………………... 
 
 
Datum: Handtekening: 
 
 
…………………… …...…………………………. 
 
 
Voor akkoord werkgever (indien factuur aan bedrijf wordt gestuurd): 

Bij inschrijving voor het postdoctoraal onderwijs aan de School of Business and 
Economics van de Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van 
toepassing: 

 
1. De hoogte van collegegelden, examengelden, inschrijfgelden e.d. wordt jaarlijks 

per opleiding vastgesteld. 
 

2. Ongeacht of de factuur naar de werkgever gaat, de cursist blijft te allen tijde 
verantwoordelijk voor de betaling van de onder 1. genoemde gelden. 

 
Naam: Functie 
 
 
…………………………………… ………………………………. 
 
Datum: Handtekening: 
 
 
…………………… ………………………………. 
 
Formulier gescand  Vrije Universiteit Amsterdam  
retourneren aan:    Executive Master of Finance & Control Programme  

controllers.sbe@vu.nl 
 

 

mailto:controllers.sbe@vu.nl
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