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Een leven lang leren

Controller, een veelzijdig, boeiend en verantwoordelijk beroep. Een beroep met een 
theoretisch fundament. Tijdens de opleiding vertalen wij deze theorie zoveel mogelijk naar 
de praktijk van de deelnemer. Omdat ook dit beroep in beweging blijft, organiseert 
AdviSum seminars en workshops zodat de professionals de state of the art blijven volgen. 

De deelnemers van deze opleiding, alsmede de afgestudeerden, komen in aanmerking 
voor prijsreductie op de seminars en workshops. Onze relatie is namelijk blijvend! 
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Met onze opleiding sluiten wij aan bij de vraag vanuit de markt. Een 
specifieke opleiding met daarin de onderdelen waar de moderne controller 
binnen de not-for-profit mee te maken heeft, of gaat krijgen. Wij 
presenteren dan ook met trots de opleiding tot Financial Controller 
non-profit (FCnp).

Een opleiding die echt aansluit op uw praktijk!

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting 
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is en geënt op de non-profit en 
publieke instellingen. De gerichte controllersopleiding voor de (toekomstige) controller werkzaam binnen 
de non-profit en (lagere) overheid, die hierdoor een wezenlijke deskundigheidsgroei doormaakt op 
cognitieve- (kennis) en vaardighedensaspecten(kunde). De ervaren controller zal deze opleiding ervaren 
als een diepgaande update en aanscherping van diens kennis en kunde.

Deze opleiding is geen algemene opleiding waar u als professional binnen de not-for-proft maar een 
gering percentage relevante kennis vergaart, maar een opleiding die hoofdzakelijk over uw omgeving gaat. 
In deze brochure vindt u nadere informatie omtrent de opleiding en andere belangrijke aspecten. Wij hopen 
u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding en verwelkomen u graag 
bij de opleiding.

Met een hartelijke groet,
Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA

De brede controllersfunctie, de adviseur van en voor het management

De hedendaagse controller heeft een breed 
werkterrein. Boeiend, verantwoordelijk en een spil
binnen de organisatie. De primaire taak is het 
zorgdragen voor betrouwbare informatie. Daar 
zorgt de controller deels zelf voor of stuurt een 
team aan. 

Op dat moment is de controller ook manager en 
moet dan beschikken over adequate 
managementvaardigheden. De controller van nu 
moet verstand hebben van mensen, en natuurlijk 
van een aantal technische aspecten.

Denk hierbij aan het opzetten van de planning, 
monitoring van de voortgang en het afleggen van 
verantwoording. Eenmaal per jaar fungeert de 
controller als externe verslaggevingsspecialist, 
omdat de regelgeving dit voorschrijft en 
stakeholders de jaarstukken willen ontvangen, 
bijvoorbeeld voor het kunnen vaststellen van de 
subsidieafrekening.

Welke regels gelden? De BBV of de RJ 640? 
Of mogelijk specifieke regelgeving vanwege de 
sector waar de organisatie onder valt. 

Vanaf 1 januari 2016 moeten gemeenten en andere 
overheden vennootschapsbelasting betalen over 
de winst die zij met hun ondernemingsactiviteiten 
behalen. Dit geeft intern de nodige rompslomp en 
betekent voor de controller dat deze kennis ook 
eigen gemaakt moet worden.

Uit onderzoek is gebleken dat de controller binnen 
de non-profit, risicomanagement belangrijk vindt, 
daar ook de nodige tijd aan kwijt is en hier zeker 
nog stappen in wil maken. De controller is ook 
adviseur! 

De controller moet over de nodige 
communicatievaardigheden beschikken en met 
de nodige overtuigingskracht het verhaal kunnen 
presenteren. En dan wordt ook nog verwacht dat 
de controller altijd diens rug recht houdt en te 
allen tijde ethisch met de belangen van de 
organisatie omgaat.

Aan uitdagingen geen gebrek. Onze opleiding 
zorgt ervoor dat u al die uitdagingen vol 
vertrouwen aan kunt gaan!

AdviSum
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AdviSum
Management-accounting

Die werkzaamheden uitvoeren, die van belang zijn voor 
de sturing van een organisatie. Dit betekent dat het 
management moet kunnen vertrouwen op de 
informatievoorziening. Deze zal juist, volledig en tijdig 
moeten zijn, zodat bijsturing mogelijk is. 

Uitgangspunt is de begroting, die in het jaar wordt 
vergeleken met de gerealiseerde cijfers, die
betrouwbaar moeten zijn. De controller bechikt over 
een aantal instrumenten om deze taak goed te kunnen 
volbrengen. 

Binnen dit kernvak worden de volgende onderdelen 
behandeld:

- Planning & Control cyclus

- Administratieve organisatie/interne controle

- Risicomanagement

- Projectcontrol

- Kostprijzen binnen de not-for-profit

- Resultaatverantwoordelijk presteren

Inhoudelijk

Varia

Aan de hand van dit onderdeel is te zien hoe breed het 
controllers-vak is. Een verscheidenheid aan disciplines 
worden behandeld, omdat deze opleiding de controller 
tot een brede adviseur maakt. Een adviseur die iedere 
organisatie zich zou wensen. 

De onderwerpen:

- Rol van de controller

- Communicatie

- Ethiek

- Omzetbelasting en vennootschapsbelasting

- Human resource management

- Strategie

- Organisatiediagnose

Financial accounting

De stakeholders moeten hun beslissingen nemen op 
de externe rapportage die men van een organisatie 
ontvangt. Veelal wil men de cijfers ook kunnen 
vergelijken met andere organisaties. Waterschappen 
gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de waterschapspiegel. 
Financial accounting is een vak onderhevig aan 
wet–  en regelgeving en veelal ook nog aanvullende 
regels.

In ons curriculum ‘financial accounting’ vallen de 
onderdelen:

- Extern verslaggeving volgens BW2 titel 9

- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- RJ 640 

Referaat

Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie 
van de deelnemer. Dit vraagstuk moet raakvlakken 
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit 
te voeren onderzoek dient beantwoording van het 
vraagstuk te zijn, in de vorm van een adviesnotitie.

De deelnemer wordt begeleid in dit traject. Het 
referaat wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van 
het eindcijfer van de opleiding. Tevens dient de 
deelnemer dit mondeling te verdedigen.

Tussenopdrachten

Tijdens de colleges worden onderwerpen behandeld, 
waar opdrachten uit voortvloeien, die tussen de 
colleges door uitgevoerd dienen te worden. 
Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar 
de praktijk te maken. 

Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal 
merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, 
al tijdens de studie, de revenuen van de opleiding.

‘‘Niet hij die slechts wijs is in woorden is
wijs, maar hij die wijsheid in daden weet

om te zetten’’ - Gregorius
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Kwaliteitswaarborging

Adviesraad

De adviesraad geeft haar visie 
over de ontwikkelingen binnen het 
vakgebied, geeft de vakraad 
zonodig opdracht om inhoudelijke 
wijzigingen aan te brengen en ziet 
toe op het opzetten en
onderhouden van efficiënte en 
effectieve processen.

Vakraad

Ziet toe op de inhoud van de 
opleiding. Dit zal veelal vanuit 
bewegingen binnen het 
vaktechnische veld zijn.

Docenten

De docenten moeten altijd 
werkzaam zijn in de praktijk en 
over een dermate deskundig-
heidsniveau beschikken, zodat zij 
kunnen voldoen aan de 
hoogwaardige kwaliteit van de 
opleiding. Tevens moeten zij 
beschikken over didactische 
vaardigheden.

Financial Controller non-profit (FCnp) 

Niveau
Tijdsduur
Colleges
Locatie
Toelating

Post-HBO (niveau 7 NLQF)
10 maanden
10
Utrecht
HBO-diploma  + 2 jaar 
werkervaring in de finance
MBA-diploma + 4 jaar
werkervaring in de finance

Opleiding

Referaat

Verdediging

€ 4.800,- exclusief omzetbelasing
Incl. studiemateriaal, zaal 
accommodatie (incl. lunch)
€ 200,- exlclusief omzetbelasting 
betreft begeleiding
€ 150,- exclusief omzetbelasting
Mondelinge verdediging referaat

Kosten

Studielast
Omvang
Examen
Referaat

ca. 8 tot 10 uur per week
maximaal 14 deelnemers
schriftelijk
onderzoek met als resultaat een 
adviesnotitie 

Na het met goed gevolg hebben voldaan aan
de exameneisen, wordt men ingeschreven in 
het FCnp register
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