In deze brochure vind je alles over de opleiding

Treasury Management (QT)
Dé praktijkgerichte opleiding tot
Qualified Treasurer

Opleiding
Na de opleiding
· Maak je verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op
· Kun je financiële informatie controleerbaar houden
· Kun je werken met rente- en valutarisico’s
· Ben je in staat een analyse te maken over het overnemen en afstoten van
ondernemingen
· Speel je in op economische trends en recente ontwikkelingen
· Kun je het management voorzien van relevante en betrouwbare stuur- en
verantwoordingsinformatie

Omschrijving
Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor
het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de
opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op
strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen
en krijg je meer controle over investeringen en planningen.
Met de opleiding Treasury Management verwerf je inzicht in de optimale plaats van een
treasurer binnen de organisatie. Aan bod komt onder meer het volgen van economische
trends en het opzetten van een financiële planning, gekoppeld aan liquiditeitsbeheer. Je
leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële informatie controleerbaar te
houden. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten (afkomstig
uit diverse branches), en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze
beroepsopleiding mag je de titel QT (=Qualified Treasurer) voeren.

Over het programma
De opleiding Treasury Management kent 18 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid
over een jaar. In het tweede semester vindt scriptiebegeleiding plaats ter ondersteuning van
het schrijven van de scriptie voor het afsluitende examen.
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Onderwerpen die aan bod komen:
·

Value Based Management

·

Working Capital Management

·

Cash- en Liquiditeitsmanagement

·

Renterisicomanagement

·

Valutarisicomanagement

·

Corporate Finance

·

Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie

Doelgroep
De opleiding Treasury Management is bedoeld voor financiële professionals en treasurers
die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij
woningcorporaties werken.
Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld.
Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren
relevante werkervaring.
Voldoe je niet geheel aan deze eisen, neem dan contact op met onze studieadviseur om de
mogelijkheden te bespreken. Deze contactgegevens vind je achterin de brochure.
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Vakken in de opleiding
Studieprogramma eerste semester
Value Based Management
·
·
·
·
·

Opzet en samenhang opleidingen, met name eerste semester
De financiële markt
De vermogensmarkt, de derivatenmarkt en valutamarkten
Financiële rekenkunde
Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management
·
·
·

Het waarom van werkkapitaalbeheer
De vrije kasstroom
De stock, de order to collect en de purchase to pay cycle

Cash- en Liquiditeitsmanagement
·
·
·
·
·
·

Cash management binnen de Treasury
De plaats van Cash management in organisatorisch opzicht
Saldobeheer, het beheer van de aanwezige geldmiddelen
Geldstromenbeheer
Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
De cash manager als informatiemanager

Renterisicomanagement
·
·

De geldmarkt
Het managen van renterisico, kredietrisico en valutarisico

Valutarisicomanagement
·
·
·
·
·
·

De valutamarkt
De termijnkoers of forward rate
Hedgen via contante indekking
Speculeren en arbitreren
Valuta-futures, valuta-opties en valutaswaps
Combinaties van optiestrategieën
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Studieprogramma tweede semester
Introductiedag 2e semester
·
·
·
·

Opzet en samenhang opleiding tweede semester
Waardering van aandelen en obligaties
Risico en rendementseis eigen vermogen
Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie
·
·
·

Internationalisering
Treasurybeheersinstrumenten en organisatiemodellen
Treasury statuten en convenanten

Corporate Finance
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ondernemingsfinanciering
De rol van de financiële manager
Agency theorie
De waardering en selectie van projecten in een onderneming
Kasstromen
Risico en rendement op vermogensmarkten
Optimalisatie van de vermogensstructuur
Fusie en overname
Waardebepaling
Credit risk/Credit rating
Financiële planning/ratio’s
Value based management
Private equity

Praktijkcase
·
·
·
·

Overname en waardebepaling
Valuta- en renterisicomanagement
Treasurymanagement
Actueel onderwerp

Examen
Elk semester wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De opleiding wordt afgerond
met een afsluitend examen dat bestaat uit het schrijven van een scriptie en de mondelinge
verdediging daarvan.
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Praktische informatie
Prijs
·

€7.950,o Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten, lunch en lesmateriaal
o Exclusief de boeken (ca. € 150,-)
o Exclusief 21% BTW

Studieduur
18 lesdagen verdeeld over 1 jaar.
Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*
* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal
jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de
studiebelasting.

Aantal PE-punten
·

Na het behalen van je QT diploma ontvang je 108 PE-punten.

Niveau
·

De QT is een opleiding op Hbo+ niveau.

Locaties
·

Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden
o Dagopleiding: van 10.00 tot 17.00 uur

Alumni
Alumni van NIVE Opleidingen ontvangen 10% korting.

Btw-vrij factureren
Indien gewenst kunnen wij btw-vrij factureren. Er zal dan wel een toeslag van 5%
gehanteerd worden. Als je opleidingen van NIVE Opleidingen vrijgesteld van btw wilt
afnemen, doe je zaken met het in het CRKBO opgenomen bedrijf Freia Trainingen.
Examengelden zijn ook vrijgesteld van btw. Boeken, horecakosten en overige
dienstverlening blijven (wettelijk) met btw belast. Wij benadrukken dat de opleidingen en
trainingen van de Freia-labels altijd dezelfde hoge kwaliteit hebben die je van ons gewend
bent. Daarvoor maakt het geen verschil van welk bedrijf je deze opleiding afneemt / de
factuur ontvangt.
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Werkvorm/werkwijze
Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een
beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een
van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en
cash management voor een fictieve onderneming. De opleiding wordt afgesloten met een
overkoepelende casus waarin belangrijke aspecten van de lesstof worden toegepast.

Na het volgen van deze cursus:
Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Treasury Management en word je
opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QT (= Qualified
Treasurer) voeren.

Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
onze studieadviseur Jolanda de Gans. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij
is te bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.
Jolanda de Gans
Bel 033 422 99 00
Mail info@niveopleidingen.nl
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Over NIVE Opleidingen
Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en
bepalen de keuzes die we maken. We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.
Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.
Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.
Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

De NIVE manier van leren
Wij ontwikkelen programma’s waarin kennis, inzicht én
vaardigheden worden gecombineerd. Kennis, inzicht én
vaardigheden die helpen om verder te professionaliseren en
die (direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons
onderwijs staan drie D’s centraal:
Denken
We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren
ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten.
We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in
staat zijn om anderen aan het denken te zetten.
Doen
Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de
praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen, de kracht van de
herhaling en fouten maken.
Delen
NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke
benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is
vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in je praktijk
dé manier is om verder te komen.

8

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?
· Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
· Theorie verweven met de praktische toepassing.
· Het ontwikkelen van een helicopterview.
· Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
· In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
· Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
· Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.
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Contactgegevens
Bezoekadres
Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.
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