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Nogal wat vragen die vast zo nu en dan door uw 
hoofd spelen. Voor mij geldt dat in elk geval wel. 
Vragen die op gezette tijden voorbij komen en niet 
zomaar met één antwoord zijn opgelost. Maar wel 
vragen die essentieel zijn voor ons als professional. 
Of het nu gaat over de volgende stap in uw carrière 
of om nog beter te worden in uw huidige rol, één 
ding is zeker:

In het verleden behaalde opleidingsresultaten 
bieden geen garantie voor een succesvolle 
toekomst, maar zijn wel een mooie basis om 
op voort te bouwen.

Om goed toegerust te zijn voor de wereld van 
morgen is het nodig dat u zich als professional 
voortdurend blijft ontwikkelen; nieuwe kennis 
op doet, nieuwe vaardigheden aanleert of reeds 
bestaande aanscherpt. Zo kunt u blijven voldoen 
aan de eisen van de markt en invulling geven aan 
uw persoonlijke wensen. Wij ondersteunen u 
daarbij graag.

Voor u ligt onze nieuwe studiegids met daarin onze 
opleidingen en cursussen voor u als financieel 
professional die u kunnen helpen bij het vinden 
van antwoorden op uw vragen. Onze docenten 
combineren de actuele theorie van het vak met 
toepassingen in de praktijk. Onze opleidingen houden 
rekening met de juiste balans tussen werk, studie en 
privé leven. Onze studieadviseurs staan voor u klaar 
om samen de mogelijkheden bij NIVE Opleidingen 
te verkennen. Wij helpen u graag om antwoorden te 
vinden op vragen die u als professional bezig houden. 
Eén ding kan ik u alvast verzekeren: 

Leren is van alle tijden en houdt nooit op.

Ina Kurvers-ten Berge
Directeur NIVE Opleidingen

Wat is uw droom op professioneel gebied?
Vindt u dat u optimaal presteert?

Waar haalt u uw kennis?
Beschikt u over de juiste vaardigheden?

Hoe wordt u geïnspireerd?
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NIVE Opleidingen is al meer dan 35 jaar dé financiële 
opleider in Nederland. Wij bieden hoogwaardige, 
praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor 
financiële professionals uit alle sectoren. Met de 
HOFAM, de eerste controllersopleiding in Nederland, 
hebben wij het controllersvak in Nederland op de 
kaart gezet. Vanuit deze voorsprong zijn wij, samen 
met onze alumni, dagelijks bezig het vakgebied 
verder te ontwikkelen. Onze doelgroep bestaat 
uit financiële professionals zoals controllers, 
administrateurs, financieel managers, cash en 
treasury managers. Professionals die zich willen 
ontwikkelen tot stevige business partners met 
een brede blik, die beleid kunnen maken naar de 
toekomst gericht.

Over NIVE 
Opleidingen
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Visie op leren
Alles in een organisatie is continu in 
beweging door veranderingen in de 
bestaande structuren, bedrijfsprocessen, 
systemen, inzichten en uitvoering. 
Maar ook de externe omgeving van 
klanten, concurrenten, leveranciers en 
geldverstrekkers staat niet stil. Bij NIVE 
Opleidingen krijgen financiële professionals 
bagage mee om grip te houden in een 
veranderende omgeving. Goede financiële 
professionals zijn de vertalers van het verhaal 
achter de cijfers, naar een robuust financieel 
en strategisch beleid. U krijgt hiermee 
steeds meer de rol van business partner 
toebedeeld, waarbij ook uw persoonlijke 
vaardigheden en leiderschap een belangrijke 
rol spelen. Onze missie is dan ook om u zo 
goed mogelijk te helpen ontwikkelen om 
deze cruciale rol te vervullen.

NIVE Opleidingen biedt vakgerichte 
opleidingen in controlling, business finance 
en biedt u de mogelijkheid om ook uw 
bedrijfskundige kennis te verbreden. 
Opleidingen waarmee u als financieel 
professional het verschil maakt en verder 
komt in uw carrière. 

Wat kunt u 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.
-   Inbreng van eigen praktijkvoorbeelden.
-   Intervisie; deelnemers leren van en met 

elkaar.
-   Directe praktische toepasbaarheid van 

de verworven kennis.

NIVE Opleidingen 
helpt financiële
professionals 
zich verder te 
ontwikkelen op 
hun vakgebied.”
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Certifi cering
Veel van onze cursussen en opleidingen zij n 
door de Nederlandse Beroepsorganisatie 
voor Accountants (NBA) PE-gecertifi ceerd. 
In deze studiegids vindt u per opleiding 
en cursus het aantal PE-uren vermeld. 
NIVE Opleidingen is erkend door Cedeo, 
een onafhankelij ke certifi ceringsinstantie 
voor opleidingsinstituten, en draagt het 
keurmerk Cedeo-erkend. Onze open oplei-
dingen hebben een waardering van 9,4 en 
de maatwerk- en incompanyopleidingen 
een waardering van 8,9.

Freia holding
NIVE Opleidingen is onderdeel van de 
Freia Holding.
Freia is een dynamisch netwerk van 
opleidings- en trainingsbedrij ven. Onder 
de Freia vlag vallen:
-  NIVE Opleidingen
-  IBO Business School
-  Geoplan
-  Comenius Leergangen
-  AOG School of Management
-  TSM Business school
-  Van Harte & Lingsma
-  Horizon Training & Ontwikkeling

Bij  Freia koesteren wij  de kracht van 
de diversiteit en verschillen uit onze 
organisaties. Samen hebben we een schat 
aan ervaring opgebouwd in het werken 
aan kennis en wij sheid voor onze klanten. 
Indien relevant voor uw ontwikkelvraagstuk, 
maken wij  dan ook graag gebruik van de 
beschikbare kennis uit de Freia Holding 
om u een zo goed mogelij ke oplossing te 
bieden.

0
1

 O
ver N

IV
E O

pleidingen

Contact
Voor meer informatie, een persoonlij k 
advies of voor het maken van een afspraak 
kunt u vrij blij vend contact opnemen met 
onze studieadviseur Oscar Jehee.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

De voorloper van NIVE Opleidingen was het 
Nederlands Instituut Voor E�  ciency dat in
1925 werd opgericht. Het doel van dit insti-
tuut was ‘de bevordering der volkswelvaart 
door verbetering van administratie en orga-
nisatie’. De cursussen van het ‘oude’ NIVE 
werden gegeven onder het motto ‘de ervaring 
van ieder ten dienste van allen’. En dit laatste 
komt nog steeds terug in ons onderwijs, 
waarin studenten leren van en met elkaar.

Geschiedenis
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Het kiezen van een opleiding is een uitvoerig 
proces. Een proces waarbij u tegen tal van vragen 
kunt aanlopen. Het maken van de juiste keuze 
is echter belangrijk voor u en uw carrière. Op 
basis van uw vooropleiding, werkervaring en 
leerambities, denken onze studieadviseurs graag 
met u mee en en ondersteunen u bij het vinden van 
de juiste opleiding. Zij kunnen u een goed beeld 
geven van wat u in de opleiding kunt verwachten 
en waar u na afronding van de opleiding staat. 
De opzet, werkwijze, groepssamenstelling en 
benodigde studiematerialen lichten zij u graag toe.

Studieadvies



12

Informatiebijeenkomsten in heel het land
Bent u zich nog aan het oriënteren 
op de juiste opleiding? Dan bent 
u van harte welkom bij een van 
onze informatiebijeenkomsten. De 
informatiebijeenkomsten van NIVE 
Opleidingen vinden plaats door heel 
Nederland. Tijdens een informatie-
bijeenkomst krijgt u een goed beeld van 
de betreffende opleiding en van NIVE 
Opleidingen als opleidingsinstituut. De 
docent en studieadviseur vertellen u 
alles over de opleiding, de opbouw, het 
studiemateriaal en andere praktische 
zaken. U woont bovendien een proefles 
bij en maakt kennis met potentiële 
mededeelnemers. Natuurlijk is er voldoende 
gelegenheid om al uw vragen te stellen. 

Voor meer informatie of een persoonlijk 
advies kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met onze studieadviseurs per telefoon of 
e-mail. Samen met u bekijken zij graag uw 
mogelijkheden.

Studieadvies cursussen, ASCO en PC 
Jolanda de Gans
Bel 033 422 99 62
Mail j.de.gans@niveopleidingen.nl

Studieadvies opleidingen en incompany 
Oscar Jehee
Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Leerlijn Controllersopleidingen
Onze controllersopleidingen vormen een 
doorlopende leerlijn. Afhankelijk van 
uw vooropleiding en achtergrond kunt 
u instromen in de opleiding Assistent 
Controller (ASCO), Professional Controller 
(PC) of HOFAM (QC). Na de HOFAM kunt 
u (onder voorwaarden) verder met de 
landelijke opleiding tot Register Controller 
(RC). U verdiept gaandeweg uw kennis en 
vaardigheden die de basis vormen voor uw 
professionele ontwikkeling als business 
controller.

Leerlijn Business Finance opleidingen
De leerlijn Business Finance biedt u 
maximale mogelijkheden voor het kiezen 
én combineren van afstudeer-richtingen. 
Of u nu kiest voor Treasury Management, 
Cash Management, Factoring Management 
of Leasing Management: u start altijd met 
de vakken Value Based Management, 
Working Capital Management en Cash- 
& Liquiditeitenmanagement. Dat geeft 
u de mogelijkheid om bijvoorbeeld na 
het afronden van de Cash Management 
opleiding, met slechts het volgen van de 
een tweetal aanvullende vakken, ook uw 
titel voor Factoring Management of Leasing 
Management te behalen. Het diploma van 
de Cash Management opleiding geeft u 
tevens het recht om door te stromen naar 
het tweede semester van de Treasury 
Management opleiding en zo uw QT-titel te 
behalen.

Master of Finance & Control

HOFAM (QC)

Professional Controller (PC)
Controllers
opleidingen

Assisent Controller (ASCO)

Qualified Business Administration 
(QBA)

Leerlijn Controllersopleidingen
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Cursussen
De ontwikkelingen in de markt gaan snel. 
Het is voor u, als financieel professional, 
van belang om uw kennis en competenties 
continu te actualiseren en te verdiepen. 
Onze compacte en praktijkgerichte 
cursussen op hbo(+) niveau haken aan 
op de kennis en skills die u vandaag én 
morgen nodig heeft. Kortom met onze 
cursussen vergroot u uw huidige vakkennis 
en ontwikkelt u de vaardigheden die u 
nodig heeft om autoriteit te blijven in uw 
vakgebied. 

0
2

 Studieadvies

De cursussen richten zich op het 
ontwikkelen van specifieke kennis en 
vaardigheden, hierbij wordt niet alleen 
rekening gehouden met de benodigde 
“hard skills”, maar ook met de benodigde 
“soft skills”.

Post-doctorale treasury opleiding
(Register Treasurer) 

Treasury Management (QT)
Business Finance 

opleidingen

Cash Management 
(QCM)

Qualified Business Administration (QBA)

Leerlijn Business Finance

Leasing Management 
(QLM)

Factoring management 
(QFM)
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De rol van de financieel professional verandert. Wat altijd 
van groot belang zal blijven is de inhoudelijke vakkennis en 
het toepassen daarvan. Wij zien dat de combinatie tussen 
inhoudelijk vakkennis, kennis van de business en kennis 
van de omgeving waarin u werkt, steeds belangrijker 
wordt. Daarnaast spelen persoonlijke vaardigheden een 
belangrijke rol in de manier waarop u in staat bent om 
deze kennis in de praktijk toe te passen en de organisatie 
mee te krijgen in uw denkwijzen. Op deze manier kunt 
u als financieel professional het management van uw 
organisatie optimaal van advies voorzien en ondersteunt u 
daarmee in veranderingsprocessen en bij het bepalen van 
de strategie. Onze opleidingen bieden u de mogelijkheid 
om de opgedane kennis direct toe te passen in uw eigen 
praktijk en die van anderen, met als doel te groeien als 
professional. 

Financiële 
beroeps-
opleidingen
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Ik kan dossiers beter 
doorgronden en relativeren, 
zonder dat ik zelf specialist 
hoef te zijn.”
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Onze controllersopleidingen vormen een 
doorlopende leerlijn. Afhankelijk van 
uw vooropleiding en achtergrond kunt 
u instromen in de opleiding Assistent 
Controller (ASCO), Professional Controller 
(PC) of HOFAM (QC). Na de HOFAM kunt 
u (onder voorwaarden) verder met één 

van onze masteropleidingen of met de 
landelijke opleiding tot Register Controller 
(RC). U verdiept gaandeweg uw kennis en 
vaardigheden die de basis vormen voor uw 
professionele ontwikkeling als business 
controller.

Opbouw van de 
opleidingen

Master of Finance & Control

HOFAM (QC)

Professional Controller (PC)
Controllers
opleidingen

Assisent Controller (ASCO)

Qualified Business Administration 
(QBA)

Leerlijn Controllersopleidingen
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Beschrijving 
De tijd dat een controller achteraf informatie 
verzamelde, analyseerde en rapporteerde is 
voorbij. U heeft als controller inmiddels een 
veel bredere en meer strategische rol. U 
ondersteunt, adviseert, kijkt vooruit en bent 
sparringspartner van het management.

Werkwijze
In de HOFAM opleiding zijn theoretische 
inleidingen verweven met voorbeelden uit 
de praktijk. Daarnaast gaat u zelf aan de slag 
met praktijkcases en werkopdrachten. In de 
opleiding wordt intensief gebruik gemaakt 
van Collegiale Consultatie. U werkt met 
uw CC-groep gezamenlijk aan opdrachten. 
Collegiale Consultatie is een methode 
waarmee u optimaal van en met elkaar leert.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Financial Control
NIVE Opleidingen gelooft dat een goede 
business controller niet zonder een goede 
financiële kennis kan. Daarom bevat de 
HOFAM een financieel blok: Financial 
Control. Hier wordt, voortbouwend op 
uw voorkennis en ervaring, verdieping 
aangebracht en meteen de link naar uw 
praktijk gelegd. 

De vakken zijn:
 Financieel Management is het vak 
waarin de organisatiedoelstellingen naar 
het financiële beleid van de organisatie 
worden vertaald. Thema’s als risicoanalyse 
ten opzichte van het verwachte rendement, 
gezonde investeringskeuzes en strategische 
beslissingen, denken in kosten en opbreng-
sten en kasstromen komen aan bod.

HOFAM

De controllersfunctie brengt veel verant-
woordelijkheden met zich mee. Naast het 
evalueren van eerdere resultaten, wilt u als 
controller ook een strategisch en haalbaar 
financieel beleid voor de toekomst kunnen 
ontwikkelen en communiceren. U bent 
gesprekspartner voor het management. 
Om draagvlak te creëren voor uw analyses 
en plannen heeft u zowel gedegen finan-
ciële kennis als goede communicatieve 
vaardigheden nodig. 

Dé praktijkgerichte opleiding 
tot Business Controller (QC)
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 Externe Verslaggeving gaat over het 
garanderen van de juistheid en volledigheid 
van de financiële informatie in het jaar-
verslag. De Nederlandse en internationale 
wet- en regelgeving worden behandeld en  
de toepassing hiervan in de praktijk.

 Bestuurlijke Informatievoorziening 
gaat over bedrijfsprocessen en interne 
controle. Het ontwerp en beheer van de 
administratieve organisatie en andere syste-
men waarmee informatie wordt verzameld, 
vastgelegd, verwerkt en verstrekt staan 
centraal. Met deze (financiële) informatie 
is de organisatie in staat te sturen en 
verantwoording af te leggen. 

 Management Accounting & Control gaat 
niet alleen over de benodigde hard controls, 
maar ook over soft controls. Diverse finan-
ciële technieken, zoals budgetteren, het 
maken van kostprijscalculaties, aspecten 
rond winst- en kostenverantwoordelijkheid, 
transfer pricing en de planning & control-
cyclus komen aan bod. Ook instrumenten 
voor het beoordelen van managers en de 
ethische dilemma’s die daarbij komen kijken, 
zijn onderdeel van dit vak.

Business Control 
In het blok Business Control ligt de focus 
op verbreding. Er wordt over de grenzen 
van het eigen vakgebied gekeken en kennis 
gemaakt met uiteenlopende vakgebieden 
en hun specifieke uitdagingen. Alles 
wordt daarbij vanuit de financiële kant 
benaderd en bekeken. Uw bedrijfskundige 
nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. 

De vakken zijn:
 Organisatie, Management & Strategie. 
Als controller geeft u advies over de 
financiële sturing in de bedrijfsvoering. 
Hiervoor is het van belang dat u goed 
inzicht heeft in de factoren die de bedrijfs-
voering beïnvloeden. Het ontwikkelen en 
analyseren van strategische scenario’s, 
organisatiestructuren en management & 
leiderschap komen aan de orde. Ook uw 
positie als controller in dit dynamische 
spectrum komt uitgebreid terug.

 Bedrijfsfuncties. Inzicht in de business 
is onmisbaar. Als controller bent u regel-
matig gesprekspartner van diverse 
bedrijfsfunctionarissen die uiteenlopende 
belangen nastreven. Daarom behandelt 
dit vak diverse bedrijfskundige disciplines, 
zoals productie, innovatie, inkoop, 
logistiek, marketing en human resource 
management.

 Communicatie & Vaardigheden. 
Aangezien de business controller van de 
toekomst niet alleen hard skills nodig heeft, 
wordt er gedurende de opleiding de nodige 
aandacht besteed aan de soft skills. In de 
verschillende vakken wordt dit behandeld 
en als rode draad door de opleiding loopt 
het vak Communicatieve Vaardigheden. 
Effectief kunnen communiceren is voor 
iedereen belangrijk, maar voor u als 
controller al helemaal. Als controller bent 
u gesprekspartner van het management 
en kunt u beïnvloeden met overtuigend 
financieel advies. Er wordt aandacht 
besteed aan schriftelijke en mondelinge 
communicatie, veelal via praktische 
oefeningen. 

Niveau Post hbo

Duur 2 jaar (standaard programma) 

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Prijs (ex. 21% btw) € 13.950,- (dagopleiding) 

of € 13.350,- (avondopleiding)

Locatie Leusden, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, 

Rotterdam of Zwolle

In het kort
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Keuzevak 
Tijdens de HOFAM opleiding heeft u de 
gelegenheid een specialisatie te kiezen. 
Hiertoe volgt u een financiële cursus naar 
keuze, waarin dieper wordt ingegaan op 
een specifiek onderwerp of thema, zoals 
bijvoorbeeld risicomanagement, data-
analyse, lean management, corporate 
finance, strategie, adviseren of persoonlijke 
effectiviteit. 

Scriptie
De opleiding wordt afgesloten met 
een scriptie. Hierin wordt het geleerde 
integraal toegepast in de eigen praktijk. 
Gebaseerd op de geleerde theorie en 
adviesvaardigheden wordt de haalbaarheid 
van een project of product beschreven. 
Adviesvaardigheden, kennis van de 
business, hard skills en soft skills; alles 
komt bij elkaar.

Wat is het resultaat?
-   U bent een volwaardige gespreks- en 

sparringpartner voor het management.
-   U kunt het verhaal achter de cijfers 

interpreteren.
-   U beheerst disciplines, processen en 

belangen binnen de organisatie.
-   U bent volledig vertrouwd met 

Bestuurlijke Informatievoorziening, 
Externe Verslaggeving, Planning & 
Control, Management Accounting en 
Financiering. 

-   Onder voorwaarden kunt u doorstromen 
naar de opleiding tot Register Controller 
(RC) en u kunt zich onder voorwaarden 
inschrijven in het AC-register.

-   Na succesvol afronden van de opleiding 
ontvangt u het diploma HOFAM, u 
wordt opgenomen in het Qualified 
Controller register en u mag exclusief de 
titel QC voeren.

Voor wie?
U kunt deelnemen aan de HOFAM opleiding 
indien u relevante werkervaring heeft in 
een financiële functie op hbo-niveau en 
in het bezit bent van één van de volgende 
diploma’s:

De HOFAM opleiding is een 
zeer leerzame opleiding 
en een verrijking geweest 
voor mijn carrière. Zowel 
persoonlijk als vakinhoudelijk. 
Tijdens de opleiding heb ik 
ook kennis gemaakt met 
“de kracht van de groep”. 
Samen met andere financieel 
professionals wisten we 
elkaar te motiveren en uit te 
dagen om te ontrafelen en te 
vertalen naar een e�ectieve 
oplossing. De Qualified 
Controller (QC) titel was dan 
ook een mooie bekroning op 
het harde werken.”



23www.niveopleidingen.nl

0
3

.1
 Controllersopleidingen H

O
FA

M

*  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.

-   Diploma heao-BE, heao-AA, heao-AC, 
heao-FSM.

-  Diploma Professional Controller.
-  Bachelor Financieel Management.
-  SPD.
Voldoet u niet aan (één van) de eisen, neem 
dan voor een persoonlijk studieadvies 
contact met ons op. Mogelijk wordt op 
basis van een intakegesprek vastgesteld of 
u met de opleiding kunt starten.

Studieduur
De opleiding duurt twee jaar. Een versneld 
traject van 1 jaar is mogelijk. Neem voor 
meer informatie contact op met onze 
studieadviseur Oscar Jehee. 

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Investering
Dag- & middag/avondopleiding bedragen 
€ 13.950,- ex btw. De avondopleiding 
bedraagt € 13.350,- ex btw. Alumni van 
NIVE Opleidingen ontvangen 10% korting. 
Indien gewenst kunnen wij btw-vrij 
factureren. Er zal dan wel een toeslag van 
5% gehanteerd worden. Als u opleidingen 
van NIVE Opleidingen vrijgesteld van btw 
wilt afnemen, doet u 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 u van 
ons gewend bent. Daarvoor maakt het geen 
verschil van welk bedrijf u deze opleiding 
afneemt.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van 
het meest actuele studiemateriaal. Voor 
sommige vakken ontvangt u een syllabus. U 
kunt de boekenlijst online raadplegen, zodat 
u tijdig boeken kunt bestellen. 

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Business Control

Financial Control

Ke
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Organisatie, Management & Strategie (14dd)

Bestuurlijke
informatievoorziening
(8dd)

Communicatie & Vaardigheden (6dd)

Externe
Verslaglegging
(8dd)

Financieel
Management
(11dd)

Management
Accounting & Control
(8dd)

Bedrijfsfuncties (16dd)
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Beschrijving
U leert het management proactief te 
adviseren om de organisatie optimaal te 
kunnen beheersen en sturen. Ook werkt 
u aan persoonlijke en communicatieve 
vaardigheden, zodat u een goede gesprek-
spartner bent voor het management en 
collega’s.

Werkwijze
De docenten zijn praktijkexperts in het 
vakgebied controlling. Zij kunnen u 
uit eigen ervaring inspireren over de 
verschillende aspecten van het controllers 
vak. Voor de vertaling van de theorie naar 
uw eigen werkcontext maakt u daarnaast 
gebruik van uw eigen ervaring en die van 
uw mededeelnemers. Deelnemers van 
de opleiding zijn afkomstig uit diverse 
branches, waardoor thema’s vanuit 
verschillende invalshoeken worden belicht. 

Welke onderwerpen komen aan bod?
-   Management Accounting: ontwikkelen, 

analyseren en presenteren van 
managementrapportages en -verslagen.

-   Bestuurlijke informatievoorziening: 
inrichten van processen en de 
administratieve organisatie.

-   Financial Accounting: de financiële 
verslaglegging en informatievoorziening.

-   Financieel Management: analyseren van 
financiële data.

-   Communicatie: gesprekstechnieken, 
rapporteren en presenteren.

U vervult controllerstaken en wilt uw 
expertise verder uitbreiden. Uw ambitie is 
om u verder te ontwikkelen naar de functie 
van controller. Met de praktijkgerichte 
beroepsopleiding Professional Controller 
wordt u opgeleid tot controller op hbo- 
niveau. U ontwikkelt in slechts 1 jaar uw 
vakbekwaamheid als controller. Tijdens 
de opleiding leert u om te gaan met de 
flexibele inhoud van de controllersfunctie. 
U legt een stevig kennisfundament, 
waarmee u in staat bent de controllers-
functie als regierol in te richten.

Professional 
Controller

Eenjarige praktijkgerichte opleiding 
tot Professional Controller (PC)
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Wat is het resultaat?
-   U heeft meerwaarde als gesprekspartner 

voor het management.
-   U levert een bijdrage aan het realiseren 

van de organisatiedoelstellingen.
-   U kunt stuurinformatie ontwikkelen, 

analyseren en presenteren.
-   U kent de eisen die worden gesteld aan 

de externe verslaggeving.
-   U vertaalt organisatiedoelstellingen naar 

financieel beleid.
-   U ontvangt het diploma Professional 

Controller en u wordt opgenomen in het 
Professional Controller register. U mag 
officieel de titel PC voeren. 

Voor wie?
De eenjarige controllersopleiding 
Professional Controller is bedoeld voor 
mensen die zich verder willen ontwikkelen 
tot controller op hbo niveau. Deelnemers 
aan de opleiding hebben een niet-financiële 
hbo vooropleiding, maar wel enkele 
jaren werkervaring in een financieel-
administratieve functie.

Studieduur
14 dagen verspreid over 1 jaar.

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Investering
Uw investering voor deelname aan 
de opleiding Professional Controller 
is € 5.500,-. Dit bedrag is inclusief 
accommodatiekosten en lesmateriaal, 
exclusief de boeken (ca. € 250,-) en btw. 
Alumni van NIVE Opleidingen krijgen 10% 
korting.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van 
het meest actuele studiemateriaal. Voor 
aanvang van de opleiding ontvangt u per 
vak een syllabus. U kunt de boekenlijst 
online raadplegen, zodat u tijdig boeken 
kunt bestellen.

Scriptie
De opleiding wordt afgesloten met
een scriptie. Hierin wordt het geleerde
integraal toegepast in de eigen praktijk.
Gebaseerd op de geleerde theorie en
adviesvaardigheden wordt de haalbaarheid 
van een project of product beschreven. 
Adviesvaardigheden, kennis van de 
business, hard skills en soft skills; alles 
komt bij elkaar.

Vervolgopleiding
Na de opleiding heeft u als Professional 
Controller de mogelijkheid om door te 
stromen naar de Qualified Controller 
HOFAM opleiding.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Jolanda de Gans voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 62
Mail j.de.gans@niveopleidingen.nl

Niveau Hbo

Duur 1 jaar 

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Prijs (ex. 21% btw) € 5.500,- 

Locatie De Heiligenberg, Leusden

In het kort

*  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.

Eenjarige praktijkgerichte opleiding 
tot Professional Controller (PC)
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Beschrijving
Uit onderzoek blijkt dat de vraag 
naar hoger geschoolde financiële 
medewerkers toeneemt. Onder andere 
door automatisering in de financiële 
administratie is steeds minder uitvoerend 
werk nodig en stijgt de vraag naar 
professionals met financieel kritisch 
inzicht. De opleiding Assistent Controller 
(ASCO) is een opleiding waarmee u zich in 
negen maanden voorbereidt op de functie 
en werkzaamheden van een (assistent)
controller. U ontwikkelt een brede kijk op 
finance, waarmee u persoonlijk en binnen 
uw organisatie een groei doormaakt. 

Werkwijze 
De opleiding Assistent Controller is een 
praktisch programma op voorbereidend 
hbo-niveau. De docenten van de opleiding 
Assistent Controller zijn zeer ervaren 
praktijkexperts in het vakgebied van finance 
en control. Zij kunnen u uit eigen ervaring 
inspireren over verschillende aspecten van 
het controllersvak. Door de kleinschaligheid 
van het onderwijs bij NIVE Opleidingen is er 
veel ruimte voor persoonlijke aandacht en 
feedback. Voor de vertaling van de theorie 
naar uw eigen werkcontext, maakt u tevens 
gebruik van uw eigen ervaring en die van 
andere deelnemers. Deelnemers van de 
opleiding Assistent Controller zijn afkomstig 
uit diverse branches, waardoor thema’s 
vanuit verschillende invalshoeken kunnen 
worden belicht. 

Wilt u zich adequaat voorbereiden op de 
functie en werkzaamheden als Assistent 
Controller? Met de opleiding Assistent 
Controller ontwikkelt u uw vakinhoudelijke 
kennis en een financieel kritisch inzicht 
die voor de controller essentieel zijn. U 
leert in deze praktische opleiding alle 
aspecten van het controllersvak, financieel 
management, externe verslaggeving, 
planning & control en administratieve 
processen en automatisering. Naast 
de meest actuele theorie, leert u de 
praktische toepassing met behulp van 
oefeningen en praktijkcases. Daarnaast 
is er veel aandacht voor het ontwikkelen 
van persoonlijke vaardigheden als 
communiceren, adviseren en overtuigen.

Assistent Controller
9-maanden durende opleiding 
tot Assistent Controller (ASCO)
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Welke onderwerpen komen aan bod?
-   Financieel Management: de belangrijk-

ste financiële overzichten, ken- en 
stuurgetallen, de vermogensstructuur 
van de organisatie.

-   Externe verslaggeving: verslaggevings-
standaarden, vooronderzoeken in de 
accountantscontrole, winstberekeningen 
en belastingafdracht.

-   Planning & Control: de planning & 
controlcyclus, begroten, budgetteren, 
prognoses en nacalculaties opstellen.

-   Administratieve processen en 
automatisering: bestuurlijke 
informatievoorziening, organisatie- en 
administratieprocessen en -systemen, 
automatisering.

Wat is het resultaat?
-   U kunt met financiële ken- en 

stuurgetallen belangrijke informatie uit 
uw organisatie halen.

-   U kunt de belangrijkste financiële 
overzichten samenstellen, lezen en 
interpreteren.

-   U kunt financiële processen in de 
organisatie begeleiden (bijvoorbeeld 
het begroten, budgetteren en 
prognosticeren).

-   U kent de positie en rol van de controller 
in Finance en Control en u bent goed op 
de hoogte van de processen binnen uw 
organisatie.

Voor wie?
De opleiding Assistent Controller is voor 
financials die de ambitie hebben door te 
groeien naar een functie als (assistent) 
controller of hoofd administratie bij een 
middelgrote onderneming of in een team 
bij een grote onderneming. Deelnemers aan 
de opleiding hebben een financiële mbo-
opleiding reeds afgerond en enkele jaren 
relevante werkervaring.

Studieduur
9 maanden met circa eenmaal per twee 
weken een lesdag.

Studiebelasting
6 uur per week (incl. lesuren)*

Investering
Uw investering voor deelname aan de 
opleiding Assistent Controller is € 4.495,-. 
Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten 
en lesmateriaal, exclusief de boeken  
(ca. € 150,-) en btw.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van 
het meest actuele studiemateriaal. Voor 
aanvang van de opleiding ontvangt u per 
module een syllabus. U kunt de boekenlijst 
online raadplegen, zodat u tijdig uw boeken 
kunt bestellen. 

Examinering
De vakken in de opleiding Assistent Controller 
worden afgerond met een opdracht die 
relevant is voor de problematiek in uw 
organisatie. 

Vervolgopleiding
Na het succesvol afronden van de opleiding 
Assistent Controller kunt u verder met de 
opleiding Professional Controller van NIVE 
Opleidingen. Vervolgens kunt u toegelaten 
worden tot de Qualified Controller HOFAM 
opleiding.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Jolanda de Gans voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033-4229962
Mail j.de.gans@niveopleidingen.nl

*  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.

Niveau Mbo+/hbo

Duur 9 maanden

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Prijs (ex. 21% btw) € 4.495,- 

Locatie Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

In het kort

9-maanden durende opleiding 
tot Assistent Controller (ASCO)
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Je gaat het pas echt goed 
begrijpen door de voorbeelden 
die tijdens de lessen worden 
aangedragen en de discussies 
met de groep.”
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maximale mogelijkheden voor het kiezen 
én combineren van afstudeerrichtingen. 
Of u nu kiest voor Treasury Management, 
Cash Management, Factoring Management 
of Leasing Management: u start altijd met 
de vakken Value Based Management, 
Working Capital Management en Cash- 
& Liquiditeitenmanagement. Dat geeft 
u de mogelijkheid om bijvoorbeeld na 

het afronden van de Cash Management 
opleiding, met slechts het volgen van de 
een tweetal aanvullende vakken, ook uw 
titel voor Factoring Management of Leasing 
Management te behalen. Het diploma van 
de Cash Management opleiding geeft u 
tevens het recht om door te stromen naar 
het tweede semester van de Treasury 
Management opleiding en zo 
uw QT-titel te behalen.

Cash Management (QCM) Factoring Management (QFM) Leasing Management (QLM)

Valuta- en Factoring Leasing Jaarrekening
renterisicomanagement

 Credit Management Leasing Algemeen

Cash- & Liquiditeitenmanagement

Working Capital Management

Value Based Management

Treasury Management (QT)

Praktijkcase

Risk Management

Corporate Finance

Internationalisering en 
Treasury functie

Inleiding waardering van 
waardepapier en statistiek

Opbouw van de 
opleidingen

Specialisatie

Basisvakken
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Beschrijving
Het programma van de opleiding Cash 
Management is gelijk aan het eerste 
semester van de opleiding Treasury 
Management en is een prima opstap om 
ook het diploma Treasury Management 
te behalen. U leert maximaal van 
de ervaringen van uw docenten en 
mededeelnemers en kunt de verworven 
kennis direct toepassen in de praktijk.

Werkwijze
Korte inleidingen worden afgewisseld 
met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en 
groepsopdrachten vormen een belangrijke 
toegevoegde waarde, evenals discussies 
waarbij een beroep wordt gedaan op 
praktijkervaring en kennis van deelnemers 
en docenten. Eén van de opdrachten 
is het adviseren over werkkapitaal en 
cash management voor een fictieve 
onderneming. 

Welke onderwerpen komen aan bod?
-  Value Based Management (inclusief 

financiële rekenkunde).
-  Working Capital Management.
-  Cash- en Liquiditeitenmanagement.
-  Valuta- en renterisicomanagement.

Wat is het resultaat?
-   U kent alle ins & outs van 

werkkapitaalmanagement, 
valutamanagement en 
rentemanagement.

-  U heeft inzicht in de jaarrekening, 
wettelijke regelgeving, de optimale 
rekeningenstructuur en het 
betalingsverkeer. 

 

Wilt u optimaal inzicht krijgen in hoe Cash 
Management kan zorgen voor een optimale 
logistiek van financiële stromen tussen 
de onderneming, de bank en derden? Wilt 
u antwoord kunnen geven op vragen als: 
Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je 
waardevernietiging? Tijdens de beroeps-
opleiding Cash Management leert u alles 
over de werking van financiële markten 
in het algemeen en valutamarkten in het 
bijzonder. Hierdoor verbetert u uw positie 
binnen uw onderneming op tactisch- en 
operationeel niveau.

Cash Management
4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Cash Manager (QCM)
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-  U bent in staat om het betalingsverkeer, 
geldstromen –en liquiditeitenbeheer 
goed te laten verlopen.

-   U kent de werking van financiële 
markten in het algemeen en 
valutamarkten in het bijzonder.

-  U bent vertrouwd met renterisico’s 
en –derivaten, valutabeheer en 
termijncontracten, valuta-opties en –
swaps en dekkingstechnieken.

Voor wie?
De opleiding Cash Management is bestemd 
voor cash managers, financieel managers, 
controllers en administrateurs die zich 
verder willen bekwamen in het beheersen 
van geldstromen en behorende risico’s. 
Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual 
Accounting’ wordt bekend verondersteld. 
Deelnemers aan de opleiding hebben een 
bedrijfseconomische opleiding op hbo-
niveau en enkele jaren werkervaring.

Diploma
Na het succesvol afronden van de opleiding 
ontvangt u het diploma Cash Management. 
U wordt opgenomen in het register van de 
opleiding en mag de titel Qualified Cash 
Manager (QCM) voeren. 

Studieduur
De opleiding kent 9 lesdagen verspreid over 
4 maanden. 

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Investering
Uw investering voor deelname aan de 
opleiding Cash Management is € 4.790,-. 
Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten 
en lesmateriaal, exclusief de boeken 
(ca. € 150,-) en btw.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van 
het meest actuele studiemateriaal. Voor 
aanvang van de opleiding ontvangt u per 
module een syllabus. U kunt de boekenlijst 
online raadplegen, zodat u tijdig uw boeken 
kunt bestellen.

Examinering
De opleiding wordt afgerond met een 
driedelig-schriftelijk examen. Eerdere 
examens en antwoorden zijn te downloaden 
als oefenmateriaal.

Vervolgopleiding
Met het diploma Cash Management kunt 
u instromen in het 2e semester van de 
opleiding Treasury Management instromen 
om vervolgens na een half jaar het diploma 
Treasury Management behalen.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

*  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.

Niveau Post hbo

Duur 9 dagen verspreid over 4 maanden

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

PE-uren 54

Prijs (ex. 21% btw) € 4.790,- 

Locatie Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

In het kort

4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Cash Manager (QCM)
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Beschrijving
U verwerft inzicht in de optimale plaats 
van een treasurer binnen de organisatie. 
Aan bod komen onder meer het volgen 
van economische trends en het opzetten 
van een financiële planning, gekoppeld 
aan liquiditeitsbeheer. Tijdens de opleiding 
leert u verantwoorde investeringskeuzes 
te maken en financiële informatie 
controleerbaar te houden.

Werkwijze
Korte inleidingen worden afgewisseld 
met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en 
(groeps)opdrachten vormen een belangrijke 
toegevoegde waarde, evenals discussies 
waarbij een beroep wordt gedaan op 
praktijkervaring en kennis van deelnemers 
en docenten. Eén van de opdrachten is 
het adviseren over werkkapitaal en cash 
management voor een fictieve onderneming. 
De opleiding wordt afgesloten met een 
overkoepelende casus waarin belangrijke 
aspecten van de stof worden toegepast. 

Welke onderwerpen komen aan bod?
-  Value Based Management (inclusief 

financiele rekenkunde).
- Working Capital Management.
-  Cash- en Liquiditeitenmanagement.
-  Valuta- en renterisicomanagement.
-  Risk Management.
-  Corporate Finance.
-  Internationalisering en Treasury functie.
-   Waardering van waardepapier en 

statistiek.

Als medewerker bij een financiële dienst-
verlener of als financieel verantwoordelijke 
voor het optimaliseren van geldstromen 
streeft u continu naar een beter rendement. 
Met de opleiding Treasury Management 
verdiept u uw inzicht in dit vakgebied 
en kunt u op strategisch en tactisch 
niveau opereren. Zo kunt u beter inspelen 
op actuele ontwikkelingen en krijgt u 
meer controle over uw investeringen en 
planningen.

Treasury 
Management

Eenjarige praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Treasurer (QT)
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*  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.

Wat is het resultaat?
-   U kunt een treasury statuut voor uw 

organisatie opstellen en analyseren.
-   U maakt verantwoorde investerings-

keuzes en stelt u financiële planningen 
op.

-   U kunt financiële informatie 
controleerbaar houden.

-   U kunt werken met rente- en valuta 
risico’s.

-   U bent in staat een analyse te maken 
over het overnemen en afstoten van 
ondernemingen.

-   U kunt inspelen op economische trends 
en recente ontwikkelingen.

Voor wie?
De opleiding Treasury Management is 
bedoeld voor financiële professionals en 
treasurers die bijvoorbeeld bij banken, 
in ziekenhuizen, in het MKB, in de semi-
publieke 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 
enkele jaren relevante werkervaring in een 
rol binnen treasury.

Diploma
Na het succesvol afronden van de 
opleiding ontvangt u het diploma Treasury 
Management. U wordt opgenomen in het 
register van de opleiding en mag de titel 
Qualified Treasurer (QT) voeren.

Studieduur
De opleiding kent 18 lesdagen verspreid 
over 1 jaar. 

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Investering
Uw investering voor deelname aan 

de opleiding Treasury Management 
is € 7.950,-. Dit bedrag is inclusief 
accommodatiekosten en lesmateriaal, 
exclusief boeken (ca. € 150,-) en btw.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van het 
meest actuele studiemateriaal. U kunt de 
boekenlijst online raadplegen, zodat u tijdig 
uw boeken kunt bestellen. Voor aanvang 
ontvangt u per module een syllabus.

Examinering
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. 
Eerdere examens en antwoorden zijn te 
downloaden als oefenmateriaal.

Vervolgopleiding
Met het diploma Treasury Management 
krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, 
toegang tot de post-doctorale treasury 
opleiding (Register Treasurer).

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? 
Neem contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Niveau Hbo

Duur 1 jaar 

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

PE-uren 108

Prijs (ex. 21% btw) € 7.950,-

Locatie Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

In het kort

Eenjarige praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Treasurer (QT)
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Beschrijving
De opleiding Factoring Management geeft 
u een goed beeld van alle aspecten van 
factoring management. U verwerft inzicht 
in corporate finance, werkkapitaalbeheer, 
liquiditeitenbeheer, credit management en 
factoring. De enige opleiding in Factoring 
Management voor de open markt!

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.

Welke onderwerpen komen aan bod?
-  Value Based Management (inclusief 

financiële rekenkunde).
-   Working Capital Management: de 

investering in werkkapitaal en Cash 
Conversion Cyclerisico’s.

-  Cash- en Liquiditeitenmanagement: 
het genereren van en de toegang tot 
kasstromen en het structureren van het 
betalingsverkeer.

-   Credit Management: het inrichten 
van de administratieve organisatie 
en de juridische aspecten van credit 
management.

-   Factoring: inzicht in Factoring als 
financieel instrument en de juridische 
aspecten in de Factoringomgeving.

Wilt u leren de solvabiliteitspositie van uw 
onderneming te verbeteren? Heeft u de 
ambitie om het maximale te halen uit de 
liquide middelen? Met de praktijkgerichte 
opleiding Factoring Management verstevigt 
u uw positie als financieel professional 
door op strategisch en tactisch niveau te 
opereren. U leert tijdens deze opleiding hoe 
u maximaal kunt profiteren van de inzet van 
Factoring door u verder te verdiepen in de 
mogelijkheden die Factoring kan bieden.

Factoring 
Management

4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Factoring Manager (QFM)
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*  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.

Wat is het resultaat?
-   U kunt onderscheid maken tussen de 

verschillende vormen van Factoring.
-  U kunt factoringcontracten opstellen
-   U heeft inzicht in de principes van Value 

Based Management, werkkapitaal en 
Credit Management.

-   U kunt factoringrisico’s inschatten en 
beheersen.

-   U kunt een optimale administratieve 
organisatie ontwikkelen.

-   U kunt de juridische aspecten van  
Credit Management doorgronden.

Voor wie?
Deelnemers aan deze opleiding willen op 
strategisch en tactisch niveau opereren. 
Ze hebben een bedrijfseconomisch 
hbo-diploma en werken bijvoorbeeld 
als Financieel Manager of Controller of 
Administration.

Diploma
Na het succesvol afronden van de 
opleiding ontvangt u het diploma Factoring 
Management. U wordt opgenomen in het 
register van de opleiding en mag de titel 
Qualified Factoring Manager (QFM) voeren.

Studieduur
De opleiding bestaat uit 9 dagen verspreid 
over 4 maanden. 

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Investering
Uw investering voor deelname aan 
de opleiding Factoring Management 
is € 4.790,-. Dit bedrag is inclusief 
accommodatiekosten en lesmateriaal, 
exclusief boeken (ca. € 150,-) en btw.

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van het 
meest actuele studiemateriaal. U kunt de 
boekenlijst online raadplegen, zodat u tijdig 
uw boeken kunt bestellen. Voor aanvang 
van de opleiding ontvangt u een syllabus.

Examinering
De opleiding wordt afgerond met een 
vierdelig-schriftelijk examen. Eerdere 
examens en antwoorden zijn te downloaden 
als oefenmateriaal.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig 
informatiebijeenkomsten over de 
opleiding van uw keuze. Kijk op: www.
niveopleidingen.nl/informatiebijeenkomst 
voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Niveau Post hbo

Duur 4 maanden

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

PE-uren 60

Prijs (ex. 21% btw) € 4.790,-

Locatie Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

In het kort

4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Factoring Manager (QFM)
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Beschrijving
In de opleiding Leasing Management krijgt 
u een gedegen inzicht in alle aspecten van
Leasing Management. U ontwikkelt relevant 
kennis van de corporate finance, verschil-
lende vormen van leasing en financiële 
analyse. De enige klassikale opleiding in 
Leasing Management in de open markt!

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.

Welke onderwerpen komen aan bod?
-   Value Based Management (inclusief 

financiële rekenkunde).
-   Working Capital Management: de 

investering in werkkapitaal en Cash 
Conversion Cycle risico’s.

-  Cash- en Liquiditeitenmanagement: 
het genereren van en de toegang tot 
kasstromen en het structureren van het 
betalingsverkeer.

-   Leasing Algemeen: De verschillende 
leasevormen en de juridische aspecten 
van leaseproducten.

-   Leasing in de jaarrekening: de 
jaarrekening, fiscale aspecten van 
leasing en het wettelijk kader rondom de 
jaarrekening (IFRS). 

Wilt u begrijpen wat de overeenkomsten 
en verschillen zijn tussen de verschillende 
leasevormen en waarom voor de ene of 
de andere vorm gekozen kan worden? Wilt 
u weten hoe leases worden verwerkt in 
de jaarrekening? Met de praktijkgerichte 
opleiding Leasing Management verstevigt 
u uw positie als financieel professional 
door op strategisch en tactisch niveau 
te opereren. U verdiept zich tijdens deze 
beroepsopleiding in de mogelijkheden die 
Leasing kan bieden.

Leasing 
Management

4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Leasing Manager (QLM)
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*  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.

Wat is het resultaat?
-   U kunt onderscheid maken tussen de 

verschillende vormen van Leasing.
-   U heeft inzicht in de principes van Value 

Based Management, Werkkapitaal, 
Liquiditeiten Management en Leasing 
Management.

-   U kunt juridische aspecten en risico’s 
herkennen en mitigeren.

-   U weet hoe leases verwerkt worden in 
de jaarrekening.

-   U heeft kennis van alle relevante fiscale 
aspecten van leasing.

-   U kunt de effecten voor de financiële 
analyse berekenen.

Voor wie?
U werkt als Financieel Professional, met een 
bedrijfseconomisch hbo-diploma en u wilt 
alles leren op het gebied van leasing. 

Diploma
Na het succesvol afronden van de oplei-
ding ontvangt u het diploma Leasing 
Management. U wordt opgenomen in het 
register van de opleiding en mag de titel 
Qualified Factoring Manager (QLM) voeren.

Studieduur
De opleiding bestaat uit 9 dagen verspreid 
over 4 maanden. 

Studiebelasting
4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van het 
meest actuele studiemateriaal. U kunt de 
boekenlijst online raadplegen, zodat u tijdig 
uw boeken kunt bestellen. Voor aanvang 
van de opleiding ontvangt u een syllabus.

Investering
Uw investering voor deelname aan de 
opleiding Leasing Management is € 4.790,-. 
Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten 
en lesmateriaal, exclusief boeken 
(ca. € 150,-) en btw.

Examinering
De opleiding wordt afgerond met een 
vierdelig-schriftelijk examen. Eerdere 
examens en antwoorden zijn te downloaden 
als oefenmateriaal.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Niveau Post hbo

Duur 4 maanden

Studiebelasting 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

PE-uren 60

Prijs (ex. 21% btw) € 4.790,-

Locatie Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

In het kort

4-maanden durende praktijkgerichte opleiding 
tot Qualified Leasing Manager (QLM)
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Beschrijving
De Master of Science in Finance & Control 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met Netherlands Business Academy 
en is geaccrediteerd door het NVAO.
De titel Master of Science (MSc) is 
internationaal het meest gangbaar. U 
leert 40% via praktijkoriëntatie en 60% via 
wetenschappelijke verdieping.

Werkwijze 
De opleiding sluit direct aan op de praktijk. 
Korte inleidingen worden afgewisseld 
met praktijkcases, groepsopdrachten 
en discussies. Bij deze opleiding wordt 
gebruik gemaakt van intervisie. Hierdoor 
leren deelnemers optimaal van en met 
elkaar, gezamenlijk wordt gewerkt aan de 
opdrachten.

Welke onderwerpen komen aan bod?
-   Kick-off: zelfmanagement met het 

Mentally-Fit en het Persoonlijk 
Ontwikkel Plan.

-  Methoden en technieken van onder-
zoek / schriftelijke communicatie: u 
leert zelfstandig en op een acade-
misch verantwoorde manier een 
bedrijfsonderzoek op te zetten, uit te 
voeren en hierover te rapporteren.

-   Academisch schrijven: basiskennis 
onderzoek, rapporteren over onderzoek 
en het schrijven van een academisch 
verantwoord en gestructureerd rapport.

-   Fiscaal Concernrecht: de juridische 
aspecten van de onderneming.

-   Verandermanagement: inzichten in 
psychologie, sociologie en antropologie.

-   Leadership: de beginselen, strategieën 
en managementtechnieken.

-   Strategie & Beleid: inzicht in onderne-
mingsstrategieën, strategieformulering 
en beleidsvorming.

-   Strategisch Sales & Account 
management: theorie en vaardigheden 
voor een succesvol strategische 

U ontwikkelt uw managementvaardigheden 
tot het niveau van financieel directeur.
Als Qualified Controller neemt u een 
belangrijke positie in binnen de organisatie 
als het gaat om management en 
strategisch advies. Als u door wilt groeien 
naar een beleidsbepalende functie waarin 
u als partner op strategisch beleidsniveau 
fungeert, is de geaccrediteerde professional 
Master in Finance & Control een logische 
keuze. Na deze aanvullende investering van 
een jaar heeft u de internationaal erkende 
titel in handen, waarmee u uw eigen 
vakgebied op academisch niveau benadert.

Master of science in 
Finance & Control

Eenjarig Master programma voor professionals
met een Qualified Controller HOFAM diploma 
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account management en inzicht in 
eigenschappen van een succesvolle 
commerciële organisatie.

-  Ethiek: bedrijfsethiek.

Wat is het resultaat?
-   U speelt een actieve rol bij het bewaken 

van de ondernemersdoelstellingen en 
het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

-   U houdt zich bezig met gecompliceerde 
en geïntegreerde vraagstukken op 
strategisch niveau.

-   U kunt complexe financiële projecten 
aansturen.

-   U kunt op een strategisch niveau aan-
geven welke financiële koers gevolgd 
moet worden.

-   U geeft beleidsmatig advies over 
investeringen, fusies, en bedrijfs-
overnames.

-   U ontwikkelt uw management-
vaardigheden tot het niveau van 
financieël directeur.

-   U kunt leidinggeven aan (een team 
van) administrateurs en/of financiële 
professionals.

-   Na succesvol afronden van de opleiding 
ontvangt u de titel Master of Science in 
Finance & Control.

Voor wie?
De Master Finance & Control is gericht 
op financieel managers en controllers die 
de opleiding Qualified Controller HOFAM 
hebben afgerond. Op basis van deze 
vooropleiding duurt de Master Finance & 
Control slechts een jaar, waarna u met uw 
thesis kunt starten.

Diploma
U ontvangt de graad Master Finance & 
Control en mag de Mastertitel MFC voeren.
Deze opleiding is geaccrediteerd door de 
NVAO.

Studieduur
24 dagen les verspreid over 1 jaar. Inclusief 
het schrijven en presenteren van de thesis 
duurt deze opleiding 1,5 jaar.

Studiebelasting 
Gemiddeld 10 uur per week (excl. lesuren)*.

Investering
Uw investering voor deelname aan deze 
opleiding is € 13.345,- ex BTW. Dit is 
inclusief horecakosten, kick-off, syllabus en 
examengeld maar exclusief de boeken (ca 
€ 950,-).

Examinering
Elke module wordt afgesloten met het 
schrijven van een paper, (groeps)opdrach-
ten en (groeps)presentaties. Enkele modu-
les worden bovendien 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.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig informatie-
bijeenkomsten over de opleiding van uw 
keuze. Kijk op: www.niveopleidingen.nl/
informatiebijeenkomst voor de actuele data.

Studieadvies
Is deze opleiding geschikt voor u? Neem 
contact op met Oscar Jehee voor een 
persoonlijk studieadvies.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl

Niveau Master

Duur 1.5 jaar (incl. het schrijven van de thesis)

Studiebelasting 10 uur per week (excl. lesuren)

Prijs (ex. 21% btw) € 13.345,-

Locatie Vianen 

In het kort

Eenjarig Master programma voor professionals
met een Qualified Controller HOFAM diploma 
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Beschrijving
Deze eenjarige unieke en ‘state of the 
art’ bedrijfskundige opleiding neemt u als 
professional, werkend in een complexe en 
veranderende omgeving, als uitgangspunt. 
Markten veranderen radicaal; digitale 
innovatie, duurzaamheid, opkomst van 
nieuwe toetreders en verdienmodellen 
hebben hun invloed op uw organisatie. 
Hoe gaat u daarmee om? Welke kansen 
brengt dit met zich mee? Welke innovaties 
zijn noodzakelijk om de continuïteit te 
garanderen? 

Werkwijze
Het QBA programma combineert de 
laatste bedrijfskundige inzichten met 
uw eigen (management)ervaringen én 
dat van uw medestudenten. Tijdens de 
opleiding wisselen inhoud en praktijk 
elkaar af, waarbij u met ervaren docenten 
en medestudenten discussieert over 
de geboden onderwerpen en in zowel 
individueel als in teamverband werkt 
aan praktijkopdrachten. De gekozen 
didactische werkvormen zorgen ervoor 
dat u bij het toepassen van de theorie 
gelijktijdig noodzakelijke vaardigheden 
oefent en stappen zet in uw persoonlijke 
ontwikkeling. 

De QBA bestaat uit drie componenten:
- Bedrijfskundige modules
-  Real Life Bedrijfskundige Management 

Opdracht
- Persoonlijk ontwikkeltraject

Welke onderwerpen komen aan bod?
-  Persoonlijk en inspirerend leiderschap
-  De veranderende wereld
 - Strategie en beleid
 - Business development
 - Strategische marketing
-  De interne organisatie
 - Organisatie en management
 - Operations 
 - Financieel management
 - HR management
 - IT management
-  Innovatie en verandering

Wilt u een bredere focus dan alleen de 
financiële vraagstukken en u meer gaan 
richten op bedrijfskundige en strategische 
vraagstukken? Dan biedt de Qualified 
Business Administration een stevige 
impuls voor uw carrière. De opleiding wordt 
verzorgd door IBO Business School, een 
zusterorganisatie van NIVE Opleidingen. 
Door de rijke achtergrond en ervaring van 
de deelnemers, de beste docenten en de 
bijzondere praktijkgerichte en stimulerende 
aanpak is deze QBA opleiding uniek in haar 
soort!

Qualified Business 
Administration

Bedrijfskundige verdieping, 
persoonlijke reflectie en teamwork
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 - Leiderschap en verandering
 - Innovatie en creativiteit
 - Debatteren
-  Integratie en inspiratie

Wat is het resultaat?
Tijdens de eigentijdse, éénjarige 
bedrijfskundige QBA opleiding ontwikkelt 
u de skills, tools en mindset om uzelf 
in uw huidige of toekomstige functie 
te transformeren naar een gedegen en 
gewaardeerd business partner. U leert:
-  Inhoudelijke bedrijfskundige kennis toe 

te passen in complexe en veranderende 
situaties;

-  Integraal en objectief naar een vraagstuk 
te kijken, de juiste vragen te stellen en 
een onderbouwd oordeel te vellen;

-  De belangen van stakeholders te 
identificeren en te manoeuvreren in het 
politieke speelveld;

-  Een volwaardig gesprekspartner te zijn 
en met persoonlijke kracht mensen in 
beweging te krijgen;

-  De menselijke en de bedrijfseconomische 
maat te combineren tot een rendabel 
businessmodel;

-  Reflecteren op uw eigen handelen en 
een stevige professionele identiteit te 
blijven ontwikkelen;

-  Voortdurend het beste uit uzelf te halen.

Voor wie?
Deelnemers aan de QBA opleiding zijn 
professionals en/of managers uit diverse 
branches die zich breder én verder willen 
ontwikkelen op bedrijfskundig gebied om 
het beste uit zichzelf en hun organisatie 
te kunnen halen. Allemaal hebben ze 
een ruime ervaring in een voor deze 
opleiding relevante functie en willen ze 
deze praktijkervaring delen en toetsen 
met studiegenoten en docenten. Deze 
deelnemers zijn zich er terdege van bewust 
dat het groeien als professional niet alleen 
over theorie, maar ook over vaardigheden 
en persoonlijke ontwikkeling gaat.

Diploma
Na succesvol afronden mag u de QBA-titel 
voeren en wordt u opgenomen in het QBA-
register.

Studieduur
De opleiding bestaat uit 32 dagdelen 
verspreid over 1 jaar.

Studiebelasting
De studiebelasting is gemiddeld 10 uur per 
week, exclusief colleges en coaching*.

Investering
Uw investering voor deelname aan de 
opleiding Qualifed Business Administration 
is € 9.950,- (vrij van BTW). Dit bedrag is 
exclusief accommodatiekosten van € 1.395,- 
en literatuur van ca. € 400,-.

Studiemateriaal
In de opleiding QBA wordt gebruik gemaakt 
van artikelen en opdrachten die op de 
online leeromgeving worden geplaatst, 
een studiegids en literatuur in de vorm van 
boeken.

Examinering
Toetsing vindt plaats in de vorm van 
twee papers die u schrijft over uw eigen 
organisatie, een groepsopdracht en een 
reflectieverslag. 

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren regelmatig kennismakings-
colleges over deze opleiding. Onze studie-
adviseur vertelt u graag wanneer het eerst-
volgende college is gepland. 

Studieadvies
Wilt u meer weten over onze opleiding? 
Neem contact op met Karen Meulenkamp 
voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bel  033 422 99 60 
Mail k.meulenkamp@ibo.nl 

Niveau Post hbo

Duur 1 jaar

Studiebelasting 10 uur per week (excl. colleges en coaching)*

Opleidingsprijs (vrij van btw) € 9.950,-

Locatie Leusden 

In het kort

*  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.

Bedrijfskundige verdieping, 
persoonlijke reflectie en teamwork
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De ontwikkelingen in de markt gaan snel. Het 
is voor u, als financieel professional, van belang 
om uw kennis en competenties continu te 
actualiseren en te verdiepen. De cursussen haken 
aan op de kennis en skills die u vandaag én 
morgen nodig heeft. Kortom met onze cursussen 
vergroot u uw huidige vakkennis en ontwikkelt u 
de vaardigheden die u nodig heeft om autoriteit te 
blijven in uw vakgebied.

Financiële 
cursussen
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In theorie is er 
geen verschil 
tussen theorie 
en praktijk. In de 
praktijk is dat 
verschil er wel.” 

 Yogi Berra

Beschrijving
De ontwikkelingen in de markt gaan snel. 
Het is voor u, als financieel professional, 
van belang om uw kennis en competenties 
continu te actualiseren en te verdiepen. 
De cursussen haken aan op de kennis 
en skills die u vandaag én morgen nodig 
heeft. Kortom met onze cursussen vergroot 
u uw huidige vakkennis en ontwikkelt u 
de vaardigheden die u nodig heeft om 
autoriteit te blijven in uw vakgebied.

Werkwijze
Onze cursussen zijn verdiepend, 
interactief en inspirerend. De docenten 
wisselen inleidingen en presentaties 
af met praktijkcases, discussies en 
werkopdrachten. Onze cursussen 
bieden u de mogelijkheid om kennis en 
praktijkervaringen met collega-controllers 
en praktijkdocenten te delen en uw 
voordeel te doen met hun inzichten.

De praktijk staat centraal
Binnen onze opleidingen en cursussen staat 
de verbinding met de praktijk centraal. 
Wat u leert, kunt u direct in de praktijk 
toepassen. De verbinding tussen de theorie 
en de praktische toepassing komt door 
onze praktijkdocenten, diversiteit aan 
deelnemers en diverse werkvormen en 
opdrachten gericht op uw praktijk. 

Diversiteit aan deelnemers
De hbo cursussen zijn toegankelijk en 
relevant voor alle financials die tenminste 
hbo werk- en denkniveau hebben. De 
programma’s zijn bedoeld voor (Qualified) 
Controllers, accountants, financieel 
directeuren en andere financials die 
hun kennisniveau willen actualiseren en 
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verdiepen. Onze deelnemers komen uit 
verschillende bedrij fstakken en organisaties. 
Zo draagt iedere deelnemer op zij n eigen 
manier bij  aan de schat aan kennis en 
ervaring in de groep. 

Topdocenten
Onze docenten hebben hun sporen 
verdiend op hun vakgebied. Zij  beheer-
sen niet alleen de theorie, maar hebben 
ook ruime praktij kervaring. De docenten 
gebruiken eigen voorbeelden en hun 
praktij kervaring als casuïstiek in het 
programma. Daarnaast bieden onze 
docenten je voldoende ruimte om te 
refl ecteren op eigen vragen, situaties 
en dilemma’s, of je leert van de praktij k-
situaties van andere deelnemers.

Aanbod 
Ons cursusaanbod sluit aan op de ontwik-
kelingen in en de interesse vanuit de markt.
Ons huidige aanbod bestaat uit 24 cursus-
sen. Ons cursusaanbod is opgedeeld in vier 
verschillende thema’s:
1. Business & Control
2.  Finance & Control
3.  Rapportage en verslaggeving
4.  Professionele vaardigheden

Regelmatig voegen wij  titels toe of passen 
we de inhoud van bestaande cursussen aan 
waardoor ons aanbod altij d up-to-date is. 

Kij k voor ons actuele aanbod en data op 
www.niveopleidingen.nl/cursussen.

Permanente Educatie (PE) voor fi nancials 
NIVE Opleidingen biedt u praktij kgerichte 
cursussen met Permanente Educatie 
uren aan op het gebied van 

vakinhoudelij ke kennis en persoonlij ke 
vaardigheden. Als Register Accountant 
(RA), Register Controller (RC) of 
Accountant Administratieconsulent 
(AA) moet u voldoen aan bepaalde 
vakbekwaamheidseisen. Onze cursussen 
biedt fi nancials de mogelij kheid om de 
basiskennis en beroepsvaardigheden 
binnen het vakgebied te onderhouden en 
verder te ontwikkelen. Hiermee investeert u 
in zowel uw eigen persoonlij ke ontwikkeling 
als uw Permanente Educatie verplichting. 

Kij k op onze site www.niveopleidingen.nl/
pe-academy voor ons aanbod en de 
hoeveelheid uren.
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Business & Control
Leer meedenken met de business. 
Denk bijvoorbeeld aan:

Praktisch kans- en risicomanagement
Enterprise Risk Management (`ERM’), 
ofwel organisatie breed risicomanagement, 
gaat over het op een gestructureerde en 
proactieve wijze omgaan met de onzekere 
toekomst. Ook uw organisatie heeft te 
maken met een grote verscheidenheid aan 
kansen en risico’s. Voor elke directie en elk 
managementteam is het cruciaal om de 
kansen voldoende te benutten en de risico’s 
afdoende te beperken. 

Na het volgen van de cursus Praktisch 
kans- en risicomanagement:
-  Weet u hoe u de vertaalslag kunt maken 

vanuit de theoretische inzichten naar de 
weerbarstige praktijk; 

-  Begrijpt u het belang om bij het 
omgaan met kansen en risico’s steeds 
te redeneren vanuit de belangen van 
belangrijke belanghebbenden;

-  Bent u zich bewust van veel 
voorkomende mythen en valkuilen bij 
het implementeren of optimaliseren van 
kans- en risicomanagement.

Lean Management & Control
In plaats van plotseling op een ingrijpende 
manier te veranderen, is een structurele 
benadering vaak effectiever en goedkoper. 
Lean Management is een methode 
waarmee u continu verbeteringen en
daaruit voortkomende kostenbesparingen 
aan het licht kunt brengen, in kleine 
beheersbare stappen.

Na het volgen van de cursus Lean 
Management & Control:
-  Heeft u inzicht in de historie en 

herkomst van Lean Management en 
Lean Accounting;

-  Weet u welke betekenis en welk 
nut Lean Management heeft voor 
verschillende typen organisaties; 
dienstverlening, productie, non-profit;

-  Heeft u inzicht in de effecten van Lean 
Management in de verslaggeving. 
Hoe kunt u met Lean Accounting 
verbeteringen in de interne controle en 
management informatie realiseren?

-  Leert u tijdens de cursus Lean 
Management & Control verschillende 
methoden voor Lean Accounting. Deze 
worden toegepast op verschillende 
processen van de administratieve 
organisatie.

Financiële 
cursussen

Een greep uit ons aanbod
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Finance & Control
Breng uw financiële functie op hoger
niveau. Enkele populaire cursussen:

Data-analyse voor controllers
Het verzamelen, interpreteren en 
presenteren van informatie is een belangrijk 
onderdeel van het vakgebied van de 
controller. Maar u staat, als controller 
en partner van het management, steeds 
vaker voor vraagstukken die de financiële 
administratie overstijgen. Het combineren 
van financiële data met data uit de 
business, leidt tot een overkoepelende 
analyse met verdergaande inzichten. 

Na het volgen van de cursus data-analyse 
voor controllers:
-  Weet u wat data-analyse is. En welke 

data en tabel contexten u moet kennen 
om een succesvolle data-analyse uit te 
voeren;

-  Kunt u instrumenten en methoden voor 
data-analyse bij controllersvraagstukken 
selecteren;

-  Heeft u inzicht in het koppelen van 
financiële met niet-financiële data;

-  Kunt u praktische data-analyses 
uitvoeren;

-  Kunt u de uitkomsten van data-analyses 
interpreteren en presenteren;

-  Kunt u fact-based adviseren bij 
managementbeslissingen.

Finance for Non-financials
U bent als manager (mede)verantwoordelijk 
voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat 
en het beheersen van de kosten. De inves-
teringsvraagstukken waarmee u regelmatig 
wordt geconfronteerd hebben direct 
consequenties voor de winstgevendheid en 
continuïteit van de organisatie. Inzicht in 
de financiën van de organisatie is daarom 
essentieel.

Na het volgen van de cursus Finance for 
non-financials:
-  Kunt u de huidige financiële situatie van 

uw organisatie grondig analyseren;
-  Kunt u betekenis geven aan de cijfers en 

de wereld achter de cijfers;
-  Krijgt u inzicht in de financiën van de 

organisatie;
-  Weet u beslissingen over toekomstige 

investeringen helder te verantwoorden.

Financiële 
cursussen

Een greep uit ons aanbod
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Op de hoogte van de juiste (internationale)
verslaglegging.

Consolideren voor controllers
Controller worden in hun dagelijkse praktijk 
vaak gevraagd naar het verwerken van 
kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, 
in de enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekening voor organisaties. In deze 
leergang komen deelnemingen en 
consolidatie volgens Nederlandse wet- en 
regelgeving (BW 2 Titel 9 en RJ-richtlijnen) 
uitgebreid aan bod in de theorie en via 
praktijkgerichte casussen.

Na het volgen van de cursus consolideren 
voor controllers:
-  Leert u alle soorten kapitaalbelangen 

te verwerken in de enkelvoudige 
jaarrekening;

-  Leert u hoe u alles soorten kapitaal-
belangen dient te verwerken in de 
geconsolideerde jaarrekening;

-  Leert u hoe u moet omgaan met 
overnames en vreemde valuta in de 
jaarrekening.

Expert in financial Excel
De kwaliteit en snelheid van de beschikbare 
financiële data is bepalend voor de 
beslissingen en richting van de organisatie. 
Veel financiële professionals gebruiken 
Excel om in korte tijd de overvloed aan 
informatie te verwerken. Beheerst u 
Excel tot in de puntjes? Aan bod komen 
onder andere het maken van financiële 
berekeningen en het bepalen van financiële 
doelstellingen, prognoses en scenario’s 
met behulp van Excel. Ook oefent u met 
het maken van overzichtelijke rapportages 
en presentaties, en het gebruiken en 
programmeren van standaardformules.

Na het volgen van de cursus Expert in 
financial excel:
-  Maakt u de juiste analyses;
-  Werkt u optimaal met financiële 

modellen en sjablonen;
-  Werkt u sneller met macro’s en 

financiële functies;
-  Kunt u een professionele presentatie 

opmaken;
-  Werkt u 50% sneller met Excel.

Rapportage en verslaggeving

Financiële 
cursussen

Een greep uit ons aanbod
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Vergroot uw waarde als business partner.
Zeer gewaardeerde cursussen:

Persoonlijke e�ectiviteit voor business 
controllers
Als controller bent u de business partner 
van het management. U geeft informatie, 
adviseert het management en geeft uitleg 
over de betekenis van de cijfers. Hierbij is 
niet alleen uw vakkennis, maar zijn zeker 
ook uw persoonlijke vaardigheden een 
belangrijke voorwaarde voor succes. 

Na het volgen van de cursus Persoonlijke 
effectiviteit voor business controllers:
-  Kunt u uw boodschap met overtuiging 

brengen en weet u uzelf daadkrachtig te 
presenteren;

-  Weet u professioneel om te gaan met 
lastige dilemma’s die zich voordoen in 
uw vakgebied;

-  Werkt u beter en effectiever samen met 
anderen;

-  Vergroot u uw zelfvertrouwen en invloed 
binnen de organisatie.

E�ectief adviseren voor financials
Financials krijgen steeds meer een 
adviserende rol in de organisatie. Maar 
succesvol adviseren vraagt om veel meer 
dan inhoudelijke kennis alleen. Tijdens 
de training wordt er gewerkt met een 
persoonlijk actieplan, praktijkopdrachten 
en een bedrijfsacteur, waardoor de training 
een zeer praktische benadering heeft. 

Na het volgen van de cursus Effectief 
adviseren voor financials:
-  Brengt u uw adviesvaardigheden naar 

een hoger niveau;
-  Leert u uw eigen adviesstijl herkennen 

en op authentieke wijze gebruiken;
-  Kunt u effectief omgaan met weerstand 

en lastige situaties;
-  Leert u met vertrouwen en op 

geloofwaardige wijze uw adviesrol te 
vervullen.

Professionele vaardigheden

Kijk voor ons complete en actuele aanbod 
op www.niveopleidingen.nl/cursussen of schrijf u in voor
onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Financiële 
cursussen

Een greep uit ons aanbod
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Heeft u uw opleiding succesvol afgerond? Dan 
bent u als afgestudeerde van NIVE Opleidingen 
automatisch lid van de Alumni community. 
U wordt op de hoogte gehouden van actuele 
ontwikkelingen en trends en kunt contact blijven 
onderhouden met uw medestudenten.

Alumni
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Het verwezenlijken van je droom 
lijkt eerst onmogelijk, vervolgens 
onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk 
onvermijdelijk.” 

 Christopher Reeve
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Doelstellingen Alumni community
-   Bevorderen van een netwerk van 

afgestudeerden.
-   Gelegenheid bieden voor het uitwisselen 

van ervaringen.
-   Op de hoogte blijven van ontwikkelingen 

binnen het vakgebied.
-   Vergroten van naamsbekendheid van de 

opleidingen van NIVE Opleidingen.
-   Beheer van registers van de NIVE 

opleidingen.

De voordelen van NIVE alumni
-   U heeft de mogelijkheid om in contact 

te blijven met vakgenoten.
-   NIVE Opleidingen organiseert diverse 

evenementen voor alumni.
-   U krijgt 10% korting op een vervolg-

opleiding of cursus bij NIVE Opleidingen.

De voorwaarden voor deze korting vindt u 
op www.niveopleidingen.nl

NIVE Register 
Elke Alumnus van NIVE Opleidingen wordt 
opgenomen in het NIVE Opleidingen 
register. Het register zorgt ervoor dat 
Alumni ook na afstuderen met elkaar in 
verbinding blijven staan.

Bent u ingeschreven in een van onze 
registers? Dan heeft u het recht de 
beschermde titel te voeren.

Met het NIVE Opleidingen register dragen 
wij uit dat onze opleidingen kwalitatief 
hoogstaand zijn. Ook de markt is hiervan 
overtuigd. Regelmatig wordt het register 
van NIVE Opleidingen bezocht, onder 
meer door HR professionals van bedrijven 
en organisaties, die op zoek zijn naar 
gekwalificeerde en praktisch opgeleide 
financiële professionals.

Het NIVE Controllercongres 
Elk jaar organiseert NIVE Opleidingen 
het Controllerscongres. Tijdens het 
Controllerscongres geven sprekers 
van binnen en buiten het vakgebied 
hun persoonlijke visie op de rol en 
werkzaamheden van de controller. 
Daarnaast praten diverse specialisten 
u bij over de laatste ontwikkelingen in 
het vakgebied. NIVE relaties kunnen het 
Controllerscongres bijwonen tegen een 
gereduceerd tarief. Op donderdag 12 april 
2018 organiseert NIVE Opleidingen voor de 
vijfde keer het NIVE Controllerscongres.
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Tijdens het Controllerscongres geven 
sprekers van binnen en buiten het financiële 
vakgebied hun persoonlijke visie op de 
rol en functie van de controller. Dit jaar 
wordt onder andere gesproken over 
blockchain, transformeren en innoveren, 
Tax management en worden een aantal 
belangrijke soft skills voor controllers 
besproken.

De workshops zijn gericht op het 
versterken en actualiseren van uw kennis 
en beroepsvaardigheden. U kunt ook dit 
jaar weer kiezen uit diverse inspirerende 
onderwerpen.

Het NIVE Controllerscongres biedt u dé 
gelegenheid in contact te komen met 
ruim 250 vakgenoten om bij te praten, 
ervaringen uit te wisselen en inspiratie op 
te doen. 

Laat u inspireren tijdens het congres en sta 
weer vol energie en daadkracht in uw werk!

Inschrijven kan via 
publicaties.niveopleidingen.nl/
controllerscongres-2018
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Controllerscongres
Dit jaar organiseren wij met trots voor de 
vijfde keer het NIVE Controllerscongres. 
Het thema voor het Controllerscongres 
2018 is ‘De controller balanceert’. Niet 
alleen de balans ofwel cijfers moeten 
op orde zijn, de controller moet kunnen 
balanceren tussen de belangen van 
de verschillende stakeholders. Ook 
persoonlijke balans is steeds belangrijker, 
maar hoe bewaar je die in de huidige 
hectiek van de maatschappij en de steeds 
hogere eisen die we aan onszelf stellen? 
Maar is balanceren wel goed? Of waaien 
we als financial/controller dan toch teveel 
met alle winden mee?

Datum 12 april 2018

PE-uren 5

Kosten (excl. btw)  NIVE Alumni en introducees € 145,-  

Overige geïnteresseerden € 245,- 

Locatie De Fabrique, Utrecht

In het kort
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Is een opleiding of cursus van NIVE Opleidingen 
relevant voor meerdere werknemers in uw 
organisatie? Dan is het wellicht interessant om de 
uitvoering incompany te organiseren. De docent 
gebruikt casuïstiek die specifiek gericht is op 
vraagstukken in uw bedrijf of in de branche. De 
direct herkenbare situaties zorgen voor een goede 
verbinding tussen theorie en praktijk.

Incompagny
& maatwerk
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Indien u specifieke ontwikkel- of organisatie-
vraagstukken heeft, maken wij op maat 
een programma dat aansluit bij de 
opleidingswensen en leerdoelen van uw 
organisatie. 

Onze incompanyprogramma’s zijn PE-
gecertificeerd volgens de richtlijnen van 
de NBA. 

Wat zijn de voordelen?
-   Op efficiënte wijze in één keer het hele 

team op gelijk niveau. 
-   Bedrijfs- of branche specifieke casuïstiek 

en mogelijkheden voor maatwerk.
-   Integraal werken aan actuele 

organisatievraagstukken.

Klanten aan het woord
NIVE Opleidingen heeft al meer dan 35 jaar 
ervaring in het uitvoeren van incompany-
programma’s voor gerenommeerde klanten 
uit diverse branches. Om u een beeld 
te geven van de meerwaarde van onze 
aanpak, citeren we graag enkele klanten 
over onze werkwijze en resultaten.

Behoefte inventarisatie
Bij zorgorganisatie Middin heeft NIVE 
Opleidingen de financiële module Finance 
for Non-Financials voor operationeel 
managers verzorgd. Selma Berndsen, 
adviseur managementontwikkeling: 
“Aanleiding om dit traject in te gaan, was 
de niveauverschillen op het gebied van 
financiële kennis tussen de managers. De 
diversiteit aan leervragen over bijvoorbeeld 
financieel management hebben we 
vooraf helder geformuleerd door intern 

Succesvolle 
mensen stellen 
betere vragen. 
En als resultaat 
daarvan krijgen 
ze betere 
antwoorden.” 

 Tony Robbins
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een vragenlijst van NIVE Opleidingen uit 
te zetten. Zo wisten we precies wat de 
verschillende deelnemers wilden leren en 
kwam er een programma uit dat we met 
recht maatwerk mogen noemen.”

Managers geven een betere financiële 
onderbouwing
Bram van der Tas, divisiemanager bij 
Middin, ziet de positieve effecten van 
de incompany onder meer terug in de 
kwartaalrapportages. “Managers geven een 
betere financiële onderbouwing en kunnen 
de gemaakte kosten beter verantwoorden. 
Daarnaast komen ze met oplossingen over 
het wegwerken van tekorten of slim gebruik 
maken van overschotten. Dit helpt hen om 
een langetermijnvisie te ontwikkelen.”

Multidisciplinair inzetbaar
Ook bij ING is men enthousiast over de 
incompanytrajecten Cash- en Treasury 
Management. De tijdsinvestering blijkt 
behalve verdere professionalisering in 
de organisatie ook positief te werken 
voor de employability van medewerkers. 
Werknemers zijn na het volgen van de 
opleiding multidisciplinair inzetbaar en dat 
is gunstig voor een loopbaan binnen de 
bankensector. ING geeft dan ook een meer 
dan sterke aanbeveling om een traject van 
NIVE Opleidingen te volgen.

Wilt u meer ervaringen lezen? Op onze 
website www.niveopleidingen.nl vindt 
u de referenties van een aantal van onze 
incompany opdrachtgevers.

Wij denken graag persoonlijk met uw
opleidingsvraag mee. Voor meer informatie 
of een vrijblijvend gesprek kunt u contact 
opnemen met Oscar Jehee.

Bel 033 422 99 05
Mail o.jehee@niveopleidingen.nl
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Bezoekadres
Buitenplaats De Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
NIVE Opleidingen
Postbus 48
3830 AA Leusden

Algemeen
info@niveopleidingen.nl
033 422 99 00
www.niveopleidingen.nl 
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