In deze brochure vind je alles over de opleiding

Leasing Management (QLM)
Dé praktijkgerichte opleiding tot
Qualified Leasing Manager

Opleiding
Na de opleiding
· Weet je effecten voor de financiële analyse te berekenen
· Heb je kennis van alle relevante fiscale aspecten van leasing
· Weet je hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening
· Kun je juridische aspecten en risico’s herkennen en mitigeren
· Ken je de verschillende vormen van Leasing

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

Over het programma
De volgende onderwerpen komen aan bod in de opleiding Leasing Management:
· 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).
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Doelgroep
De opleiding Leasing Management is bedoeld voor financieel professionals die alles leren
op het gebied van leasing.
Deelnemers aan de opleiding hebben een bedrijfseconomische opleiding op hbo-niveau en
enkele jaren werkervaring.
Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor
informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur. Zijn contactgegevens
vind je achterin de brochure.
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Vakken in de opleiding
Value Based Management
·
·
·
·
·
·
·

Opzet en samenhang opleiding
De financiële markt
De vermogensmarkt
De derivatenmarkt
Valutamarkten
Financiële rekenkunde
Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management
·
·
·
·
·

Het waarom van werkkapitaalbeheer
De vrije kasstroom
De stock cycle
De order to collect cycle
De purchase to buy cycle

Cash Management en Liquiditeitsmanagement
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Leasing Algemene en juridische aspecten
·
·
·
·
·
·
·

Kenmerken van leasing
Financial en operational lease, sale and lease back
Argumenten voor lease en tegenargumenten
Direct lease en vendor lease
Juridische gevolgen van lease
Risico’s voor de leasemaatschappij
Vergelijk met andere vormen van financiering
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Leasing in de jaarrekening en fiscale aspecten
·
·
·
·
·
·

Fiscale gevolgen
De bedrijfseconomische jaarrekening
De huidige regels in BW II titel 9/rj292
De huidige regels onder IFRS
IFRS 16/FASB (TOPIC 842)
Casussen

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een tweedelig schriftelijk examen.
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Praktische informatie
Prijs
·

€4.790,o Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten, lunch en lesmateriaal
o Exclusief 21% BTW

Studieduur
9 lesdagen verdeeld over 4 maanden.
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 QLM diploma ontvang je 60 PE-punten.

Niveau
·

De QLM 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.
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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.

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.

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

Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
onze studieadviseurs per telefoon of e-mail. Samen met jou bekijken zij graag de
mogelijkheden. Voor Leasing Management kun je contact opnemen met Robbert
Varkevisser.
Robbert Varkevisser
Bel

033 422 99 03

Mail

r.varkevisser@niveopleidingen.nl
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Over NIVE Opleidingen
Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen wie wij zijn. Ze vormen ons ijkpunt bij alles wat we doen en bij
de keuzes die we maken. We vinden het fijn als we aan deze waarden te herkennen zijn en
je mag ons er altijd op aanspreken.
Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht voor jou als deelnemer.
Praktisch - Wij geloven dat kennis vooral waardevol is, als die in de praktijk toepasbaar is.
Professioneel - Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en afspraak is afspraak.

De NIVE manier van leren
De programma’s die wij maken zijn een combinatie van kennis, inzicht én vaardigheden.
Wij geloven in die mix, omdat die ervoor zorgt dat je de kennis die je opdoet, meteen in je
werkpraktijk kunt inzetten. Dat maakt je een betere en meer zelfverzekerde professional.
In onze programma’s staan drie D’s centraal:

Denken
We stellen vragen. We leren jou als deelnemer om inzicht te krijgen,
een mening te hebben en een oordeel te vormen. We leren je verder
te kijken dan alleen theorie. Tijdens de lessen, maar vooral ook
daarbuiten. We geven je nieuwe inzichten mee die je aan het
denken zetten. Dat zorgt ervoor, dat je ook anderen aan het denken
kunt zetten.
Doen
Doen staat in onze programma’s voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in
de werkpraktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen en in de
kracht van de herhaling. Fouten maken mag!
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Delen
Bij NIVE Opleidingen besteden we veel tijd aan samen werken en samen delen. Een
persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal
staan. Delen is immers – en dat is niet voor niets een cliché – vermenigvuldigen. Deze
aanpak vinden we van groot belang, omdat het onze overtuiging is, dat dit in je
werkpraktijk dé manier is om verder te komen.

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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