
Professional Controller

Verstevig je kennisfundament en geef de controllersfunctie meer inhoud!

Is het jouw ambitie om je verder te ontwikkelen in of naar de rol van controller? De
opleiding Professional Controller (PC) leidt je in 1 jaar op tot controller op hbo-niveau. Je
legt een stevig kennisfundament waarmee je instaat bent om de controllersfunctie meer
inhoud te geven.

Naast de inhoudelijke vakken werken we ook aan persoonlijke en communicatieve
vaardigheden. Deze vaardigheden helpen je om een goede gesprekspartner te zijn voor
het management en collega’s. Je leert om het management proactief te adviseren zodat
zij de organisatie optimaal kunnen beheersen en sturen.

Over de opleiding

De opleiding Professional Controller is een opleiding waarmee jij je in 1 jaar voorbereidt
op de functie en werkzaamheden van een controller. Je ontwikkelt een brede kijk op
finance, waarmee jij persoonlijk en binnen jouw organisatie een groei doormaakt.

De opleiding Professional Controller (PC) is een praktische opleiding op hbo-niveau. De
docenten zijn zeer ervaren praktijkexperts in het vakgebied controlling. Zij kunnen je op
basis van eigen ervaring inspireren over de verschillende aspecten van het
controllersvak. Voor de vertaling van de theorie naar jouw eigen werkcontext maak je
daarnaast gebruik van eigen ervaring en die van de mededeelnemers. Deelnemers aan
de opleiding zijn afkomstig uit diverse branches, waardoor thema’s vanuit verschillende
invalshoeken worden belicht.

Met de opleiding Professional Controller (PC) bereid jij je in 1 jaar voor op de functie en
werkzaamheden van een controller. Je ontwikkelt een brede kijk op finance, waarmee jij
persoonlijk en binnen jouw organisatie een groei doormaakt. Naast de inhoudelijke
vakken werken we ook aan persoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Na de opleiding

· Beschik je over een stevig kennisfundament om de volgende stap in je carrière te
maken.

· Kan je de organisatiedoelstellingen vertalen naar financieel beleid.
· Kan je stuurinformatie ontwikkelen, analyseren en presenteren.

· Beschik je over de vaardigheden om een goede gesprekspartner voor het
management en je collega's te zijn.



Vakken in de opleiding

Financial Management

· Inrichting van de financiële functie binnen de organisatie
· Belangrijke financiële kengetallen berekenen en hieraan strategische conclusies

en advies verbinden
· Werkkapitaal management
· Investeringsanalyses

Management Accounting

· Het benaderen van besturings- en investeringsvraagstukken
· De planning en controlcyclus
· Kostprijsberekeningsmethoden
· Begroten en budgetteren
· Methoden en strategieën voor prestatiesturing

Bestuurlijke Informatievoorziening

· Eisen aan de administratieve organisatie en interne controle
· Informatiebehoefte van het bestuur
· Processen van de (administratieve) organisatie
· Automatisering in de bestuurlijke informatieverzorging.

Financial Accounting

· (Internationale) wetgeving over de financiële verslaglegging
· Balans en waardering
· Periodieke winst en vermogensbepaling
· Consolideren

Communicatie
· Diverse gesprekstechnieken
· Effectief rapporteren en presenteren
· Factoren die van invloed zijn op de interactie met anderen

Werkvorm

De docenten zijn praktijkexperts in het vakgebied controlling. Zij kunnen je uit eigen
ervaring inhoudelijk instrueren, begeleiden en adviseren over de verschillende aspecten
van het controllersvak.

Voor de vertaling van de theorie naar jouw eigen werkcontext maak je daarnaast gebruik
van je eigen ervaring en die van medestudenten. Studenten van de opleiding zijn
afkomstig uit diverse branches, waardoor thema's vanuit verschillende invalshoeken
worden belicht.



Praktische informatie

Studieduur en -belasting

De opleiding Professional Controller bestaat uit 14 lesdagen, verspreid over een jaar. De
gemiddelde studiebelasting is 4 tot 6 uur per week, exclusief de geplande
groepsbijeenkomsten.

Voor wie?

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

Deze opleiding wordt ook vaak gevolgd door financials die de overstap willen maken
naar het controllersvak, of als voorbereiding op de HOFAM waarbij de focus ligt op het
wegwerken van kennis deficiënties.

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor
informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur Robbert Varkevisser.
Zijn contactgegevens vind je achterin de brochure.

Investering

De kosten voor de opleiding Professional Controller bedragen (excl. btw):
• Opleidingskosten: € 3.990,-
• Accommodatiekosten: € 550,-
• Toetsing & examinering: € 960,-

Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten
bedragen ca. €250,-).

N.B. Bovenstaande kosten vormen een geheel en kunnen niet als losse elementen
worden afgenomen. Herexamens zijn niet in de kosten voor toetsing & examinering
opgenomen.

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld
van btw afnemen. Er geldt dan een toeslag van 5% op de opleidingskosten, toetsing &
examinering. Over de accommodatiekosten wordt 9% btw gerekend.



Studieadvies

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
onze studieadviseur Robbert Varkevisser. Samen met jou bekijkt hij graag de
mogelijkheden.

Robbert Varkevisser
Telefoonnummer: 033 - 422 99 03
Email: r.varkevisser@niveopleidingen.nl


