PE cursus Data Governance
Inleiding
Deze PE-cursus is de eerste van een korte reeks verdiepende workshops welke concrete
inzichten en hands-on handvatten verschaffen over de waarde van nieuwe technologie voor
de finance professional (controllers, accountants in business e.d.). De reeks vormt een
vervolg op de masterclass Information, Technology and Control waarin de onderdelen van
de losse cursussen in de basis worden behandeld.
In deze cursus wordt ingegaan op het onderwerp data governance.
Inhoud
Dat het werk van de Financial onder invloed van technologie aan het veranderen is, is reeds
bij velen bekend. Echter, met welke snelheid en op welke wijze is vaak nog onduidelijk.
Informatie op dit gebied blijft gefragmenteerd en oppervlakkig.
Data zijn niet alleen meer dan ooit beschikbaar, maar ook biedt de technologie in
toenemende mate mogelijkheden om deze data (al dan niet geautomatiseerd) te analyseren.
Belangrijk is dan wel dat de kwaliteit van data geborgd is en blijft. Hier speelt data
governance een belangrijke rol. In deze sessie wordt dieper ingegaan op de algemene
uitgangspunten, organisatorische inbedding en het proces van data governance. Specifiek
wordt ingegaan op voor- en nadelen van een meer hiërarchische of juist een coöperatieve
benadering ter ondersteuning van bedrijfseconomische besluitvorming en verantwoording
in een grotere organisatie.
Werkwijze en indeling van de cursus
Tijdens de cursus worden de theoretische uitgangspunten en inzichten gepresenteerd en
geïllustreerd aan de hand van theorie en casuïstiek. Aan de hand van enkele oefeningen kan
de deelnemer vaststellen of belangrijke begrippen goed geïnterpreteerd worden en van
welke kwaliteit de data governance in de eigen organisatie is. Daarnaast krijgen deelnemers
concreet inzicht in de wijze waarop data governance in de eigen organisatie opgezet zou
kunnen worden.
Docenten
De cursus wordt verzorgd door de vakdocenten Louis Spoor RA en Thomas van Zanten RC,
beiden verantwoordelijk voor het vak Information, Technology & Control aan de
Postgraduate EMFC-opleiding van de VU.
Kosten
De kosten van deze cursus bedragen 250 Euro, inclusief koffie/thee/lunch. Diegenen die de
eerdere masterclass Information, Technology and Control reeds hebben gevolgd ontvangen
een korting van 50 Euro per vervolgcursus. Bij inschrijving voor de masterclass én alle
vervolgsessies geldt een korting van 750 Euro en wordt een totaalbedrag van 1.500 euro in
rekening gebracht.
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PE Punten
Het aantal te behalen PE punten voor deze cursus bedraagt 5 (inclusief casus en
literatuurvoorbereiding).
Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.
Locatie
VU Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Datum
Vrijdag 20 september 2019, 13:00 – 17:00 uur (inloop 12:30 uur)

