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CONTROLLERS NIEUWSBRIEF, MAART 2017
Eind 2016 is de opleiding voor de derde keer sinds 2006 bezocht door de visitatiecommissie in het kader van
de MSc accreditatie. Ook voor een opleiding waarvan de markt zegt dat die actueel en goed georganiseerd is,
is dit toch altijd weer een spannende aangelegenheid. Inmiddels is het oordeel van de commissie binnen en
dat liegt er niet om. Een paar fragmenten uit het rapport mogen dit illustreren. ‘Het panel heeft bijzonder veel
waardering voor de sterke visie van de opleiding op de huidige allround controller in concernorganisaties’;
‘Samen met een aantal grote financiële organisaties werkt men thans aan een nieuw profiel voor de chief
financial officer van de toekomst. Op basis daarvan zal de opleiding in de komende periode een flinke
vernieuwingsslag maken.’; ‘Het panel is hier zeer enthousiast over en is van mening dat de opleiding met haar
toekomstvisie en ambities trendsettend is binnen de EMFC‐opleidingen.’; ‘Het panel is voorts positief over de
aangetoonde grote meerwaarde van de opleiding voor alumni en werkgevers.’ De commissie beoordeelt de
opleiding overall met GOED en stelt daarmee dat de opleiding boven de gangbare basiskwaliteit uitsteekt.
Het spreekt voor zich dat Opleidingsdirectie en Curatorium bijzonder trots zijn op de uitkomst en het oordeel.
Het sterkt ons in het vertrouwen dat de ingeslagen weg ook in de toekomst borgt dat de VU op het gebied
van de Controllersopleiding een voortrekkersrol blijft vervullen.

MARKTONDERZOEK
In het voorjaar van 2016 zou de uitkomst van het marktonderzoek onder alumni en stakers van de opleiding
gepubliceerd worden. Vanwege het overlijden van onze oud voorzitter Harm van Nimwegen is toen besloten
een latere nieuwsbrief hieraan te wijden.
Ieder 5 jaar vraagt de opleiding aan alumni en stakers om terug te kijken op hun opleiding en die op een
breed scala aan onderwerpen te beoordelen. Het 2015‐2016 onderzoek is uitgevoerd door bureau Ruigrok‐
Netpanel. De respons bedroeg 21% (245 bruikbare vragenlijsten retour ontvangen; de steekproef is
representatief voor de verdeling naar alumni en stakers). Hierbij de meest in het oog springende uitkomsten:
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Van de respondenten geeft 93% aan dat de toegevoegde waarde van de opleiding hoog tot zeer hoog is en
groter wordt naarmate de tijd verstrijkt, terwijl 91% aan geeft hun carrièrekansen zijn verbeterd dankzij de
VU Controllersopleiding. Een andere belangrijke uitkomst is dat 76% aan geeft dat de opleiding goed
voorbereidt op een hogere managementfunctie. De focus van de opleiding op de ‘CFO van Morgen’ blijkt in
die zin vruchten af te werpen. Ook de 60% VU RC’s in de top 50 Register Controllers 2016 (MCA December
2016) bevestigt dit.
Er zijn ook wel degelijk verbeteringen genoemd al liggen die niet op het niveau van de opleiding zelf maar
meer in de communicatie over de opleiding. Zo blijkt maar 70% de nieuwsbrief te ontvangen en is daarvan
maar 50% ook tevreden over de inhoud daarvan. Meer informatie over PE cursussen, meer informatie over
wat er in het vakgebied speelt en meer wetenswaardigheden over docenten en oud‐studenten zou de
nieuwsbrief aantrekkelijker maken. Wij hebben in de nieuwsbrief van afgelopen najaar al enige aanpassingen
doorgevoerd die aan de commentaren tegemoet moeten komen en zullen ook de komende nieuwsbrieven
aanpassen aan de geïnventariseerde wensen.
Rest ons om alle respondenten te danken voor hun input. Het leidt geen twijfel dat de opleiding iedere keer
weer profiteert van de input en feedback van de alumni.

OPLEIDINGSVERNIEUWING
Het Curatorium van de RC opleiding van de Vrije Universiteit heeft in het najaar van 2016 ingestemd met de
opname van het nieuwe vak Data Analytics & Business Intelligence in het curriculum van de opleiding. Het
vak vormt de kapstok waarop in andere vakken voortgebouwd wordt. Het verbindt daarmee de cases op het
gebied van data analytics die nu reeds in de opleiding gedoceerd worden. Het vak markeert in feite de
afronding van de inbedding van 2 voor controllers ingrijpende veranderingen in organisaties: de sturing op (al
dan niet uitbestede) ‘end‐to‐end business processes’ en het toenemende belang en beschikbaarheid van
interne en externe data bij de ondersteuning van factbased besluitvorming.

LEERGANG BUSINESS ANALYTICS FOR FINANCE
In het voorjaar en najaar van 2017 biedt de opleiding gedurende 6 avonden een PE‐programma aan waarin
analytics voor de financial centraal staat. Naast de toepassing van analytics ter ondersteuning van
beslissingen en beoordelingen, komen onderwerpen aan de orde als de organisatorische en technische
infrastructuur die nodig is om een vruchtbare bodem voor data analytics te creëren en wordt aandacht
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besteed aan de rol van de controller bij het duiden van de meer‐ en minderwaarde van (de uitkomsten van)
analytics. Het najaarsprogramma bouwt voort op het voorjaarsprogramma en behandelt naast meer
geavanceerde toepassingen ook de governance rond het gebruik van data in de organisatie. Tezamen vormen
de 2 programma’s de kern van het nieuwe opleidingsvak Data Analytics & Business Intelligence. De
programma’s leven ieder 18 PE punten op. Meer informatie en de brochure is te vinden op de website van de
opleiding (www.vucontrollersopleiding.nl).

Het totale PE aanbod en meer informatie is te vinden op www.vuexecutiveeducation.nl

START 32ste COHORT
Op 25 augustus start alweer het 32ste cohort. De aanmelding daarvoor loopt net als de afgelopen jaren
voorspoedig. Ook dit jaar ziet het er naar uit dat de opleiding ruim voor de start vol zit. Zeker ook gezien de
uitkomst van de visitatie. Voor geïnteresseerden is het zaak zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Mocht je
als alumnus collega’s dan wel kennissen kennen die interesse hebben, wijs hun dan op de voorlichtingsavond
van 10 mei (www.feweb.vu.nl en ga naar Voorlichtingsdagen) of laat ze niet te lang wachten met contact op
te nemen met het secretariaat (controllers.feweb@vu.nl).

AANBIEDING ONLINE HANDBOEK MANAGEMENT ACCOUNTING
Als controller vervul je een spilfunctie in de organisatie. Eén van de belangrijkste taken is de financieel‐
economische berichtgeving aan en beslissingsondersteuning van het managment (vakgebied Management
Accounting). Wil je als controller die rol optimaal vervullen, dan moet je op de hoogte zijn van de ‘state of the
art’ op het vakgebied Management Accounting. Een essentieel hulpmiddel hierbij is het online Handboek
Management Accounting!
Dit online Handboek geeft een samenhangend overzicht van de stand van zaken op het vakgebied en is een
unieke mix van theorie en praktijk. Een groot deel van de artikelen is geschreven door in de praktijk
werkzame controllers zodat de lezer voordeel kan doen met de weergegeven ervaringen.
Het online Handboek Management Accounting geeft toegang tot op dit moment ruim 250 artikelen. Jaarlijks
worden ca. 12 artikelen toegevoegd.
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De actieprijs is €49,‐ (geldig bij bestelling tussen 1 maart en 1 juni van dit jaar). De normale prijs is €75,‐ per
jaar. De bedragen zijn exclusief BTW. De link naar de webshop is:
http://www.vakmedianetshop.nl/boeken/handboek‐management‐accounting

PERSONALIA: FRANK VERBEETEN
Per 1 november is Frank Verbeeten (47 jaar) benoemd als Hoogleraar Management Accounting. Frank
verbindt praktijk en theorie vooral vanuit zijn actieve betrokkenheid bij de Finance
& Control professie. Zowel in het netwerk van CFO’s en Group Controllers van
vooraanstaande, multinationale ondernemingen als onder de leiders van
transformatieprogramma’s van de financiële functie wordt hij gezien als een autoriteit en
vervult hij een actieve rol als het gaat om thema’s als de ontwikkeling van de financiële
functie, het toepassen van data analytics/digitalisering t.b.v. de financiële functie, en het
vanuit de financiële functie sturen op innovatie. Frank verzorgt al weer enige jaren het vak
Management Accounting & Control in het eerste jaar van de opleiding.

AGENDA
9 MAART 2017
Annual Update (i.s.m. Alumnivereniging) –
Onderwerp: Ontwikkelingen in Fiscaal Recht door Bert Brasz
10 MEI 2017
Voorlichtingsavond programma 2016‐2017
9 JUNI 2017
Afsluiting cursorisch programma cohort 2015
25 AUGUSTUS 2017
Startseminar 32ste cohort Woutschoten
22 SEPTEMBER 2017
Openingsymposium en uitreiking Henk Meij scriptieprijs

F
VOLG DE OPLEIDING
Via de LinkedIn van de opleiding blijf je op de hoogte van wetenswaardigheden rond opleiding en beroep.

RTSEMINAR TWEEDEJAAR

Controllersopleiding / VU Executive Education
http://www.vuexecutiveeducation.nl/

De Boelelaan 1105, kamer 6A43
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vuexecutiveeducation.feweb@vu.nl
020 – 598 6035

1081 HV Amsterdam
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