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CONTROLLERS NIEUWSBRIEF, SEPTEMBER 2017
Op 25 augustus is het 32 ste cohort van start gegaan. Uit de grote groep belangstellenden zijn 56
studenten succesvol door het intakeproces gekomen. Deze groep heeft elkaar voor het eerst ontmoet op
25 en 26 augustus tijdens het traditionele startweekend in Woudschoten, Zeist. Het tweede jaar start ook
met 56 studenten.

Inmiddels is de aanmelding voor cohort 33 alweer gestart. Zoals ieder jaar heeft een flinke groep interesse
om reeds in februari met de opleiding te starten. Voor deze groep zijinstromers is spoedige aanmelding
gewenst om eventuele deficiënties voor februari weg te werken. Het hoofdprogramma start op 24
augustus 2018. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website
(www.vucontrollersopleiding.nl) dan wel door contact op te nemen met het secretariaat
(controllers.sbe@vu.nl).

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Frans Roozen
Hoogleraar Management Accounting/Program Director of the Postgraduate Executive Master of Finance &
Control
T +31(0)20 59 86063 | f.a.roozen@vu.nl |
De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam |
www.vucontrollersopleiding.nl | Bezoekadres: SBE, kamer 6A-92

   NSE ENQUETE
Afgelopen jaar heeft de Controllersopleiding voor het eerst meegedaan aan de NSE (Nationale Studenten
Enquête). Deelname is een mogelijkheid om een beeld te krijgen hoe de studenten over de opleiding
denken en hoe hun mening zich verhoudt tot de mening van studenten bij de andere
controllersopleidingen. De opleiding scoort met een 4,3 voor studenttevredenheid op een schaal van 5
hoog. Met hoge individuele scores op sfeer, aansluiting beroepspraktijk, docenten en inhoud doet de
opleiding het ook in verhouding tot de concurrentie goed. Twee zeer positieve en objectieve beoordelingen
in één jaar (eerder dit jaar bleek dat de VU Controllersopleiding als enige controllersopleiding van het
visiterend panel het oordeel goed heeft gekregen) motiveren ons om op de ingeslagen weg voort te gaan.

OPLEIDINGSVERNIEUWING AFGEROND
Per september is de opleiding gestart met een geheel herzien programma. Daarin heeft Data Analytics &
Business Intelligence een prominente plek gekregen en vormt dit de kapstok voor het toenemende belang
en de toenemende beschikbaarheid van interne en externe data bij de ondersteuning van fact-based
besluitvorming in het finance, planning en analysis domein. Voorts wordt meer expliciet aandacht besteed
aan de sturing op (al dan niet uitbestede) ‘end-to-end business processes’, de inzet van robots en machine
learning en in meer algemene zin de invloed van digitalisering en technologie op finance operations. Dit
laatste is gerealiseerd door de voorheen afzonderlijke vakken accounting information systems, information
management en internal control samen te smelten tot een nieuwe module genaamd Information,
Technology & Control.
Naast de hierboven beschreven vakinhoudelijke veranderingen, vervangen vakoverschrijdende opdrachten
steeds meer de tot voor kort vooral monodisciplinaire oriëntatie van toetsing. Ieder semester kent
inmiddels een paperopdracht waarbij binnen het eigen bedrijf en vanuit 2 of meer vakken een specifiek
bedrijfsprobleem moet worden opgelost. Voorbeelden daarvan zijn de beoordeling van de effectiviteit van
de control-organisatie, de beoordeling van de invloed van digitalisering op de kwaliteit van de
informatievoorziening, de waardering van het treasury beleid en de beoordeling van de capaciteit van de
organisatie om een strategisch initiatief ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Naast beoordeling gaat de
aandacht hierbij uit naar het op basis van feiten identificeren van onderbouwde mogelijkheden om tot
verbetering te komen.
Afgelopen voorjaar concludeerde het visiterend panel dat de VU Controllersopleiding met haar
toekomstvisie en ambities trendsettend is binnen de EMFC-opleidingen. Met de aangebrachte
veranderingen is de opleiding niet alleen trendsettend maar meer dan ooit ‘state of the art’ en gereed om
controllers af te leveren met de kennis en competenties om een voortrekkersrol te pakken in de steeds
verder gaande digitalisering van het werkveld.

PROGRAMMA PERMANENTE EDUCATIE
In het voorjaar van 2017 hebben 31 studenten met succes de door de Controllersopleiding georganiseerde
leergang business analytics voor financials afgerond.

Vanwege het grote succes krijgt dit programma dit najaar al een vervolg met een tweetal nieuwe
leergangen.
Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials. Deze leergang bouwt voort
op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data
governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.
Ook als de leergang van dit voorjaar gemist is, is het mogelijk om deel te nemen aan de leergang Advanced
Analytics door voorafgaand aan de leergang een speciaal daartoe georganiseerd ‘voorloopcollege’ te
volgen (woensdag 4 oktober 2017 van 18.00 - 21.00 uur). Tijdens dit college worden in zeer beknopte vorm
de highlights uit de leergang Business Analytics en de basisvaardigheden t.a.v. de behandelde statistics
besproken, zodat er een goede aansluiting is met de onderwerpen in de leergang Advanced Analytics.
Excel(l) in analytics. Spreadsheets worden veel gebruikt in data analytics. Juist omdat data analytics staat of
valt met goede en betrouwbare datasets en (analyse-) modellen is aandacht voor het opzetten, testen,
documenteren en overdragen van spreadsheet-toepassingen voor data analytics belangrijk. Deze leergang
helpt u goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data en analyses voor de
beslissingsondersteunende functie van de financiële functie in organisaties waar spreadsheet daartoe het
middel zijn.
Beide leergangen omvatten zes avondsessies (18:00 - 21:00 uur) en wel op 1, 8, 15, 22 en 29 november en
6 december 2017. De leergangen leveren ieder 18 PE punten op. Meer informatie en de brochure is te
vinden op de website (https://ee.sbe.vu.nl/nl/accounting/opleidingen).

ONDERZOEK
In het kader van zijn onderzoek naar ontwikkelingen in de financiële functie heeft Frank Verbeeten recent
de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek naar de impact van technologie op het werkveld en de positie
van de financieel professional. Een groot deel van de financieel professionals blijkt de impact van
technologie op zijn of haar functie te onderschatten. “Als financieel professionals willen voorkomen dat
hun baan binnenkort wordt uitgehold of zelfs verdwijnt, moeten zij versneld aan hun technische en
interpersoonlijke competenties gaan werken” stelt hoogleraar Management Accounting Frank Verbeeten.
Het rapport is bijzonder lezenswaardig voor controllers en sluit aan op de voortdurende vernieuwing van
de VU Controllersopleidingen. Het rapport is hier te verkrijgen: http://www.nba.nl/nieuws-enagenda/nieuwsarchief/2017/mei/financiele-functie-rijp-voor-disruptie/

AGENDA
4 OKTOBER 2017

Voorloopcollege leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
17/18 OKTOBER 2017
Scriptieworkshops
26 OKTOBER 2017
Buluitreiking
1 NOVEMBER t/m 6 DECEMBER 2017 (woensdagavonden)
Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
1 NOVEMBER t/m 6 DECEMBER 2017 (woensdagavonden)
Leergang Excel(l) in analytics
9 NOVEMBER 2017
Voorlichtingsavond Controllersopleiding programma 2018-2019
13/14 DECEMBER 2017
Scriptieworkshops
22 DECEMBER 2017
Buluitreiking
15 MAART 2018
Annual Update (i.s.m. Alumnivereniging) – Onderwerp: volgt
MEI 2018
Voorlichtingsavond Controllersopleiding programma 2018-2019
24 AUGUSTUS 2018
Startseminar 33 e cohort

FOTO’S OPENINGSSYMPOSIUM 22 SEPTEMBER 2017
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VOLG DE OPLEIDING
Via de LinkedIn account van de opleiding blijf je op de hoogte van wetenswaardigheden rond opleiding en
beroep.
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