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CONTROLLERS NIEUWSBRIEF, SEPTEMBER 2018

Start 33ste cohort – op weg naar de 1600?
Het collegejaar 2910/2019 is eind augustus van start gegaan met het 33ste cohort en met de teller op 1547
voor wat betreft het aantal afgestudeerden. We hopen dit studiejaar de mijlpaal van 1600 te halen. De
ontwikkelingen in het collegeprogramma voor het afstudeeronderzoek hebben een verdere inkorting van de
studieduur en een verbetering van het studierendement teweeggebracht en we werken eraan dat dit effect
wordt bestendigd in dit collegejaar.

Met ons marktaandeel (ongeveer 1/3), de zeer gunstige rapportcijfers van net afgestudeerden voor onze
opleiding (8,5) en het hoge percentage van alumni dat de opleiding een hoge of zeer hoge bijdrage aan de
carrièrekansen toedicht (91%), doen we ons het predicaat ‘hofleverancier’ van de financial executives recht.
Inmiddels is de aanmelding voor cohort 34 alweer gestart. Meer informatie over de opleiding is te vinden op
de website (www.vu.nl/rc ) dan wel door contact op te nemen met het secretariaat (controllers.sbe@vu.nl).
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Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Bert Steens RC
Hoogleraar en Program Director Controllersopleiding/EMFC programme
T +31(0)20 59 86035 | h.b.a.steens@vu.nl |
De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam |
www.vu.nl/rc | Bezoekadres: SBE, kamer 6A‐92

OPENINGSSYMPOSIUM
Het openingssymposium van de controllersopleiding vindt plaats op 28 september (Auditorium , aanvang
13:30 uur stipt). Dit jaar staan de ontwerpende en creërende vaardigheden van controllers centraal. Het
programma bestaat uit een toelichting van de benadering van research in action, het belang voor de
controller en concrete voorbeelden ontleend aan het creërend vermogen van studenten en docenten van de
controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook wordt tijdens het symposium bekend gemaakt
wie de prof. Henk Meij Scriptieprijs wint en wie de runner‐up is. Meer details

DATAFICERING EN DIGITALISERING
In onze vorige nieuwsbrief en tijdens de Annual Update van 15 maart hebben wij inzicht gegeven in de
aanpassingen die in ons curriculum zijn doorgevoerd om onze studenten voor te bereiden op de invloeden
van dataficering en digitalisering op de rol van de controller. Kort gezegd is het vak Data Analytics & Business
Intelligence (DABI) toegevoegd en geïntegreerd in het programma (van met name Management Accounting)
en zijn de oude vakken Accounting Information Systems, Information Management en Internal Control
samengevoegd en uitgebreid met onderwerpen als robotics, machine learning en AI, bockchain en cyber
security. Het nieuwe vak heet daarom Information Technology & Control (IT&C). De evaluaties hebben
geleerd dat deze ontwikkelingen worden gewaardeerd door de studenten. Dat wordt ook bevestigd door de
gesprekken met de nieuwe studenten.
Het vak DABI leert hoe op basis van het realiseren van een goede dataset en het kiezen en toepassen van
goede analytics value drivers kunnen worden gevonden die ‘evidence‐based’ zijn en niet slechts op alleen
aannames zijn gebaseerd. Daartoe is tijdens gezamenlijke practica voor DABI en Management Accounting in
teams geoefend met de toepassing van analytics aan de hand van praktijkcases.
Voor IT&C zijn we op 6 april van start gegaan met een programma van 7 weken waarin intensief aandacht
wordt besteed aan de beheersing van kwaliteit van data, de invloed van IT‐trends, de rol van Finance daarbij
en de toepassing in de eigen organisatie. Interactief werden theorie, cases van gastdocenten en actuele
ontwikkelingen besproken en bediscussieerd (cloud, uitbesteding, scrum, artificial intelligence, blockchain
e.d.).
Voor afgestudeerden en andere senior financials biedt de opleiding de onderwerpen ook in beknopte vorm
aan, zodat ook zij hun kennis op het gebied van DABI en IT&C kunnen bijspijkeren. Zie hieronder bij
Programma Permanente Educatie.

PROGRAMMA PERMANENTE EDUCATIE
In het najaar van 2018 biedt de opleiding gedurende 6 avonden een PE‐programma aan waarin Advanced
Analytics & (Big) Data Governance voor de financial centraal staat. Tijdens deze leergang wordt ingegaan op
data‐ en IT infrastructuren die van belang zijn voor een goede toepassing van data analytics, geavanceerde
analytics voor het identificeren en onderbouwen van prestatiebepalende factoren en innovatieve data‐
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gedreven business modellen. Dit programma levert 18 PE uren op. De leergang bouwt voort op de leergang
Business Analytics voor Financials die in het voorjaar is verzorgd. Deelname in het najaar zonder de
voorjaarsleergang wordt ondersteund door middel van een ‘voorloopavond’ op donderdag 4 oktober 2018
(18:00 – 21:00 uur).
De leergangen op dit gebied in het voor‐ en najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zijn zeer goed
ontvangen.

Daarnaast wordt in het najaar de leergang Dynamic Control aan waarin dynamische en data‐gedreven
control systemen worden behandeld. Centraal staan onderwerpen als prestatie‐ en risicomanagement,
informatiestructuren, administratie voor regelgeving & besturing, dashboards en predictive analytics,
dynamische financiële functie, dynamische besturingsmodellen. Dynamiseren besturing &
informatiesysteem: impact voor uw organisatie. Voor controllers is deze leergang een goede gelegenheid om
nieuwe vakontwikkelingen te integereren in een dynamische aanpak voor prestatiemanagement.
Ook dit programma levert 18 PE‐uren op.
Het totale PE aanbod en meer informatie is te vinden op www.vuexecutiveeducation.nl

PERSONALIA

Vanaf het voorjaar van 2018 is dr. Anita van den Berg FRM toegetreden tot het
docentencorps. Anita (EY FAAS) verzorgt het vak Data Analytics & Business
Intelligence en samen met prof.dr. Bert Steens het practicum Data Analytics
toepassing in Management Accounting.
Zij heeft MSc‐graden in Data Science & Knowledge Engineering en in
Mathematical Economics. In het laatste vakgebied is zij gepromoveerd.
Anita heeft een ruime ervaring als adviseur op het vlak van predictive modeling
en analytics.

Per 1 september is mr. Sebastiaan Kuijper gestart als docent van het vak
Corporate Tax Law. Hij vervangt Bert Brasz die vanaf de start van de
controllersopleiding eind jaren tachtig het vak heeft verzorgd. Sebastiaan is
partner bij EY en adviseert multinationale ondernemingen op het vlak van het
opzetten en optimaliseren van hun waardeketen. Naast een diepe kennis met
betrekking tot de gerelateerde fiscale aspecten, werk hij ook veel samen met
andere kennisgebieden zoals IT, Finance & Accounting, HR en organisatie‐
advisering.

3

Per 1 september jl. heeft prof.dr. Frans Roozen de rol van opleidingsdirecteur van de controllersopleiding
overgedragen aan prof.dr. Bert Steens. Frans heeft vanaf 1999 (en vanaf 2004 als opleidingsdirecteur) heel
veel betekend voor de controllersopleiding en zal graag betrokken blijven bij de opleiding als docent van
diverse vakken en als voorzitter van het Center of Executive Education van de VU School of Business and
Economics waartoe de controllersopleiding behoort.

HANDBOEK MANAGEMENT ACCOUNTING
Vanaf 1 september hebben afgestudeerde RCs van de VU gratis toegang tot
het online Handboek Management Accounting (HMA).
Het online Handboek geeft een samenhangend overzicht van de stand van
zaken op het vakgebied van management accounting en is een unieke mix van
theorie en praktijk. Per onderwerp worden de laatste theoretische inzichten
uiteengezet. Verder is er uitgebreid aandacht voor praktijktoepassingen. Het
online Handboek Management Accounting bevat op dit moment ruim 250
artikelen en jaarlijks worden ca. 12 artikelen toegevoegd (vaak op basis van
(zeer) goed beoordeelde afstudeerscripties).
Voor een gratis abonnement kunnen afgestudeerde RCs van de VU zich
aanmelden bij Patty Faase door middel van een e‐mail naar
controllers.sbe@vu.nl. Na de aanmelding worden link en toegangscode
verstrekt door de uitgever Vakmedianet.

OPROEP BESTUURSLEDEN VOOR VU RC ALUMNIVERENIGING

Voor haar bestuur zoekt de VU RC Alumnivereniging 2 leden met inspirerende ideeën. Het bestuur van de VU
RC Alumnivereniging organiseert events (zo'n 5 per jaar) in samenwerking met de VU en CFOs. Interesse?
Mail op ons info@vurcalumni.nl

AGENDA
28 SEPTEMBER 2018
Openingssymposium en uitreiking Henk Meij Scriptieprijs (2 PE)
4 OKTOBER 2018
Voorloopcollege leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials (3 PE)
4 OKTOBER 2018
CFO Borrel VU RC Alumnivereniging met als gast Ingrid Hissink – Amsterdam UMC (VU, 2 PE)
16/17 OKTOBER 2018
Scriptieworkshops
17 t/m 31 OKTOBER 2018 (woensdagen 14:00 – 21:00)
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Leergang Dynamic Control met een Data driven approach (18 PE)
25 OKTOBER 2018
Buluitreiking
1 NOVEMBER t/m 6 DECEMBER 2018 (donderdagavonden)
Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials (18 PE)
15 NOVEMBER 2018
Voorlichtingsavond Controllersopleiding programma 2019‐2020
27 NOVEMBER 2018
Code Challenge ‐ professionele ethiek (VU, 3 PE)
11/12 DECEMBER 2018
Scriptieworkshops
20 DECEMBER 2018
Buluitreiking
1 FEBRUARI 2019
Start februari (34e cohort)
14 MAART 2019
Annual Update (i.s.m. Alumnivereniging) – Onderwerp: volgt (VU, 2 PE)
MEI 2019
Voorlichtingsavond Controllersopleiding programma 2019‐2020
30/31 AUGUSTUS 2019
Startseminar 34e cohort

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

RTSEMINAR
Voor meer details m.b.t. de events van de VU RC Alumnivereniging: volg de besloten LinkedIn groep voor VU
RC Alumni, aanmelden via: http://vurcalumni.nl/links/ EJAARS

Controllersopleiding / VU Executive Education
www.vuexecutiveeducation.nl
vuexecutiveeducation.sbe@vu.nl
020 – 598 6035

De Boelelaan 1105, kamer 6A43
1081 HV Amsterdam
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