Faase, P.B.
From:
Sent:
To:
Subject:

FEWEB Postgraduate Controllersopleiding
dinsdag 18 oktober 2016 12:53
FEWEB Postgraduate Controllersopleiding
Nieuwsbrief 8 - april 2015

April 2015 - Nieuwsbrief 8 - www.vucontrollersopleiding.nl

In september 2014 zijn we van start gegaan met een enthousiaste
groep eerstejaars. Net als afgelopen jaren, zit de opleiding ook dit
jaar zowel in het eerste als in het tweede jaar aan zijn maximum
capaciteit. Anders dan andere jaren is het najaar verder wat onrustig
aan ons voorbij getrokken. Dat had alles te maken met de op de VU
ingezette centralisatie van ondersteunende diensten en de daaruit
volgende reorganisatie. Een tijd leek die reorganisatie de opleiding
niet direct te raken, maar jawel, in de loop van het najaar werd het
toch spannend voor het secretariaat. Gelukkig kon iedereen eind
december opgelucht ademhalen en doorgaan met wat voor de
opleiding echt belangrijk is.

DE OPLEIDING IN CIJFERS
De tentamen- en evaluatie resultaten van het afgelopen najaar waren
als volgt:
Tentamenresultaten
Deelnemers

%

Evaluatie-

geslaagd

score

AGENDA

Eerstejaarsvakken
Financial reporting
Management accounting & control

52
56

73
100

7,1
7,7

Controllership
Corporate Law

57
54

100
91

7,6

Financial statement analysis
Tweedejaarsvakken

52

81

7,6

Treasury management
Corporate tax law

45
43

91
93

8,3
7,0

Investment Appraisal &
Business Valuation

50

nog niet bekend

8,0

Corporate finance

48

88

7,1

APRIL 2015(AVOND)
Annual Update VU RC
Alumnivereniging
16 APRIL 2015 (AVOND
Voorlichting verkorte opleiding
“Van RA naar RC”
20 MEI 2015 (AVOND)
Voorlichting opleiding aan
belangstellenden in Agora zalen

Voorts hebben 37 cursisten in 2014 met succes hun scriptie verdedigd.
2 EN 3 JUNI 2015
Eerstkomende scriptie workshops

PERSONALIA

5 JUNI 2015

Frans Roozen heeft in het begin van 2015 een 'nieuwe' heup gekregen
en is daardoor enige weken uit de roulatie geweest. Inmiddels draait hij
1

Slotseminar cohort 2013 in
Woudschoten te Zeist

weer volop mee.

11 JUNI
2015Eerstkomende buluitreiking

Vanaf september 2014 versterken twee medewerkers het docententeam
van de opleiding, te weten Frank Verbeeten en Brigitte de Graaf. Zij
stellen zich hieronder kort aan u voor.
Prof.dr. F.H.M. Verbeeten MBA: Sinds 1 september
2014 ben ik in dienst van de EMFC-opleiding van de
Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 en 2013 heb ik
voor de EMFC opleiding al het vak Strategic Cost
Management verzorgd. Naast mijn aanstelling bij de
VU ben ik tevens werkzaam bij de Universiteit
Utrecht. In het verleden heb ik op academisch vlak
gewerkt bij de UvA (als programmadirecteur van de
accountantsopleiding), RSM Erasmus en Nyenrode
Business Universiteit. Daarnaast heb ik bij Deloitte
gewerkt, als senior manager in de consultantspraktijk. Mijn onderzoek
richt zich op immateriële activa, en de rol van de financiële functie.
Binnen de EMFC zal ik mij richten op zowel het verzorgen van een aantal
colleges, als op het begeleiden van scripties.
Brigitte de Graaff LLM MSc CMA: Na het afronden
van mijn master ben ik in april vorig jaar aan de slag
gegaan als promovendus bij de EMFC-opleiding. Mijn
onderzoeksonderwerp is ‘Integrated Reporting’ en ik
houd me naast het ondersteunen van het
docententeam bij verschillende vakken, voornamelijk
bezig met onderwijs, onderzoek en
scriptiebegeleiding op dit gebied en aanverwante
onderwerpen. Voor mij als promovendus is de
insteek bij de EMFC-opleiding zeer inspirerend, omdat
zowel de academische als praktische kant van het vakgebied belicht
worden; iets wat naar mijn idee veel toegevoegde waarde voor het
onderzoek met zich meebrengt.

21 EN 22 AUGUSTUS 2015
Startseminar eerstejaars 20152016 in Woudschoten te Zeist
18 SEPTEMBER 2015
Openingssymposium collegejaar
2015-2016

EXECUTIVE
EDUCATION
Net als andere jaren biedt de
opleiding in het najaar
verschillende cursussen en
workshops aan met behulp
waarvan PE-punten te verdienen
zijn. Afgelopen najaar stonden
onder andere de volgende
cursussen op het programma:
Actualiteiten Enterprise Risk
Management (L.L. Spoor en M.
Nijsen); Transformatie van de
financiële functie een voorwaarde
voor Strategierealisatie (H.B.A.
Steens, B. Meussen - Philips, en M.
Schoonus - Ahold); Actualiteiten
Belastingrecht (H.A. Brasz),
Actualiteiten Ondernemingsrecht
(J.B. Huizink), en Scenarioplanning
(H.B.A. Steens en F.A. Roozen).
De waardering voor deze
cursussen was zeer positief.
Het gemiddelde
waarderingscijfer was een 8.2!
Het cursusaanbod voor 2015 is
inmiddels bekend en kent een
aantal nieuwe thema’s (waar
onder: ‘Information Management &
rol van de Controller’ en een
workshop over ‘Internal Control &
Internal Audit’). Het totale aanbod
is te vinden op de website
www.vuexecutiveeducation.nl .
Naast dit cursusaanbod blijft het
mogelijk om zelf een onderwerp
aan te dragen. Daarnaast biedt de
opleiding ook in house cursussen
aan.
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