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CURSUSJAAR 2015-2016,
EEN BIJZONDER CURSUSJAAR!
Het cursusjaar 2015-2016 is een bijzonder cursusjaar. Ten eerste
vieren we dat de opleiding in 1986 is gestart en wij begin september
al weer het dertigste cohort hebben begroet. Ten tweede vindt
komend jaar de gebruikelijke visitatie plaats van de opleiding in het
kader van de her accreditatie door de NVAO en VRC. De opleiding ziet
de uitkomst vol vertrouwen tegemoet. Ten derde zit de opleiding ook
dit jaar weer vol.
We zijn het jaar gestart met 53 eerstejaars, 6 RA’s in het tweede jaar en een
enkele herstarter. De kennismaking met de nieuwe eerstejaars studenten
verliep als vanouds in een gezellige en ontspannen sfeer. Teamwork was het
centrale thema voor de bijeenkomst in het conferentiecentrum Woudschoten.
Samen met 2 ervaren schaapsherders hebben de studenten geoefend in het
verbeteren van samenwerking. De resultaten beloven veel voor het
programma. Met de tweedejaars is op de eerste dag van het collegejaar een
begin gemaakt met de scriptie. De dag werd afgesloten met een boottocht en
BBQ. Foto’s van beide evenementen zijn in deze nieuwsbrief te vinden maar
ook op de website van de opleiding.

AGENDA
13/14 OKTOBER 2015
Scriptieworkshops
22 OKTOBER 2015
Buluitreiking
8/9 DECEMBER 2015
Scriptie workshop
17 DECEMBER 2015
Buluitreiking
MEDIO SEPTEMBER 2016
6e lustrumviering VU EMFC
opleiding
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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.
Aan het cursusaanbod 2015 zijn dit
najaar weer een aantal nieuwe
thema’s toegevoegd. Graag
noemen we Samenwerking en
onafhankelijkheid binnen de
control- en auditfunctie, Accounting
voor externe klantrelaties, Van

OPENINGSSYMPOSIUM
Het openingssymposium vond dit jaar plaats op 11 september rondom het
thema ‘Meerwaarde van kwantitatief onderzoek voor de bedrijfspraktijk’. Na
een korte inleiding op het thema door Bert Steens hebben drie
genomineerden voor de Henk Meij scriptieprijs hun afstudeerproject
gepresenteerd. Bij alle drie stond de betekenis van en de benutting van de
uitkomsten in de praktijk centraal. De presentatie van Hanna Frankfort
(winnares van de prijs dit jaar) werd gevolgd door een presentatie door haar
collega, IKEA Finance manager Ruben de Jong. Hij liet zien hoe de
organisatie de uitkomsten van het onderzoek van Hanna gebruikt om een
slag te maken naar beter begrip en daardoor betere oordeel- en
besluitvorming over investeringen in voorraadbeheer. Aan het eind van de
middag werd de Henk Meij Scriptieprijs uitgereikt aan Hanna Frankfort
(eerste prijs), Jos van Rijn (tweede prijs) en Alex Haenen (derde prijs).

Information management en data
analytics naar business
intelligence; de veranderende rol
van de controller en Innovatie en
control. Als u klikt op de link kunt u
direct naar deze cursussen surfen
om de meer uitgebreide
cursusinformatie te vinden. 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.

ONDERWIJS EN
DIGITALISERING
Het afgelopen cursusjaar is
meerdere keren binnen het
opleidingsteam gesproken over de
inzet van digitale leermiddelen in
het programma. Ons programma
kenmerkt zich vooral door
interactief en daarmee ‘face-toface’ onderwijs en zet –
uitgezonderd het
deficiëntieprogramma – geen
colleges ‘on line’. Wel maken we in

AFGESTUDEERD

toenemende mate gebruik van
digitale leermiddelen om met elkaar

In het voorjaar van 2015 hebben 35 cursisten hun scriptie met succes
verdedigd. De gemiddelde studieduur van deze groep was 3,5 jaar. In

te communiceren, om de voortgang
van de student tijdens het

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het studierendement.

scriptieproces te bewaken, om
toetsen af te nemen, en gebruiken

Tabel 1 Studierendement

wij ‘Youtube’ filmpjes ter
ondersteuning van de zelfstudie in

Cohort

Potentieel
aantal
afstudeerders

Afgest.

Afgest. Afgest. Afgest.

In 2015 in 2014 in 2013 in 2012
t/m

Aantal nog
niet
afgestudeerd.

oktober
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het thesisprogramma etc. Uit
onderzoek blijkt dat als
randvoorwaarden voor goed
onderwijs niet voldoende zijn

2013

50

20%

2%

0%

0%

40

ingevuld, digitale leermiddelen op

2012

57

49%

25%

0%

0%

29

2011

60

58%

52%

33%

0%

25

zich niet het verschil maken.
Digitalisering is dan ook geen doel

2010

62

68%

64%

56%

19%

20

op zich maar één van de middelen
om het onderwijsproces efficiënter
en effectiever te maken. Ook
komend jaar wordt gebruikt om

Percentage studenten afgestudeerd binnen 2 jaar

verder te investeren in de inzet van
digitale leermiddelen. Niet in plaats

Percentage studenten afgestudeerd binnen 3 jaar

Van de studenten die afgelopen mei/juni hun colleges hebben afgerond
(cohort 2013) is circa 20% binnen 2 jaar afgestudeerd. Van cohort 2012 is

van maar als aanvulling op het
instrumentarium dat wij in het

bijna 50% afgestudeerd binnen 3 jaar. Met de decemberworkshop nog voor
de boeg lijkt het erop dat de rendementscijfers zich positief ontwikkelen ten

didactisch proces inzetten!

opzichte van voorgaande jaren (van cohort 2012 was in december 2014 25%
afgestudeerd en van cohort 2011 52%).

We wensen eenieder weer een
succesvol jaar toe!

PERSONALIA
Per september 2015 is het docententeam van de opleiding versterkt met
Marc Schauten en Marilieke Engbers. Marc verzorgt vanaf dit najaar het vak
Corporate Finance en Marilieke ondersteunt het vak Strategic Management en
houdt zich meer in het bijzonder bezig met het verder ontwikkelen van de
gesprekspartnerrol als verbindend onderdeel in het curriculum. Zij stellen
zich hieronder kort aan u voor.
Marilieke Engbers: "Ik houd me vooral bezig met de
invloed van het irrationele, instinctieve en defensieve
gedrag op strategische vraagstukken in organisaties. Na
mijn studie economie ben ik 5 jaar werkzaam geweest bij
Arthur Andersen. Daarna, nu 15 Jaar geleden, heb ik met
een aantal Arthur Andersen collega’s een adviesbureau
opgericht met als focus verbinding brengen tussen
‘harde' problemen en ‘ zachte' factoren in organisaties.
Daarnaast ben ik eigenaar van een trainingsbureau: Het
Consulaat.
Ik bereid op dit moment een promotieonderzoek voor. Ik
onderzoek onder welke omstandigheden het bewust maken van
boardroomleden van wat er niet gezegd wordt het besluitvormingsproces kan
verbeteren. Mijn promotor is Erik van de Loo, expert op het gebied van
corporate governance, klinisch psycholoog en werkzaam bij INSEAD.
Bij de controllersopleiding ga ik o.a. de rol van de kritische gesprekspartner
voor de controllers verder in het programma verstevigen."
Dr. M.B.J. Schauten: Marc is universitair docent bij de
sectie Finance van de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij is in 2008 gepromoveerd op
het proefschrift ‘Valuation, Capital Structure Decisions,
and the Cost of Capital’ en doet onderzoek op het terrein
van ‘Corporate Finance’. Eerder was Schauten
universitair docent bij de sectie Finance van de Erasmus
School of Economics van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, directeur van het Erasmus Center for
Financial Training en bedrijfskundig adviseur voor de
Nationale Investeringsbank N.V. te Den Haag. Hij publiceert in journals zoals
Journal of Empirical Finance, European Financial Management, Managerial
Finance, Journal of Financial Decision Making and Corporate Reputation
Review.

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

%
geslaagd

Eerstejaarsvakken
Information Management

54

Accounting information systems

54

77%*
78%

Risk Management & Internal Control

48

77%*

Governance & Compliance

55

98%

Strategy & Organisation Design

50

98%

Advanced Management Control

50

76%

Tweedejaarsvakken

* Vakken met een paperverplichting. Bij deze vakken staat het percentage vermeld
van de studenten die de paper tijdig (vóór aanvang van het volgende cursusjaar)
hebben ingeleverd.

Uitschrijven - Reageren - Website
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