Opleiding

Financial Controller (post-HBO)
9 Maanden
Als Financial Controller ben je een spin in het web van je organisatie
en verbind je cijfers en strategie. In deze opleiding actualiseer en
verbreed je de benodigde vakkennis en leer je hoe je onderdeel
uitmaakt van het financieel geweten van je organisatie. De opleiding
wordt op hoog niveau gegeven en zorgt ervoor dat je een volwaardige
strategische speler wordt in je organisatie. Je leert (financiële)
rapportages optimaliseren en inzetten voor sturingsdoeleinden en
samen met het management de koers van de organisatie bepalen.
Je verbetert tevens je advieskwaliteiten. Na afloop van deze opleiding
sta je sterk in je schoenen als professioneel Financial Controller.

Unieke voordelen

Programma

• Je ontwikkelt zowel harde als zachte vaardigheden
• Beroepsopleiding tot Financial Controller
• Waardevol diploma dankzij examen en praktijkscriptie

Module Accounting & Control

Resultaat
• Je kent jouw verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde als
financial controller
• Je optimaliseert, analyseert en onderbouwt financiële
rapportages op effectieve wijze
• Je stuurt doeltreffend op afwijkingen of bijzonderheden in
organisatiecijfers
• Je weet welke financiële gegevens het management nodig heeft
• Je bent een volwaardige gesprekspartner en adviseur voor het
management
• Jouw rapportages en advies dragen bij aan het
besluitvormingsproces van je organisatie
• Je communiceert effectief mondeling en schriftelijk naar
medewerkers en klanten

Doelgroep
De opleiding Financial Controller is uitstekend geschikt voor iedereen
die zich wil ontwikkelen tot Financial Controller of financieeleconomisch specialist. De opleiding sluit uitstekend aan op de ICM
opleiding Assistent Controller.

Vooropleiding
Deze praktijkgerichte post-HBO opleiding is gericht op mensen met
HBO werk- en denkniveau.
ICM stelt de volgende eisen aan vooropleiding en ervaring:
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
minimaal 1 jaar werkervaring in een financiële functie zoals
assistent controller
een financiële vooropleiding zoals Assistent Controller, Bachelor
Bedrijfseconomie of HEAO-BE

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 6 tot 8 uur studievoorbereiding.
Daarnaast moet je rekenen op examenvoorbereiding en
scriptievoorbereiding.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financial controlling
Managementaccounting
Financiële cijfers en kengetallen
Analyse van de financiële structuur
Bestuurlijke Informatie Voorziening (BIV)
Management van investeringen
Kostprijsberekeningen
Budgettering
Plannings- en controlcyclus
Financiële en fiscale regelgeving
Cases en best practices
Praktijksituaties en -voorbeelden

Module Strategie & Communicatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je rol en positie als Financial Controller
Strategieontwikkeling en implementatie
Besturing en besluitvorming in je organisatie
Organisatiestructuur en -ontwikkeling
Verandermanagement
Risicomanagement
Presenteren aan en informeren van je organisatie
Advies- en gespreksvaardigheden
Communicatie en beïnvloeding
Schriftelijke communicatie en rapportages
Projecten en financiën
Cases en best practices
Praktijksituaties en -voorbeelden

Studiemateriaal
Naast het actuele studiemateriaal van ICM wordt gebruikgemaakt van
de meest recente vakliteratuur.

Examenvoordeel
ICM biedt haar cursisten examengarantie. Dit betekent dat als je
onverhoopt niet slaagt voor het schriftelijk ICM-examen, je geheel
kosteloos het schriftelijk ICM-examen opnieuw mag afleggen. Mocht
je onverhoopt niet slagen voor de praktijkscriptie, dan kun je deze
tegen gereduceerd tarief herkansen.

Opleiding

Studiewijze

Diploma

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

De opleiding Financial Controller van ICM biedt je de mogelijkheid om
het diploma te behalen:
• Financial Controller (post-HBO) – diploma

Praktijkvoorbeelden | In de opleiding Financial Controller worden
vele onderwerpen behandeld, zoals management en organisatie,
administratieve processen, interne en externe verslaggeving en
financiële calculaties. Vanzelfsprekend staat vertaling van deze
onderwerpen naar je praktijk centraal. Je hebt de mogelijkheid
om voorbeelden uit je eigen werk mee te nemen en met je
medecursisten hierover te discussiëren.
Praktijkopdrachten | In de opleiding ga je aan de slag met
praktijkgerichte opdrachten, voorbeelden en oefeningen die je
ontwikkeling stimuleren.
Ervaren docenten | Een ervaren docent begeleidt de klassikale
bijeenkomsten op interactieve wijze waarin jouw leerbehoefte
centraal staat.

Na afloop van de opleiding doe je een schriftelijk examen en wordt
je praktijkscriptie beoordeeld. Wanneer zowel het examen als de
praktijkscriptie met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt je
het officiële ICM Financial Controller (post-HBO) – diploma.

Investering
De investering bedraagt € 4.295 en bestaat uit:
• Opleiding: € 3.645 (of 3 termijnen à € 1.225)
• Materiaal: € 150 per module
• ICM-examen en praktijkscriptie: € 350
De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn €17,50 per

Maximale groepsgrootte: 18 personen

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,
bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie

Duur

www.icm.nl/btw.

ICM verzorgt de opleiding Financial Controller als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
20 lessen. De dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat 10
lessen. Iedere module bestaat uit 10 avonden of 5 dagen. De gehele
opleiding duurt 9 maanden.
De opleiding wordt gegeven in oktober 2019 en april 2020.

Den Haag – di

Maastricht – di

Arnhem – di

Eindhoven – di

Rotterdam – di

Breda – di

Enschede – di

Utrecht – di

Den Bosch – di

Groningen – di

Zwolle – di

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

Arnhem – vr – za

Zwolle – vr – za 1)

Breda – vr – za

1)

1)

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Van Controller naar Businesspartner

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Avondopleiding
Amsterdam – di

Vervolgtraining

Groningen – vr – za

1)

Rotterdam – vr – za

1)

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/fc
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

