Basiskennis Financiën
2 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Kom je in je werk steeds meer in aanraking met financiële cijfers?
Wil je meer inzicht krijgen in financiële cijfers? Wil je een betere
gesprekspartner zijn op dit gebied? En heb je geen eerdere opleiding
hierin gevolgd? Dan is de waardevolle training Basiskennis Financiën
uitstekend geschikt voor jou. Op een zeer toegankelijke wijze maak je
kennis met de basisaspecten van financiën en breng je je kwaliteiten
en inzichten op het financiële vakgebied naar een hoger niveau.

Kenmerken
Studieduur: 2 dagen
Investering: € 1.295
Aantal locaties: 9

Resultaat
	Je ontwikkelt je (basis)kennis en inzichten op het financiële
vakgebied naar een hoger niveau
	Je leert hoe je een balans en een winst- en verliesrekening moet
lezen
	Je leert hoe je een kostprijsberekening kunt maken
	Je leert de verschillen tussen debiteuren & crediteuren,
balansposten & resultaatposten, opbrengsten & inkomsten en
kosten & uitgaven
	Je leert hoe je een omzetprognose en een liquiditeitsprognose
opstelt
	Je bent bekend met alle basisbegrippen op het gebied van
financieel management

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats.
Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training
ligt de nadruk op het kennismaken met de basis van financieel
management. Je leert te werken met de financiële begrippen
vanuit je eigen praktijksituatie. Onder leiding van een ervaren
en deskundige trainer leer je met behulp van diverse boeiende
oefeningen en cases de basisbeginselen van financieel
management. Aan het eind van de training schrijf je een persoonlijk
actieplan, waarin staat hoe en wanneer je het geleerde gaat
toepassen.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICMcertificaat.

Duur, data en plaatsen
De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 2 bijeenkomsten. Tevens
is deze training volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven,
Groningen, Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.e.
Training: do 23 jun – do 30 jun 2022
Training: di 2 aug – di 9 aug 2022
Training: do 22 sep – do 29 sep 2022
Training: di 13 dec – di 20 dec 2022
Training: do 9 feb – do 16 feb 2023
Training: di 4 apr – di 11 apr 2023
Training: do 1 jun – do 8 jun 2023
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•
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Basisbegrippen financiën
Winst- en verliesrekening
Balans lezen
Afschrijving en cashflow
Activa en passiva
Debiteuren en crediteuren
Liquiditeitsprognose
Break-evenpoint
Financiële kengetallen
Kostprijsberekening
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die zijn of haar basiskennis op
het financiële vakgebied wil vergroten.

Investering
De investering bedraagt € 1.295.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. 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 www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/bkf
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

