
Ad
m

in
is

tr
at

ie
ve

 o
pl

ei
di

ng
en

Assistent Controller

De functie Assistent Controller ofwel Control Assistent is uit onderzoek van het UWV 
aangewezen als een de van meest kansrijke beroepen in het economisch-administra-
tief werkveld. De opleiding Assistent Controller is een zeer gewaardeerde aanvulling 
op de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Naast kwaliteiten en kennis op 
boekhoudkundig vlak wordt ook managementinzicht en bedrijfseconomische kennis 
gevraagd. Een assistent controller kan op dat niveau antwoord geven op de vragen 
die vanuit de organisatie gesteld worden. Hiermee maak je het onderscheid in de 
econmisch-administratieve wereld! 

Heb je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie reeds in je bezit ben je nog slechts 2 modulen 
van dit diploma verwijderd. Start daarom vandaag nog met de volgende stap in jouw carrière!

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als assistent controller, financieel medewerker, 
hoofd administratie of financieel consultant wil uitoefenen.

Niveau
De cursus is op hbo AD niveau en duurt 16 tot 30 weken.

Vooropleiding
Voor de opleiding assistent controller is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel levert het diploma 
Moderne Bedrijfsadministratie MBA vrijstelling op voor deze opleiding. Je hoeft in dat geval nog maar 
2 modulen te behalen.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit de onderstaande zes modulen:

Module Kostencalculatie niveau 5
Gedurende deze module lgaat over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstuk-
ken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maak je 
diverse kostencalculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrek-
king tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based 
costing en leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken 
over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kun je zelfstandig correcties boeken, zowel in 
de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Module Financiering niveau 5
Je leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en 
een investeringsselectie te maken. Je leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen 
kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook ken je de wettelijke regelingen met betrekking tot de 
verslaglegging.

Module Belastingwetgeving niveau 5
Je leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de 
loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten 
kennen van de in Nederland gevestigde ondernemers. Na het behalen van deze module ben je moei-
teloos in staat een belastingaangifte te doen.

Bestuurlijke informatievoorziening BIV
Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en 
inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van zaken 
speelt betrouwbaarheid van de informatie een cruciale rol. Dit vereist inzicht in de risico’s die deze 
betrouwbaarheid bedreigen. Je leert tijdens de lessen grip te krijgen op de informatieprocessen bin-
nen jouw organisatie – onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt.
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Rapporteren en Adviseren door Financials RAF
Je leert de resultaten van je werkzaamheden goed over te brengen op anderen. Goede schriftelijke com-
municatie is bij financieel-economische onderwerpen een noodzaak. Deze zijn immers niet voor iedereen 
even toegankelijk. Je leert hoe je een begrotingsrapportage of jaarverslag kunt vertalen naar een begrijpe-
lijke rapportage voor non-financials. 

Examen
De modules die horen bij de opleiding assistent controller worden afgesloten door middel van afzonderlij-
ke examens. Deze worden enkel afgenomen door de Associatie voor Examinering.

Examen Kostencalculatie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Kosten- en waardebegrippen
• Kostensoorten en deze berekenen
• Kostenverbijzonderingsmethoden
• Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
• Kostencalculaties maken
• Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Examen bedrijfsadministratie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemingen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode 

en activity based costing
• De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het eigen vermogen en het 

vreemd vermogen
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
• Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende onder-

nemingen
• De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de jaarre-

kening van een afgesloten boekjaar
• Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Examen Financiering niveau 5
Het examen bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2 
uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examen-
programma van de Associatie is:
• Economische begrippen
• Investeringsselectie en investeringsberkeningen
• Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
• Vermogensmarkt
• Vormen eigen vermogen en dit berekenen
• Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit bere-

kenen
• Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslag-

legging

‘Lessen gegeven 
door docenten 

werkzaam in het 
vakgebied’

Christel - Student DLKC



Examen Belastingwetgeving niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 90 minuten. De belangrijkste examenstof 
op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Belang van Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en gebruik maken van bepalingen uit deze 

wet.
• Belangrijkste begrippen voor werkgevers en werknemers, zoals beschreven in de Wet op de loonbe-

lasting 1964.
• Bepalingen uit Wet op inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die winst uit onder-

neming of een resultaat uit overige werkzaamheden verwerven.
• Belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde MKB-ondernemers zoals beschreven in 

Wet op de omzetbelasting.

Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials
De scriptie kan op ieder gewenst moment ter beoordeling ingediend worden bij de examencommissie. 
Op basis van het examenprogramma van de Associatie wordt de scriptie beoordeeld op onderstaande 
eindtermen:
• financieel-economische theoriekennis
• verbanden leggen tussen financieel-economische praktijksituaties en verworven kennis
• logische, consistente en duidelijke schrijfstijl
• financiële argumenten in besluitvorming analyseren, verklaren en begrijpelijk toelichten in de vorm 

van een adviesrapportage

Het examen Bestuurlijke Informatievoorziening
Het examen bestaat uit 27 zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie:
• informatievoorzieningsproces
• grondbeginselen van de administratieve organisatie
• maatregelen van interne controle en beheersing
• waarde kringloopproces met betrekking tot de typologieën handel, productie en dienstverlening
• inkoop-, opslag- en verkoopproces
• productieproces
• dienstverleningsproces
• financieel proces
• personeelsvoorzieningsproces

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij door naar de website van de Associatie: 
www.associatie.nl.

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse exa-
menlocaties op elke werkdag, het onderdeel RAF wordt schriftelijk ingediend. Inschrijving geschiedt altijd 
voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met 
betrekking tot de examens verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding Assistent Controller? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Vervolgstudie
Heb je jouw opleiding financial controller met succes afgerond en heb jij ambitie op management niveau. 
Denk dan aan een opleiding Middle Management of Advanced Management!

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie
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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het 
Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies 
in de financieel-administratieve sector.

Doelgroep
De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel 
medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op finan-
cieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Niveau
HBO-AD

Vooropleiding
Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit:

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert u om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking 
tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based cos-
ting en leasing. Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken 
over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kunt u zelfstandig correcties boeken, zowel in 
de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Examen bedrijfsadministratie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof 
op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemin-

gen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagme-

thode en activity based costing
• De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
• eigen vermogen en het vreemd vermogen
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
• Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende 

ondernemingen
• De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de 

jaarrekening van een afgesloten boekjaar
• Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse 
examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoorde-
lijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen 
wij u graag naar de website van de Associatie.



U kunt er ook voor kiezen om uw examen voor de module Bedrijfsadministratie te laten afnemen door 
Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. In-
schrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor 
de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie
Heeft u uw opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren 
en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist u dat administratieve functies ook 
veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed uw kennis op het gebied van loon-
administratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Door het volgen van 
een module kunt u 

nauwkeuriger inspelen 
op uw leerbehoefte’
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Rapporteren & Adviseren door Financials

Als financieel expert bent u deskundig in uw vak. Maar kunt u de resultaten van uw werk ook 
duidelijk overbrengen op anderen? Goede schriftelijke communicatie is bij financieel-economi-
sche onderwerpen een noodzaak. Deze zijn immers niet voor iedereen even toegankelijk. Met het 
Associatiediploma Rapporteren & Adviseren door Financials bent u getraind om effectief en op 
maat te rapporteren. Of het nu gaat om een begrotingsrapportage of jaarverslag, u vertaalt uw 
resultaten probleemloos voor non-financials, compleet met schriftelijke toelichting, conclusies 
en adviezen. Voor financiële experts met sterke communicatieve vaardigheden gaan veel deuren 
open.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administrateurs op mbo-niveau, MBA’ers die de titel RFM® willen verkrij-
gen.

Niveau
HBO ad

Vooropleiding
Er is geen specifieke opleiding vereist.

Programma
Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials bestaat uit het zelfstandig schrijven en aan-
leveren van een adviesrapport/verslag over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks ver-
band houdt met de financieel-economische praktijk. In het rapport koppelt de kandidaat opgedane 
theoretische kennis aan praktijkervaring. Deze praktijkervaring ontleent de kandidaat aan de eigen 
werkomgeving of de eigen werkplek. De kandidaat toont door middel van het gekozen onderwerp 
aan de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezette en uitgevoerde 
rapportage/verslag die voldoet aan de eindtermen. U kunt uw rapport/scriptie ter beoordeling indie-
nen. Uw docent begeleidt u bij het opstellen van uw rapport.

Duur van de opleiding
Het betreft een maatwerktraject. De opleidingsduur is in overleg met het inschrijfbureau van De Laat 
Kenniscentrum. 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. 

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. Let op, deze module wordt enkel 
aangeboden in Goes en Eindhoven.
 
Studiebelasting
Circa vijftien klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Het betreft een maatwerktraject. In overleg met de cursist stellen wij een passende offerte op. 

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse 
examenlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de 
actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie



Ad
m

in
is

tr
at

ie
ve

 o
pl

ei
di

ng
en

Bestuurlijke Informatievoorziening

Wilt u het management voorzien van betrouwbare en volledige managementinformatie?

Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en 
inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van 
zaken speelt betrouwbaarheid van de informatie een cruciale rol. Dit vereist inzicht in de risico’s 
die deze betrouwbaarheid bedreigen. Een schone taak voor u als financieel-economisch mede-
werker? Jazeker! Met het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®) beschikt 
u over de vereiste kennis om grip te krijgen op de informatieprocessen binnen uw organisatie – 
onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt.

Verder groeien?
In combinatie met de Associatiediploma’s Rapporteren en adviseren door Financials (RAF) en Mo-
derne Bedrijfsadministratie (MBA) geeft het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening 
(BIV) ook recht op inschrijving in het Register Financieel Management. U mag zich dan Financieel 
Manager (RFM) noemen. Hiermee toont u aan dat u up-to-date bent opgeleid voor het financieel 
management van kleine en middelgrote organisaties. Bovendien biedt het Associatiediploma BIV 
vrijstelling binnen de propedeutische fase van de SPD-opleiding.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administrateurs op mbo-niveau, MBA’ers die de titel RFM® willen verkrij-
gen.

Niveau
HBO ad

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Geadviseerd wordt het Associatie Praktijkdiploma Boek-
houden (PDB®) of Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).

Programma
De module Inleiding bestuurlijke informatievoorziening geeft u inzicht in het functioneren van organi-
saties, (functionele) processen en procesbeheersing in organisaties, informatieverzorging, de kwali-
teit van de informatieverzorging, interne controle, controletechnische functiescheiding en organisati-
etypologieën. U gaat dieper in op controletechnische maatregelen en informatiebehoeften die bij het 
goed functioneren van processen aan de orde zijn.

Duur van de opleiding
Het betreft een maatwerktraject. De opleidingsduur is in overleg met het inschrijfbureau van De Laat 
Kenniscentrum. 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. 

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. Let op, deze module wordt enkel 
aangeboden in Goes en Eindhoven.

Studiebelasting
Circa tien tot vijftien klokuren per lesweek.



Cursusprijs
Het betreft een maatwerktraject. In overleg met de cursist stellen wij een passende offerte op. 

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse exa-
menlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele 
examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Kleinschalige
 opleiding met 

ruimte voor 
discussie’

Marcella - Student DLKC


