HBO Management Accounting & Control
Vooropleiding
Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control
dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s:
• HAVO-diploma
• VWO-diploma
• MBO niveau 4 diploma
• HBO propedeuse
• Indien u niet voldoet aan een van bovenstaande toelatingseisen kunt u een test
afleggen in het kader van de 21+toelatingsregeling
Bent u 21 jaar of ouder en beschikt u niet over de gewenste vooropleiding, dan kunt
u toegelaten worden op grond van de 21 + toelatingsregeling.
Deze regeling houdt in dat een student kan worden vrijgesteld van de toelatingseisen
indien uit een toelatingsonderzoek blijkt dat de student het vereiste adequate
instroomniveau bezit.
Duur en vrijstellingen
De duur van de opleiding is afhankelijk van het traject dat wordt afgelegd. De
duur van de opleiding is 2 à 2,5 jaar. Op basis van uw vooropleiding(en) kunnen
er vrijstellingen verleend worden, zodat de studieduur verkort kan worden.
Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen kunt u het vrijstellingenformulier
downloaden van www.abc-opleidingen.nl

Programma
De opleiding bestaat uit de volgende modulen :
Modules EC Toetsvorm
Inleiding Bedrijfseconomie / Kostencalculatie
Het onderdeel Bedrijfseconomie is gericht op het overbrengen van
basiskennis van het vak Bedrijfseconomie.
Het programma bevat de volgende onderdelen:
• Kosten- en kostprijsberekening
• Financiering
• Verslaggeving

Dit programma is identiek aan het programma Inleiding Bedrijfseconomie van de
opleiding Moderne Bedrijfsadministratie . Het examen wordt afgelegd bij de
Associatie voor Praktijkexamens, die landelijk examens afneemt.
Management Accounting & Control
Deze module houdt zich bezig met het verzamelen en berekenen van kosten voor de
waardebepaling van de voorraden . Management accounting & Control is tevens
nodig voor de (externe) rapportage en interne winstbepaling. Het gaat bij accounting
in het bijzonder om de beslissingsvoorbereiding.
De boekhouding registreert in hoofdzaak de financiële gevolgen naar aanleiding van
al uitgevoerde besluiten. De financieel-economische kostenbepaling en –
informatieverzorging vindt dus plaats ten behoeve van het (interne) management
(managementaccounting) om het besluitvormingsproces te ondersteunen en
om de efficiëntie van bestaande activiteiten te verbeteren.
Bij dit onderdeel dient de inschrijving voor het examenonderdeel te geschieden via
www.hbospd.nl . Het examen is tevens een onderdeel van de landelijke erkende
bacheloropleidingen HBO SPD Bedrijfsadministratie en HBO Accountancy
Geavanceerd Rapporteren in Excel
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: sjablonen,opmaak,
afdrukken, overzichten van databases, rapporteren met opmaak, samenvoegen,
draaitabellen maken en gegevens wijzigen, grafieken enbeveiliging.
Het examen bestaat uit het maken van een werkstuk.
Exceltraining Krachtige Gegevensanalyse voor financiële professionals
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: data importen
en verzamelen in een database, samenvoegen en manipuleren van teksten
en getallen, sorteren, filteren, verschuiven, index, groeperen en subtotalen,
financiële en statistische functies en berekeningen maken op enkelvoudige en
samengestelde data, what-if analyse, fouten opsporen en controles maken en
evaluatie en advies hoe nu verder in de praktijk.
Financiering ( Finance )
De module Finance beoogt de kandidaat kennis en inzicht te verschaffen in de
financiële functie van de onderneming. De financiële functie betreft onder meer
de bepaling van de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de
wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien door het aantrekken van
vermogen.

De kandidaat dient kennis en inzicht te verwerven om voorgenomen
investeringen te kunnen evalueren en over het beheer van de kasstroomcyclus
in lijn met financiële doelstellingen. Deze financiële doelstellingen zijn afgeleid
van de ondernemingsdoelstelling. In de module Finance komen de verschillende
vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten, het
liquiditeitsbeleid, het emissiebeleid en ook financiële sanering respectievelijk de
financiële aspecten van fusies en acquisities aan de orde.
In de module Risk Management ligt de nadruk op financial risk management,
de analyse en de beheersing van de risico’s die zijn verbonden aan een
beleggingsportefeuille, het doen van investeringen en aan kredietverlening
(Bazel II-framework). Beheersing beleggingsrisico, renterisico, valutarisico en
derivaten worden als onderwerpen aan de orde gesteld.
Bij dit onderdeel dient de inschrijving voor het examenonderdeel te geschieden via
www.hbospd.nl . Het examen is tevens een onderdeel van de landelijke erkende
bacheloropleidingen HBO SPD Bedrijfsadministratie en HBO Accountancy
Communicatieve vaardigheden
De kandidaat is in staat om doelgericht informatie te verzamelen, dóór te vragen en
door het hanteren van verschillende communicatiestijlen het gedrag/houding van de
gesprekspartner te beïnvloeden . Maar ook onder werpen als presenteren ,
schriftelijke verslaggeving, conflicthantering worden komen in deze module aan de
orde.
Bussines Comtrol
In deze verdiepende module wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop met
behulp van financieel-economische informatie de verschillende bedrijfsonderdelen
kunnen worden bestuurd en beoordeeld en hoe de leiding kan bevorderen. dat de
bedrijfsprocessen effectief en efficiënt worden uitgevoerd.
Informatie moet aangeven in welke mate elk alternatief kan bijdragen aan het
bereiken van de organisatiedoelstelling.
De module Management Control behandelt de manier waarop de informatie wordt
gestructureerd om de bedrijfsprocessenprocessen beheersbaar te maken.
Aan de orde komen de organisatie van bedrijfsprocessen, de management control
structuur en het management control proces. Deelonderwerpen als budgettering &
kostenbeheersing, ontwerpen en inrichten van een management control systeem,
decentralisatie, prestatiemeting en responsebility accounting, prestatie evaluatie en
verschillenanalyse en balanced scorecard komen aan de orde binnen deze modile.
Bij dit onderdeel dient de inschrijving voor het examenonderdeel ook te geschieden
via www.hbospd.nl . Het examen is tevens een onderdeel van de landelijke erkende
bacheloropleidingen HBO SPD Bedrijfsadministratie en HBO Accountancy

Internal Auditing
Kernvraagstuk in organisaties, zowel in de markt- als in de publieke sector, is het
vraagstuk van beheersing. Waar lijnmanagers en stafafdelingen de
verantwoordelijkheid hebben om een organisatie in te richten en te “doen
functioneren”, draagt de internal auditfunktie bij aan beheersing door, op basis van
een uitgevoerde audit, een zo onafhankelijk mogelijk oordeel te geven over de
beheersing van processen in de organisatie. Internal auditing wordt beschouwt als de
toetsende permanente schakel in de managementcyclus (beleid formuleren-inrichtenuitvoeren-toetsen), als ondersteuning van en niet als controle op het management.
Dit in tegenstelling tot performance-audits, management audits, milieu audits en
value for money audits.
De internal auditfunktie heeft onder meer als taak het signaleren van problemen,
zodat het management hier gericht zijn aandacht op kan vestigen, en het adviseren
over verbeteringen.
De volgende onderdelen in de Internal auditing worden bestudeerd:
-

beheersing (‘control’). Het raamwerk van beheersingskaders en
beheersingsmaatregelen is het referentiekader, de norm waarmee de vast te
stellen feitelijke inrichting wordt vergeleken.
auditing. De primaire taak van een Internal auditor is het uitvoeren van audits;
daarmee wordt op een indirecte wijze de kwaliteit van de beheersing van de
organisatie bevorderd. Elk audit leidt tot een oordeel over de effectiviteit en de
efficiency van de inrichting en werking van het geheel aan
beheersingsmaatregelen dat voor een onderzoeksobject is getroffen, plus de
daarbij behorende aanbevelingen om beheersing te verbeteren.

Programma / toetsvormen van de module
EC

Toetsvorm

2●

Inleiding / MBA - Kostencalculatie

○/●●

08

Tentamen

3●

Management Accounting & Control 1

○/●●

08

Tentamen

4●

Inleiding Financiering / MBA – FIN

○/●●

08

Tentamen

5●

Geavanceerd Rapporteren in Excel

05

Werkstuk

6●

Exceltraining Krachtige Gegevensanalyse voor fin.prof

05

Werkstuk

7●

Communicatieve vaardigheden

○/●●

05

Werkstuk

8●

Business Control

○/●●

08

Tentamen

9●

Internal; Auditing

○/●●

08

Tentamen

● Tevens HBO Accountancy module
●● Tevens Associate degree Financieel Management module
○

Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy

Alle modulen van deze opleiding m.u.v. de onderdelen 5 en 6 zijn ook onderdeel
van HBO SPD Bedrijfsadministratie.
Startmomenten

: september ,oktober/november , januari en maart van enig jaar.

Lesavond

: maandag van 19.00 uur tot 22.00 uur

Informatieavond
De informatieavonden in Dordrecht zullen plaatsvinden op:
- maandag 22 augustus 2017
- maandag 8 januari 2018

aanvangstijd

:

19.00 uur

Locatie

:

Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg 125

:

3318 AN Dordrecht

