
 
 

 
RC voor RA 
 
Eenjarige RC opleiding voor RA’s – Collegejaar 2018 
 
Rooster: Pre-course 
 
Datum Tijd Zaal Module 

Vrijdag 02-02-2018 15.00-18.00 uur 
18.45-20.45 uur H17-02 Modern Controllership 

prof.dr. V.S. Maas 

Zaterdag 03-02-2018 10.00-12.30 uur 
13.30-16.00 uur 

Novotel 
Brainpark 

Accounting Information Systems 
prof.dr. E.H.J. Vaassen RA 

Dinsdag 06-02-2018 15.00-18.00 uur 
18.45-20.45 uur H17-02 Financial Accounting 

prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA 

Woensdag 07-02-2018 15.00-18.00 uur 
18.45-20.45 uur H17-02 Corporate Finance & Treasury Management 

prof. L. Keuleneer MBA 

Donderdag 08-02-2018 15.00-18.00 uur 
18.45-20.45 uur H17-02 Advanced Management Accounting 

prof.dr. E.G.J. Vosselman 
 
 



 

Pre-course eenjarige opleiding RC voor RA’s  
 
 
Vrijdag 2 februari 2018 
prof.dr. V.S. Maas: Modern Controllership 
 
Controllers zijn het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie. Het is hun 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat managers economisch verantwoorde besluiten 
nemen. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben controllers twee hoofdtaken. In de eerste plaats 
moeten ze de besluitvorming van managers faciliteren door hen te voorzien van kwantitatieve 
informatie en door hen te helpen deze informatie te interpreteren. In de tweede plaats moeten 
ze er voor zorgen dat managers de juiste prikkels ervaren. In deze module bespreken we 
instrumenten die controllers bij deze taken ter beschikking staan en het wetenschappelijk 
onderzoek dat erop gericht is de effectiviteit van deze instrumenten te begrijpen.  
Specifieke vragen waarop wordt ingegaan zijn bijvoorbeeld: 
• Is meer control altijd beter? 
• Onder welke omstandigheden werkt prestatiebeloning? 
• Hoe moeilijk moeten formele targets zijn? 
• Hoe moeten besluitvormingstrajecten rondom investeringen worden ingericht? 
• Hoe moet de controlefunctie in de organisatie worden geplaatst? 
 
 
Zaterdag 3 februari 2018 
prof.dr. E.H.J. Vaassen RA: Accounting Information Systems 
 
De volgende onderwerpen komen in de module Accounting Information Systems aan de orde: 
• Context van AIS denken: representatiemodellen van AIS waarbij ingegaan wordt op 

conceptuele denken achter de werkelijkheid van de AIS verschijningsvormen 
• Risk Management Raamwerken: behandeld worden (kort) het COSO raamwerk en 

universele risico management modellen uit andere branches 
• Risico's inzake relevantie en betrouwbaarheid, hier passeren de meest voorkomende 

soorten risico's de revue, ze worden gekoppeld aan de relevantie van risico's vanuit 
jaarrekening perspectief 

• Control instrumentarium, behandeld worden company level controls, process controls en 
IT-gebonden application controls alsmede enkele IT Governance raamwerken 

 
Dit alles wordt opgeluisterd met voorbeelden en (enkele) eenvoudige oefeningen  



 

Dinsdag 6 februari 2018 
Financial accounting in het bijzonder Jaarrekeningactualiteiten:  
prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA 

In de module financial accounting wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen inzake de wet- 
en regelgeving voor jaarrekeningen. Daarbij worden zowel de ontwikkelingen inzake IFRS als 
die inzake de Nederlandse wet- en regelgeving behandeld.  
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  
 
• Nieuwe wetgeving  
• Nieuwe Richtlijnen voor de Jaarrekening  
• Nieuwe IFRS - bepalingen  
• Aandachtspunten van de AFM  
• Materialiteit  
• Impairment / Bijzondere waardeverminderingen van activa  
• Derivaten in de jaarrekening  
• Transacties binnen een groep 
 
Woensdag 7 februari 2018 
Corporate Finance & Treasury Management: prof. L. Keuleneer MBA 
 
De doelstelling van de module financieel management is dubbel.  In de namiddag zal tijd 
besteedt worden om een aantal ‘key-concepts’ in finance op te frissen. Doelstelling moet 
immers zijn dat een specialist in finance in staat is om deze concepten op een eenvoudige doch 
juiste wijze aan collega’s uit te leggen. In de praktijk is dat helaas dikwijls een probleem. 
Concepten die hier aan de orde zullen komen zijn: WACC, working capital management, cash 
management, financial planning, etc. 
In de namiddag zullen deze concepten dan toegepast worden op meer advanced gebieden 
zoals de waardering van ondernemingen en financieel risico - management.  
Natuurlijk is er ook tijd om in te gaan op nieuwe trends. 
 
Donderdag 8 februari 2018 
Advanced Management Accounting & Control: prof.dr. E.G.J. Vosselman 
 
In de module management control wordt aandacht besteed aan 3 thema's: 
• Management Control & performance measurement 
• Managerial decision making: role of accounting information 
• Current developments in management accounting research 
 
 


