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Controllership 
met impact

Ontwikkel je tot business partner 
die het management voorziet van 
onderbouwde analyses en adviezen 

Verdiep je in Business with 
a Purpose in relatie tot het 
controllersvak, zoals ethiek, 
duurzaamheid, en reputatierisico’s

Studeer af op een reëel 
controlprobleem binnen de eigen 
organisatie

Studeer binnen twee jaar af dankzij 
de unieke begeleiding van TIAS

RETURN ON EDUCATION

IN HET KORT

“Mijn rol als Academic Director is 
boeiend. Elke leergang zie ik hoe 
finance professionals zich ontwikkelen. 
Gaandeweg gaan ze ándere vragen 
stellen en op zoek naar nieuwe 
oplossingsrichtingen.

Ze worden niet alleen uitstekend 
onderlegd op het gebied van Finance and 
Control, maar groeien ook in de rol van 
business partner voor het management 
van hun organisatie. Zo wordt de 
toegevoegde waarde van de deelnemer, 
al gedurende de opleiding, sterk 
vergroot. Het programma is uitdagend, 
maar dankzij onze unieke begeleiding 
hebben deelnemers aantoonbaar weinig 
last van vertraging of uitval. De opleiding 
is onze gezamenlijke investering. Wij 
vertellen je er graag meer over!”

PROF. DR. IR. MICHAEL CORBEY
Academic Director

MSc - EMFC -
RC

22 maanden 12 uur per week 
(excl. college)

Nederlands

Utrecht: voorjaar  
Tilburg: najaar

Utrecht: maandag  
Tilburg: vrijdag   

NVAO 
VRC (Vereniging

Registercontrollers)

€ 24.000,-

https://www.tias.edu/opleidingen/master/detail/executive-master-of-finance-and-control-register-controller#docenten
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22 intensieve en 
inspirerende maanden

Een moderne controller vervult meerdere rollen binnen de 
organisatie. Hij of zij is businesspartner van het management, 
houdt toezicht op de financieel-economische bedrijfsvoering en 
schept vertrouwen door het leveren van betrouwbare (financiële) 
gegevens waarop managers hun beslissingen durven te baseren.

In deze opleiding leer je deze verschillende rollen op een hoog niveau in te vullen. We 
bieden je de meest recente wetenschappelijke inzichten en theoretische denkkaders. 
Dit geeft bagage om de uitdagingen binnen het vakgebied vanuit meerdere 
invalshoeken te bekijken. Diverse opdrachten en projecten zorgen ervoor dat de 
opleiding praktijkgericht is en impact heeft op de eigen organisatie. 

Het programma bestaat uit vier semesters van ieder vijf maanden. Elk semester bestaat 
uit academische inhoud (de vakken), business projecten (bijvoorbeeld het afstuderen), 
en competenties (vaardigheden). Het schema hiernaast laat de concrete invulling per 
semester zien. 

 PROGRAMMA-OVERZICHT 

Semester 4

Internal
 Control & Accounting 
Information Systems

(ICAIS)
-

Management
Accounting &

Control

Internal 
Control & Accounting 
Information Systems

(ICAIS)
-

Strategisch 
Management

-
Finance &
Treasury

Financial 
Accounting 

& Reporting/ 
Financial Auditing

-
Informatie- 

management
-

Logistiek 
Management

Financial 
Accounting 

& Reporting/ 
Financial Auditing

-
Belastingrecht

-
Ondernemingsrecht

Semester 1

Business Research
Methods

-
Voorbereiding 

landelijk examen en 
theorie ICAIS

Semester 3

Afstudeer
begeleiding

-
Financial Accounting 

& Control 
Twee papers & 

presentaties

Semester 2

Afstudeer
begeleiding

-
Financial Accounting 

& Control 
-

Papers & presentaties
-

Paper Logistiek
Management

-
Presentatie 

en verdediging
Masterthesis

Business Research
Methods

-
Voorbereiding 

mondeling ICAIS
-

Onderzoekspaper

ACADEMIC CONTENT (A)

BUSINESS PROJECTS (B) 

CONTROLLERSHIP MET IMPACT

COMPETENTIES (C) 
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De vakken

Het eerste semester start met de vakken 
Internal Control Accounting Information 
Systems (ICAIS) en Management 

Accounting & Control. Competenties 
die aan bod komen zijn vooral ethische 
dilemma’s en hoe hier mee om te gaan. 

Semester 1

In het tweede semester gaan we verder 
met het vak ICAIS en komen de vakken 
Strategisch Management en Finance 
& Treasury aan de orde. Als business 
project wordt hier de ICAIS van de eigen 
organisatie geanalyseerd en wordt een 

voorstel voor het afstudeeronderzoek 
gepresenteerd. Daarnaast gaan we aan 
de slag met het efficiënt en effectief 
verrichten van organisatieonderzoek. 
(Business Research Methods).

De laatste twee semesters kennen 
een soortgelijke opbouw. We werken 
aan de vakken Financial Accounting & 
Reporting, Informatiemanagement, 
Logistiek Management, Belastingrecht 
en Ondernemingsrecht. Daarnaast 
starten we met de afstudeerbegeleiding. 
Via regelmatige bijeenkomsten in kleine 
groepen met begeleiding, werk je aan 

je eigen onderzoeksopzet, metingen, 
interviewtechnieken, steekproeven, 
dataverzameling en -verwerking en 
rapportage. Het doel is een werkstuk 
dat praktisch relevant is, en voldoet 
aan wetenschappelijke eisen. Dit is de 
Masterthesis waarmee je de opleiding 
binnen twee jaar afrondt. Tot slot is er 
aandacht voor presentatietechnieken.

Semester 3 en 4

Semester 2
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ALUMNA
“Door het Register Controller-
programma ben ik steeds meer naar het 
grotere plaatje van finance gaan kijken. 
Controlling gaat voor mij nu verder dan 
het leveren van financiële informatie 
alleen. Zo neem ik nu in mijn werk 
bijvoorbeeld ook de invloed en kwaliteit 
van processen en systemen mee. De 
impact van mijn werk is hierdoor groter 
geworden.”

  Helen Tulner-Vonk RC  
  TIAS alumna en winnaar van de 
  Landelijke VRC scriptieprijs 2017 

De wijze van examinering (toetsvorm) 
hangt af van de leerdoelen van het vak. 
Er worden daarom veel verschillende 
toetsvormen ingezet, variërend van 

(individuele) schriftelijke en mondelinge 
tentamens, werkstukken, participatie in 
de groep, presentaties, en verdedigingen. 
Aanwezigheid is verplicht.  

Examinering
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TIAS School for Business and Society
Een duurzame toekomst voor het 
bedrijfsleven en de maatschappij is onze 
drijfveer. Daarom richten wij ons op het 
ontwikkelen van mensen en organisaties 
die hun verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen handelen en voor hun 
omgeving. 
Bijdragen aan de transitie naar business 
with a purpose is jouw motivatie. Studeer 
bij TIAS en zet je nieuwe kennis en 
vaardigheden in om het verschil te maken 
in business and society.

Dynamisch alumninetwerk
Volg je een opleiding bij TIAS, dan heb 
je er in één keer ruim 15.000 contacten 
in binnen- en buitenland bij. Zo groot is 
ons netwerk van oud-deelnemers. Het 
vergroot letterlijk je wereld én je kijk op 
de wereld.

 

Over TIAS

"Ik vind het belangrijk dat je een juist 
beeld over TIAS en de opleiding hebt. Je 
kunt tijdens het hele oriëntatieproces bij 
mij terecht zodat je een weloverwogen 
beslissing kunt nemen. We bespreken 
hoe de opleiding aansluit bij jouw 
persoonlijke ambities en leerdoelen. 
Ik ben er voor praktische vragen maar 
ook voor advies over financiering van de 
opleiding.”

Emily Franken
e.franken@tias.edu  
+31 13 466 86 02
+31 6 21 83 67 27  

 DE PROGRAMMA-ADVISEUR  

• TIAS heeft topposities in gezaghebbende rankings, zoals Financial Times 

en The Economist 

• TIAS masteropleidingen behoren tot de beste in Nederland volgens De 

Keuzegids Masters, De Beste Studies Elsevier, De Nationale Studenten 

Enquête

• TIAS-alumni wonnen 5 maal de landelijke scriptieprijs van de Vereniging 

van Registercontrollers VRC

Toelatingseisen
• universitaire opleiding (bij voorkeur 

Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde)
• minimaal 2 jaar werkzaam in een 

financieel-administratieve functie
• afgeronde vakken in vooropleiding:
 Management Accounting, Financial  
 Accounting, Ondernemingsfinanciering,  
 Bestuurlijke Informatievoorziening/ 
 Administratieve Organisatie,   
 Voortgezet Boekhouden, Management  
 en Organisatie, Marketing,   
 Belastingrecht en Ondernemingsrecht

Tijdens een intakegesprek kijken we 
of er sprake is van deficiënties in de 
vooropleiding en hoe en wanneer je deze 
kunt wegwerken. Toelating met een 
post-hbo controllersopleiding of een 
RA-opleiding is - onder voorwaarden 
- mogelijk.

 

mailto:e.franken%40tias.edu?subject=
tel:+31 13 466 86 02
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C A M P U S  T I L B U R G
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

C A M P U S  U T R E C H T
Kroonstraat 50, 3511 RC Utrecht

013 466 86 00
www.tias.edu

tel:+31134668600
http://www.tias.edu
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