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I. Doel Module 

 

In de afgelopen decennia is het belang van stakeholderinterest toegenomen en gedeeltelijk 
verplaatst van shareholders interest naar stakeholderinterest.  
In deze module  staat centraal het belang van het geven van een getrouw beeld over de 
activiteiten  en financiële status van de organisatie aan de stakeholders.  

 

 

 
2. Leeruitkomst 

 
1) Herkennen van operationele risico’s die van invloed zijn op de informatievoorziening en de 

bedrijfsprocessen rekening houdend  met regelegeving. 
2) Adviseren over de inrichting van de informatievoorziening en bedrijfsprocessen gericht op 

het managen van de risico’s in een organisatie 
      
              Bij de toetsing deze cursus worden de volgende beroepsvormende aspecten uit het heo-
profiel beoordeeld: 

• onderzoekend vermogen; 

Finance professionals kunnen praktijkvraagstukken in organisaties op basis van een kritische 
analyse vertalen in een concrete kennisbehoefte en deze beantwoorden met praktische, haalbare 
adviezen of ontwerpen( bv product, proces, model) gericht op besluitvorming die leidt tot een 
verbetering of vernieuwing van praktijksituaties. 
 
De finance professional bereikt dit zelfstandig door systematisch gebruik te maken van de best  
beschikbare informatie, deze kritisch te wegen op bruikbaarheid en relevantie op basis daarvan 
advies uit te brengen en/ontwerpen te maken 
 
Hij of zij doet op transparante wijze met een kritisch oog op betrouwbaarheid en relevantie van 
deze informatie en conform de eregels voor het uitvoeren van praktijkonderzoek.  

  



 

   

 

• professioneel vakmanschap:  

Finance professionals zijn adviesvaardig. Dat betekent onder andere dat ze 
communicatiefvaardig in woord/en geschrift zijn, ook in internationale context. Finance 
professionals zijn wendbaar doordat ze kunnen refelecteren op hun eigen handelen en het eigen 
leerproces en naar aanleiding daarvan hun handelen kunnen aanpassen. Ze zijn omgevings- en 
organisatiesensitief. 
 
Daarnaast zijn ze sociaal vaardig, denk heirbij aan effectief samenwerken door het aangaan van 
interpersoonlijke relaties in afwisselende  en multiculturele werkomgevingen. Finance 
professionals zijn ondernemend, initiatiefrijk, resultaatgericht en werken accuraat, 
gestructureerd en planmatig. Ze maken duidelijke afspraken, komen deze na en spreken anderen 
er op aan. 
 
 

• verantwoord handelen: 

Finance professionals handelen zorgvuldig. Ze zorgen ervoor dat het management van een 
organistaie op een tijdige en adequate wijze wordt geinformeerd. Ze zijn zich bewust van de 
maatschappelijke context waarbinne ze hun financiële functie uitoefenen en houden hun rug 
recht als het gaat om ethische dilemma’s die een rol kunnen spelen bij het oplossen van 
financiële vraagstukken 
 

  



 

   

 

II. Programma   

 

Plan 
1. Modulebeschrijving 
2. Leerovereenkomst 
3. Rubrics 
4 .Storyboard met planning 
5. Beoordelingsformulier 

 

Do 
6.    Uitvoering van de lessen 
7.  Opstellen en vastleggen 
onderwijsovereenkomsten 
8.  Feedbackmoment 1 
opstellen Onderzoeksopzet 
9.  Feedbackmoment  2 
Bespreking analyse 
10. Feedbackmoment 3 
Quickscan 
11 .Kalibratie 
12. Uploaden Portfolio 
13. Assesment 
14.  Periodemeter invullen 
 

    

Check 
15 Analyse Periodemeter  
16 Verbeterplan opstellen 

 

Act 
17 Implementatie 
verbeterplan en uitvoering 

 

 

 

Wat je aan het einde van een module geleerd moet hebben, staat vast (leeruitkomst). Hoe je je 
opdrachten invult, bepaal je zelf in overleg met je werkgever en docent. Het belangrijkste is dat je 
praktijkproblemen oplost die voor jou en je werkgever relevant zijn. Jouw organisatie fungeert als 
opdrachtgever voor jouw ‘leeractiviteiten op de werkvloer’. Dit betekent dat je in overleg met jouw 
opdrachtgever, voordat je aan jouw onderzoek begint, een antwoord geeft op de volgende vragen: 



 

   

• Wat wordt de organisatie beter van de activiteiten die de student gedurende dit half jaar 

uitvoert (business outcome)?  

• Welke voor de organisatie belangrijke stakeholders hebben hier voordeel van? Waarom 

worden ze gelukkiger? 

• Het onderzoek is een succes als er een optimalisatie van het proces heeft plaatsgevonden 

 
Onderzoeksopzet: 

Aan het einde van periode 3 (deadline  2 april 2019) lever je een onderzoeksopzet in die de volgende 
elementen bevat: 
- Probleemanalyse 
- Hoofdvraag en deelvragen 
- Theoretisch kader 
- Onderzoeksaanpak 
 
Op inhoudelijk niveau werk je onder meer aan de volgende beroepsproducten: 

- een inventarisatie van de risico’s die je onderneming loopt op basis van jouw analyse van de 

jaarrekening (intern en extern); 

- het in kaart brengen van het waardenkringloopproces en de controleverbanden; 

- Een beschrijving van één van de primaire processen van jullie core-business; 

- Een strength- en weaknessanalyse van het primaire proces (dus gedeeltelijke SWOT);  

- Aanbevelingen ter verbetering van de administratieve procedures van het gekozen primaire proces; 

- Een stakeholdersanalyse op basis van de aangeboden theorie en fieldresearch;  

- Aanbevelingen om het beeld te verbeteren dat de stakeholders hebben van jouw onderneming op 

basis van de jaarrekening;. 

- Aaanbevelingen op het gebied van administratieve organisatie; 

- Aanbevelingen op het gebied van governance.  

 

  



 

   

III. WERKWIJZE FEEDBACK EN ONDERSTEUNING  

 
1. Leerovereenkomst 

       Wat is een onderwijsovereenkomst? 
In de onderwijsovereenkomst komt te staan hoe het opleidingstraject eruit ziet dat met jou 
als student is afgesproken, voor de duur van de periode waarop de onderwijsovereenkomst 
betrekking heeft. Dit zal per semester zijn. 
Concreet wordt beschreven welke leeruitkomsten de student gaat realiseren, 
welke  leeractiviteiten daarvoor worden uitgevoerd, of en hoe de eigen of stage werkplek 
daarbij wordt benut, aan welk onderwijsaanbod de student deelneemt, hoe de begeleiding 
plaatsvindt en op welke wijze de realisatie van de beoogde leeruitkomsten wordt 
beoordeeld. 

  
Hoe komt de onderwijsovereenkomst tot stand? 

Stap 1 Maak kennis met de leeruitkomst van de cursus 
Deze staat in de Cursushandleiding 
De leeruitkomst is ook beschreven in de Hogeschoolgids 
Bekijk welke indicatoren bij deze leeruitkomst horen 
 
Stap 2 Maak kennis met de rubric en het beoordelingsformulier voor de cursus  
Begrijp je alle onderdelen, vraag verduidelijking als je zaken niet helder vindt 
Het beoordelingsformulier en de rubric vind je in de bijlage van de Cursushandleiding 
 
Stap 3 Bedenk voor jezelf met welke leeractiviteiten jij de leeruitkomst bereikt 
Volg je het onderwijs zoals we aanbieden helemaal? 
Volg je het onderwijs dat wij aanbieden gedeeltelijk, en welke delen dan? 
Heb je de leeruitkomst al bereikt en kun je dat laten zien? 
Bedenk welke ondersteuning je nodig hebt 

  
Het belangrijkste onderdeel van het opstellen van de onderwijsovereenkomst is het 
bedenken wat jij wilt bereiken in deze cursus en hoe je dat wilt bereiken. Hiervoor heb je 
hulp van je docent. Om het gesprek in goede banen te leiden hebben we een sjabloon 
opgesteld. Hier beschrijf je de informatie die je nodig hebt voor je onderwijsovereenkomst. 
 
De delen zijn als volgt: 
persoonlijke gegevens 
werkgever en functie 
cursus en docent 
leeruitkomst zoals in de cursus staat 
leeractiviteiten (volg je de cursus, volg je onderdelen van de cursus, ga je alternatieve 
leeractiviteiten volgen of doen, of ga je rechtstreeks voor je assessment) 
benutting van je werkplek (afstemming met je opdrachtgever is noodzakelijk) 
begeleiding vanuit de HRBS Career Academy 
afspraken over beoordeling van je leerresultaat 
 
Deze zaken zet je voor jezelf op een rij. Je hebt hierover discussie met je medestudenten en 
je opdrachtgever. Vervolgens overleg je met de docent en teken je beiden de overeenkomst 
als deze naar tevredenheid van beide partijen is opgesteld. Mocht je het verschil in 
inzicht hebben en houden met je docent, dan kun je een afspraak maken met de 
Onderwijsmanager. 

  



 

   

Mocht er onverhoopt iets niet volgens planning gaan privé, op je werk of op school, dan 
kunnen we in overleg je onderwijsovereenkomst openbreken. In het blok "afspraken over je 
beoordeling" kun je een nieuwe deadline dan de geplande deadline afspreken. Ook kun je in 
het blok "begeleiding vanuit de HRBS CA" om extra feedbackmomenten vragen. 
 

Dag Programma periode 3 
 
13.00-15.00 werkgroep van de week behandeld uitwerkingen 
15.00-16.30 Werkgroepen 
16.30-18.00 Pauze eten  
18.00-20.00 Hoorcollege theorie  
 
 
FEEDBACK 
Er zijn drie feedback momenten: 
 
Feedbackmoment 1: onderzoeksopzet 
Feedbackmoment 2: Analyse 
Feedbackmoent 3 Quicks scan 
 

De data van de feedbckmomenten staan in de planning 
 
 
 
 

 
Jullie krijgen binnen deze module de onderstaande studieonderdelen aangeboden: Financieel 
Management, Casus SS Rotterdam, Financieel Management in Excel, Ethiek & Governance, 
Onderzoek, docentfeedback en peer reviews.  
we 
 
 
3. Literatuur en andere bronnen (online ondersteuning, web verwijzingen, etc.) 
Drs. G. Krijgsheld – Ploegman, J.P.G.A. Straver (2013) De beginselen van de financiële administratie, 
tweede editie; Noordhoff Uitgevers; ISBN: 978-90-01-82065-7 
 
Dr. Th. A. van Beek (2009) Praktijkgericht financieel management, tweede editie; Noordhoff 
Uitgevers; ISBN: 978-90-01-77090-7 
 
Ewald van Balen (2010) Brugboek bedrijfseconomie; Academicservice; ISBN:978-90+395-2609-5 
(theorieboek) en ISBN: 978-90-395-2610-1 (opgavenboek) 
 

Nel Verhoeven (2016) Wat is onderzoek?, 5e editie; Boom; ISBN 978-94-6236-363-2 
Vlootman, H. (2012) Excelleren, eerste editie; Noordhoff Uitgevers; ISBN 978-90-01-81125-9 
Mark Bevir (2012) Governance A very short introduction; Oxford university press; ISBN 978-0-19-
960641-2 

 
4. Fraude en plagiaat 
Fraude is als de student voor, tijdens, of na het assessment de beoordeling van de 
managementrapportage probeert inhoudelijk op onrechtmatige wijze te beïnvloeden. Onder fraude 
wordt eveneens verstaan als de student een andere student in de gelegenheid stelt onderdelen van 
zijn of haar werk over te nemen.  



 

   

 

De ingeleverde uitwerkingen van de opdrachten kunnen worden gescand op plagiaat.  
Onder plagiaat verstaat het instituut: het letterlijk overnemen van teksten zonder correcte bronvermelding. 
 
Bij constatering van fraude en/of plagiaat wordt de Examencommissie HR BS direct geïnformeerd met het 
verzoek tot het nemen van een maatregel. Na een hoorzitting legt de Examencommissie HR BS een maatregel 
op die bindend is. 
 
Voor de juistheid wordt verwezen naar artikel 9.5 van de Hogeschoolgids van het instituut HR BS. 
 

  



 

   

 

 

IV. BEOORDELING 

 
1. De beoordelingsprocedure. 
Of je voldaan hebt aan de leeruitkomst wordt getoetst in een assessment. Onderdeel van dit 
assessment is dat je een managementrapportage inlevert, die voldoet aan de opdrachtspecificaties 
c.q. beoordelingscriteria van de business-outcome. Rapportage die duidelijk onvoldoende is, wordt 
teruggegeven ter verbetering. Hierdoor kun je pas opgeroepen worden voor het assessment in de 
herkansingsronde. 
Eisen voor het rapport: 

- volledige beantwoording van alle deelvragen; 

- duidelijke bijlagen, waardoor je berekeningen traceerbaar zijn;   

- Voldoende beoordeling van de bedrijfsbegeleider.  

Assessment 
Tijdens het assessment wordt een gesprek met je gevoerd over:  

- de verrichte werkzaamheden;  

- de methodologische keuzes die je hebt gemaakt; 

- de mate waarin je jouw keuzes kunt verantwoorden;  

- de wijze waarop je de door jou gekozen methoden hebt toegepast;  

- de resultaten die jouw activiteiten voor jouw werkgever of stageorganisatie hebben 

opgeleverd;  

- wat je tijdens de opdracht geleerd hebt over de vraag die centraal stond: welke inzichten 

heb je verworven?  

 
2a. Beoordelingscriteria/ Leerdoelen behorend bij de leeruitkomst 
De leeruitkomst is: “Het (financieel) onderzoeken, analyseren, beoordelen en rapporteren van 
kasstromen, opbrengsten en kosten, bezittingen en schulden voor de verantwoordelijken in de 
organisatie en voor de stakeholders van de organisatie.” 
Je toont aan dat je deze leeruitkomst beheerst door middel van onderstaande leerdoelen: 
 
Onderzoeken, analyseren, beoordelen en rapporteren: 

• Je ontwerpt een financieel onderzoek met als leidraad de theorie van Verhoeven. 
• Je voert het onderzoek uit met een jaarverslag uit je eigen organisatie of een 

stageorganisatie.  
• Je bent in staat om een jaarverslag te interpreteren en te analyseren door gebruik te maken 

van de opdrachtspecificaties van de leeruitkomst.  
• Je kunt de jaarverslaganalyse integratief opnemen in je onderzoeksontwerp. 
• Je werkt het onderzoek verder uit tot een managementrapportage.  

 
 

  



 

   

2b. Algemene beroepsvaardigheden (HEO-profiel) 
Onderzoekend vermogen: 

• Je bent in staat om een goede onderzoeksvraag te formuleren voor de eindopdracht. 
• Bij het onderzoeken van jouw onderzoeksvraag werk je systematisch en methodisch 

(volgens Verhoeven), waarbij je een kritische houding laat zien ten opzichte van de 
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en relevantie van de financiële feiten/ gegevens.  

• Je beargumenteert jouw keuzes.   
 
Professioneel vakmanschap: 

• Je werkt samen met anderen over de grenzen van jouw eigen vakgebied, jouw organisatie of 
afdeling heen om bij te dragen aan een professionele financieel beleid in jouw organisatie. 

• Je bent in staat door spiegeling en zelfontwikkeling te reflecteren op jouw eigen handelen, 
met als doel om de effectiviteit en/of efficiency van jouw eigen handelen te verbeteren. 

 
Verantwoord handelen: 

• Je signaleert gevoelige punten met betrekking tot Corporate Governance en past jouw 
gedrag en/of jouw adviezen hierop aan. 
 

Communicatieve vaardigheden: 
• Je bent in staat om te luisteren naar anderen en door te vragen en feedback te vragen over 

de mate waarop jij de ander begrepen hebt.  
• Je kunt ideeën, meningen, standpunten en besluiten begrijpelijk mondeling verwoorden en 

afstemmen op de toehoorder.  
• Je kunt deze in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen en afstemmen op de lezer.  

 
Op inhoudelijk niveau wordt beoordeeld of de gevraagde beroepsproducten (zie onder 2) aanwezig 
zijn en of de beroepsproducten correct zijn uitgewerkt.  Je toont aan de relevante kennis te bezitten 
door deze toe te passen in de gevraagde beroepsproducten, waarbij je beheersing aantoont van de 
gevraagde concepten en modellen en een correct beroepsproduct (= de managementrapportage) 
oplevert waarin aannames en waarnemingen worden onderbouwd en waarin gemaakte keuzes 
worden verantwoord. 
 
De docenten beoordelen uiteindelijk of je: 

• een zinvol resultaat hebt bereikt: heeft het financiële onderzoek nieuwswaarde opgeleverd? 

Zijn jouw bevindingen en implementatieadvies van dien aard dat de organisatie het binnen 

afzienbare tijd beter kan doen?; 

• de opdrachtspecificaties met betrekking tot de leeruitkomst volledig, juist en op een 

verantwoorde wijze hebt uitgevoerd; 

• professioneel hebt gewerkt: heb je consistent het onderzoeksontwerp gevolgd gedurende het 

onderzoek? Heb je de door jou gebruikte (berekening) methodes verantwoord en heb je ze 

correct toegepast? Zijn de ‘beroepsproducten’ die je hebt opgeleverd (rapportages en/of 

video’s en/of Excel sheets en/of presentaties) zinvol en logisch? Stellen deze 

‘beroepsproducten’ de docenten in staat om een oordeel uit te spreken over jouw 

professionele handelen?  

• voldoende algemene beroepsvaardigheden laat zien, zoals: 

• helder en ‘aanwezig’ presenteren  

• jouw werkwijze verantwoorden en erop reflecteren 

 



 

   

 


