
UMIO FINANCE & CONTROL ACADEMY

Voorlichtingsbijeenkomst







OBK: onderwijsbijeenkomst werken in kleine groepen



1. Welkom en introductie UM / UMIO

2. Opleiding Bedrijfskunde

3. Opleiding Business Control

4. Leergang Data Analytics & New Technologies

5. Opleiding Registercontroller (EMFC) / Internationale (iEMFC)

6. Leergang Governance, Risk & Compliance

7. MURA/IEMA

8. Vragenrondje

9. Afsluiting

Programma 



• 20 donderdagmiddag/avond combinaties

• OBK: Start 16 februari 2023 en OBC: en 9 februari 2023

• Daarop volgende instroommomenten in mei 2023 en september 2023

• Kosten €4995

• 2 papers ter afsluiting

• Ongeveer 3 uur voorbereiding in tussenliggende week

• Universitair niveau

• Thema: OBK en OBC

Opleiding Bedrijfskunde (NED)

Opleiding Business Control (NED)



Opleiding Bedrijfskunde (NED)



Opleiding Business Control (NED)



• (Fin)tech & Business Control
• Cloud Computing
• Robotic Process Automation
• Process Mining
• Data-analyse en data visualisaties
• Business Intelligence/Power BI
• Blockchain(s)/Distributed Ledger Technologies
• Data Science: Machine Learning and decision trees
• Privacy/GDPR/Security

Voorjaar 2023: 20 april, 4 en 18 mei, 1,15,29 juni en 13 juli

Leergang Data Analytics (NED)

Najaar 2023:   start september 2023: data nog niet bekend



• (Fin)tech & Business Control: Rob Jacobs

• Process Mining: Rob van de Coevering, Zuiverict

• Blockchains & Distributed Ledger Technologie: Yanick Dols

• Business Intelligence & Power BI: Rob Maessen

• Robotic Process Automation: Peter Heesakkers

• Data Analytics & Data Visualisatie: David de Jong

• Data Analytics, data design, machine learning & decision trees: Etienne Fouarge

• Cyber Security/GDPR: Ad Krikke

Leergang Data Analytics: docenten



Opleiding tot Registercontroller
(Nederlandstalig)

• RC gestart in 1989 

• 2 jarig programma

• Onderwijs op vrijdag

• MSc-titel bij afstuderen sinds

2005 (EMFC)

• Inmiddels ruim 500 

afgestudeerden

• Titulatuur: MSc in Finance and 

Control (Executive) en RC

• Kleinschalig

• Interactief

• Aandacht voor theorie en praktijk

• Aandacht voor leadership

• Networking

• Informeel



Programma jaar 1



Programma jaar 2



Startdata en doorlooptijd

• Onderwijsbijeenkomsten: vrijdag 09.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur 

• Ongeveer 80 vrijdagen in 22 maanden

• Vroege aanvang thesis

• Start 13 januari 2023     => diploma-uitreiking december 2024 / juni 2025



Personal impact: Leadership for Financials

• 21ste century skills

• Verandermanagement

• Beïnvloedingsstrategieën

• Onderhandelingsvaardigheden

• Team dynamiek en samenstelling

• Cultuur en conflictmanagement

• Samenwerken in teams

• Creativiteit en out-of-the-box denken

• Presentatie technieken



Vakcoördinatoren van de opleiding

• Prof.dr. S. Kleimeier (Financial Management) 

• Prof.dr. A. van Riel (Strategic Management)

• Prof.dr. F. Moers (Research in Finance & Control)

• Mr. dr. M. Zahri (UM, Tax Management)

• Prof. L. Keuleneer MBA (KPMG, Treasury & Risk Management)

• Prof.dr. R. Meuwissen RA (UM, Internal Control & AIS)

• Prof.dr. F. Roodhooft (KUL, Strategic Management Accounting)

• Prof.dr. P. Sampers RA (UM, Financial Accounting^& Reporting)

• Drs. R. Jacobs RA RC (Data Analytics & New Technologies)

• Dr. R. Wolff (Business Law & Governance)

• Prof.dr. H.F.D. Hassink RA (Auditing & Due Diligence, Leadership 

for Financials en Thesis coordination)



international Executive Master of 
Finance and Control, iEMFC (English)

• Launch in 1996 

• EMFC from 2005 onwards

• Almost 300 alumni

• Title: MSc in Finance and Control (Executive) and RC



• Top talents as students of leading companies and other 

organizations

• Training future CFO’s

• Strategic orientation in every course to better prepare students 

for executive positions

• Additional opportunity to take CIMA exams with limited additional 

study (for CIMA exam training a lot of exemptions)

Aim of the programme



• Strategic and conceptual approach

• Learn from each other: highly interactive pedagogy (cases, discussions, 

presentations)

• Personal attention from faculty, management and Program Office

• Joint dinners with keynote speakers

• At least one company visit each seminar

• Expert speakers (from the business)

• Seminars scheduled in relatively quiet periods for finance and control managers

• Good balance work-study due to six two-week seminars

• No matter where students reside or move to during the iEMFC program

• Classes at Fudan University (Shanghai, China) and Suffolk University (Boston, 

USA)

Design of the programme





iEMFC international faculty

• Belgium

• The Netherlands

• Germany

• Portugal

• China

• US

• Austria

iEMFC student diversity

• Currently different 21 nationalities in year 1 and 2



Leergang Governance, Risk & Comliance
Van trust me naar show mee: compliance 



Doelstelling van de Leergang

• Governance, Risk en Compliance grote uitdaging voor veel
organisaties: banking, zorg, onderwijs, overheid

• Doelstelling is niet om de superspecialist / compliance officer op te
leiden

• Allround deskundige

• Peer-to-peer learning



Onderwerpen Leergang

• Administratieve Organisatie
• Informatievoorziening
• IT Controls
• Fraude
• Risk management (ERM)
• Risk assessments
• Governance codes
• Compliance theorieën
• Risk Control Frameworks
• Audits t.b.v. compliance vraagstukken
• Business Ethics Frameworks
• Informatie frameworks voor RvC’s / RvT’s
• Reflectie op de rol van de compliance officer



Opzet van de Leergang

Voorbereiding op de bijeenkomst:

• Leeswerk ter voorbereiding (beperkt v.w.b. tijd)

• Nadenken over eigen ervaringen met het 
onderwerp

• Voorbereiding eigen casus

Tijdens de bijeenkomst:

• Korte inleiding van de docent

• Bespreking elkaars casuïstiek in kleine groepjes

• Bespreking belangrijkste inzichten

• Wrap-up door docent. Bespreking nieuw verworven
inzichten.



Opzet van de Leergang

Voorbereiding op de bijeenkomst:

• Leeswerk ter voorbereiding (beperkt v.w.b. tijd)

• Nadenken over eigen ervaringen met het 
onderwerp

• Voorbereiding eigen casus

Tijdens de bijeenkomst:

• Korte inleiding van de docent

• Bespreking elkaars casuïstiek in kleine groepjes

• Bespreking belangrijkste inzichten

• Wrap-up door docent. Bespreking nieuw
verworven inzichten.



Praktische aspecten van de Leergang

• 12 donderdagmiddag en -avondcombinaties om de week 

• 14.00-21.00 uur

• Periode februari -juni 2023

• 80 PE-uren

• Kosten: € 2995, geen btw, geen bijkomende kosten

• Beperkt aantal plaatsen

• Certificaat bij afronding

• Docenten: Universiteit Maastricht

• Locatie: Universiteit Maastricht, binnenstad

• Inschrijvingsformulier beschikbaar via 

lgrc-sbe@maastrichtuniversity.nl



Onderwijsopzet

Sessie van 3 uur:

• Inleiding docent; 45 min

• Inleiding: opdracht/case: 5 min

• Werken aan case in kleine groepen: 30 min

• Discussie: 25 min

• Inleiding: opdracht/case: 5 min

• Werken aan case in kleine groepen: 30 min

• Discussie: 25 min

• Wrap-up: 15 min



MURA/IEMA

• Opleiding tot Registeraccountant

• MURA: Nederladstalig op vrijdag in Maastricht

• IEMA: Engelstalig in blokken samen met de VU Amsterdam

• Theoretisch RA

• Doorlooptijd ongeveer 2 jaar



Programma overzicht

Programma Duur Dagen Prijsindicatie Titel bij afronding Start

Opl. Registercontroller (EMFC-NED) 24 mnd 40 vrijdagen € 15.000 + € 1.200 MSc en RC jan.23

International Opl. tot RC (iEMFC-ENG) 24 mnd 6 blokken van 2 weken € 30.500 MSc en RC maart.23

Opleiding Business Control (NED) 12 mnd 20 donderdagen van 14 tot 21 uur € 4.995 + € 300 Universitair diploma non-degree Febr.23,  mei.23, sept.23

Opleiding Bedrijfskunde (NED) 12 mnd 20 donderdagen van 14 tot 21 uur € 4.995 + € 300 Universitair diploma non-degree febr.23,  mei.23, sept.23

Leergang Data Analytics & NT (NED) 7 weken 7 avonden 18.30 - 21.20 uur € 995 Bewijs van deelname apr.23, sept.23

Leergang Governance, Risk & Compl. (NED) 6 mnd 15 vrijdagen € 2.995 Bewijs van deelname febr.23



In veel gevallen kunnen studiekosten (deels) gefinancierd worden. Er zijn 3 opties:

Organisatie/bedrijf
Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belastingdienst als zakelijke kosten

ZZP-er
Als je ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, mag je studiekosten aftrekken van je winst als 
het zakelijke kosten zijn.
(Regel: U moet de studiekosten maken in het belang van uw onderneming. De kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze
maakt om bestaande vakkennis uit te breiden. Als u de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten
niet aftrekbaar.)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

Particulier
Je kunt in aanmerking komen voor een opleidingsbudget vanuit de overheid van maximaal € 1.000, het 
zogenaamde STAP-budget.

https://www.umio.nl/stap/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stapbudget

STAP Budget

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
https://www.umio.nl/stap/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stapbudget


STAP Budget

Data aanvraagtijdvakken

2 januari voor startdata van februari tot eind mei
1 maart voor startdata van april tot eind juli
1 mei voor startdata van juni tot eind september
1 juli voor startdata van augustus tot eind november
1 september voor startdata van oktober tot eind januari
1 november voor startdata van december tot eind maart

Voorbeeld: voor start van een opleiding in februari zijn er 2 
aanvraagmomenten: 1 november en 2 januari



Uitgebreid aanbod met kennis- en 
netwerkactiviteiten



Volgende stappen

• 1 op 1 kennismakingsgesprek via zoom, teams of fysiek en/of

inventarisatie van de behoeften

• Proeverij (sfeer proeven tijdens opleiding)

• Rechtstreekse inschrijving via website



Professional Skills

Broad Business Understanding

Personal Impact

Peer-to-peer Learning

Case-based



OBC: diploma uitreiking 2022



OBC/OBK: diploma uitreiking 2022



OBK: onderwijsbijeenkomst presentatie deelnemer



EMFC: onderwijsdag



EMFC/iEMFC: diploma uitreiking



iEMFC: diploma uitreiking



EMFC: onderwijsdag



iEMFC: seminar Barcelona Spanje maart 2022



iEMFC: seminar juli 2022 Boston USA



iEMFC: seminar juli 2019 Fudan University Shanghai China



iEMFC: seminar juli 2019 Shanghai China



EMFC: golfclinic



iEMFC: diploma uitreiking








