
Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Masterclass 
Internal Control & 
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Information 
Systems (ICAIS)

bereik meer

Inleiding
De Masterclass Internal Control & Accounting Information 
Systems vormt een brug tussen informatievoorziening, het 
beheersen van de organisatie en de uiteindelijke (financiële) 
resultaten van de organisatie. Goede Internal Control & 
Accounting Information Systems draagt bij aan het realiseren van 
organisatiedoelstellingen.

Interne beheersing staat doorlopend sterk in de belangstelling. Het 
vakgebied is continu in ontwikkeling en al lang niet meer alleen 
relevant voor accountants, maar met name ook bestemd voor 
controllers en voor het management van organisaties. Dit is het 
gevolg van nadruk op transparant ondernemingsbestuur en de 
betrouwbare verantwoording door bestuurders als gevolg van de 
boekhoudschandalen van de laatste jaren. De gedachte is dat 
een goede interne beheersing betrouwbare informatie oplevert en 
daardoor kan bijdragen aan enerzijds de efficiëntie en effectiviteit 
van de organisatie en anderzijds aan betrouwbare rapportages 
over de prestaties van organisaties. Interne beheersing heeft niet 
alleen betrekking op IT-systemen, maar ook op normen, waarden 
en procedures binnen ondernemingen.
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Iets voor jou?
Je bent business controller of hebt de ambitie om een functie als 
business controller te gaan bekleden. Je bent al werkzaam in een 
vergelijkbare functie, bijvoorbeeld als assistent controller,
kredietanalist, business analist of je bent een accountant die de 
overstap wil maken naar een corporate omgeving. Je wilt jouw 
invloed en impact vergroten aan de hand van inhoudelijke
vakkennis. Je hebt reeds een afgeronde bacheloropleiding in 
bedrijfskundige of bedrijfseconomische richting en minimaal 3 
jaar relevante werkervaring in een van de hierboven beschreven (of 
vergelijkbare) functies.

Programma
In de masterclass ICAIS leer je om systematisch naar de opzet, 
bestaan en werking van de interne beheersing te kijken. Anders 
gezegd, hoe krijgt en houdt een organisatie hier grip op en waar 
loopt zij risico’s? Dat vereist meedenken met en adviseren van de 
organisatie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je, als (aankomend) controller, 
in staat bent om de organisatie te helpen in het denkproces van 
het efficiënt en effectief maken van de organisatie. Dit begint 
met de strategie (missie, visie en doelstellingen), het creëren 
van randvoorwaarden met daaropvolgend het inrichten van 
processen en het beschrijven van de benodigde informatie. Ook 
het analyseren van mogelijke risico’s en daarop weer controles 
bedenken om die potentiele risico’s op tijd te signaleren en te 
beperken zijn onderdeel van ICAIS.

De Masterclass ICAIS is ingedeeld op basis van de volgende 4 
thema’s: 

+ Introductie ICAIS
Organisaties zijn zowel producenten van informatie 
als consumenten van informatie, om uiteindelijk de 
organisatiedoelstellingen te kunnen behalen. Maar hoe weet je nu 
dat informatie betrouwbaar is, zodat er op gestuurd kan worden? 
Hier komt Internal Control & Accounting Information Systems 
(ICAIS) in beeld, waarbij de controller een belangrijke rol speelt.

+  Processen en typologieën
In navolging van het eerste dagdeel gaan we verder met het 
beheersen van risico’s om zodoende betrouwbare informatie te 
verkrijgen. Dit betekent dat vanuit de opdrachten de inrichting van 
de (bedrijfs)processen van een organisatie worden besproken. 
Tevens is de naleving van relevante wet- en regelgeving, 
beleidsrichtlijnen en procedures van belang, waarbij de begrippen 
‘Compliance’ en ‘Corporate Governance’ geraakt worden.

+  IT
Informatie Technologie (IT) is niet meer weg te denken uit de 
hedendaagse onderneming. IT ondersteunt organisaties om 
efficiënter en effectiever hun bedrijfsprocessen uit te voeren, 
denk hierbij aan het verkoopsysteem dat het verkoopproces 
ondersteunt. IT geeft daarnaast ook kansen om de organisatie 
anders in te richten, denk bijvoorbeeld aan bol.com die artikelen 
verkoopt en een dag later bij jou thuis aflevert, maar die artikelen 
niet eens op voorraad heeft. Het toepassen van IT brengt dus 
kansen met zich mee. Echter, IT geeft ook risico’s, bijvoorbeeld 
de afhankelijkheid van de leverancier bij een Cloud- toepassing. 
Zowel de kansen als risico’s zullen in de masterclass worden 
belicht. 

+  Informatiebehoefte
We zien in de praktijk dat (assistent¬) controllers vaak een 
dagtaak hebben aan het samenstellen van de gewenste 
managementinformatie die vaak niet standaard door de 
(financiële) administratie kan worden opgeleverd. Dit betekent 
dat informatie wordt bewerkt, gecategoriseerd, samengevat 
of gecombineerd met niet-financiële informatie die uit andere 
bronnen dan de financiële administratie afkomstig is. Het is 
dus van belang om te weten welke managementinformatie 
een organisatie nodig heeft en welke kwaliteitseisen aan deze 
informatie worden gesteld. Vervolgens is het dan de vraag: Met 
welke interne beheersing kan deze managementinformatie 
worden geproduceerd door bij voorkeur een geautomatiseerd 
systeem?
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Werkvorm
De masterclasses van Avans+ zijn praktijkgericht. Je werkt per 
masterclass individueel en in leerteams aan een opdracht binnen 
jouw eigen context. De samenstelling van een leerteam bepaal je 
zelf. Gezamenlijk verdiepen jullie je theoretisch en praktijkgericht in 
het onderwerp ICAIS. Je leert door interactie met professionals uit 
andere disciplines, zoals finance, onderwijs en HR en uit diverse 
sectoren, zoals de zorg, de (commerciële) dienstverlening en de 
techniek. Je bouwt hiermee ook een breed netwerk op waar je in 
je verdere carrière profijt van hebt.

Per masterclass hebben we de lesvorm gekozen die het beste 
aansluit op de praktijk. We werken met een mix van activerende, 
praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. Op ons online learning 
platform vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je 
krijgt individueel feedback en bereikt samen met onze experts 
de gewenste verdieping. Je rondt de masterclass af met een 
integrale beroepsprestatie binnen jouw organisatie. Daarvoor 
richt je je binnen de eigen organisatie op een afdeling of proces 
met betrekking tot ICAIS. Je onderzoekt de huidige inrichting, de 
beheersing en de daarbij behorende informatiestromen van dit 
proces, analyseert de resultaten van je onderzoek en zet deze af 
tegen de theorie. Aan het einde presenteer je je bevindingen en 
advies in jouw organisatie en verwerk je dit in een adviesrapport.

Studiebelasting
De totale studiebelasting van de masterclass is gemiddeld 15 uur 
per week. Dit is inclusief de bijeenkomsten. Je werkt daarnaast 
zelfstandig en samen met je leerteam aan opdrachten, verwerkt 
activiteiten op het online platform en leest thuis of op je werk 
literatuur. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zoveel mogelijk 
kunt integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de 
prestaties die je levert binnen jouw organisatie.

Diploma
Na het afronden van de Masterclass ICAIS ontvang je het 
certificaat Internal Control & Accounting Information Systems. 
Met dit certificaat heb je meteen een masterclass uit de 
masteropleiding Master in Controlling behaald. Het is mogelijk om 
later nog een masterclass of de hele masteropleiding Master in 
Controlling te volgen. Je integrale beroepsprestatie blijft maximaal 
5 jaar geldig.

Resultaat
Je bent een goede sparringpartner voor het management van 
jouw organisatie en brengt jouw adviezen met overtuigingskracht 
en daadkracht. Als controller lever je een actieve en zichtbare 
bijdrage aan de continuïteit van jouw organisatie.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. Je 
vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.
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