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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Financiële management rapportage 
 

Het schrijven van rapporten en beleidsnota’s dient op gestructureerde en begrijpbare wijze te geschieden. 
Dit vraagt zowel kennis van het onderwerp als van het taalgebruik. Het schrijven van financiële rapporten 
wordt een stuk moeilijker omdat veel lezers vaak niet over cijfer-matig inzicht beschikken. Financiële 
rapporten moeten op een leesbare en begrijpelijke manier voor alle belanghebbenden worden geschreven 
en gepresenteerd. Hierbij denken wij aan de directie, accountants , verschaffers van krediet en de 
belastingdienst. 
 

Doelstelling en doelgroep 
De opleiding is bedoeld  voor iedereen die zich bezighoudt met het schrijven van financiële rapporten 
binnen een organisatie. 
Doelgroepen zijn bijvoorbeeld administrateurs die belast zijn met het opstellen van de jaarrekening; zij die 
belast zijn met de verslaggeving van de interne controle, medewerkers van accountantskantoren. 
 

Programma (MBO+) 
De cursist wordt getraind in het schrijven van rapportages: 
- naar aanleiding van teksten bij budgetoverzichten; analyses van budgetverschillen etc. 
- bij begrotingen (onderbouwingen, toelichtingen). 
- bij jaarrekeningen(tekstuele gedeelten van de jaarrekening,bijdrage aan jaarverslag, toelichting, 

analyses en toelichtingen t.b.v. derden) 
- over beleidsvoorstellen; formuleren en beoordelen van investeringsvoorstellen. 
- over meerjarenplannen en over ondernemingsplannen. 

 

Examen 
Het programma is gericht op het examen ‘Financiële management rapportage’ van de Nederlandse 
management stichting (NEMAS). De cursist kan kiezen voor het Associatie examen en of het IMKB 
examen. Om te slagen dient zowel de inhoud als de taalkundige vorm correct te zijn. 
Geslaagden ontvangen het diploma ‘Financiële management rapportage’. 
 

Toelatingseis : MBA certificaat of IMEAO diploma AE/BE stream. Bedrijfseconomische kennis en   
  vaardigheid op MBA niveau evenals van journaalposten. 
 

Cursusduur : 5 maanden (1x per week) – op de [dag] van 18:00 – 21:00 uur 
Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en thuisstudie) 

 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 3500 (inclusief lesmateriaal)  
  In termijnen (5 x SRD 700) 
 
  Instituut examen SRD 150 (IMKB diploma) 
  Associatie examen ± Euro 145 (Associatie diploma)  
  Het examenbedrag voor het Associatie examen dient op de rekening van het 
  Examenbureau MinOWC te worden gestort DSB. – 04.43.166 
 

Aanvang : (datum) | Tijd: 18:00 uur 
Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


