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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

HBO Financial Management 
Er zijn functionarissen in bepaalde leidinggevende posities, die met financiële vraagstukken te maken 

krijgen in hun werk. Zelf hoeven zij niet het cijferwerk te doen, maar zij worden als manager wel 

verantwoordelijk gehouden voor de financiële resultaten van het bedrijf of afdeling. U zult altijd financiële 

aspecten moeten overwegen in uw beslissingen. Als manager dient u dan ook over voldoende financiële 

kennis te beschikken. In de opleiding “Financieel management“ doet u in korte tijd  kennis op van 

strategisch financieel management, welke direct van pas komt in uw dagelijks werk. Het geleerde is direct 

in de praktijk toe te passen. 

 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is bestemd voor ondernemers, managers, leidinggevenden en staffunctionarissen op 

beleidsniveau, die niet over voldoende financiële managementkennis beschikken. U leert welke financiële 

kennis noodzakelijk is voor het besturen en doelmatig functioneren van het bedrijf. Het gaat er om, om de 

financiële consequenties te kunnen overzien. De grondbeginselen van de bedrijfseconomie en de 

bedrijfsadministratie worden hiervoor opnieuw behandeld, maar dan wel direct gericht op de benodigde 

bedrijfsinformatie. Bij het examen is de “managementbril” belangrijker dan de inhoud van het financiële 

specialisme. 
 

Programma (HBO) 

 De fasen van het financieel managementproces; 
 De eisen en uitgangspunten van een volwaardig financieel management- systeem; 
 Strategisch financieel beleid; 
 Het vastleggen van de financiële planning in de vorm van een begroting; 
 Van begroten naar budgetteren; 
 Budgettering als instrument voor de leiding; 
 De administratieve en financiële organisatie; 
 De financiële controle, evaluatie en bijstelling.         
Aan geslaagden wordt het IMKB diploma ‘HBO Financieel Management’ uitgereikt. 
 

Examen 

Het schriftelijke examen duurt 3 uur:  

Het mondelinge examen duurt 30 minuten. Voor dit mondelinge examen dient de kandidaat voorafgaand 

een scriptie te schrijven. Deze scriptie wordt mede besproken tijdens het examen. Het schriftelijk deel gaat 

vooraf aan het mondeling deel. De kandidaat moet wel aan het schriftelijk deel hebben deelgenomen om 

aan het mondeling te kunnen meedoen. 
 

Toelatingseis : Middle management; Financial assistant; VWO, IMEAO. 
  Propedeuse ADEK of HBO-opleiding, IOL. 
  Werkervaring vereist op minstens beleids(voorbereidend) niveau.    
  Managementkennis op mbo niveau wordt aanbevolen. 
 

Cursusduur : 9 maanden (1 x per week) |…….   18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor thuisstudie en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 4500 (inclusief lesmateriaal)  
  In termijnen (9 x SRD 500) 

  Schriftelijk examen SRD 150 | Scriptie SRD 100 (IMKB Diploma)  
 

Aanvang 
 

: (datum) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 


