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Een leergang op academisch niveau voor financials
die aan de slag willen met internal auditing.
Het belang van internal auditing neemt
toe en staat op de agenda van raden van
bestuur en commissarissen. Dit blijkt
mede uit de aandacht die recent vanuit de
Nederlandse corporate governance code
hieraan is gegeven.
Internal auditing is een wereldwijd
beoefend vakgebied dat continu in
ontwikkeling is. Het richt zich op het onafhankelijk en objectief – komen tot
assurance en advies over de verbetering
van de sturing van de operaties van een
organisatie. Daarbij draagt het bij aan het
realiseren van organisatiedoelstellingen
door onderzoek te doen naar het
risicomanagement, de interne
beheersing alsmede de governance
van organisaties. Om deze rol goed te
kunnen vervullen wordt veel gevraagd
van de moderne interne auditor. De rol
verandert; de interne auditor zal zich
continu moeten verdiepen en verbreden,
zowel voor wat betreft kennis als
ervaring. De VU School of Business and
Economics is daarom gestart met een
innovatieve leergang internal auditing.

VOOR WIE?
De leergang is bestemd voor een ieder
die serieus aan de slag wil met internal
auditing en daarvoor al een basis in zijn
bagage met zich meebrengt. Het is een
ideale opstap voor finance professionals
die een carrièreswitch willen maken
richting internal auditing of meer van dit
vakgebied willen begrijpen. Daarnaast
is de leergang ook relevant voor internal
auditors indien zij zich verder willen
verdiepen in het vakgebied en zicht
willen krijgen op nieuwe inzichten en
actuele tools. De brede opzet maakt de
leergang geschikt voor deelnemers uit
verschillende disciplines:
•
•
•
•

Afgestudeerde of studerende
financial auditors en accountants
EDP auditors
Controllers
Medewerkers van toezichthouders

Als voorkennis wordt uitgegaan van
een relevante HBO+ of W.O. opleiding
alsmede minimaal enige ervaring in
het auditvak.

WAT KOMT AAN BOD?
In 16 dagdelen, gedurende 8 dagen,
in een middag en aansluitende avond,
verdiept en verbreedt de leergang de
kennis en vaardigheden op het gebied
van internal auditing vanuit een drietal
samenhangende dimensies die als rode
draad door het programma lopen:
•

•

•

DYNAMIEK
groei en ontwikkeling van het
vakgebied en gehanteerde modellen
TECHNIEK
tools en technieken die de interne
auditor ondersteunen in het werk
ETHIEK
waarden, gedrag en het handelen
van de auditor zelf

Tijdens de dagdelen wordt niet alleen
theorie aangereikt maar speelt de
toepassing daarvan en het delen van
ervaringen met peers een even grote rol.
Peer-groepen zullen bijvoorbeeld een
casus uit de eigen praktijk uitwerken,
daarover intervisie hebben met één van
onze VU programma managers en deze
vervolgens bespreken met de andere
deelnemers om van elkaar te leren.

REDENEN OM JUIST NU
AAN TE MELDEN
•
•
•
•

•

Wereldwijd beoefend vakgebied dat
continu in ontwikkeling is
Veranderende rol van de auditor:
van financial naar operational audit
Verdiepen en verbreden van kennis
Unieke mogelijkheid om ervaring
met peers te delen en van elkaar
te leren
Uitbreiding carrièremogelijkheden
en duurzame inzetbaarheid in
organisaties

VU SCHOOL OF BUSINESS AND
ECONOMICS
De leergang is een onderdeel van de
VU School of Business and Economics.
De VU streeft er naar binnen de school
fundamenteel onderzoek, toegepast
onderzoek en opleidingen op alle
gebieden van auditing onder te brengen.
Naast de postgraduate programma’s
worden dagopleidingen op bachelor- en
masterniveau aangeboden en zijn er
promotietrajecten.

LEERGANG IN
HET KORT

OPLEIDINGSDUUR

8 dagen, 16 dagdelen

TIJDSTIP

Middag (15:00 – 18:00) en aansluitende avond (19:00 – 22:00)

STARTDATUM

De leergang start in maart.

DOCENTEN

Hoogleraren en ervaren praktijkdocenten

PE-UREN

40 gecertificeerde PE-uren. Deze worden per dag (twee
dagdelen) toegekend, waarbij iedere dag garant staat
voor 5 PE-uren.

CASE STUDY

Deelnemers werken in een peer-groep een praktijkcasus
uit. Deze wordt ondersteund met intervisie vanuit een VU
programma manager. Cases worden tijdens de dagdelen
behandeld en vormen een integraal onderdeel van het
programma.

STUDIEBELASTING

Gemiddeld circa 10 uur per week (inclusief 6 uur college)
plus eenmalig circa 6 uur voor het uitwerken van een eigen
praktijkcase met een peer-groep.

TAAL

Colleges worden in het Nederlands gegeven. Slides en
literatuur zijn in het Nederlands of Engels.

INVESTERING

€3.800, met vroegboekkorting €3.250
(t/m 15 december 2018).

Meer informatie

vu.nl/internal-auditing
accountancy.sbe@vu.nl

Leo Schreuders
06-28477867

