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Geachte	lezer,

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	(EMFC)	is	een	post-

masteropleiding	van	de	faculteit	Economie	en	Bedrijfskunde	van	

de	Rijksuniversiteit	Groningen.

De	opleiding	is	het	antwoord	op	de	vraag	naar	hoogopgeleide	

controllers	die	snel	en	doeltreffend	weten	te	opereren	in	zware	

financieel-economische	functies.

In	deze	brochure	leest	u	meer	over	de	EMFC:	over	de	doelgroep,	

het	programma,	de	aanpak	en	natuurlijk	over	de	invalshoeken	die	

deze	opleiding	bijzonder	maken.	Ook	vertellen	een	docent,	een	

deelnemer	en	enkele	andere	betrokkenen	hoe	zij	tegen	de	EMFC	

aankijken.

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control:	iets	voor	u?	Als	u	

na	het	lezen	van	deze	brochure	overweegt	de	opleiding	te	volgen,	

ontvangen	we	u	graag	voor	een	oriënterend	gesprek!

Prof.dr.	Dirk	Swagerman,

opleidingsdirecteur
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Dirk Swagerman

“Op mijn vrijdagse college vraag 
ik de deelnemers wat ze in het 
Financieele Dagblad van de 
vorige dag het belangrijkste 
nieuws vonden over de controller 
– en vooral: waaróm. Ik wil dat ze 
zich een mening vormen en dat ze 
die mening kunnen uitdrukken. 
Zo leren de deelnemers keuzes te 
maken en te verantwoorden. Ze 
ontwikkelen normen en waarden 
rond hun vakgebied. Dat is hun 
basis om als controller een 
onafhankelijke professionele 
positie in te nemen.”



Professionele normen en waarden

Opleidingsdirecteur	prof.dr.	Dirk	Swagerman	weet	precies	

wat	hij	de	deelnemers	aan	de	Executive	Master	of	Finance	

and	Control	wil	meegeven:	“Wij	leiden	de	controller	op	tot	

een	academische	professional	die	zelfstandig	oordeelt	én	

zijn	oordeel	goed	kan	uitleggen	en	verantwoorden.”

De	opleiding	richt	zich	op	het	aanreiken	van	kennis	en,		

minstens	zo	belangrijk,	op	het	vormen	van	professionele	

normen	en	waarden.	De	deelnemers	leren	hun	complexe	

dagelijkse	praktijk	vanuit	die	basis	te	beoordelen.	Zo	kunnen	

zij	binnen	hun	organisatie	een	krachtige	rol	spelen	bij	de	

vertaling	van	strategie	naar	operationele	doelen.	

Effectief en met gezag meesturen

Controllership	betekent	vandaag	de	dag	heel	wat	meer	dan	

het	bewaken	van	de	cijfertjes.	De	‘nieuwe	controller’	fungeert	

als	het	bedrijfseconomisch	geweten	van	de	organisatie,	stelt	

Swagerman.	“Als	er	een	investering	op	stapel	staat,	is	de	

controller	degene	die	moet	toetsen	of	dat	verantwoord	is.	Hij	

doorziet	constructies	en	legt	uit	waarom	zaken	soms	anders	

zijn	dan	ze	eruitzien.	Hij	stuurt	mee	en	moet	soms	op	de	

rem	trappen	bij	belangrijke	beslissingen.	Het	vraagt	rijpheid	

en	volwassenheid	om	dat	met	gezag	te	kunnen	doen.	Daar	

willen	wij	met	onze	Executive	Master	of	Finance	and	Control	

aan	bijdragen.”	Om	die	onafhankelijke	rol	effectief	te	kunnen	

vervullen,	moet	de	inbreng	van	de	controller	gewaardeerd	

worden	door	het	management,	maar	ook	door	anderen	in	de	

organisatie.	Vaardigheden	op	het	gebied	van	samenwerken	

en	communicatie	zijn	daarvoor	onmisbaar	en	krijgen	ook	de	

nodige	aandacht	in	de	opleiding.

“Een	goede	controller	denkt	mee	over	het	beleid	van	een	organisatie	en	

vertaalt	dat	naar	operationele	doelen.	Hij	is	een	stevige	gesprekspartner	

voor	de	raad	van	bestuur	en	voor	de	raad	van	commissarissen	of	raad	

van	toezicht.”	De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	in	Groningen	

leidt	controllers	met	enkele	jaren	werkervaring	op	om	die	rol	effectief	

te	vervullen.	

Het bedrijfseconomisch

geweten van de organisatie
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Chantal Ramaker 
deelnemer EMFC

‘Onze klas is een goede mix van 
mensen met wat meer en minder
werkervaring. De diversiteit 
maakt het leuk omdat je veel van 
elkaar kunt leren. Zelf werk ik als 
consultant bij fusies en over-
names. Daarbij werk ik veel 
samen met controllers en dan 
is het wel praktisch dat ik de 
achtergrondkennis heb. 
Ondanks het feit dat ik nog niet 
zolang aan het werk ben, was het 
toch weer wennen aan een hele 
dag college volgen. Ik werk op 
projectbasis en in drukke tijden 
is het soms wat lastig te 
combineren. Het leuke aan 
studeren naast je werk is dat je 
wat je leert, gelijk kunt toepassen 
in de praktijk. De casussen en 
de discussies die we hebben, 
maken de opleiding erg levendig.’



Erkende opleiding tot Registercontroller

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	(EMFC)	is	een	

deeltijdopleiding	voor	financieel	georiënteerde	bedrijfs-

economen	en	bedrijfskundigen	met	minimaal	twee	jaar	

werkervaring.

De	EMFC	voldoet	aan	de	strenge	inhoudelijke	eisen	van	

de	Vereniging	van	Register	Controllers	(VRC).	Als	u	deze	

opleiding	heeft	afgerond,	mag	u	zich	inschrijven	in	het	

VRC-register	en	is	het	u	toegestaan	om	de	titel	RC	achter	

uw	naam	te	voeren.

Studielast

Deze	opleiding	duurt	tweeëneenhalf	jaar.	De	eerste	twee	jaar	

komt	u	één	dag	per	week	naar	de	universiteit	voor	colleges	

en	werkgroepen.	Voorbereiden,	studeren	en	opdrachten	

kosten	nog	eens	gemiddeld	8	uur	per	week.

Het	laatste	halfjaar	besteedt	u	aan	uw	afstudeeronderzoek.

Gewenste vooropleiding

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	speciaal	

geschikt	voor:

•	 bedrijfseconomen	met	een	vakkenpakket	op	het	gebied

	 van	control	of	accountancy;

•	 bedrijfskundigen	met	een	vakkenpakket	op	het	gebied	

	 van	control	of	accountancy;

•	 registeraccountants.

Bent	u	op	weg	naar	een	stevige	financieel-economische	functie?	Neem	

de	volgende	stap	en	schrijf	u	in	voor	de	Executive	Master	of	Finance	and	

Control.	U	verbreedt	en	verdiept	uw	kennis	en	u	scherpt	uw	sociale,	

communicatieve	en	managementvaardigheden	aan.

U	kunt	ook	deelnemen	als	u	een	HEAO-diploma	heeft,	

aangevuld	met	de	HOFAM-opleiding.	In	dat	geval	geldt	dat	

u	uw	kennis	op	bepaalde	vlakken	op	peil	moet	brengen	

voordat	u	aan	de	EMFC	mag	beginnen.

Als	u	wilt	deelnemen	aan	de	EMFC	nodigen	wij	u	altijd	eerst	

uit	voor	een	oriënterend	gesprek.	In	dat	gesprek	komt	aan	de	

orde	of	uw	vooropleiding	en	werkervaring	u	in	staat	stellen	

om	deze	Executive	Master	met	succes	te	kunnen	doorlopen.	

Ook	uw	wensen,	verwachtingen	en	motivatie	zijn	daarbij	van	

belang.

Uw individuele uitgangssituatie

Het	is	mogelijk	dat	uw	actuele	kennis	op	bepaalde	vlakken	

eerst	op	peil	gebracht	moet	worden	voordat	u	aan	de	EMFC	

kunt	beginnen.	Wij	bieden	een	speciaal	voorprogramma	aan	

waarmee	u	eventuele	leemtes	kunt	aanvullen.	Dit	programma	

bestaat	uit	literatuurstudie	met	ondersteunende	colleges.		

In	de	meeste	gevallen	horen	daar	tentamens	dan	wel		

opdrachten	bij.	In	overleg	stellen	we	vast	welke	onderdelen		

u	daarvan	moet	afronden	voordat	u	aan	de	EMFC	mag		

beginnen.

Anderzijds	is	het	ook	mogelijk	dat	uw	vooropleiding	u	

vrijstellingen	voor	bepaalde	onderdelen	van	de	EMFC	

oplevert.	Dat	geldt	bijvoorbeeld	voor	registeraccountants	

of	als	u	het	NIVRA-tentamen	Internal	Control	op	zak	heeft.

Executive Master of Finance 

and Control: iets voor u?
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Ralph ter Hoeven 
hoogleraar Externe Verslaggeving

“De relatie tussen theorie en 
praktijk staat centraal in het 
vak dat ik geef, Financial 
Accounting. Casussen worden 
met actuele regels opgelost, dat 
betekent up to date en up to 
standard. Op deze manier leer je 
het goed interpreteren van de vele 
regels in dit vakgebied. In inter-
actieve colleges krijg je vragen 
voorgelegd die je vanuit je eigen 
invalshoek als controller moet 
oplossen. Groningen kenmerkt 
zich door de diverse achter- 
gronden van de studenten. Dit 
zorgt voor levendige discussies. 
De Executive Master of Finance 
and Control spijkert je bij op alle 
relevante vakgebieden. Als 
afgestudeerde verlaat je deze 
opleiding met een gereedschaps-
kist die tot de nok toe gevuld is.”



De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	van	de	faculteit	

Economie	en	Bedrijfskunde	van	de	Rijksuniversiteit	

Groningen	onderscheidt	zich	door	vier	waardevolle	accenten:

•	 aandacht	voor	professionele	normen	en	waarden	

	 en	het	omgaan	met	ethische	dilemma’s;

•	 nadruk	op	het	academische	karakter	van	de	opleiding;

•	 een	grote	bedrijfskundige	component;

•	 kleinschaligheid,	persoonlijke	aandacht	

	 en	individueel	maatwerk.

Professionele normen en waarden

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	geeft	speciale	

aandacht	aan	professionele	normen	en	waarden.	U	leert	

onafhankelijke	ethische	keuzes	te	maken	en	u	kunt	die	

verantwoorden	vanuit	de	normen	en	waarden	van	uw	

vakgebied.	Dit	bepaalt	voor	een	deel	het	gewicht	waarmee	u	

in	uw	organisatie	kunt	‘meesturen’	op	strategisch	niveau.

Academisch karakter

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	nadrukkelijk	

ingebed	in	de	faculteit	Economie	en	Bedrijfskunde	van	de	

Rijksuniversiteit	Groningen.	Alle	hoofdvakken	staan	onder	

supervisie	van	een	hoogleraar.

U	doet	ter	afsluiting	van	uw	opleiding	een	zelfstandig	weten-

schappelijk	onderzoek	waarbij	u	het	praktijkgerichte	niveau	

overstijgt	en	‘state	of	the	art’	theoretische	inzichten	toepast.

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	verbreedt	en	verdiept	uw	

kennis	op	het	gebied	van	control,	financieel	management,	juridische	

aspecten	en	andere	relevante	vakgebieden.	In	Groningen	leggen	we	

daarnaast	een	aantal	accenten	die	deze	opleiding	voor	u	extra	meer-

waarde	geven.

Bedrijfskundige component

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	in	Groningen	

heeft	een	stevige	bedrijfskundige	component.	Als	adviseur	

van	het	topmanagement	heeft	u	meer	nodig	dan	uw	

financieel-economische	vakkennis.	U	analyseert	uw	

organisatie	als	geheel	en	als	deel	van	een	complexe	externe	

omgeving.	U	leert	relaties	leggen	tussen	uw	vakgebied	

en	andere	beleidsaspecten.	Zo	kunt	u	effectief	adviseren	of	

sturen	en	inzichten	omzetten	in	resultaat.

Kleinschaligheid en maatwerk

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	een	klein-

schalige	opleiding.	U	volgt	colleges	in	groepen	van	zestien	

tot	twintig	personen.	Uitwisseling	van	ervaringen	met	uw	

mededeelnemers	en	met	uw	docenten	en	de	vele	gast-

docenten	uit	de	praktijk	vormt	een	verrijking	van	de	

opleiding.	U	leert	veel	van	anderen	en	bouwt	een	hecht	

netwerk	op	waar	u	uw	leven	lang	plezier	van	hebt.

De	kleinschaligheid	biedt	bovendien	flexibiliteit.	U	kunt	

in	overleg	een	individuele	studieroute	volgen	als	uw	

persoonlijke	omstandigheden	of	veranderingen	in	uw	

werksituatie	daarom	vragen.	

Groningse accenten: 

een waardevolle voorsprong
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drs. Bert Bruggeman
voorzitter Raad van Bestuur UMCG 
en voorzitter van het Curatorium 
van de EMFC

‘De controllersopleiding voorziet 
in een behoefte in het Noorden, 
niet alleen voor de marktsector 
maar in toenemende mate ook 
voor de non-profitsector. In de 
gezondheidszorg is de ontwikke-
ling van de controlfunctie nog in 
volle gang. Voor een grote 
organisatie als het Universitair 
Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) is het van belang te 
profiteren van de kennis van de 
EMFC, maar vooral ook van de 
opleiding van medewerkers tot 
Register Controller.
Sinds de oprichting heb ik de 
Executive Master Finance and 
Control (EMFC) zien ontwikkelen 
tot een kwalitatief goede  
opleiding met een eigen gezicht, 
dankzij een deskundige en 
enthousiaste leiding. De kracht 
van de EMFC is dat de opleiding
niet alleen vakgericht is, maar 
ook nadrukkelijk aandacht 
schenkt aan het sociaal vaardig 
functioneren. Bovendien leert de  
toekomstige controller tijdig in 
te spelen op veranderende 
omstandigheden.’



Vijf modules van een half jaar

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	opgebouwd	

uit	vijf	modules.	De	eerste	vier	modules	zijn	blokken	waarin	

u	een	combinatie	van	vakken	volgt.	Deze	modules	beslaan	in	

totaal	twee	studiejaren.	De	laatste	module	bestaat	uit	een	

afstudeeronderzoek	van	een	halfjaar	waarin	u	de	opgedane	

kennis	zelfstandig	en	integraal	toepast.

De	opleiding	voldoet	volledig	aan	de	eisen	van	de	Vereniging	

van	Registercontrollers	(VRC).

Een brede waaier aan leerstof

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	biedt	u	

een	brede	waaier	aan	leerstof.	

Inhoudelijk	zijn	in	de	leerstof	vier	invalshoeken	te	

onderscheiden:

•	 financieel-economisch

•	 informatiekundig

•	 organisatiekundig

•	 juridisch.

Er	wordt	in	de	opleiding	gerichte	aandacht	besteed	aan	de	

ontwikkeling	van	interactieve	competenties	die	u	in	een	

leidinggevende	functie	goed	van	pas	zullen	komen.	

Financieel-economische	vakken

De	financieel-	economische	vormen	de	ruggengraat	van	de	

EMFC.	Deze	vakken	zijn	nauw	verbonden	met	de	primaire	

taak	van	de	controller:	dienen	als	het	financieel-economisch	

geweten	van	een	organisatie.	In	deze	vakken	staan	de	

vakgebieden	management	accounting	&	control,	financieel	

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	hecht	verbonden	met	

de	beroepspraktijk.	Het	werkveld	is	breed	vertegenwoordigd	in	het	

zogeheten	Curatorium,	een	soort	raad	van	toezicht.	Het	Curatorium	

adviseert	de	faculteit	over	de	oriëntatie	en	opzet	van	de	opleiding	en	

keurt	de	begroting	goed.	De	kwaliteit	van	de	opleiding	en	de	aansluiting	

bij	de	beroepspraktijk	worden	zorgvuldig	bewaakt.

management	en	externe	verslaggeving	centraal.

In	grote	lijnen:

•	 U	leert	over	de	planning	en	beheersing	van	

	 investeringen	en	de	financiering	daarvan.	

•	 U	verdiept	zich	verder	in	het	beheersen	van	financiële

	 stromen	in	de	organisatie	(financiële	logisitiek).

•	 U	verkrijgt	inzichten	en	instrumenten	voor	het	

	 functioneren	van	de	controller	als	het	‘financiële	

	 geweten’	van	een	organisatie.

•	 U	leert	de	internationale	normen	voor	externe	verslag-

	 geving	toe	te	passen	in	concrete	praktijksituaties.

Een brede en praktijkgerichte 

opleiding
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Arjan Brouwer
afgestudeerd en nu werkzaam
als Registercontroller

‘De goede sfeer en het feit dat je als 
student zelf veel kunt inbrengen, 
waren voor mij doorslaggevend om 
aan deze opleiding te beginnen. 
En Groningen is voor mij erg 
praktisch; tenslotte woon en werk 
ik hier. De opleiding heeft een 
goede koppeling tussen theorie en 
praktijk. Door je medestudenten 
krijg je veel verschillende invals-
hoeken mee en van de docenten 
leer je de laatste ontwikkelingen 
in het vakgebied. Tijdens de 
opleiding volg je twee jaar vakken 
en het laatste halfjaar werk je aan 
je scriptie. Daarnaast werkte ik 
vier dagen in de week als consul-
tant. Ondanks de pieken was het 
goed te combineren. Het leuke is 
dat je vanuit de opleiding meteen 
dingen kunt toepassen in je werk. 
Kortom, een goede investering.
Sinds ik mijn eigen organisatie-
adviesbureau ben gestart, merk ik 
dat de titel Registercontroller een 
stukje marktwaarde heeft. Bij mijn 
huidige klant train ik nu onder 
andere controllers en dat ik deze 
opleiding heb gedaan, was een pré.’



Informatiekundige	vakken

Een	controller	zal	steeds	betrokken	zijn	bij	de	kwaliteit	van	

de	informatie	bij	de	besluitvorming	van	het	management.	

Daarbij	komt	de	afstemming	van	de	strategische	doelen

van	een	organisatie	met	de	inzet	van	ICT	aan	de	orde,	het	

besturen	van	de	ICT-voorziening	en	het	managen	van	de	

ICT-organisatie.	Besef	krijgen	voor	het	gebruik	van	

informatie	in	ketens	van	organisaties	vormt	hiervan	een	

onderdeel.	Aandacht	voor	het	inrichten	en	verbeteren	van	

(kwaliteits)systemen	en	het	beoordelen	van	de	informatie-

processen	is	hierbij	een	conditio	sine	qua	non.

Organisatiekundige	vakken

Met	de	organisatiekundige	vakken	schuift	u	aan	de	directie-

tafel	aan.	U	leert	uw	kennis	omtrent	systemen	en	control	in	

te	bedden	in	de	organisatie	en	haar	eigen	cultuur.	U	werkt	

constructief	aan	een	strategische	analyse	en	een	toekomst-

perspectief.	U	leert	in	verschillende	(internationale)	situaties	

uzelf	te	positioneren	in	verschillende	typen	gesprekken.	En	

u	leert	de	ethische	grenzen	te	verkennen	en	te	herkennen	in	

uw	werkzaamheden	als	(concern)controller.

Juridische	vakken

We	besteden	aandacht	aan	het	ondernemingsrecht:	daarin	

diepen	we	uit	wat	de	invloed	van	het	ondernemingsrecht	is	

op	het	ondernemingsbeleid.	Wat	zijn	de	rechten	en	plichten

van	de	onderneming	ten	aanzien	van	interne	en	externe	

stakeholders?	Ook	wordt	de	positie	van	aandeelhouders,	

bestuur,	commissarissen,	ondernemingsraden	en	hun	

onderlinge	verhoudingen	uitgewerkt.	Tevens	verdiept	u	uw	

kennis	en	inzichten	over	hoe	de	onderneming	invulling	geeft	

aan	haar	belastingplicht,	nationaal	en	internationaal,	en	hoe	

ze	de	belastingdruk	kan	verminderen.

Competenties

U	scherpt	op	verschillende	vlakken	uw	competenties	aan.	U	

leert	theoretische	kennis	effectief	toe	te	passen.	Dit	gebeurt	

expliciet	in	een	vak	als	‘interactieve	vaardigheden	en	compe-

tentieontwikkeling’	maar	ook	schriftelijke	vaardigheden,	

diagnostische	vaardigheden,	methodologische	vaardigheden	

en	rolbepaling	zijn	door	de	opleiding	heengevlochten.

Een interactieve aanpak

De	docenten	van	de	EMFC	behandelen	vaak	cases.	Ook	zult	

u	regelmatig	gastdocenten	ontmoeten,	onder	wie	top-	

functionarissen	uit	het	bedrijfsleven.	Discussie	en	het	

uitwisselen	van	ervaringen	tussen	docenten,	gastdocenten	

en	deelnemers	vormen	een	belangrijk	interactief	element	

in	de	opleiding.	Wij	verwachten	daarom	veel	inbreng	van	

de	deelnemers.	Hoe	actiever	uw	houding,	des	te	meer	

rendement	u	uit	de	opleiding	haalt.

Meer weten over de inhoud van de EMFC?

Op	de	website	www.rug.nl/feb/emfc	vindt	u	de	studiegids	

met	een	actueel	overzicht	van	de	vakken.	Daarin	leest	u	

onder	meer	hoe	de	modules	zijn	opgebouwd,	wat	elk	vak	

precies	inhoudt	en	welke	hoogleraren	en	docenten	bij	de	

verschillende	vakken	betrokken	zijn.	
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Kosten

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	kost	in	totaal	

€	20.700,	verdeeld	over	drie	facturen	(tweemaal	€	8.900	en	

eenmaal	€	2.900,	in	rekening	gebracht	aan	het	begin	van	het	

studiejaar).	Dit	bedrag	is	inclusief	syllabi	en	begeleiding	van	

het	afstudeeronderzoek.

Reis-	en	excursiekosten	en	studieboeken	zijn	niet	in	dit	

bedrag	inbegrepen.	Voor	deze	kostenposten	moet	u	rekening	

houden	met	een	totaalbedrag	van	ongeveer	€	2.500.

Als	uw	uitgangssituatie	vergt	dat	u	één	of	meerdere	delen	

van	het	voorprogramma	volgt,	brengen	wij	die	apart	in	

rekening.	Per	onderdeel	geldt	een	prijs	van	ongeveer	€	480.	

Aanmelden

U	kunt	zich	aanmelden	door	het	formulier	dat	u	bij	deze	

brochure	vindt	volledig	in	te	vullen	en	op	te	sturen.	U	wordt	

dan	uitgenodigd	voor	een	oriënterend	gesprek	met	de	

programmacoördinator.

Geen	formulier	aangetroffen?	Neem	contact	op	en	wij	

sturen	het	u	graag	toe.

De	Executive	Master	of	Finance	and	Control	is	zo	ingericht	dat	de	combinatie	

met	een	(veeleisende)	baan	goed	mogelijk	is.	De	opleiding	duurt	tweeëneen-

half	jaar,	waarvan	het	laatste	halfjaar	bestemd	is	voor	een	afstudeeronderzoek.

U	volgt	elke	week	op	vrijdag	twee	dagdelen	colleges.	Zelfstudie	en	het	maken	

van	werkstukken	kosten	u	nog	eens	acht	uur	per	week.	De	studielast	is	zo	goed	

mogelijk	verdeeld	over	de	totale	periode	die	de	opleiding	beslaat.

Meer weten?

Op	de	website	www.rug.nl/feb/emfc	vindt	u	meer	

gedetailleerde	informatie	over	de	Executive	Master	

of	Finance	and	Control.

U	kunt	ook	contact	opnemen	met	de	officemanager:

telefoon	 050	3637297

e-mail	 EMFC@rug.nl

Postadres

Rijksuniversiteit	Groningen

Executive	Master	of	Finance	and	Control

Postbus	800

9700	AV		Groningen

Bezoekadres

Rijksuniversiteit	Groningen

Executive	Master	of	Finance	and	Control

Nettelbosje	2

9747	AE		Groningen

Informatie en aanmelding
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Een	goede	controller
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