
gro  wth

Executive Master of Finance 
and Control (EMFC)
Zet de volgende stap in uw carrière met de  

wetenschappelijke beroepsopleiding tot  

Register Controller (RC)

Diplomering en titels
Na het succesvol afronden van de EMFC-opleiding ontvangt 

u een (officieel geaccrediteerd) diploma van de University 

of Groningen Business School. Dit diploma geeft u recht 

op inschrijving in het VRC-register. U mag dan de titel RC 

(Register Controller) én EMFC (Executive Master of Finance 

and Control) voeren. 

Startdatum
De EMFC heeft 2 instroommomenten, namelijk in februari en 

augustus. 

Kosten
Het collegegeld voor de 2,5-jarige EMFC bedraagt in totaal  

€ 20.700. De facturering hiervan vindt plaats aan het begin 

van elk collegejaar, in 2 delen van € 8.900 en 1 deel van  

€ 2.900. Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de 

afstudeeropdracht. 

Locatie
De colleges van de EMFC-opleiding worden gegeven in de 

‘Kapteynborg’ van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 

Landleven 12 in Groningen (Zernike Campus).

Voorlichting
Wilt u diepgaandere informatie, dan nodigen wij u graag uit 

voor onze voorlichting. Kijk voor de eerstvolgende datum op 

de website www.rug.nl/ugbs-emfc.

Aanmelding en toelating
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met 

de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek 

verkennen we, samen met u, hoe deze opleiding aan uw 

professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken 

we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele 

deficiënties.

Praktische informatie

Voor meer informatie of vragen over de Executive Master of Finance and 

Control (EMFC) in Groningen, kunt u contact opnemen met onze office 

manager Angela Sap. Zij adviseert u graag over de studiemogelijkheden 

en kan een kennismakingsgesprek voor u inplannen.

Angela Sap

T  050 363 7297  

E  emfc@rug.nl

 

Rijksuniversiteit Groningen  

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

University of Groningen Business School  

Nettelbosje 2  

9747 AE Groningen

  contact

“De CFO is het geweten van de organisatie. Je hebt 
diepgaande vakinhoudelijke kennis en een evenwichtig 
karakter nodig om anderen een spiegel voor te houden 
en beslissingen te nemen vanuit je persoonlijke morele 
en ethische kompas. Voor die unieke combinatie pakt 
de EMFC-opleiding zijn verantwoordelijkheid en rol. Je 
wordt opgeleid tot strategisch gesprekspartner in een 
dynamische context.”

Henk Snapper  

CFO/RvB-lid bij UMCG 

Lid van curatorium EMFC

www.rug.nl/ugbs-emfc

University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele ontwikkeling. 

Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang. Wij doen dit vanuit de 

overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van een professional. Door 

vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te bekijken, zoeken 

we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u sterke netwerken rond 

bedrijfskundige en economische vraagstukken. 

dy  namiek

“ Onze opleidingen dagen u uit om vooruit te denken,  
het beste uit uzelf te halen en blijvend persoonlijke  
waarde toe te voegen.”

“ Universele bagage voor  
dynamische context”

Prof. dr. Peter Verhoef

Directeur University of Groningen Business School gro  wth
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“Mijn ideale plaatje? Als business controller een schakel zijn tussen bedrijfsvoering, 
strategie en finance. Ik laat graag zien dat controllers niet alleen ‘lastig’ zijn, maar 
vanuit hún expertise bijdragen aan de doelen die je samen wilt halen. Dat gaat 
verder dan de cijfers. Dat gaat over mensen en hun rol in de organisatie. Die  
verbinding wil ik leggen. Deze opleiding geeft daar de handvatten voor.”

“ Als controller wil ik de 
schakel tussen finance, 
bedrijfsvoering en 
strategie zijn”

Alie Heemskerk 

Business Controller bij Rabobank

Student EMFC

  programma
De EMFC-opleiding is opgebouwd uit 5 modules van ieder een half jaar. Tijdens de eerste 4 modules volgt u vakken in de 

vorm van colleges en wekelijkse opdrachten. De laatste module bestaat uit een afstudeeronderzoek.

1.  Financieel-economische 
vakken

De ruggengraat van de EMFC wordt 

gevormd door vakgebieden als 

accounting en control, financieel 

management en externe verslaggeving. 

Tijdens de colleges verwerft u kennis 

over de planning, beheersing en 

financiering van organisaties. U maakt 

kennis met het vakgebied financiële 

logistiek en het instrumentarium van de 

controller. 

2. Informatiekundige  
vakken

Als controller ziet u toe op de informatie-

kwaliteit van de in de besluitvorming 

gebruikte informatie. Hoe kunnen de 

strategische doelen van een organisatie 

afgestemd worden op de inzet van ICT? 

Hoe moet de ICT-voorziening worden 

bestuurd en de ICT-organisatie worden 

gemanaged? Met onze EMFC-opleiding 

krijgt u inzicht in het gebruik van 

informatie in organisatieketens. Hierbij 

is aandacht voor zowel de inrichting als 

de verbetering van (kwaliteits)systemen. 

Ook leert u informatieprocessen te 

beoordelen.

3.  Organisatiekundige 
vakken

Met de organisatiekundige vakken 

neemt u plaats aan de directietafel. U 

leert uw kennis over systemen en control 

in te bedden in een organisatie, met 

aandacht voor de organisatiecultuur. 

U verdiept zich in de analyse van de 

omgeving en de ontwikkeling van de 

strategie.  U leert uzelf te positioneren in 

verschillende (internationale) situaties 

en in verschillende gesprekken. Ook 

verkent u ethische grenzen en leert u 

deze te herkennen in uw werkzaamheden 

als (concern)controller.

4.  Juridische vakken

Tijdens de colleges onderzoeken 

we hoe ondernemingsrecht invloed 

uitoefent op het ondernemingsbeleid. 

Wat zijn de rechten en plichten van de 

onderneming ten aanzien van interne en 

externe stakeholders? Ook werken we 

de positie van aandeelhouders, bestuur, 

commissarissen, ondernemingsraden 

en hun onderlinge verhoudingen 

verder uit. Tevens bieden we kennis 

en inzichten over hoe ondernemingen 

invulling geven aan hun belastingplicht 

(nationaal en internationaal) en hoe ze 

de belastingdruk kunnen verminderen.

5.  Afstudeeropdracht

Als afstudeeropdracht voert u een 

(wetenschappelijk verantwoord) 

onderzoek uit met als doel om een 

praktisch probleem binnen uw eigen 

organisatie op te lossen. Uit het verslag 

moet blijken dat u inzicht heeft in het 

werkveld van de controller, in staat 

bent een gedegen analyse uit te voeren 

en om kunt gaan met complexiteit. 

Tijdens het onderzoek past u de 

theorieën en concepten, die u zich in de 

afgelopen 2 jaar eigen hebt gemaakt, 

toe in de praktijk en doet u concrete, 

oplossingsgerichte aanbevelingen voor 

uw organisatie.  

Elke organisatie heeft een financieel geweten 
nodig. Iemand die een krachtige rol durft 
te spelen bij de vertaling van strategie naar 
operationele doelen. Bent u daarvoor de 
aangewezen persoon? 

Zet de volgende stap in uw carrière en 
volg naast uw werk de wetenschappelijke 
opleiding tot Register Controller (RC).

“Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun 
toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar 
strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij 
controllers met werkervaring op voor. Met interactieve 
colleges, dynamische discussies en synergie tussen 
docenten en studenten en studenten onderling.”

Prof. dr. Pieter Jansen

Hoogleraar Controlling

Opleidingsdirecteur EMFC

sy  nergie

“Van veel oud-studenten weten  
we dat ze meedraaien in de top”

Voor wie
U bent bedrijfseconoom of 

bedrijfskundige en werkzaam in een 

financieel-economische functie, 

bijvoorbeeld als controller. Vanuit 

uw werkveld bent u op zoek naar 

verdieping en verbreding van uw 

kennis over accounting, financieel 

management en juridische aspecten 

van het controllersvak. Daarnaast wilt 

u zich verder ontwikkelen als zakelijk 

professional. 

Studiebelasting
Gedurende de eerste 2 jaar volgt u iedere 

vrijdag colleges. Per week besteedt u 

ongeveer 1 dag aan zelfstudie.  

Onderdeel hiervan is het maken van 

opdrachten en het voorbereiden van 

tentamens en/of een referaat. Het 

laatste half jaar werkt u binnen uw eigen 

organisatie aan een afstudeeropdracht.

Vind inspiratie

Uw volgende stap Controller op topniveau

Interactie
Met de Executive Master of Finance 

and Control (EMFC) doet u in 2,5 jaar 

diepgaande, wetenschappelijke kennis 

op binnen het vakgebied van accounting, 

control en finance. Ook leert u deze kennis 

effectief toe te passen in de praktijk. Wij 

dagen u daarbij uit om verder te denken 

dan een enkel vraagstuk; u krijgt inzicht 

in de complexe rol van uw organisatie in 

haar omgeving. 

De colleges die u volgt zijn interactief 

en kleinschalig, met een groepsgrootte 

van 16-20 personen. Hierdoor biedt 

onze EMFC-opleiding veel ruimte voor 

individuele ontwikkeling en het delen van 

persoonlijke ervaringen. De colleges zijn 

onvoorspelbaar, mede door interessante 

cases die voor veel discussie zorgen en 

vanwege de eigen inbreng van cursisten.

Omdat ons docententeam bestaat 

uit zowel wetenschappers als 

praktijkdocenten, treedt er tijdens de 

colleges een wisselwerking op tussen 

academische kwaliteit en inzichten uit 

het bedrijfsleven. In korte tijd ontwikkelt 

u leiderschaps- en communicatieve 

vaardigheden, die nodig zijn voor het 

uitvoeren van een financiële topfunctie.

Maatwerk
Wij vinden het belangrijk dat u de kans 

krijgt om stappen te blijven maken in uw 

carrière. Daarom bieden wij maatwerk op 

basis van uw werksituatie en persoonlijke 

belangen. In overleg kunt u een 

individuele studieroute volgen.

stra  tegie

Wetenschap en praktijk komen samen in de 

colleges van onze docenten. Met veel passie 

leiden zij u op om het vak van de controller 

op topniveau uit te oefenen. Zowel grote 

als kleine bedrijven weten ons daarom 

te vinden wanneer zij op zoek zijn naar 

inspiratie en versterking van hun team.
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gro  wth

Executive Master of Finance 
and Control (EMFC)
Zet de volgende stap in uw carrière met de  

wetenschappelijke beroepsopleiding tot  

Register Controller (RC)

Diplomering en titels
Na het succesvol afronden van de EMFC-opleiding ontvangt 

u een (officieel geaccrediteerd) diploma van de University 

of Groningen Business School. Dit diploma geeft u recht 

op inschrijving in het VRC-register. U mag dan de titel RC 

(Register Controller) én EMFC (Executive Master of Finance 

and Control) voeren. 

Startdatum
De EMFC heeft 2 instroommomenten, namelijk in februari en 

augustus. 

Kosten
Het collegegeld voor de 2,5-jarige EMFC bedraagt in totaal  

€ 20.700. De facturering hiervan vindt plaats aan het begin 

van elk collegejaar, in 2 delen van € 8.900 en 1 deel van  

€ 2.900. Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de 

afstudeeropdracht. 

Locatie
De colleges van de EMFC-opleiding worden gegeven in de 

‘Kapteynborg’ van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 

Landleven 12 in Groningen (Zernike Campus).

Voorlichting
Wilt u diepgaandere informatie, dan nodigen wij u graag uit 

voor onze voorlichting. Kijk voor de eerstvolgende datum op 

de website www.rug.nl/ugbs-emfc.

Aanmelding en toelating
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met 

de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek 

verkennen we, samen met u, hoe deze opleiding aan uw 

professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken 

we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele 

deficiënties.

Praktische informatie

Voor meer informatie of vragen over de Executive Master of Finance and 

Control (EMFC) in Groningen, kunt u contact opnemen met onze office 

manager Angela Sap. Zij adviseert u graag over de studiemogelijkheden 

en kan een kennismakingsgesprek voor u inplannen.

Angela Sap

T  050 363 7297  

E  emfc@rug.nl

 

Rijksuniversiteit Groningen  

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

University of Groningen Business School  

Nettelbosje 2  

9747 AE Groningen

  contact

“De CFO is het geweten van de organisatie. Je hebt 
diepgaande vakinhoudelijke kennis en een evenwichtig 
karakter nodig om anderen een spiegel voor te houden 
en beslissingen te nemen vanuit je persoonlijke morele 
en ethische kompas. Voor die unieke combinatie pakt 
de EMFC-opleiding zijn verantwoordelijkheid en rol. Je 
wordt opgeleid tot strategisch gesprekspartner in een 
dynamische context.”

Henk Snapper  

CFO/RvB-lid bij UMCG 

Lid van curatorium EMFC

www.rug.nl/ugbs-emfc

University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele ontwikkeling. 

Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang. Wij doen dit vanuit de 

overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van een professional. Door 

vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te bekijken, zoeken 

we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u sterke netwerken rond 

bedrijfskundige en economische vraagstukken. 

dy  namiek

“ Onze opleidingen dagen u uit om vooruit te denken,  
het beste uit uzelf te halen en blijvend persoonlijke  
waarde toe te voegen.”

“ Universele bagage voor  
dynamische context”

Prof. dr. Peter Verhoef

Directeur University of Groningen Business School gro  wth
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