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Het gebruik van XBRL als de standaard voor digitale bedrijfsrapportages maakt
wereldwijd een sterke groei door. Veel overheidsinstanties erkennen de
toegevoegde waarde van XBRL voor compliance-rapportages. De online XBRL
Foundation Course geeft inzicht in de bouwstenen om digitale rapportages te
realiseren. Vanuit het perspectief van de regelgever én de rapporterende
organisatie. Leer hoe XBRL is toe te passen in uw rapportageproces én hoe u
een kennisniveau kunt bereiken om het XBRL Foundation Certificaat te
behalen.
De cursus ‘Digitaal Rapporteren met XBRL’ is een online training waarin u leert hoe
XBRL wordt toegepast in de rapportageketen. Van het ontwikkelen van de taxonomie
tot het gereedmaken van XBRL rapportages. De cursus behandelt de basisbegrippen
om een XBRL-rapportageproces te realiseren en laat duidelijk zien wat de belangen en
verantwoordelijkheden zijn van de betrokkenen in het rapportageproces. Aan de hand
van vele voorbeelden worden concrete praktijksituaties geschetst.
Belangrijkste leerdoelen






Herkennen van het doel en de uitdagingen van elektronische bedrijfsrapportages
Herkennen van de uitgangspunten en basisbeginselen van XBRL als
rapportagestandaard in het rapportageproces
Bewustzijn over de belangrijkste onderdelen van de XBRL-standaard
Bewustzijn over de voorwaarden voor succesvolle implementatie van XBRL
Beheersen van alle onderwerpen om te slagen voor het XBRL Foundation
Certificate Exam

Certificering
De XBRL Foundation Course is een 10 uur durend eLearning-programma dat de
deelnemer in een eigen tempo kan volgen. Tijdens de cursus komen alle onderwerpen
aan bod die nodig zijn om te kunnen slagen voor het XBRL Foundation Certificate
Exam, de officiële certificering van XBRL International. Het online meerkeuze-examen
van één uur kan wereldwijd worden afgelegd.
Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor finance professionals die zich bezighouden met complexe
rapportageprocessen en een efficiencyslag willen maken in het digitaal verzamelen,
controleren en rapporteren van informatie. Omdat het rapportageproces een
samenspel is van meerdere disciplines, is de casus gerichte aanpak van de cursus
interessant om door betrokkenen uit verschillende disciplines te volgen. De cursus is
ook relevant voor personen die goed voorbereid willen zijn op de komende verplichte
aanlevering van XBRL-rapportages aan de Nederlandse overheid.

Modules
De cursus bestaat uit vijf modules waarin de
volgende onderwerpen worden besproken:
Module 1
 Bedrijfsrapportages – Doel en uitdagingen
 Belangrijkste pluspunten van digitale rapporteren
 Electronic Data Exchange Formats en voordelen
van standaarden
 XBRL als standaard voor digitale rapporteren
Module 2
 Toepassen van XBRL in rapportages
 Belangrijkste XBRL-implementaties
 Inleiding in toepassing van XBRL voor
uitwisselen van jaarverslagen
Module 3
 XBRL als markup-taal voor bedrijfsgegevens
 XBRL rapportagearchitectuur en belangrijkste
onderdelen: taxonomie en instance document
 XBRL-taxonomie als woordenboek van
rapportageconcepten
Module 4
 Inleiding datamodellering met XBRL
 Uitleg XBRL-taxonomie: Schema en Linkbases
 Typering en functies van Linkbases: onderscheid
tussen Application en Content
 Vergelijking tussen XBRL en XML als standaard
voor bedrijfsrapportage
 Algemene architectuur en functionaliteit van
XBRL-extensies
Module 5
 Bouwstenen Electronic Business Reporting
Supply Chain (eBRSC)
 Functionele rol van XBRL Software in eBRSC

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting
Language, een machine-leesbare taal die behoort tot
de familie van de XML-talen. Dit betekent dat
computers de informatie in een XBRL-document
direct herkennen, deze informatie kunnen verwerken
en kunnen uitwisselen met andere computers.
Gegevens hoeven niet op verschillende punten in de
rapportageketen handmatig opnieuw te worden
ingevoerd. Het verkort de rapportagetijd en
vermindert het risico op het rapporteren van onjuiste
of inconsistente informatie.
XBRL-data worden beschreven in taxonomieën,
d.w.z. gegevenswoordenboeken of data dictionaries
die door sectoren en organisaties worden ingericht
aan de hand van rapporteringsvereisten.
Belangrijkste voordelen van XBRL:
 Grotere betrouwbaarheid en consistentie in
informatie
 Sneller verzamelen, samenvoegen en analyseren
van gegevens
 Flexibiliteit voor aangepaste rapportage om
tegemoet te komen aan specifieke wensen van
informatiegebruikers, zoals beleggers en analisten
 Compatibel met financiële verslagleggingssystemen
en -vereisten (b.v. SEC, IFRS, Basel II)
Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 525,- p.p.,
exclusief btw.
Permanente Educatie
Deloitte Academy is een door de NBA erkende PEinstelling. U kunt in aanmerkingen komen voor 11 PE
uren.
Inschrijven
U kunt zich voor deze cursus inschrijven op
www.deloitte.nl/academy
Annuleringsvoorwaarden
Op annulering van een e-learning-/blended learningof andere cursus aangeboden door of vanwege
Deloitte Academy zijn de Deloitte
annuleringsvoorwaarden van toepassing. Daarnaast
geldt dat annulering van een dergelijke cursus
uitsluitend mogelijk is als nog geen gebruik is
gemaakt van verstrekte inlogcodes, dat wil zeggen er
nog niet is ingelogd en derhalve de cursus nog niet is
aangevangen.
Voor de algemene voorwaarden van Deloitte en de
annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar onze
website. Deloitte Academy behoudt zich het recht
voor de cursus te annuleren bij onvoldoende
deelname, zonder enige (schade)vergoeding of
andere vorm van compensatie verschuldigd te zijn.
Wij streven ernaar u hierover tijdig informeren.
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