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Veel ontwikkelingen, bent u al op de hoogte?
Onderwijsfinancials staan voor de uitdaging om de
vele actuele ontwikkelingen te vertalen naar de
eigen organisatie. Met deze praktische en
interactieve cursus bent u op de hoogte van de
relevante ontwikkelingen op uw vakgebied.
Onderwijsfinancials staan voor de uitdaging om
goed geïnformeerd te zijn over alle actuele
ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving,
belastingen, aanbestedingswetgeving, Wet
Normering Topinkomens (WNT) rechtmatigheid en
ICT. Vervolgens moeten deze zaken liefst gisteren
vertaald worden op de werkvloer.
Deloitte biedt u een praktische dagcursus aan om
snel “bij te spijkeren” en klaar te staan voor de
zaken die op u af komen dan wel zijn gekomen.
Wat komt er aan bod?
In de ochtend wordt ingaan op actuele
ontwikkelingen in de verslaggeving, het
onderwijsaccountantsprotocol
(aanbestedingsregels), rechtmatigheid,
gewichtenregeling en overige actuele
ontwikkelingen. Naast deze actualiteiten worden
aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de
lessons learned van de afgelopen
jaarrekeningperiode gedeeld.

Uw vraagstukken staan hierbij centraal.
In de middag bieden we u een geïntegreerd fiscaal
programma aan waarbij we naast de laatste fiscale
actualiteiten op het gebied van vpb, btw,
loonheffing (o.a. werkkostenregeling) en de WNT
met u willen nadenken over fiscaal in control zijn.
Als laatste onderwerp staat een actueel IT
onderwerp op het programma ‘de wet datalekken’.
Wat betekent deze verplichte wetgeving voor uw
organisatie en welke acties zijn noodzakelijk.
Interactief
Voorafgaand en tijdens deze interactieve cursus
krijgt u volop de gelegenheid eigen
praktijkvoorbeelden en cases aan te dragen. Op
deze manier stemmen we de cursus optimaal af op
uw werksituatie en kunt u uw kennis en
vaardigheden direct toepassen in de praktijk. In de
cursus komen onderwerpen afwisselend plenair en
in groepjes aan bod zodat u actief mee kunt doen
aan deze cursus.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor controllers,
beleidsmedewerkers en financiële medewerkers uit
het primair- voortgezet en MBO onderwijs.
De cursusdag vormt een goede gelegenheid voor
het uitwisselen van ervaringen met uw collegaonderwijsinstellingen.

Wat zijn de resultaten?
Na afloop van de cursus bent u in staat om aan de
hand van de behandelde praktijkvoorbeelden en
actuele informatie actief in te spelen op diverse
aspecten van de veranderende omgeving.
Permanente Educatie
Deloitte Academy is een door het
NBA erkende PE-instelling. Door
deel te nemen aan deze cursus
kunt u in aanmerking komen voor
6 PE-uren voor de cursusdag.
Praktische informatie
De sprekers op deze dagen zijn accountants en
adviseurs van Deloitte. Alle sprekers hebben
inhoudelijke kennis en ruime ervaring in advisering
op de benoemde onderwerpen binnen de
onderwijssector. Tijdens de cursus is er ruime
gelegenheid tot het stellen van vragen, tevens kunt
u reeds bestaande vragen en uw
praktijkvoorbeelden en cases vóór de bijeenkomst
indienen via nlrotterdamseminars@deloitte.nl.
Wij zullen dan tijdens de cursus zoveel mogelijk
terugkomen op deze vragen.
Data en tijd
3 oktober 2016 te Rotterdam
2 november 2016 te Utrecht

De cursus start om 9.00 uur en wordt rond 17.00
uur afgesloten.

Investering
De kosten van het cursusprogramma bedragen
€ 695 per persoon per dag exclusief btw.
Wij verzoeken u vriendelijk vóór 9 september a.s.
uw inschrijving aan ons kenbaar te maken met
vermelding van de gewenste cursusdag en locatie
U kunt zich per e-mail aanmelden via
nlrotterdamseminars@deloitte.nl.
Gezien het interactieve karakter van de cursus is
het maximaal aantal deelnemers gesteld op 25
personen.
Onze cursussen zijn ook op maat bij u “in huis” te
geven. Vraag ons naar de mogelijkheden. U kunt
eventueel ook andere onderwerpen aandragen die
u bezig houden. Graag onderzoeken wij met u de
mogelijkheden.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op de
cursus!
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