
De opleiding
In deze éénjarige post-hbo-
opleiding wordt u opgeleid tot
Financieel Manager met
gezondheidszorg als specialisatie. U
brengt als cursist praktijkgerichte
vraagstukken en voorbeeldsituaties
uit uw eigen werkervaring in,
waardoor theorie en praktijk direct
op elkaar worden afgestemd. Er
ontstaat op die manier een
maximaal leerresultaat waarvan u
direct zichtbaar profijt zult hebben
in uw beroepsuitoefening.

Centre for Business &
Management
Hogeschool Utrecht (HU) is met
zo’n 35.000 studenten en ruim
3.200 medewerkers een van de
grootste en meest veelzijdige
hbo-instellingen in Nederland. Het
Centre for Business & Management
(CBM) is binnen de HU
gespecialiseerd in het aanbieden
van deeltijd-bacheloropleidingen,
post-hbo-opleidingen,
bedrijfsopleidingen en cursussen
voor professionals.

Zowel de HU als het CBM zijn erop
gericht iedere student optimale
ontplooiingsmogelijkheden te
bieden en zien er op toe
hoogwaardige professionals op te
leiden. Het CBM biedt uitsluitend
kwalitatief hoogstaande
opleidingen en cursussen aan. Dit
kwaliteitsniveau wordt mede
gehandhaafd door de kennis en
leervragen van vaak werkende
cursisten te matchen met de
kwaliteitseisen van de
beroepspraktijk. Succesvolle

afronding van de opleiding leidt tot
een door Hogeschool Utrecht
erkend certificaat Financieel
Management voor
zorgprofessionals.

Doelgroep
U bent minimaal twee jaar
werkzaam als manager of adviseur
op midden niveau of hoger niveau
maar heeft qua opleiding en
beroepservaring geen of een
beperkte financiële achtergrond.

Doel en opzet van de opleiding
Tijdens de bijeenkomsten worden
theorie en opdrachten ingezet,
waarbij de theorie voortdurend in
verband wordt gebracht met de
dagelijkse werkpraktijk. De
opleiding gaat van start bij
voldoende deelnemers en heeft
een maximum groepsgrootte van
20 personen.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de
post-hbo-opleiding Financieel
Management voor
zorgprofessionals dient u bij
voorkeur aan alle hieronder
vermelde criteria te voldoen:
• U heeft een hbo- of wo-opleiding

gevolgd.
• U heeft tenminste twee jaar

ervaring als manager of adviseur
op midden niveau of hoger
niveau.

• U heeft qua opleiding en
beroepservaring geen of een
beperkte financiële achtergrond.

Start
30 januari 2014

Duur
1 jaar

Studiebelasting
14 tweewekelijkse
bijeenkomsten, 12 uur zelfstudie
per bijeenkomst.

Lessen
Donderdag van 14.00 – 21.00
uur

Leslocatie
Cursus- en Vergadercentrum
Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Kosten
Het collegegeld voor deze
opleiding bedraagt € 4.350,-
(inclusief twee tentamenkansen,
boeken en de studiedag in
Brussel).

Post-hbo-opleiding, éénjarig

Financieel Management                
voor zorgprofessionals
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• U krijgt medewerking van uw
werkgever bij de uitvoering van
praktijkopdrachten binnen uw
eigen organisatie.

Een toelatingsgesprek is
gebruikelijk voor deze opleiding.
Hiervoor kunt u een afspraak maken
met de programmacoördinator van
het CBM. Als u niet aan de
toelatingsvoorwaarden voldoet
maar wel ambities heeft of wilt
groeien richting een management
of adviesfunctie, kunt u in het
toelatingsgesprek met behulp van
uw werkgever aantonen dat u
beschikt over hbo denk- en
werkniveau.

Studieprogramma
De post-hbo-opleiding Financieel
Management voor
zorgprofessionals is opgebouwd uit
veertien bijeenkomsten die ieder
gekoppeld zijn aan een thema, te
weten:
• Beginselen van de

gezondheidseconomie
• Kostencalculatie en

beslissingscalculaties
• Lezen en analyseren van financiële

rapportages
• Begrotingen
• Budgetten en Planning- en

Control cyclus
• Investeringsbeslissingen en

Risicomanagement
• Ondernemen in de zorg en

Business modelling
• Organisatie & Financiering van de

zorg
• Ethische dilemma’s en Managen

van krapte
• Governance in de zorg
• Onderhandelen
• Studiedag in Brussel
• Zorgpaden en ketenzorg
De laatste bijeenkomst heeft een
afsluitend karakter.

Examinering en diplomering
Tijdens de opleiding zijn er twee
toetsmomenten: een zogenaamde
tussenopdracht en een
eindopdracht. Voor de
tussenopdracht schrijft u een

kritische recensie over een van de
boeken op de aangereikte
literatuurlijst en geeft u hier een
presentatie over. Voor de
eindopdracht schrijft u een
beleidsnotitie in de vorm van een
business case. Ook hier geeft u een
presentatie over. Voor wat betreft
de keuze van het onderwerp wordt
u nadrukkelijk uitgenodigd zo goed
mogelijk aan te sluiten op uw eigen
professionele praktijk. Bij aanvang
van de opleiding krijgt u een
nadere beschrijving en de
bijbehorende criteria van de
eindopdracht uitgereikt.

Wanneer u de opleiding met succes
heeft afgerond, ontvangt u het
erkende post-hbo certificaat
Financieel Management voor
zorgprofessionals.

Kosten
Het collegegeld van deze opleiding
bedraagt € 4.350,-. Dit is inclusief
het studiemateriaal  en de
studiedag in Brussel.

Interesse
Heeft u belangstelling voor de
post-hbo-opleiding Financieel
Management voor
zorgprofessionals? Dan kunt u zich
inschrijven via het  inschrijfformulier
op www.cbm.hu.nl. Het
inschrijfformulier kunt u voorzien
van de gevraagde bijlagen
versturen naar het Centre for
Business & Management,
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ
Utrecht. Na ontvangst nemen wij zo
spoedig mogelijk contact met u op.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Centre for
Business & Management: telefoon
088 481 6840 of e-mail cbm@hu.nl.


