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Opleiding Financieel management van IT  

IT inzetten tot maximaal nut van de organisatie en haar klanten is wat iedereen wil. Maar hoe stuur je 

daar op en hoe stel je vast dat je dit nut hebt gemaximaliseerd? Veel organisaties werken vooral budget-

gericht, terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat het opmaken van budget niet per se nuttig is. Naast 

kennis van financieel instrumentarium is ook kennis nodig van de veranderkundige aspecten die kleven 

aan de overgang van budgetgericht naar waardegericht management. De opleiding Financieel 

management van IT biedt beide vormen van kennis, toegepast op het domein van de IT. 

Op ieder van de vijf dagen behandelen we 

instrumenten van financieel management van IT. 

Zowel de theorie en de praktische toepassing als de 

veranderkundige aspecten ervan. Door oefeningen leer 

je bovendien hoe de aangeboden stof toe te passen op 

je eigen praktijk. Het maken en presenteren van een 

werkstuk behoort tot de mogelijkheden. De ervaring 

leert namelijk dat in het diepe springen om de lessen 

uit de opleiding onmiddellijke toe te passen op een 

concrete praktijkcase het leerrendement minstens 

verdubbelt.  

 

Kennis én vaardigheden  

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan de 

vaardigheden om te komen tot deugdelijke maar 

vooral ook gedragen resultaten. Een gedegen 

financiële analyse die belanghebbenden en beslissers 

serieus nemen en vertrouwen. Daarnaast beschik je 

over de benodigde kennis om te begrijpen welke rol 

financiële informatie speelt in besluitvormings-

processen en besturing van projecten, diensten en de 

organisatie. Je leert het aangereikte instrumentarium 

te zien als ondersteunend aan deze processen. 

Hierdoor ben je beter in staat om opdrachtgevers, 

stakeholders, klanten en andere betrokkenen te 

informeren, adviseren, organiseren en committeren 

aan belangrijke beslissingen over de inzet van IT. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die te maken 

heeft of krijgt met financiële beslissingen over IT, 

hetzij als opdrachtgever of als leverancier. Managers, 

(IT-)controllers, IT-architecten, projectleiders, account 

managers, service managers, business consultants en 

IT consultants.  

Voorkennis 

De stof wordt behandeld op HBO+ niveau. Om deel te 

nemen aan de opleiding is 3 tot 5 jaar praktijkervaring 

op tactisch of strategisch niveau noodzakelijk. 

Bestaande kennis van financiën is geen vereiste. 

 

Een persoonlijke intake kan onderdeel zijn van de 

aanmeldingsprocedure. 
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Waarom kies je voor deze opleiding? 

 compleet overzicht met de laatste 

ontwikkelingen in een beknopte tijd 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 ervaren topdocenten 

  

Certificaat  

Na het volgen van de opleiding Financieel Management 

van IT ontvang je een deelname-certificaat. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (vrijgesteld van BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl  
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