Webinars en online learning
Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft
genomen gaan de fysieke bijeenkomsten van NBA Opleidingen niet door, maar wij
zitten niet stil! In rap tempo breiden wij ons online cursusaanbod steeds verder uit. Bij
onze interactieve webinars heeft u direct contact met de docent en de medecursisten.
Uw vragen worden meteen beantwoord.

Webinars
Webinar IFRS vs NL GAAP », 16 april
Webinar Duivelse dilemma's », 14 april of 29 april
Webinar IT- risico's en veiligheid » 30 april
Webinar invloed en betrokkenheid » 21 april of 1 mei
Webinar de Drama driehoek », 16 april of 1 mei
Webinar Manage liquiditeiten in crisistijd », 17 april
Webinar FinOps: Inleiding in de taal van IT », 16 april
Webinar Creatief denken voor financials », 24 april
Webinar FinOps: bouw een betrouwbaar IT-kostenmodel », 23 april
Webinar Dynamische sturing gericht op cash flow », 24 april
Webinar Impact van het coronavirus op de jaarverslaggeving », 11 mei of 19 mei
Webinar Online leergang Strategie voor digitalisering », 15, 22 en 29 mei
Webinar Fraude en geheimen », 12 mei

Webinars ter voorbereiding op de verplichte
kennistoets
Ter voorbereiding op de verplichte kennistoets biedt NBA Opleidingen workshops aan. Deze
workshops kunt u nu volgen in de vorm van een webinar! Bekijk de webinars:

Webinar Workshop Kennistoets Controle - 21 april 2020
Webinar Workshop Kennistoets Controle - 26 mei 2020

Online learning
We bieden verschillende online learning mogelijkheden. De voordelen van online leren:
Leren op een moment dat het u uitkomt
Makkelijk voldoen aan uw PE-verplichting
Geen reistijd

NBA Opleidingen biedt de volgende varianten:
FinanceMentor
80 Engelstalige vakinhoudelijke cursussen over International Accounting, Audit,
Economie, Finance, etc. (i.s.m. Kaplan Financial Education).
Over FinanceMentor »

Wwft
Vanaf 1 oktober 2019 kunnen NBA-leden zich (weer) aanmelden voor de e-learning module Wwft
die de NOB in samenwerking met de NBA heeft ontwikkeld. In 2019 is de e-learning module
herzien. De module is geactualiseerd naar aanleiding van de wetswijziging van 2018 en is
gebruiksvriendelijker gemaakt.
Over de Wwft »
About WwfT English Version »

Building a Culture of Innovation - Your Role
NBA Opleidingen biedt in samenwerking met Kaplan Financial Education het Engelstalige online
learning programma FinanceMentor aan. Om u kennis te laten maken met dit programma hebben
wij deze cursus voor u uitgelicht: Building a Culture of Innovation: Your Role. Bij een prijs van 50
euro zeker het proberen waard!
Over Building a Culture of Innovation - Your Role »

NBA HELPT
Heeft u vragen zoals: Gaat mijn cursus nog door? Kan ik bij een locatie terecht? Kan ik een
training verschuiven? Neem dan contact op met NBA Opleidingen. Bekijk ook de lijst van
veelgestelde vragen via de tegel NBA Opleidingen op NBA Helpt.
Heeft u nog andere vragen? NBA Opleidingen is op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur
bereikbaar.
U kunt ons bereiken:
per telefoon: 020 - 301 03 30
per e-mail: opleidingen@nba.nl
via het contactformulier

Uw contactpersonen zijn: Carin Hoesenie en Caroline Verlaan. Voor incompany kunt u direct
contact opnemen met uw vaste programmamanager.

Meer informatie


Updates: beleid inzake corona en cursussen

Ik wil advies op maat


Bel mij terug

