Advertorial

Nieuwe financiële mbo-opleiding
combineert werken en leren
Een veelgehoorde klacht in het bedrijfsleven is dat de bestaande opleidingen op mbo-niveau niet
of nauwelijks aansluiten op de praktijk. Dat geldt zeker ook op het gebied van administratieve
dienstverlening, stelt Pro Management-directeur Kees Schaap. Samen met het Zadkine College in
Rotterdam heeft de softwareleverancier een nieuwe Future Financials-opleiding ontwikkeld.

Door: Hans Pieters

“Het vergroten van de kwalitatieve
aanwas van personeel voor administratieve dienstverlening is noodzakelijk, omdat het vak de komende
jaren sterk aan het veranderen is.”
De ‘boekhouder oude stijl’ heeft
geen bestaansrecht meer, constateert
Schaap. “De studenten die straks van
de opleiding rollen worden administrateurs, die uiteraard begrijpen wat
boekhouden is, maar gebruikmaken
van geautomatiseerde werkproces-
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sen en gestandaardiseerde rapportages anno 2011.” Naar aanleiding
van signalen uit de markt heeft Pro
Management samen met het Zadkine College (een ROC gevestigd te
Rotterdam) besloten een opleiding in
de administratieve dienstverlening te
starten om de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen en deze volledig te laten aansluiten op de praktijk.
Daartoe is een aparte stichting opgericht, genaamd Pro Management

School Future Financials. De opleiding bereidt de mbo-studenten voor
op de ontwikkelingen in de markt in
de nabije toekomst, met een scherp
oog voor de snelle veranderingen op
ict-gebied. De studie blikt daarbij vijf
jaar vooruit, stelt Schaap. “Vandaar
Future Financials als naam van de
opleiding.”

Werkend leren
Future Financials is met ingang
van september 2011 gestart met de
nieuwe opleidingsvariant in het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding richt zich op 18+-studenten die
zich via een beroepso pleiding willen
bij- of omscholen. Het is een werken leertraject, waarbij de student
tevens werknemer is. Het doel van
de opleiding is om studenten op te
leiden tot bedrijfs- en salarisadministrateurs, waarbij tijdens de opleiding
wordt gestreefd naar het vinden van
een juiste balans tussen theorie en
praktijk.
De nieuw aan te bieden opleiding
duurt twee jaar en kan getypeerd
worden als een opleiding op niveau
4 plus: werkend leren. Dit is een
beroepsgerichte opleiding met als
resultaat een wettelijk erkend mbodiploma. Het grote voordeel is dat de
student vaak een baangarantie heeft

administratiekantoren op deze wijze
uit handen nemen. En dat tegen
een zeer lage kostprijs per uur.” Het
nieuwe initiatief krijgt in het vierde
kwartaal van 2011 een vervolg op
hbo-niveau. Voor de Hogeschool
van Amsterdam wordt door Pro Management het digitale accountantskantoor van de toekomst in de cloud
ingericht. De studenten beschikken
op deze wijze over alle modulen van
Pro Management Software om het
werken op een accountants- of administratiekantoor volledig onder de
knie te krijgen.

na het voltooien van een mbo-plusopleiding.
Pro Management Onderwijs Support
zorgt als administratiekantoor voor
de werk- en leerplekken terwijl Zadkine het theoretische deel verzorgt.
De studenten zijn twee jaar lang fulltime in dienst bij Pro Management
Onderwijs Support en worden als
zodanig versneld opgeleid om een
goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te worden. Tijdens de gehele
studie zullen het bedrijfsleven en
overheidsorganisaties worden uitgenodigd presentaties te geven. Zo
zijn er al toezeggingen gedaan door
accountantsorganisaties, de Belastingdienst, uitzendbureaus, Raet
en Exact. “Future Financials is een
uniek maatschappelijk project van
Pro Management”, stelt Kees Schaap
niet zonder trots. En natuurlijk zal
honderd procent digitaal worden gewerkt en volledig in de cloud. Daarbij loggen de studenten op het systeem in via internet. “Op de locatie
van de nieuwe opleiding te Delft zijn
dan ook geen printer, geen scanner,
geen pen, geen papier, geen fileserver, geen kasten en geen ordners te
vinden”, vertelt hij.

Hbo-niveau
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De bekostiging van de Future
Financials-opleiding geschiedt middels het aanbieden van diensten op
het gebied van scanboeken voor
accountants- en administratiekantoren, vertelt Schaap. “Omdat volledig
in de cloud wordt gewerkt kunnen
de diensten door heel Nederland –
honderd procent dekkend – worden
uitgevoerd. In drukke tijden kunnen wij (delen van) het werk van
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