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Module 3 Risk Management  
(4 dagdelen) 
-  Kenmerken en werking geld- en 

kapitaalmarkt 
-  De geldmarkt 
-  Renterisicomanagement 
-  Rentederivaten 
-  Kredietrisicomanagement 
-  Valutarisicomanagement 

  
Module 4 Financiële markten  
(4 dagdelen) 
-  De valutamarkt 
-  De termijnkoers of forward rate 
-  Hedgen via contante dekking - speculeren 

en arbitreren 
-  Valuta-futures 
-  Valuta-opties en swaps 
-  Combinaties van optiestrategien 

 
Studieprogramma - tweede semester 
 
Introductiedag - tweede semester  
(2 dagdelen) 
Toegepaste statistiek en financiele rekenkunde te 
gebruiken bij: 
-  risico en rendementseis eigen vermogen                     
-  waarderen van aandelen en obligaties                     
-  het Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

  
Module 5 Treasurystatuut en Landenrisico  
(2 dagdelen) 
-  De plaats van Treasury Management in organisato-

risch opzicht 
-  Treasury statuut 
-  Landenrisico 

  
Module 6 Corporate Finance  
(10 dagdelen) 
-  lnleiding ondernemingsfinanciering 
-  Investeringsselectie 
- Waardering van aandelen - Kasstromen 
-  Risico en rendement, vermogenskosten 
-  Vermogensstructuur 
-  Financiële planning/ratio's - Werkkapitaalmanagement 
-  Waardebepaling van een onderneming 
-  Fusies en overnames 
-  Credit risk, credit rating - Private equity 
-  lnkoop eigen aandelen 
  
Module 7 Praktijksimulatie Treasury Management en 
Capita selecta  
(4 dagdelen) 
-  Overkoepelende casus, waarin de voornaamste 

onderwerpen van de opleiding worden toegepast. 
- Een actueel en illustratief onderwerp, dat per 

opleiding kan varieren. 
 
Studiemateriaal 
NIVE Opleidingen maakt gebruik van het meest actuele 
studiemateriaal.  
 
Kosten 
De tuition fee bedraagt EUR 7.500 inclusief  studieboeken, 
scriptiebegeleiding en examenfee. 



Eenjarige praktijkgerichte beroepsopleiding tot senior 
treasurer op post-bachelor niveau. 

U werkt bij een financiële dienstverlener of een bedrijf 
en bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van 
geldstromen. Wilt u een beter rendement halen en 
waarde creëren voor uw organisatie? Met de opleiding 
die opleidt tot Qualified Treasurer verbreedt u uw 
inzicht in dit vakgebied en gaat u op financieel strate-
gisch- en tactisch niveau opereren. 

  

Uw resultaat na de opleiding: 

 U kunt een Treasury Statuut voor uw organisatie 
opstellen, beleidsmatig beoordelen en analyseren. 

 U maakt verantwoorde investeringskeuzes en en 
stelt zelfstandig planningen op. 

 U kunt sturen op geldstromen en werkkapitaalbe-
heer. 

 U kunt de optimale financiering en vermogensmix 
van de onderneming inrichten. 

 U kunt financiële informatie controleerbaar houden. 

 U kunt werken met rente- en valutarisico's. 

 U bent in staat een analyse te maken over het 
overnemen en afstoten van ondernemingen. 

 U speelt in op economische trends en recente on-
twikkelingen. 

  

Werkwijze 

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoor-
beelden. Praktijkcases en (groeps)opdrachten vormen 
een belangrijke toegevoegde waarde.  

 

Discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de prak-
tijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.  

QUALIFIED TREASURER 

Studieprogramma 
eer ste  sem ester  
 
 Algemene inleiding en Financiele Rekenkunde   

(2 dagdelen)  
-  Opzet en samenhang opleiding 
-  Overzicht van de markten 
-  Beschrijving risico's die samenhangen met het inne-

men van marktposities 
-  Financiële rekenkunde 
  
Module 1 Working Capital Management  
(4 dagdelen) 
-  Het waarom van werkkapitaal beheer  
-  De relatie tussen werkkapitaal en waardecreatie- 

kasstroomanalyse en werkkapitaalbeheer 
-  De cash conversion cycle 
-  De “stock order to collect” en “purchase to pay cycles” 
 
Module 2 Cash Management en betalingsverkeer  
(4 dagdelen) 
-  Cash management binnen treasury                 
-  De plaats in organisatorisch opzicht 
-   Saldobeheer, beheer aanwezige geldmiddelen               
-  Geldstromenbeheer 
-  Generating Cash 
-  Liquiditeitenbeheer, financiele planning en financiële 

instrumenten 
-  lnternationaal Cash Management 
-  De Cash Manager als informatiemanager 

 
Een van de opdrachten is het adviseren over 
werkkapitaal en cash management voor een fictieve 
onderneming.  De opleiding wordt afgesloten met een 
overkoepelende  casus waarin belangrijke aspecten van 
de stof kunnen worden toegepast.  
 
Doelgroep 
De opleiding Treasury Management is bedoeld voor  
financials en treasurers die bij banken, grote 
ondernemingen, bedrijven en de overheid werken. 
  
Toelatingseisen 
• Diploma  Bachelor in Bedrijfseconomie, SPD  
• Qualified Controller HOFAM 
• 2 jaar werkzaam in een treasury functie 
  
Studieduur en tijden 
Deze dagopleiding duurt 1 jaar en zal in blokken worden 
verzorgd. 
  
Examen 
Elk blok zal worden afgesloten met een schriftelijk 
examen. De opleiding wordt beëindigd met een 
afsluitend examen dat bestaat uit het schrijven van een 
scriptie en de mondelinge verdediging daarvan.  
  
Diploma 
Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma 
Treasury Management. U wordt opgenornen in het 
register van NIVE opleidingen en mag officieel de 
beroepstitel Qualified Treasurer (QT) voeren. 
 
 


