
Technologie helpt, biedt nieuwe mogelijkheden. 
Maar creëert ook onvoorspelbaarheid, disruptie en (continuiteits)risico’s.

Blijf als Financial aan zet
in de digitale wereld.

Schrijf nu in voor de sessie:
Be the Future Proof Financial

Align Business & IT

Donderdag 6 december 2018, 15.30-19.00 uur 
Locatie: B. Building, Amsterdam

Prijs: € 375  leden/ € 425 niet-leden

Scan de QR-code of ga naar 
www.nbaopleidingen.nl 

voor het volledige programma 
en inschrijven.
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Vergroot uw kennis over:

• Process Mining

• iBPMS

• Natural Language

• Cognitieve Computing
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Verdiep uw kennis,
volg een opleiding.

NBA Opleidingen biedt naast cursussen ook diverse opleidingen aan. 

Wilt u zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot vertrouwenspersoon? 
Volg dan de Basisopleiding NLP. Wilt u meer kennis over IT gerelateerde 

vraagstukken, dan is de Leergang AudIT misschien iets voor u.

Ga naar www.nbaopleidingen.nl 
voor een compleet overzicht van alle opleidingen.

Verkorte opleiding 
Financieel planner

De opleiding die uw kennis verder 
uitbreidt om uw klant te voorzien 
van een compleet integraal advies.

Een greep uit de thema’s:
• Structuur Wet IB+ de fi scale 

en juridische aspecten van de 
eigen woning

• Beleggen en fi nanciële 
rekenkunde

• Huwelijksvermogens- erfrecht 
en testamenten

Startdatum - 11 oktober 2018
Locatie - Baarn
Prijs -  € 2.495
PE- 48

Basisopleiding NLP 
van adviseur naar vertrouwenspersoon

Leer beter communiceren met uw 
klant. U krijgt technieken aangereikt 
die uw daadkracht versterken. Deze 
opleiding is op de accountancy 
afgestemd voor iedereen die zich 
verder wil ontwikkelen tot een 
vertrouwenspersoon. 

Startdatum - 7 november 2018
Locatie - Utrecht
Prijs -  € 2.650
PE- 48 

Leergang AudIT

Met deze nieuwe leergang 
leert u beter om te gaan met 
IT gerelateerde vraagstukken 
bij de uitvoering van uw 
controlewerkzaamheden. Aan bod 
komt onder meer: cybersecurity 
en de toepassing van cloud 
computing. De leergang wordt 
afgesloten met een toets.

Startdatum - 22 november 2018
Locatie - Utrecht
Prijs -  € 2.585
PE- 32
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