
het doel en de reikwijdte van de
CSRD;
de rapportagevereisten vanuit de
CSRD;
de architectuur en structuur van de
ESRS en wat de 12 ESRS inhouden;
hoe de CSRD internationaal wordt
geharmoniseerd met andere regels
en initiatieven;
hoe de WBCSD en TCFD
ondernemingen helpen bij de
beheersing van
duurzaamheidsrisico’s en de
rapportage daarover;
de tijdlijnen voor inwerkingtreding
van de CSRD in Nederland; en
hoe een Nederlandse onderneming
zich kan voorbereiden op de CSRD.

Doelstelling
Deze e-learning leert je de hoofdlijnen
van de CSRD kennen en de context
waarbinnen de CSRD past. Na afronding
begrijp je:

Vooropleiding
Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor
deze training gelden geen specifieke
vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan
uit dat je algemene kennis hebt van de
financiële sector.

 
 

Een van de manieren om een duurzame
economie te bereiken, is door financiële
stromen richting economische activiteiten
te leiden die daaraan bijdragen. Beleggers,
investeerders en financiers hebben daar
informatie voor nodig.

De Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD) moet zorgen voor een
betere en meer uniforme rapportering van
duurzaamheidsinformatie door Europese
ondernemingen. Zij moeten dit doen aan
de hand van uniforme
rapportagestandaarden, de European
Sustainability Reporting Standards of
ESRS.

In deze opleiding werken we in
hoofdlijnen uit hoe de CSRD in elkaar zit.
Na afronding weet je aan welke eisen jouw
onderneming moet doen en wanneer. Ook
kun je aan de slag met de voorbereidingen
op de implementatie van de CSRD.

Doelgroep
Veel Europese ondernemingen moeten
gefaseerd informatie verstrekken over hoe
zij omgaan met duurzaamheid. Deze
informatie moet kapitaalverstrekkers
helpen bij hun duurzame keuze. Kennis
van de eisen uit de CSRD is daarom
relevant voor medewerkers die deze
informatie moeten samenstellen en
controleren en voor medewerkers van
kapitaalverstrekkers die de informatie
gebruiken bij hun beslissingen.
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Context CSRD: EU Actieplan en
onderwerpen uit dit actieplan
Doel en reikwijdte van de CSRD
Eisen aan de rapportage: dubbele
materialiteit, rapportagevereisten
en externe assurance
Duurzaamheidsstandaarden: de
ESRS
Risico’s: klimaatrisico en
aanbevelingen van de WBCSD en de
TCFD
Implementatie: tijdlijnen en
voorbereiding op invoering

Opzet
Nulmeting
De training start met een nulmeting om
te bepalen of je direct naar de toets kan
of beter eerst de theorie kan
bestuderen.

Theorie

Toets
Je rondt deze opleiding af met een toets
in de leeromgeving. Eventuele
herkansingen kan je ook in de
leeromgeving doen.

Certificaat
Ben je geslaagd voor de toets, dan kan je
direct het certificaat vanuit de
leeromgeving downloaden.

Studiebelasting
De CSRD Awareness training is te volgen
via onze online leeromgeving, waar en
wanneer het jou uitkomt. De e-learning
duurt gemiddeld tussen de een en twee
uur om te voltooien, afhankelijk van je
voorkennis.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn €95,- 
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Meer informatie
Op onze website vind je meer informatie
over de CSRD Awareness e-learning.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een
gratis demo aan of neem contact met ons
op.

https://www.wbcsd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/csrd-awareness/
https://www.ministryofcompliance.nl/demo-aanvragen/
https://www.ministryofcompliance.nl/contact/
https://ministryofcompliance.anewspring.nl/do?action=viewProduct&id=243

