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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding GSCW 

Module Financieel Beheer 

Code Bb3 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

                                                             
1

  De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 
studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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1. Inhoud 
- financiële verslaggeving: jaarrekening, balans- en resultatenrekening, sociale 

balans 
 
-  analyse van de jaarrekening, horizontale en verticale analyse, financiële ratio’s 
 
- begroting en budgettering  
 
-  kostenberekening en kostprijsbeheersing  
 
-  financiering: prijszetting, subsidies, werkingsmiddelen, fondswerving, sponsoring, k 
 
-  kosten-batenanalyse: break-even, dynamische en sociale kosten-baten-analyse  

 

 

 

 

2. Draagt bij tot volgende competenties 

Denk- en redeneervaardigheid (AC1) 

Verwerven en verwerken van informatie(AC2) 

Vermogen tot kritische reflectie (AC3) 

Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken (AC6) 

Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 
oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken (AC7) 
 
Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren 
en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen 
ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën (ABC2) 
 
Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenhangend met de 
beroepspraktijk (ABC3) 
 
Sociaalagogische voorkomings-; begeleidings- en veranderingsstrategieën 
opstellen, uitvoeren en evalueren op micro-, meso- en macroniveau (BSC2) 
 
De kwaliteit van de eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden 
integraal bewaken en bevorderen (BSC4) 
 
De eigen taakuitoefening en deze van samenwerkingsverbanden administratief en 
logistiek ondersteunen (BSC5) 
 
De sociaal-cultureel werker kan projectmatig werken en treedt hierbij creatief en 
innovatief op. Hij/zij ontwikkelt hiertoe ook het nodige financieel en logistiek kader. 
(BSC10) 
 
De sociaal-cultureel werker kan als intermediair reflecteren op de eigen positie en 
vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling maken naar het 
professioneel handelen. (BSC14) 
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3. Doelstellingen 

Inzicht verwerven in het financieel beheer van een organisatie of een project 

Op basis van een analyse van een balans en resultatenrekening besluiten kunnen 

trekken over de financiële situatie van de organisatie 

De mogelijkheden inzake financieringsbronnen kennen 

 
Financiële ratio’s kunnen toepassen en interpreteren 

Een begroting kunnen opstellen 

Kunnen werken met budgetten 

Het kostenverloop kunnen analyseren en een plan voor kostenbeheersing kunnen 

opstellen 

Een break-even en een kosten-batenanalyse kunnen maken 

Fondsenverwerving en sponsoring als financieringsmogelijkheid kennen en kunnen 

toepassen 

 

 

4. Werkvormen 

Instructievormen: doceren 

a. Interactievormen: onderwijsgesprek, 

b. Opdrachtvormen: oefeningen, groepswerk en/of individuele opdracht 

c. Projectwerk:  organisatie van een event  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leermiddelen 

§ Eigen cursusmateriaal van de lector 

§ elektronische leeromgeving 

§ Literatuurlijst: 
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aanbevolen: 
         Cost accounting  

                     Auteur: Mathieu Erlingen 
                     Uitgeverij Den Arend, Antwerpen     ISBN 978 90 5610 3897 
 

GAEREMYNCK, A., VAN HERCK, G., Algemeen boekhouden, Acco, 
Leuven,. 
SAENEN, K., Boekhouden, een kennismaking, Academia Press, 2002. 
SMEKENS, K., VAN CAER, F., Bedrijfsbeheer, De Boek NV, druk 2014. 
UYTTERSCHAUT, L., De jaarrekening van de onderneming, voorstellen 
en analyse, Standaard Uitgeverij, 1997. 

  Balanslezen voor niet-ingewijden, Studiedienst KBC-bank, Roularta,  
De lappendeken van tewerkstellingsmaatregelen voor risico-
groepen, ACV, Brussel,  

  De sociale balans, ACV, Brussel. 
  Management voor de non-profit, uitgave 2014. 
 

6. Evaluatie 

Examen: 60% 
Opdrachten: 40% 
 
zie evaluatiecontract 
 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Afstandsonderwijs: 25% 

zie evaluatiecontract 

De opdrachten moeten tijdig ingediend worden. Niet of laattijdig indienen heeft een 

weerslag op de behalen resultaten 

 

8. Laatste wijziging 

26.06.2014 met ingang van 01.09.2014 

 

 


