
 

 

1 

 

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 Graduaat Verzekeringen 

Module Boekhouden 

Code A1 

Lestijden 60 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

90 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

Wettigen afwezigheid Doktersattest of verklaring op eer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale studiebelasting geeft 
een gemiddelde weer en word uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de lesmomenten, de verwerkings-en 
voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten 
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2. Inhoud 

 

 Algemeen 

 BTW 

 Boekingen 

 Eindejaar verrichtingen 

 Boekhoudingssoftware 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties. 

 Accuratesse 

langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. 

Analytische vermogen  

in staat zijn om een probleem, situatie of proces te ontleden en de 

herkomst en samenhang van de verschillende componenten te 

begrijpen. 

Doorzettingsvermogen  

vasthouden aan het doel totdat dit bereikt is. Zonder opgeven bij 

tegenslag of kritiek. 

Helikopterview  

houdt het overzicht over de delen en het geheel van een vraagstuk, 

gegevens of project. 

Informatie analyse  

signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een 

informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens 

Omgaan met details  

langdurig en effectief kunnen omgaan met details. Volledig werken 

zonder veel fouten. 

Probleemanalyse  

signaleren en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen 

tussen gegevens om de oorzaak van problemen te vinden. 

Probleemoriëntatie  
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de mate waarin iemand zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, 

onderzoekt en bevraagt. 

Zelfstandig  

werkzaamheden aanpakken en uitvoeren zonder ondersteuning van een 

ander 

3. Doelstellingen 

De cursist 

 De boekhoudkundige verplichtingen voor concrete 

vennootschapsvormen kunnen toepassen. 

 De voornaamste boekhoudkundige principes kunnen 

opsommen en toepassen. 

 De minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel 

kunnen gebruiken en de indeling ervan in verband kunnen 

brengen met de balans en resultatenrekening. 

 De belangrijkste documenten i.v.m. de aan- en verkopen 

kunnen boeken. 

 Uitgaande van eenvoudige BTW-rekeningen de betaling van 

de verschuldigde BTW of de terugbetaling van de terug te 

vorderen BTW kunnen boeken. 

 De belangrijkste personeelskosten kunnen boeken. 

 De belangrijkste financiële verrichtingen kunnen boeken. 

 De investeringen kunnen boeken. 

 De eindejaar verrichtingen kunnen boeken. 

 Definitieve proef- en saldibalans kunnen opstellen. 

 Balans en resultatenrekening kunnen opmaken en 

interpreteren. 

 De mogelijkheden van een boekhoudpakket kennen. 

5. Werkvormen 

Doceren, projectie en massa’s vragen en oefeningen. Veel interactie 

en inbreng van de cursisten 

 Actief gebruik van ELO: Documenten; studentenpublicatie; forum; … 
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6. Leermiddelen 

Handboek: Het systeem van dubbel boekhouden (+ rekeningstelsel) 

Christine Van Liedekerke, Guy Walraevens 

Uitgeverij : De Boeck 

   

Digitale leeromgeving (wetteksten, voorbeelden, oefeningen, …) 

Twitter: @bedrijfsbeheer 

    www.Bedrijfsbeheer.tk 

 

7. Evaluatie 

 Permanente evaluatie 

o Tijdens de oefeningen worden de cursisten procesmatig 

beoordeeld en bijgestuurd (40%) 

 Eindevaluatie 

o Op het einde van de module volgt een schriftelijk 

afsluitend examen. (60%) 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

60% contactonderwijs 

40% afstandsleren 

Opdrachten en deadlines worden meegedeeld via ELO en in het 

evaluatiecontract 

9. Laatste wijziging 

 Juni 2016 
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