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 Opleiding Basiskennis Calculatie (BKC) 
 
Voor wie?  

 
Werk je graag met cijfers en spreekt de functie van financieel-economisch medewerker je aan? Dan is 

de cursus basiskennis Calculatie (BKC) de eerste stap op weg naar je doel. Vanwege de specifieke 
aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch presenteren van gegevens, 
voldoet dit diploma aan alle eisen van praktijkgerichtheid. Je leert de uitwerking bovendien met behulp 
van Excel uit te voeren. Na het volgen van deze interessante opleiding ben je in staat snel 
betrouwbare berekeningen te maken en inzicht te geven in onderwerpen zoals kostprijsberekeningen, 
grafieken, afschrijvingen, goederenhandel en indexcijfers. 
 
In combinatie met het diploma BKB geeft het diploma BKC  recht op het Praktijkdiploma Financial 
Assistant en vormt het een vereist onderdeel om in het bezit te komen van het Praktijkdiploma 
Boekhouden (PDB). 
 

Inhoud van de opleiding 

 
In deze opleiding wordt theorie en praktijk voortdurend afgewisseld. Onder leiding van ervaren 

docenten word je op een professionele wijze voorbereid op de officiële examens. 

Tijdens de opleiding heb je toegang tot een professionele digitale leeromgeving: e-Connect. Hier vind 

je alle informatie over de opleiding en de examens. Je kunt binnen deze omgeving ook makkelijk 

communiceren met je mede-studenten en de docent. Op E-Connect vind je uitgebreide informatie over 

e-Connect. 

 

De opleiding Basiskennis Calculatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Financieel-administratieve berekeningen 

- Elementaire berekeningen 

- Kostprijscalculaties 

- Statistiek en Excel gebruik 

 

Handel en verzekering 

- Goederenhandel 

- Handel, koop en verkoop 

- Internationale handel 

- Verzekering 

Examentraining BKC 

- Tips en trucs 

- Proefexamens 

 

Opleidingsduur: 6 lesavonden van 3 uur 

 

Examen en certificering  

 
Je neemt deel aan het examen dat diverse keren per jaar online wordt afgenomen door de 
Nederlandse Associatie voor Examinering.  

 

Zelfstudie 

 
4 tot 6 uur per studiebijeenkomst 

 



 

Basiskennis Calculatie (BKC) 

Toelatingsvoorwaarden 

 
Hoewel er  geen specifieke vooropleiding vereist is, is kennis van Excel wel aan te bevelen.  
Informatie over de cursus Excel is op te vragen via het bedrijfsbureau bij UPGRADE. 
 

Locatie 

 
Ede 
 

Extra informatie 

 
Kijk voor informatie over vrijstellingen op de site www.associatie.nl 
Deze cursus wordt in samenwerking gegeven met NCOI. 

 
Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijs: zie onze website 

 
Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu  
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-830393 
info@upgrade.nu 

http://www.associatie.nl/
http://upgrade.nu/bassiskennis-calculatie-bkc/
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