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 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

Cursus Financiële Administratie 
Voor wie?  

 
Deze cursus geeft jou een flinke stap in de goede richting om zelfstandig de boekhouding te kunnen 
voeren van een klein of middelgroot bedrijf. Je bent in staat om na het volgen van deze cursus 
mutaties te journaliseren m.b.t. kostprijs-, resultaat- en verkoopprijsberekeningen. Je leest en 
beoordeelt zonder problemen overzichten uit een computerboekhouding. Daarnaast beschik je over 
theoretische kennis van kredietverlening, facturering en de administratieve organisatie van een bedrijf. 
 

Inhoud van de cursus 

 

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 medestudenten en de docent. Op E-Connect vind je uitgebreide informatie over 

e-Connect. 
 

- Cursus Financiële Administratie 
Journaliseren van mutaties met betrekking tot kostprijs-, resultaat- en 
verkoopprijsberekening 
Lezen en beoordelen van overzichten uit een computerboekhouding 
Presenteren en rapporteren over financiële ontwikkelingen 
Enige kennis van administratieve organisatie  
Kennis van de belangrijkste Engelstalige begrippen 

 
Opleidingsduur:  
6 lesavonden van 3 uur 
 

Examen en certificering  

 
Dit certificaat levert jou samen met de certificaten Kostprijscalculatie, Bedrijfseconomie en 
Periodeafsluiting het  Associatiediploma PDB op. Met dit diploma verhoog je jouw kansen op een 
baan aanzienlijk.  
 
Je neemt deel aan het examen dat diverse keren per jaar wordt afgenomen door de Nederlandse 
Associatie voor Examinering. 
 
Om het volledige PDB diploma te halen moeten de 4 examens met goed gevolg afgelegd zijn. Het 
onderdeel of de combinatie van onderdelen waaraan deelgenomen wenst te worden, bepaalt de 
hoogte van het examengeld. 

 
Zelfstudie 

 
4 tot 6 uur per studiebijeenkomst. 
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor het volgen van de lessen.  
 
Voor het afnemen van het examen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering is een diploma 
BKB en BKC vereist. 



 

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)  
Cursus Financiële Administratie 

 

Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijs: zie onze website 
 

Locatie 

 
Ede (avond) 
 

Extra informatie 

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

 
Contact en aanmelden 

 

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