
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

 
 Opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 
 
Voor wie?  

 
Wil je zelfstandig een boekhouding voeren van een (klein) bedrijf of organisatie? Dan is deze opleiding 
geschikt voor jou. Dit is een brede en gevarieerde opleiding die leidt tot een van de meest gevraagde 
diploma’s in het administratieve werkveld.  

 

Inhoud  

 

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. 

 

De opleiding bestaat uit 2 fases. Eerst doorloop je de opleidingen Basiskennis Boekhouden (BKB) en 

Basiskennis Calculatie (BKC). Vervolgens stroom je door naar Praktijkdiploma Boekhouden. 
De opleiding PDB bestaat uit 4 onderdelen.  
 
Financiële Administratie 

- Journaliseren van mutaties  

- Financieringsvormen 

- Afschrijving DPM 

- Computerboekhouden 

- ERP 

- Examentraining 
 
Periodeafsluiting 

- Dagboeken 

- Kolommenbalans 

- Balans en winst- en verliesrekening 

- Vermogensbestanddelen 

- Rechtsvormen 

- Examentraining 
 
Kostprijscalculatie 

- Kostenindelingen 

- Kostprijsberekeningen 

- Afschrijvingen 

- Technische en economische levensduur 

- Break even point 

- Resultaatberekeningen 

- Spreadsheetprogramma 

- Examentraining 
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Bedrijfseconomie 

- Bedrijfscalculatie 

- Interestberekeningen 

- Aandelen en obligaties 

- Financiële kengetallen 

- Tabellen en grafieken 

- Examentraining 
 

Na afloop van de opleiding PDB weet je: 

 Welke eisen er aan een goede boekhouding worden gesteld en ben je prima in staat alle 
handelingen daarvoor zelfstandig uit te voeren. 

 Alles over de veel voorkomende calculaties die in het bedrijfsleven aan de orde komen. 

 Alles over de regelgeving waarmee je in je toekomstige werk te maken krijgt. 
 
 
Opleidingsduur: 
Per cursus 6 lesavonden van 3 uur 
 

Examen en certificering  

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

 
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. 
 

Locatie 

 
Ede  
 

Extra informatie 

 
Kijk voor informatie over vrijstellingen op de site  www.associatie.nl  
Deze cursussen worden gegeven in samenwerking 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 
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