Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
Cursus Bedrijfsadministratie
Voor wie?
Jij als bedrijfsadministrateur bent een belangrijke schakel in de onderneming. Alleen jij kan antwoord
geven op de vraag “hoe staat de organisatie er financieel voor?”.
Na deze cursus weet je precies wat het vak inhoudt en heb je gedegen kennis op het gebied van
loonadministratie, bedrijfsbegrotingen, kostensoorten en kostenplaatsen.
Inhoud van de cursus
Tijden deze cursus wordt theorie en praktijk voortdurend afgewisseld. Onder leiding van ervaren
docenten word je op een professionele wijze voorbereid op de officiële examens.
Je hebt 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 Bedrijfsadministratie
Inrichten van de boekhouding
ERP
Budgettering en administratie
Rekeningstelsels
Administratieve organisatie
Informatieverstrekking
Samenstellen van overzichten
Calculaties en analyses voor financieel beleid
Examentraining

Cursusduur:
8 lesavonden van 3 uur.
Examen en certificering
Dit certificaat levert jou samen met de certificaten Belastingwetgeving, Financiële Rapportage en
Analyse en Bedrijfseconomie het Associatiediploma MBA 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.
Zelfstudie
4 tot 6 uur per studiebijeenkomst
Toelatingsvoorwaarden
Voor het volgen van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie gelden specifieke
vooropleidingseisen. De vooropleiding dient minimaal te liggen op MBO-niveau 4 of het diploma
'Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)'. Instroom op basis van een HAVO- of VWO-diploma behoort ook
tot de mogelijkheden. Mocht je in het bezit zijn van andere diploma's die mogelijk tot een vrijstelling
kunnen leiden, neem dan contact op met de Associatie (www.associatie.nl)
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Startdata en prijs
Voor actuele startdata en prijs: zie onze website
Locatie
Ede (avond)
Extra informatie
Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NCOI.
Contact en aanmelden

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