
 

Basiskennis Boekhouden (BKB) 

 
 

 Opleiding Basiskennis Boekhouden (BKB) 
 
Voor wie? 

 
Mis jij een boekhoudkundige achtergrond en wil je kennis maken met de boekhouding van een 
handelsonderneming of wil je misschien de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) gaan 
volgen? Dan is deze cursus iets voor jou.  
De opleiding is zo opgebouwd dat je een goed inzicht verkrijgt in de verschillende praktische 
boekhoudtechnieken. 
 Na de opleiding ben je in staat zelf een eenvoudige administratie te voeren of een ondersteunende 
functie op een boekhoudkundige afdeling te vervullen. Met de cursus Basiskennis boekhouden (BKB) 
vergroot je ook aanzienlijk de kans op een baan in het bedrijfsleven.  
 
In combinatie met het diploma BKC geeft het diploma BKB  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 het officiële examen. Je krijgt bruikbare 

kennis aangereikt op het gebied van boekhouden. 

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. 

 

Tijdens deze opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

Dagboeken en journaliseren 

- Samenstellen van dagboeken 

- Journaliseren van mutaties 

- Grootboekberekeningen bijwerken 

- Computerboekhouden 

- Presenteren en rapporteren 

 

Juridische aspecten 

- Belastingen 

- Sociale verzekeringen 

- Ondernemingsvormen en wetgeving 

- Archivering 

- Elektronisch bankieren 

 

Examentraining 

- Tips en trucs 

- Proefexamens 

 
Opleidingsduur: 8 lesavonden van 3 uur 
 
 
 
 
 



 

Basiskennis Boekhouden (BKB) 

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 

 
Toelatingsvoorwaarden 

 
Deze opleiding staat voor iedereen open. 
 

Locatie 

 
Ede (donderdagavond) 
 

Extra informatie 

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

 
Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen: zie onze website 

 
Contact en aanmelden 

 

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