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Boekhouden

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een fulltime baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan
van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de
opleiding steekt, sneller worden afgerond. Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van
ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je
privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er
van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt. Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur?
Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur met een minimum van 12 maanden.
Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen
extra kosten berekend.
Een belangrijk verschil met andere opleiders! Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil
je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de
leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen.
Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je tijdelijk minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen. Het lesgeld geldt voor de
gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie. De
examentarieven van de Associatie kunnen wijzigen. Kijk voor de meest recente tarieven op www. Er zijn diverse fiscale regelingen voor
werknemers en werkgevers waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.
Is de opleiding gericht op je toekomstige werk? Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit en wordt studeren een stuk voordeliger. Het
bedrag dat je terugkrijgt is afhankelijk van je belastingschaal en de gekozen opleiding. Om je een idee te geven, hebben we hieronder drie
voorbeelden op een rijtje gezet. Bekijk alle informatie en voorwaarden op www. Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een
opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer
aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de
werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier. LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Incompany, via
thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs.
De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden. Meer weten
over de mogelijkheden? Bel - of stuur een e-mail. Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via Schrijf je nu in en
start binnenkort. Het is mogelijk om de opleiding na inschrijving 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen.
Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen. Home Niveau Beroepsgerichte opleidingen
maanden Vanaf 7 maanden Alle beroepsgerichte opleidingen. Home Thuisstudie Thuis studeren Starten kan op elk moment Doelgericht
lesmateriaal Alle begeleiding die je nodig hebt Alles over thuis studeren. Snel naar Administratie Klantbeoordeling LOI 7,9. Met deze cursus BKB
leer je een eenvoudige boekhouding verzorgen. Inclusief lesmateriaal, live webcolleges en examentraining. Behaal het erkende en veelgevraagde
Associatie-diploma. Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans! Tijdschriftenbon van BladCadeau. Tijdschriftenbon van BladCadeau Schrijf je in vóór
11 december en ontvang een tijdschriftenbon van BladCadeau t.
Meer over deze actie. Tijdelijk 20 procent korting Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Waarom een LOI-cursus? Sterk
praktijkgerichte cursus met veel voorbeelden. Perfect afgestemd op de laatste exameneisen. Inclusief al het benodigde lesmateriaal. Inclusief
examentraining. Begeleiding door professionals met veel ervaring in de praktijk. Rechtstreeks live webcolleges volgen. Cursisten over deze
opleiding Benieuwd naar de mening van onze cursisten? Prima, kan niet anders zeggen. Voor het eerst echt een cursus afgemaakt! Deze cursus is
ook heel geschikt voor zzp' ers die hun eigen boekhouding willen kunnen voeren. Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus.
Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen: De balans. Veranderingen in de balans. Hulprekeningen van het eigen vermogen. Dagboeken en
subadministraties. Inkopen en verkopen. Duurzame productiemiddelen. Vreemd vermogen. Voorafgaande journaalposten. Hiernaast is het altijd
van belang om te weten wat voor effect bepaalde uitgaven hebben op het grotere geheel van de balans en de financiële statements.
De boekhouding zelf is op vele manieren mogelijk en Springest biedt ook boekhoud cursussen aan op alle mogelijke manieren. Ten eerste is het
van belang wat u doel is met de opleiding. Wilt u opgeleid worden en een diploma behalen wat betreft boekhouding? Dan zijn er verschillende
opleidingen waarmee u een boekhoud diploma mee kan behalen om zo omgeschoold te worden tot boekhouder. Als u zich wilt ontwikkelen naar
een hogere functie zijn er ook veel vervolgopleidingen beschikbaar op Springest. Om zo leidende functies te behalen in de boekhoudkundige
afdeling of uw eigen administratiekantoor te tillen naar een hoger niveau. Excel biedt nou eenmaal al tal van mogelijkheden voor de startende
ondermemer. Let er tenslotte op of er een vooropleiding nodig is voor de cursus, bij sommigen is dit het geval. Er worden op springest ook
accountancy opleidingen aangeboden. Daarnaast gelden de Praktijkdiploma Boekhouden opleiding of een Moderne Bedrijfsadministratie opleiding
ook voor boekhouders.
In principe kan iedereen zich een boekhouder noemen. Er is geen wettelijke regeling die nodig is om jezelf een boekhouder te kunnen noemen.
Iedereen zonder diploma kan dus ook een administratiekantoor openen. Accountants daarentegen hebben een post hbo- of wo-opleiding gevolgd
en staan in een openbaar register. Hiermee moeten accountants zich houden aan allerlei gedrags- en beroepsregels. Dit is om onethisch gedrag en
fraude te kunnen vermijden. Tenslotte moeten ze zich continu bijscholen om up-to-date met de nieuwste regels en wetten te zijn.
Wij hebben een ruime keuze uit verschillende trainingen en cursussen die te maken hebben met boekhouden, na een cursus boekhouden moet je
dus volledig in staat zijn om zowel je eigen boekhouding bij te houden als dat van een bedrijf. Veel succes met het vinden van een training! Naast
alle boekhoudcursussen hebben we ook een categorie Basiskennis Boekhouden , Financieel Administratief Medewerker of Accountancy voor u.
Als u hier niks tussen vindt, raden we aan om terug naar het hoofdonderwerp te gaan waar u weer alle subcategorieën kan vinden. Thuis met:
computer Gratis informatie aanvragen Vergelijken en met je collega's overleggen.

Sortering veranderen clear. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. Extra informatie: Vrijgesteld van BTW. Prijs is exclusief Boekenkosten en
examengeld. Dus wilt u meer uitleg over online boekhouden? Volg dan de cursus. Heeft u nog geen account op e-Boekhouden. Geen probleem!
Probeer e-Boekhouden. Gratis uitproberen Zonder verplichtingen. Gratis cursus boekhouden Zelf leren boekhouden?

Vergelijk 146 Opleidingen Boekhouden
Overheid gooit problemen over de schutting, zzp'ers mogen ze oprapen De overheid heeft de mond vol van dienstbaarheid en digitaal. Lees meer
op ZZP-Forum. Maak een account aan Om deze cursus te volgen, heeft u een account nodig bij het boekhoudpakket e-Boekhouden. Waarom
wilt u de gratis cursus volgen? Ik heb al een account. Zeker weten? Cursus starten. Uw e-mailadres Vul uw e-mailadres in en start direct met de
gratis cursus.
Uw e-mailadres. Ik heb me al aangemeld. Download het gratis e-book Om deze cursus te volgen, heeft u een account nodig bij het
boekhoudpakket e-Boekhouden. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met
andere bezigheden. Meer weten over de mogelijkheden? Bel - of stuur een e-mail. Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem
contact op via Schrijf je nu in en start binnenkort. Het is mogelijk om de opleiding na inschrijving 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen.
Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen. Home Niveau Beroepsgerichte opleidingen
maanden Vanaf 7 maanden Alle beroepsgerichte opleidingen. Home Thuisstudie Thuis studeren Starten kan op elk moment Doelgericht
lesmateriaal Alle begeleiding die je nodig hebt Alles over thuis studeren. Snel naar Administratie Klantbeoordeling LOI 7,9.
Met deze cursus BKB leer je een eenvoudige boekhouding verzorgen. Inclusief lesmateriaal, live webcolleges en examentraining. Behaal het
erkende en veelgevraagde Associatie-diploma. Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans! Tijdschriftenbon van BladCadeau. Tijdschriftenbon van
BladCadeau Schrijf je in vóór 11 december en ontvang een tijdschriftenbon van BladCadeau t.
Meer over deze actie. Tijdelijk 20 procent korting Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Waarom een LOI-cursus? Sterk
praktijkgerichte cursus met veel voorbeelden. Perfect afgestemd op de laatste exameneisen. Inclusief al het benodigde lesmateriaal. Inclusief
examentraining. Begeleiding door professionals met veel ervaring in de praktijk. Rechtstreeks live webcolleges volgen. Cursisten over deze
opleiding Benieuwd naar de mening van onze cursisten? Prima, kan niet anders zeggen. Voor het eerst echt een cursus afgemaakt! Deze cursus is
ook heel geschikt voor zzp' ers die hun eigen boekhouding willen kunnen voeren. Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus.
Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen: De balans.
Veranderingen in de balans. Hulprekeningen van het eigen vermogen. Dagboeken en subadministraties. Inkopen en verkopen. Duurzame
productiemiddelen. Vreemd vermogen. Voorafgaande journaalposten. De bv. Inclusief lesmateriaal Al het benodigde lesmateriaal is inbegrepen bij
het lesgeld. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten. Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan Wil of kun je geen examen
afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Op alle fronten erkend. Wanneer wil je starten? Inschrijven voor klassikale
opleidingen die binnenkort starten kan dus nog steeds!
Klassikaal studeren. Eerstvolgende startmoment:. Maart Eerste bijeenkomst:. Aantal bijeenkomsten dagopleiding:. Aantal bijeenkomsten
avondopleiding:. Amsterdam Dinsdagavond Vrijdag Zaterdag Apeldoorn Zaterdag Den Haag Donderdagavond Vrijdag Zaterdag Eindhoven
Zaterdag Groningen Zaterdag Leiderdorp Vrijdag Zaterdag Rotterdam Dinsdagavond Vrijdag Zaterdag Utrecht Dinsdagavond Vrijdag Zaterdag
Zwolle Vrijdag Den Haag. Thuis studeren De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Flexibel studeren, thuis of klassikaal Bij de LOI
studeer je altijd op de meest flexibele manier. Thuis studeren, zo werkt het. Om de 3 weken een bijeenkomst, in de klas of online. Kies uit een
avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding. Kleine groepen onder leiding van topdocenten. Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en
business cases. Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk. Live webcolleges Tijdens de opleiding kun je twee
maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege.
Alle begeleiding die je nodig hebt Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Zo word je begeleid. Studieduur: 4 maanden. Bepaal zelf je
studietempo. Hoeveel tijd kost mijn studie Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Lesgeld Het lesgeld geldt voor de
gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Toch zou deze groep ondernemers in ieder geval tot en met de btwaangifte de boekhouding zelf kunnen doen. Informer, ZZP Nederland en de Belastingdienst willen het gebruiken van online boekhoudsoftware
stimuleren. Door deze cursus kosteloos aan te bieden hebben meer ondernemers toegang tot kennis waarmee zij daadwerkelijk zelf online kunnen
boekhouden. Richt een slimme en efficiënte online boekhouding in. Alle situaties uit een zzp boekhouding uitgelegd. Direct naar de cursus. Omdat
jij ook zelf kunt boekhouden! Zonder registratie Om de cursus boekhouden te doen hoef je je niet te registreren.
Kies zelf je onderwerpen Het is net als in de winkel.

[Basiskennis Boekhouden (BKB) Cursussen en Trainingen
Daarom gebruiken we cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Deze worden door ons en derde partijen gebruikt om je gebruiksgedrag op
deze site te verzamelen. Door verder gebruik te maken van onze site ga je hier mee akkoord. Meer weten? Lees ons privacybeleid. Met cookies
verbeteren we je ervaring. Door verder te gaan ga je akkoord met ons privacybeleid. Waarom PDB? In is er een tekort aan gediplomeerde
boekhouders op MBO-niveau. Voor mensen met een diploma PDB op zak is het meestal gem…. Of wil je graag zelf je boekhouding doen?
Heb je behoe…. Vind je het leuk bezig te zijn met administratieve en boekhoudkun…. Klassikaal Vught en Den Bosch 1 avond per week naar
school 3 uur Afsluiting met lan…. Avondopleiding Basiskennis Boekhouden 10 weken 1 avond per week naar school 2 uur In Vught óf in Den
Bosch geen andere locaties De op…. Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt
gestart met een korte uitleg over de theo…. Samen vormen deze cursussen een ijzersterke combinatie: u leert het boekhoudsysteem kennen plus

de bijbehorende berekeningen. Na de twee exa…. Wil j…. Een bedrijf is niks zonder een goede boekhouding, je kan hierdoor niet alleen flinke
problemen krijgen met de Belastingdienst, maar als privépersoon is het ook van belang om goed je eigen boekhouding bij te houden. Boekhouden
omvat alles wat betreft het juist bijhouden van de inkomsten en uitgaven op papier en rekening.
Een juiste boekhouding maken helpt zowel je eigen organisatie met het maken van keuzes als de representatie naar externe partijen. Fouten maken
in de boekhouding of onethische keuzes maken wat betreft de boekhouding heeft in het verleden al tot grote schandalen en vele failliessementen
geleid, zoals het Enron schandaal. Hiernaast is het altijd van belang om te weten wat voor effect bepaalde uitgaven hebben op het grotere geheel
van de balans en de financiële statements. De boekhouding zelf is op vele manieren mogelijk en Springest biedt ook boekhoud cursussen aan op
alle mogelijke manieren. Ten eerste is het van belang wat u doel is met de opleiding. Wilt u opgeleid worden en een diploma behalen wat betreft
boekhouding? Dan zijn er verschillende opleidingen waarmee u een boekhoud diploma mee kan behalen om zo omgeschoold te worden tot
boekhouder. Als u zich wilt ontwikkelen naar een hogere functie zijn er ook veel vervolgopleidingen beschikbaar op Springest.
Om zo leidende functies te behalen in de boekhoudkundige afdeling of uw eigen administratiekantoor te tillen naar een hoger niveau. Excel biedt
nou eenmaal al tal van mogelijkheden voor de startende ondermemer. Let er tenslotte op of er een vooropleiding nodig is voor de cursus, bij
sommigen is dit het geval. Er worden op springest ook accountancy opleidingen aangeboden. Daarnaast gelden de Praktijkdiploma Boekhouden
opleiding of een Moderne Bedrijfsadministratie opleiding ook voor boekhouders. In principe kan iedereen zich een boekhouder noemen. Er is
geen wettelijke regeling die nodig is om jezelf een boekhouder te kunnen noemen. Iedereen zonder diploma kan dus ook een administratiekantoor
openen. Accountants daarentegen hebben een post hbo- of wo-opleiding gevolgd en staan in een openbaar register. Hiermee moeten accountants
zich houden aan allerlei gedrags- en beroepsregels.
Dit is om onethisch gedrag en fraude te kunnen vermijden. Tenslotte moeten ze zich continu bijscholen om up-to-date met de nieuwste regels en
wetten te zijn. Ik ben na mijn middelbareschooltijd economie gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hier heb ik mijn
kandidaatsfase afgesloten. Vervolgens ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam, waar ik mijn doctoraal economie heb behaald.
Ik help je graag verder tijdens deze cursus! De cursus Boekhouden BKB is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Associatie voor
Examinering en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld. De
volgende onderwerpen zijn onder andere opgenomen:. Een greep uit tal van onderwerpen die jou de basiskennis van het boekhouden bijbrengen.
Kennis waar je veel mee kunt doen, dat blijkt als je ermee bezig bent. Bij NHA helpen we je graag verder, dus we geven je nog enkele andere
mogelijkheden rondom de cursus boekhouden.
Zo kun je bijvoorbeeld een voordelige combinatiecursus volgen onder de naam "Financial Assistant". Wil je juist dieper op het onderdeel
boekhouden ingaan? Dan kun je na de cursus boekhouden de vervolgcursus Praktijkdiploma Boekhouden volgen. Hiermee vergroot je je kennis
op het gebied van administratieve processen en boekhouden nog verder. Het examen Basiskennis Boekhouden BKB wordt flexibel per computer
afgenomen en je kunt zelf aangeven wanneer je het examen wenst af te leggen. De examenplaatsen liggen verspreid over Nederland. Je kunt een
plaats uitzoeken die bij jou in de buurt ligt. Je kunt je voor dit examen aanmelden bij: Associatie voor Examinering. Een NHA getuigschrift kun je
aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord 5,5 of hoger. Onderzoeksbureau
Multiscope heeft onlangs een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van online opleidingen. Duizenden studenten werden gevraagd
hun online opleider te beoordelen.
NHA werd daarbij beoordeeld als de beste online opleider van Nederland. Wij zijn enorm trots op onze docenten. Elke dag opnieuw doen zij hun
uiterste best om onze studenten een perfecte begeleiding te bieden, en dat wordt dus gewaardeerd. Goed om te weten dat je bij NHA studeert bij
de beste thuisstudie-opleider van Nederland! NHA past deze hoge kwaliteitsstandaard toe op de ontwikkeling van al haar opleidingen. Je bepaalt
zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag altijd je eigen tempo bepalen. Zo is deze cursus Basiskennis Boekhouden BKB uitstekend te
combineren met een drukke baan of met je hobby's.
Starten met deze cursus kan op elke dag van het jaar! Je ontvangt het complete lespakket in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt in
de meeste gevallen ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past. Dankzij de
persoonlijke begeleiding van onze deskundige docent sta je er niet alleen voor. Je kunt het huiswerk aan het eind van een les opsturen naar je
docent via onze digitale leeromgeving die het dan weer snel naar je terugzendt.
Gecorrigeerd en voorzien van advies, uitleg, cijfer en antwoord op je eventuele vragen. Je mag bij alle NHA-opleidingen 3 jaar lang gebruik
maken van deze persoonlijke studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland! Wanneer je start met de cursus Basiskennis Boekhouden
BKB , stelt je persoonlijke docent zich aan je voor. Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving. Hier kom je in contact
met studiegenoten die dezelfde cursus volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat
maakt het leren extra leuk.
Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo met de cursus boekhouden van
NHA. Bel ons: 70 00 of stuur ons een e-mail. De opleiding is uitgebreid en helder. Ik zou graag iets meer uitleg hebben gekregen in de casussen
om het beter te kunnen visualiseren. De stof is duidelijk en opbouwend. Ik mis persoonlijk af en toe uitleg waarom dingen zijn zoals ze zijn maar
dat is ook niet cruciaal, maar eerder hoe ik dingen goed leer. De huiswerkdocent geeft snelle reactie. Aarzel niet om je werkgever te vragen om je
bij jouw studie financieel te steunen.
Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je
alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris. Een tablet is altijd handig bij de studie.
Bijvoorbeeld om onderweg in te loggen op onze digitale leeromgeving. We denken ook aan jouw portemonnee. Deze wordt tijdens het inschrijven
direct verrekend. Daarom NHA. NHA maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om je gebruikerservaring te verbeteren. Met deze
cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen

aan jouw interesse. Als je verdergaat op onze website ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.
Vul hieronder je e-mailadres in. We sturen binnen enkele minuten een e-mail waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Lees hem thuis
eens rustig door en ben er zeker van dat je de juiste keuze maakt wanneer jij je inschrijft. Neem direct een kijkje in onze digitale leeromgeving. Je
ontvangt daarnaast een e-mail waarmee je de komende 7 dagen toegang hebt tot jouw persoonlijke leeromgeving. Voordeligste opleider van
Nederland. Gratis studiegids. Basiskennis Boekhouden BKB.
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