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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Financial assistant 
 

Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie (BKB en BKC) 

Je wilt een baan in de administratieve sector? Dan is Basiskennis boekhouden voor jou de beste keus. Met 

deze opleiding doe je niet alleen kennis op die nodig is voor een administratieve startfunctie, maar je legt 

een basis voor een verdere carrière. In een heleboel functies is een goede rekenvaardigheid van groot 

belang. Goed kunnen rekenen is bijna overal een voordeel. Met de opleiding Basiskennis calculatie leer je 

snel allerlei berekeningen maken, zoals afschrijvingen, renteberekeningen, vreemde valuta en krijg je 

inzicht in het lezen van grafieken. Je werkgever zal deze vaardigheden zeker waarderen. 
 

Doelgroep en doelstelling 

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken in de (financiële) administratie en geen gerichte 

vooropleiding heeft gevolgd. Ook medewerkers die reeds werkzaam zijn in de administratie kunnen deze 

opleiding volgen om meer kennis op te doen van zaken. 

Na afronding van de opleiding heb je een gedegen inzicht in boekhoudkundige principes en kun je werken 

met boekhoudkundige software en spreadsheets. 
 

Programma (MBO) 

Basiskennis boekhouden (BKB) 

 Journaliseren 

 Bijwerken (sub) grootboeken 

 Presenteren en rapporteren 

 Theorie; belastingen, sociale verzekering 

 Theorie computerboekhouden  

Basiskennis calculatie (BKC)  

 Berekeningen goederenhandel  
 Kostprijsberekeningen  
 Statistiek  
 Werken met Excel 
 Theorie handel, koop en verkoop, etc. 

 

Examen 

Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. 

De cursist kan kiezen voor het Associatie examen en/ of het IMKB examen. 

De Associatie examens worden afgenomen onder toezicht van het MinOWC examenbureau.  

 

Ben je voor beiden modulen geslaagd, dan ontvang je het IMKB diploma ‘Financial assistant’. 

De opleiding moet binnen 2 jaar afgerond worden gezien behaalde modules maximaal 2 jaar geldig zijn. 
 

Toelatingseis : Havo/ MBO werk- en denkniveau 
 

Duur : 8 maanden (1 x per week) op donderdag 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor zelfstudie en thuiswerk) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 (eenmalig) 
  Lesgeld        SRD 4900 (inclusief lesmateriaal + regulier* examen)  
  Termijnbetaling: SRD 900 bij de inschrijving | Maandelijkse aflossing: SRD 500 
  *Bij een herkansing of het niet deelnemen aan de reguliere examens zal een 
    bedrag van SRD 150 (per examen) in rekening worden gebracht. 
 

  Associatie examen ± Euro 340 - beide onderdelen (Associatie diploma). 
 

Aanvang : Donderdag (datum) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 

Wil je je nog verder in de financieel administratieve richting ontwikkelen?  

Dan is de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) de volgende stap. 


