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#ACCOUNTANCY

BOEKHOUDER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 520,30 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
driejarige opleiding, 2 lesmomenten per week.
BRUGGE
Donderdagavond en zaterdagvoormiddag
Startdatum: donderdag 19 september 2019
KORTRIJK
Groep A
dinsdag- en donderdagavond
Startdatum: dinsdag 17 september 2019
Groep B (DAG)
Vrijdagvoormiddag en vrijdagnamiddag
Startdatum: vrijdag 20 september 2019
ROESELARE (START LATER)
Maandag- en woensdagavond
Startdatum: maandag 13 januari 2020
Avondlessen starten om 18u30 tot 22u.
Voormiddaglessen starten om 8u30 tot 12u.
Namiddaglessen starten om 13u tot 16u30.

Omschrijving
Neem de vacatures er maar eens bij, boekhouders zijn een gewild profiel op de arbeidsmarkt! Er zijn ook tal van mogelijkheden. Je kan aan de slag binnen een KMO,
een multinational, bij de overheid of als zelfstandig boekhouder.
Jouw takenpakket? Als boekhouder registreer je de boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de
betaling van lonen en andere lasten enz. Je stelt regelmatig de wettelijke boekhoudkundige documenten op (jaarbalans, resultatenrekening). Je stelt ook de btwaangifte van de onderneming op, ... Een werkdag ziet er nooit hetzelfde uit!
De 3-jarige opleiding tot boekhouder behandelt alle aspecten die je nodig hebt om als boekhouder aan de slag te gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Mensen die zich als zelfstandig boekhouder willen vestigen maar hier nog niet de vereiste kennis voorhebben of mensen die zich willen omscholen tot boekhouder om
in een kmo of boekhoudkantoor aan de slag te gaan.

Voorkennis
De opleiding boekhouder start vanaf nul. Er is dan ook geen voorkennis vereist.
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Toelatingsvoorwaarden
Cursisten die deze opleiding willen volgen, moeten minimum een diploma Hoger Secundair Onderwijs (6ASO,6TSO, 6KSO of 7BSO) hebben behaald. Diploma's worden
na inschrijving opgevraagd en tijdens de eerste lesweken gecontroleerd.
Cursisten die niet over een diploma HSO beschikken, dienen een computertest af te leggen.
De test vereist geen voorkennis. De test gaat na of de kandidaat de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden bezit om de opleiding met succes te volgen en te
beëindigen. Neem voor meer info contact op met de campus.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

PROGRAMMA
1ste jaar (256 uur)
Algemeen boekhouden (128 uur)
Burgerlijk recht (16 uur)
Sociale wetgeving (24 uur)
Btw (40 uur)
Personenbelasting (32 uur)
Handels- en vennootschapsrecht (16 uur)
2de jaar (256 uur)
Boekhouden en vennootschapsboekhouden (104 uur)
Financieel beleid (44 uur)
BTW (36 uur)
Personenbelasting (24 uur)
Handels- en vennootschapsrecht (24 uur)
Vennootschapsbelasting (24 uur)
3de jaar (256 uur)
Analytisch boekhouden (52 uur)
Gevalstudies (80 uur)
Btw (8 uur)
Personenbelasting (8 uur)
Registratie en successie (28 uur)
Vennootschapsbelasting (56 uur)
Financiële doorlichting jaarrekening (20 uur)
Beroepsorganisatie, deontologie plichtenleer, actualia (4 uur)

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol beëindigen van de opleiding 'Boekhouder' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Boekhouder', erkend door de Gemeenschapsminister bevoegd
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voor Middenstands- en KMO-opleiding en afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen (VLAO) - Syntra vlaanderen.
Me tdit diploma "Boekhouder" behaald bij Syntra kom je ook in aanmerking om bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de procedures
in te leiden die noodzakelijk zijn om het beroep van zelfstandig boekhouder te mogen uitoefenen.
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