#040809

#ACCOUNTANCY

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ACCOUNTANT (BOEKHOUDER)

€ 585,64 incl. BTW

BOEK JE TOEKOMST!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na 3 jaar ben klaar om als boekhouder aan de slag te gaan. Geen boekhoudkundig weetje is je ongekend, de theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden
uitgelegd en alleen de leerstof die echt nuttig is wordt aangereikt. Hierdoor ben je onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt in jouw nieuwe functie!

Introductie
Wij bieden de opleiding aan in verschillende campussen op verschillende tijdstippen.

Avondopleiding
Campus Brugge start 16 september 2021
Donderdagavond van 18:30 tot 22:00
Zaterdagvoormiddag van 08:30 tot 12:00
Campus Kortrijk start 14 september 2021
Dinsdag- en donderdagavond van 18:30 tot 22:00
Campus Roeselare start 17 januari 2022
Maandag- en woensdagavond van 18:30 tot 22:00

Opleiding overdag
Campus Kortrijk start 17 september 2021
Vrijdagvoormiddag en namiddag van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30
Bij overmacht worden lessen ingehaald op zaterdagvoormiddag

Opgelet: de vermelde prijs is telkens per cursusjaar.
handboeken worden apart aangekocht (ongeveer 100 euro per opleidingsjaar)

Omschrijving
Neem de vacatures er maar eens bij, accountant zijn een gewild profiel op de arbeidsmarkt! Er zijn ook tal van mogelijkheden. Je kunt aan de slag bij een KMO, een
multinational, de overheid of als zelfstandig accountant.
Jouw takenpakket? Als accountant 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 btw-aangi e van
de onderneming op, ... Een werkdag ziet er nooit hetzelfde uit!
De 3-jarige opleiding tot accountant behandelt alle aspecten die je nodig hebt om als boekhouder aan de slag te gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Wil je je vestigen als zelfstandig accountant maar heb je nog niet genoeg kennis? Of wil je je omscholen tot accountant, om aan de slag te gaan in een kmo of
boekhoudkantoor? Dan is deze opleiding op jouw lijf geschreven.

Voorkennis
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De opleiding accountant start vanaf nul. Er is dan ook geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Heb je minimum een diploma Hoger Secundair Onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 7BSO) dan kun je instappen in deze opleiding.
Diploma's worden na inschrijving opgevraagd en tijdens de eerste lesweken gecontroleerd.
Heb je GEEN diploma Hoger Secundair Onderwijs dan kun je toch nog de opleiding aanvatten als je slaagt voor de toelatingsproef. De proef is een basis wiskundige
computertest die je komt afleggen op de campus. De test vereist geen voorkennis en gaat na of je de nodige maturiteit en basisvaardigheden bezit om de opleiding
met succes te volgen en te beëndigen.

Neem voor meer info contact op met de campus.

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
3 jaar vanaf maandag 17/01/2022 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf maandag 17/01/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8800 Roeselare
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
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Na het succesvol beëindigen van de opleiding 'Boekhouder' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Boekhouder', erkend door de Gemeenschapsminister bevoegd
voor Middenstands- en KMO-opleiding en afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Syntra vlaanderen.
Met dit diploma 'Boekhouder', behaald bij Syntra, kom je ook in aanmerking om je aan te sluiten bij het ITAA en de procedures in te leiden die noodzakelijk zijn om het
beroep van zelfstandig boekhouder te mogen uitoefenen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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