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Module 1:  
Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen 

 

Globale leerdoelen  
Na voltooiing van deze module kunt u  

• de belangrijkste financiële doelstellingen van een bedrijf uitleggen  
• de kengetallen uitleggen en berekenen die met die doelstellingen overeenkomen.  

 

Gedetailleerde leerdoelen  

 

Onderwerp Leerdoel 

1. Winstgevendheid Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "rentabiliteit"  
 

2. Rendement op eigen 
vermogen 

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "rendement op 
het eigen vermogen".  
Het rendement op het eigen vermogen kunnen berekenen.  
Het kunnen uitleggen of het genereren van een winst, 
automatisch betekent dat een bedrijf 'rendabel' is.  
Het kunnen evalueren en beoordelen van een bereikt 
rendement op het eigen vermogen.  
 

3. Return on Investment 
(ROI) 

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "Return on 
Investment (ROI)".  
De ROI kunnen berekenen.  
Het kunnen evalueren en beoordelen van een bereikt ROI.  
 

4. Liquiditeit Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "liquiditeit".  
Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "liquide 
middelen" en deze correct in de jaarrekening herkennen. 
Het kunnen definiëren en uitleggen van de term 
"liquiditeitstekort".  
Het kunnen uitleggen waarom het hebben van voldoende 
liquiditeit van cruciaal belang is.  
Het kunnen berekenen van de cash ratio.  
Het kunnen verklaren hoe hoog de cash ratio moet worden en 
wat redenen hiervoor zijn.  
Het kunnen berekenen van de quick ratio.  
Het kunnen verklaren hoe hoog de quick ratio moet worden en 
wat de redenen hiervoor dienen te zijn.  
Het kunnen berekenen van de current ratio.  
Het kunnen verklaren hoe hoog de current ratio moet worden en 
wat de redenen hiervoor zijn.  
Het kunnen verklaren dat of de liquiditeit, of de winstgevendheid 
van meer belang is en waarom.  
 

5. Equity ratio,  
  hefboomwerking 

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "eigen 
vermogen", solvabiliteit  
Het kunnen berekenen van het eigen vermogen, de solvabiliteit 
Het kunnen definiëren en uitleggen van de term 
hefboomwerking 
Het kunnen berekenen van de term hefboomwerking 
Het kunnen uitleggen waarom het eigen vermogen van cruciaal 
belang is.  
Het kunnen uitleggen welke factoren van invloed kunnen zijn op 
de kredietwaardigheid (credit rating) van het bedrijf. 

 
 



 

 
 

Onderwerp Leerdoel 

6. Cash Flow Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "cash flow".  
Het kunnen berekenen van de cash flow (met “de” 
onderliggende formule)  
 

7. Productiviteit Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "productiviteit".  
Het kunnen uitleggen waarom het bereiken van een hoge 
productiviteit van essentieel belang is.  
Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "return on 
sales".  
Het kunnen berekenen van het rendement op de verkoop.  
Het kunnen uitleggen waarom het rendement op de verkoop van 
cruciaal belang is. 

 
 



 

  

Module 2: Financiële administratie 
 

Globale leerdoelen  
 
Na voltooiing van deze module kunt u  
• de grondbeginselen van de jaarlijkse financiële staten (balans, winst- en verliesrekening) 
lezen en begrijpen en hierbij de eerste conclusies trekken  
• de meest relevante termen in de jaarlijkse financiële overzichten uitleggen.  
 

Gedetailleerde leerdoelen  
 
Onderwerp Leerdoel 

1 Doelstellingen van een 
jaarlijks financieel 
memorandum 

1.1 Het kunnen uitleggen van de belangrijkste doelstellingen en 
het doel van een jaarlijkse financiële verklaring (balans, P & L 
account, winst en verliesrekening)  
1.2 Het kunnen bepalen voor wie een jaarlijkse financiële 
verklaring van enig belang kan zijn. 

2 Structuur en Functie 
van een balanstotaal 

2.1 Inzicht hebben in en kunnen uitleggen van de basis indeling 
van een balans.  
2.2 Het kunnen uitleggen waarom een balans "evenwichtig" 
moet zijn (het totaal van de activa moet gelijk zijn aan het totaal 
van het eigen vermogen en de passiva) 

3 Activa 3.1 Het kunnen definiëren van de term "activa zijde".  
3.2 Het kunnen definiëren van de term "vaste activa" en het 
geven van voorbeelden.  
3.3 Het kunnen definiëren van de term "vlottende activa" en het 
geven van voorbeelden.  
 

4 Aandelen en passiva 4.1 Het kunnen definiëren van de term "passiva zijde".  
4.2 Het kunnen definiëren van het "aandelen kapitaal" 
(aandelenkapitaal en reserves) en de betekenis ervan 
uitleggen.  
4.3 Het kunnen definiëren van de term "geleend kapitaal" en 
het geven van voorbeelden.  
 

5 Inventarisatie / 
Voorraden 

5.1 Het kunnen uitleggen van het doel van de opstelling van 
een inventaris (inventarisatie).  
5.2 Het kunnen opstellen van een lijst en de stappen bij het 
opstellen van een inventaris uitleggen.  
 

6 Winst en verlies 
rekening (W & V) 

6.1 Het kunnen uitleggen van het doel en definiëren van de 
belangrijkste voorwaarden van een winst en verliesrekening  
6.2 Het kunnen definiëren van de begrippen "kosten" en 
"inkomsten".  
6.3 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term 
"verkoopopbrengst" en dit item berekenen.  
6.4 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term 
"verkoopkosten"  
6.5 Het kunnen uitleggen van het verschil tussen "omzet" en 
"winst".  
 

7 Overlopende 7.1 Het kunnen uitleggen waarom de jaarlijkse financiële 
overzichten ook zakelijke transacties kunnen bevatten die nog 
niet tot een in-of uitstroom van middelen in het boekjaar hebben 
geleid.  
 



 

 

Onderwerp Leerdoel 

8 Vorderingen  
(= debiteuren) en 
Crediteuren  
(= schuldeisers) 

8.1 Het kunnen definiëren van de term "debiteuren" en ze correct in de 
jaarrekening identificeren.  
8.2 Het kunnen definiëren van de term "schuldeisers" en ze correct in 
de jaarrekening identificeren.  
 

9 Bepalingen 9.1 Het kunnen definiëren van de term "voorzieningen" en ze correct 
in de jaarrekening identificeren.  
9.2 Het kunnen verklaren van de redenen voor het opnemen van 
voorzieningen.  
9.3 Het kunnen uitleggen van de verschillen tussen "voorzieningen" en 
"schuldeisers".  
 

10 Reserves 10.1 Het kunnen definiëren van de term "reserves" en ze correct in de 
jaarrekening identificeren.  
10.2 Het kunnen verklaren van de redenen voor het opnemen van de 
reserves.  
10.3 Het kunnen uitleggen van de verschillen tussen "voorzieningen" 
en "reserves".  
 

11 Afschrijvingen 11.1 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "afschrijvingen".  
11.2 Het kunnen berekenen van lineaire afschrijvingen.  
11.3 Het kunnen uitleggen van de problemen bij de berekening van de 
afschrijvingen.  
 

12 Kapitaal 
uitgaven 

12.1 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "kapitaal 
uitgaven".  
12.2 Het onderscheid kunnen maken tussen de kosten die moeten 
worden geactiveerd in de balans en de kosten die volledig kunnen 
worden opgenomen in de W & V-rekening.  
12.3 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "lage-waarde 
activa" die rechtstreeks kunnen worden afgeschreven.  
12.4 Het kunnen uitleggen van de gevolgen van de uitgaven die 
moeten worden gekapitaliseerd en de uitgaven die direct kunnen 
worden afgeschreven.  
 

13 stappen van de 
W & V 

13.1 Het kunnen beschrijven, verklaren en analyseren van de W & V 
in verslag vorm.  
13.2 Het kunnen definiëren en uitleggen van de voordelen van W & V 
in rapport vorm in vergelijking met W & V in rekening vorm  
13.3 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "operationele 
winst / verlies" / Winst / verlies vóór rente en belastingen (PBIT) / 
Winst voor rente en belastingen (EBIT)  
13.4 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "financieel 
resultaat".  
13.5 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "winst / verlies 
uit de gewone bedrijfsuitoefening".  
13.6 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "buitengewoon 
resultaat".  
13.7 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "winst / verlies 
vóór belasting" (PBT) / Winst vóór belastingen (EBT) / Pre-tax-profit.  
13.8 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "winst / verlies 
voor het jaar"  
13.9 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "toewijzing van 
de reserves"  
 



 

 

Onderwerp Leerdoel 

 13.10 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "winst".  
13.11 Het kunnen identificeren en vergelijken van het 
bedrijfsresultaat, de winst / verlies uit de gewone 
bedrijfsuitoefening, het buitengewone resultaat, de pre-fiscale 
winst / verlies, de winst / verlies voor het jaar en de uitkeerbare 
winst met behulp van “de” formule.  
 

14 Analyse van de W & V 14.1 Het kunnen uitleggen hoe een operationele winst of 
verlies kan zijn gegenereerd.  
14.2 Het kunnen uitleggen hoe een winst of verlies op gewone 
activiteiten kan zijn gegenereerd.  
14.3 Het kunnen uitleggen hoe een pre-fiscale winst of verlies 
kan zijn gegenereerd.  
14.4 Het kunnen beschrijven en verklaren van de twee 
fundamentele opties voor het gebruik van de winst van het 
boekjaar.  
 

15 Analyse van de 
financiële verklaringen 

15.1 Het kunnen lezen van een simpele financiële verklaring 
en hieruit fundamentele conclusies trekken (case study / 
oefening).  
 

 
 
 



 

Module 3: Kosten & prijzen 
 

Globale leerdoelen  
 
Na voltooiing van deze module kunt u:  
• de belangrijkste doelstellingen, de taken en de belangrijkste terminologie van de 
kostenboekhouding uitleggen.  
• de algemene factoren voor ondernemers beslissingen (markten, klanten, de concurrentie, 
de kosten van de verkoop) uitleggen.  
• de betekenis van de marge-opslag uitleggen als een centraal begrip in de kosten 
boekhouding, en deze berekenen.  
• de doelen en de fundamentele structuur van de kostenboekhouding en de winstcentrum 
boekhouding uitleggen, en de redenen geven waarom kosten bewustzijn en ondernemend 
denken nodig is.  
 

Gedetailleerde leerdoelen  
 

Onderwerp Leerdoel 

1 Taken van de kosten 
boekhouding 

1.1 Het kunnen uitleggen en definiëren van de doelstellingen van 
de kostenboekhouding.  
1.2 Het kunnen uitleggen van het verschil tussen de financiële 
boekhouding en de kostenboekhouding.  
1.3 Het kunnen uitleggen waarom de cijfers uit de financiële 
boekhouding moeten worden aangepast voordat ze kunnen 
worden gebruikt in de kostenboekhouding.  
 

2 Terminologie van de 
kosten boekhouding 

2.1 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "kosten 
elementen" en het geven van voorbeelden.  
2.2 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "kosten 
centrum" en het geven van voorbeelden.  
2.3 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "kosten-
eenheid" en het geven van voorbeelden.  
2.4 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "directe 
kosten" (ook wel: directe kosten) en het geven van voorbeelden.  
2.5 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "overhead 
kosten" (ook wel: de indirecte kosten of overheadkosten) en het 
geven van voorbeelden.  
2.6 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "vaste kosten" 
en het geven van voorbeelden.  
2.7 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "variabele 
kosten" en het geven van voorbeelden.  
2.8 Het kunnen uitleggen van het fundamentele verschil tussen de 
volledige kosten boekhouding en directe kosten boekhouding.  
 



 

 

Onderwerp leerdoel 

3 Prijzen 3.1 Het kunnen uitleggen welke factoren significant van invloed zijn 
op de prijs van een product.  
3.2 Het kunnen uitleggen van de interactie tussen vraag en aanbod 
en het concept van een "marktprijs"  
3.3 Het kunnen definiëren en uitleggen van de verschillende 
marktvormen (monopolie, oligopolie, perfecte concurrentie).  
3.4 Het kunnen toeschrijven van de verschillende prijs marge aan 
de respectievelijke markt vormen en het geven van de redenen voor 
uw beslissingen.  
3.5 Het kunnen uitleggen van de verschillende mogelijke prijs 
strategieën.  
3.6 Het kunnen uitleggen van de term "vaste kosten daling" en haar 
invloed op de business-strategie ".  
3.7 Het kunnen bepalen en berekenen van de bijdrage marge van 
een product of verkoop.  
3.8 Het kunnen uitleggen wat het belang is van de bijdrage marge 
voor prijsberekeningen.  
3.9 Het kunnen uitleggen wat de effecten van een positieve of 
negatieve bijdrage marge op het bedrijfsresultaat zijn.  
3.10 Het kunnen uitleggen wat de effecten van de capaciteit 
(volledige of reserve) voor prijsberekeningen zijn.  
3.11 Het kunnen uitleggen wat het fundamentele verschil is tussen 
de korte termijn en de lange termijn break-even prijs.  
3.12 Het kunnen berekenen van de korte termijn en de lange termijn 
break-even-prijs (voor een-product-bedrijven).  
3.13 Het kunnen uitleggen wat "schaalvoordelen" zijn.  
 

4 Kosten gebaseerde 
boekhouding 

4.1 Het kunnen uitleggen wat het doel is van een op beheersing  
kosten gebaseerde boekhouding.  
4.2 Het kunnen uitleggen wat het doel is van een overhead 
toewijzing bladzijde en zijn fundamentele structuur te reproduceren.  
4.3 Het kunnen berekenen van de kosten  
4.4 Het doel kunnen uitleggen van de toewijzing van de kosten voor 
interne en gedeelde services. 

5 Winst gebaseerde 
boekhouding 

5.1 Het doel en de fundamentele structuur van een op winst 
gebaseerde boekhouding kunnen uitleggen.  
5.2 Het kunnen berekenen van de winstbijdrage; 
5.3 Het kunnen verklaren waarom een positieve "bijdrage" van een 
aan de winst niet kan worden gelijkgesteld met "winst".  
5.4 Het kunnen uitleggen van de fundamentele maatregelen ter 
verbetering van de winstbijdrage. 
 
 

 
 



 

 

Module 4:   Bedrijfsvorm & wetgeving 

 
 

Globale leerdoelen 
  
Na voltooiing van deze module kunt u  
• de kenmerken, voordelen en nadelen van de belangrijkste juridische vormen van een 
bedrijfsorganisatie uitleggen 
• de belangrijkste kenmerken van een verkoopcontract uitleggen  
• de basisprincipes van het insolventierecht uitleggen 
 

Gedetailleerde leerdoelen  
 

Onderwerp Leerdoel 

1 Juridische vormen van  
het bedrijfsorganisaties 

1.1 Het kunnen uitleggen waarom er verschillende wettelijke 
vormen van bedrijfsorganisaties zijn.  
1.2 Het kunnen benoemen van het principiële verschil tussen 
partnerschappen en rechtspersoonlijke ondernemingen en de 
individuele vormen van bedrijfsorganisaties te classificeren.  
1.3 Het kunnen definiëren en uitleggen wat "persoonlijke 
onbeperkte aansprakelijkheid" betekent.  
1.4 Het kunnen definiëren en uitleggen wat "gezamenlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid" betekent.  
1.5 Het kunnen uitleggen wat "beperkte aansprakelijkheid" 
betekent.  
1.6 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een eenmanszaak 
zijn.  
1.7 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een eenmanszaak en 
een  Vennootschap onder Firma (VOF).  
1.8 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen  een Maatschap zijn 
1.9 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van  een Naamloos 
Vennootschap (NV) en een Commanditair Vennootschap 
(CV) 
1.10 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een  
Besloten Vennootschap zijn.  
1.11 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term 
"aandeel" en "aandeelhouder (lid)".  
1.12 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term 
"nominale waarde van een aandeel" (nominale waarde).  
1.13 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term 
"beurskoers" (marktwaarde).  
1.14 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term 
"dividend".  
1.15 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een "Stille vennoot" ( 
"slapende partner") zijn.  
1.16 Verbanden kunnen leggen tussen  burgerlijk recht  en 
partnerschappen en deze kunnen uitleggen.  



 

 

Onderwerp Leerdoel 

2 Verkoop Contract 2.1 Het kunnen benoemen en uitleggen van de essentiële 
basiselementen van een verkoop contract.  
2.2 Het kunnen benoemen van de criteria voor een bindende 
handtekening.  
2.3 Het kunnen uitleggen van de noodzaak om te controleren of 
de ondertekenaar gemachtigd is om te tekenen.  
2.4 Het kunnen benoemen van de belangrijkste kenmerken van 
een "handelsregister" (bedrijven register) en uitleg geven over de 
verdere informatie van de bedrijfsorganisaties.  

3 Verschillende vormen 
van samenwerking 

3.1 Het kunnen beschrijven en uitleggen van de term 
"corporatie".  
3.2 Het kunnen beschrijven en uitleggen van de term "kartel"  
("trust").  
 

4 Insolventierecht 4.1 Het kunnen uitleggen van de term "insolventie"  
4.2 Het kunnen benoemen en uitleggen van de belangrijkste 
oorzaken van faillissement.  
4.3 Het kunnen uitleggen van de termen "schikking buiten de 
rechtbank,"schikking vóór faillissement " en " faillissement ". 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


