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STRUCTUUR VAN DE SYLLABUS 

 

De syllabus van het EBC*L Niveau B heeft betrekking op de volgende vakgebieden:  

 

 doelstellingen, methoden en hulpmiddelen voor het opstellen van een businessplan 

 marketing en verkoop 

 fiscale planning (budgettering), pre-investeringen en de efficiëntieanalyse 

 

Bij de leerdoelen wordt de term "uitleggen" zeer vaak gebruikt. Met "uitleggen" bedoelen we:  

 in staat zijn om belangrijke factoren te kunnen definiëren en te specificeren en details 

vast te stellen 

 in staat zijn om te kunnen bewijzen dat het vermogen is verkregen door het vervullen 

van de taken of door het geven van voorbeelden 

Met andere woorden: de verkregen kennis kunnen reproduceren is niet het voornaamste 

doel, wel het in de praktijk brengen van de verkregen vaardigheden.  

Voorbeeld: Verklaar de belangrijkste doelstellingen van een bedrijf  

Een mogelijke bijbehorende examenvraag is: Verklaar vier mogelijke strategische doelen 

voor een vegetarisch restaurant.  

NB: Alle thema's van de syllabus van het EBC * L niveau A bevatten de grondbeginselen en 

dus worden ze niet expliciet herhaald.  

Bijvoorbeeld: Bij de W & V rekening wordt de term "afschrijvingen" niet meer bij de 

gedetailleerde leerdoelen genoemd, maar hij is wel relevant voor het examen.  

In de beschikbare examenvoorbeelden maakt de wijze van vragenstellen het duidelijk.  
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VAKGEBIEDEN 

 

FINANCIELE PLANNING (BEGROTINGEN),  
ANALYSE VAN VOORINVESTERINGEN EN 

EFFICIENCY ANALYSE 
 

 

 

Globale leerdoelen 

 
Na voltooiing van deze module kunt u: 

 
 de term “rentabiliteit” uitleggen en definiëren;  

 het waarom van een voorinvestering analyse opstellen verklaren; 

 de doelstellingen en de structuur van financiële planningsinstrumenten uitleggen; 

 de doelstellingen en de structuur van een gebudgetteerde balans, van een 

begrote V&W rekening en liquiditeitsplanning uitleggen; 

 de mogelijkheden van financiering van een bedrijf uitleggen; 

 kerncijfers (management ratio’s) berekenen en deze kunnen beoordelen op het 

creëren van: financiële investeringsruimte, liquiditeit en productiviteit; 

 bedrijfsrelevante kenmerken voor de fiscale planning (budgetteren) van (grote) 

bedrijven kunnen beschrijven en verklaren. 

 

(41 leerdoelen) 
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Vakgebied: VOORINVESTERINGSANALYSE 
 
Gedetailleerde leerdoelen 

 

THEMA’S LEERDOELEN 

1.  RENTABILITEIT 

 BASIS BEGINSELEN 

 

 

1.1 Het kunnen definiëren en uitleggen van de term 
"rentabiliteit"  

1.2 Het kunnen uitleggen van de term "alternatieve 
kosten"  

1.3 Het kunnen uitleggen van de term "marginale kosten" 
en "marginaal nut"  

2. VOORINVESTERING 
ANALYSE 
GRONDBEGINSELEN 

2.1. Het kunnen uitleggen van het nut van de 
voorinvesteringsanalyse 

2.2. Het kunnen uitleggen wat de beperkingen en 
problemen van de voorinvesteringsanalyse zijn 

3. STATISCHE  
VOORINVESTERING 
ANALYSE 

3.1.  Het kunnen maken van een break-even punt 
berekening en deze werkwijze uitleggen  

3.2. Het kunnen maken van een minimum verkoop 
berekening (break-even omzet) en deze procedure 
uitleggen  

3.3. Het kunnen maken van een berekening van de 
contributiemarge (respectievelijk de contributieratio) en 
deze procedure uitleggen 

3.4. Het kunnen maken van een terugverdientijd 
berekening en deze procedure uitleggen 

3.5. Het kunnen maken van een vergelijking van de 
kostenvergelijking berekening en deze 
procedure uitleggen 

3.6. Het kunnen maken van een winstvergelijking 
berekening en deze procedure uitleggen 

3.7. Het kunnen berekenen van de ROI (= rendement op 
investering) van de kapitaaluitgaven en deze 
werkwijze uitleggen 
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3.8. Het kunnen maken van winstgevendheidvergelijking 
berekening en deze werkwijze uitleggen 
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THEMA’S LEERDOELEN 

 
3.9. Het kunnen uitleggen van de term "variabelen van 

pre-investeringen analyse" en het demonstreren van 
de effecten van de wijziging van deze hoeveelheden  

4. DYNAMISCHE  
VOORINVESTERING 
ANALYSE 

4.1. Het kunnen uitleggen van de verschillen tussen de 
 statische en dynamische voorinvesteringanalyse  
 

4.2. Het kunnen uitleggen van de grondbeginselen van  de 
netto contante waarde methode (hint: berekening  is 
niet verplicht)  
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Vakgebied: FISCALE PLANNING (BUDGETTERING) 
 
Gedetailleerde leerdoelen 

 

THEMA’S LEERDOELEN 

1. FISCAAL PLANNING 
OVERZICHT 

1.1. Het kunnen uitleggen wat het doel is van fiscale 
 planning  
 

1.2. Het kunnen uitleggen wat de verschillen zijn tussen 
de financiële boekhouding, kostenboekhouding en 
interne fiscale planning 

1.3. Het kunnen uitleggen van de logische voortgang van 
de fiscale planning  

1.4. Het kunnen uitleggen wat de vitale problemen binnen 
fiscale planning zijn  

2. BEGROOTTE  
W&V REKENING 

2.1. Het kunnen uitleggen wat het doel, de belangrijkste 
structuur en de desbetreffende voorwaarden van een 
begrootte W&V-rekening is (op basis van diepgaande 
kennis van de syllabus van EBC*L Level A)  

3. BEGROOTTE 
BALANS SHEET 

3.1. Het kunnen uitleggen wat het doel, de belangrijkste 
structuur en de desbetreffende voorwaarden van een 
gebudgetteerde balans is (gebaseerd op diepgaande 
kennis van de syllabus van EBC*L Level A)  

4. BEGROOTTE 
MANAGEMENT RATIOS 

4.1. Het kunnen berekenen en uitleggen van alle 
begrootte management ratio's (de nadruk ligt op de 
genoemde ratio's in de EBC*L syllabus Level A) op 
basis van de begroting in de balans en de begroting 
in de W&V-rekening  
 

5. LIQUIDITEIT PLANNING 
5.1. Het kunnen uitleggen van het doel, de structuur en de 

relevante termen van liquiditeitplanning 
 

5.2. Het kunnen uitleggen wat het verschil is tussen 
"inkomende betalingen" en "inkomsten"  

5.3. Het kunnen uitleggen wat het verschil tussen 
 "betalingen" en "kosten"  
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THEMA’S LEERDOELEN 

 
5.4. Het kunnen uitleggen van de term "cash flow"  

5.5. Het kunnen uitleggen van de termen "negatief saldo" 
en "tegoed" met betrekking tot de liquiditeit  

6. FINANCIERING 
6.1. Het kunnen uitleggen van de fundamentele  verschillen 

tussen de "interne" en "externe  financiering"  
 

6.2. Het kunnen vaststellen en uitleggen van de  
 mogelijkheden van de interne financiering  

6.3. Het kunnen uitleggen van de term "nieuwe 
 waardepapieren"  

6.4. Het kunnen vaststellen en uitleggen van de 
 mogelijkheden van externe financiering  

6.5. Het kunnen uitleggen van de term 
 "kredietwaardigheid" en "kredietbeoordeling"  

6.6. Het kunnen uitleggen van de term "lening van de 
 bank"  

6.7. Het kunnen uitleggen van de termen "nominale 
 rente" en "effectieve rente"  

6.8. Het kunnen uitleggen van de term "lening op 
 rekeningcourantkrediet"  

6.9. Het kunnen uitleggen van de term "handelskrediet“ 

6.10. Het kunnen uitleggen van de term "obligatie-uitgifte"  

6.11. Het kunnen uitleggen van de term "leasing"  

6.12. Het kunnen uitleggen van de term "factoring" 

 

 

 

  

 


