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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde 
aanvulling op het Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma 
voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

Doelgroep
De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is bedoeld voor iedereen die een functie 
als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verant-
woordelijke functie op financieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Niveau
HBO-AD

Vooropleiding
Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit:

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert u om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking 
tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based cos-
ting en leasing. Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken 
over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kunt u zelfstandig correcties boeken, zowel in 
de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Examen bedrijfsadministratie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof 
op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemin-

gen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagme-

thode en activity based costing
• De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
• eigen vermogen en het vreemd vermogen
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
• Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende 

ondernemingen
• De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de 

jaarrekening van een afgesloten boekjaar
• Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse 
examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoorde-
lijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen 
wij u graag naar de website van de Associatie.



U kunt er ook voor kiezen om uw examen voor de module Bedrijfsadministratie te laten afnemen door 
Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. In-
schrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor 
de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie
Heeft u uw opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren 
en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist u dat administratieve functies ook 
veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed uw kennis op het gebied van loon-
administratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Door het volgen van 
een module kunt u 

nauwkeuriger inspelen 
op uw leerbehoefte’


