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Financial Assistant

Wij leiden je op tot het Associatiediploma Financieel Assistent ofwel Financial 
Assistant. Je hebt een stevige basis om als assistent aan de slag te gaan bij een 
administratiekantoor of op een financiële afdeling van een organisatie. Er is namelijk 
een groot tekort aan financieel assistenten. Ook als ondernemer in het midden- en 
kleinbedrijf heb je met dit diploma voldoende kennis om jouw eigen administratie 
bij te houden.

Het Associatiediploma Financieel Assistent bestaat uit Basiskennis Boekhouden (BKB®)/
Elementair Boekhouden en Basiskennis Calculatie (BKC®). Je bepaalt zelf in welke volgorde. 

Doelgroep
Wil je in een kleine organisatie zelfstandig de boekhouding doen? Of voor de bedrijfsleiding belang-
rijke overzichten samenstellen? Haal dan het Associatiediploma Financieel Assistent: een logische 
opstap voor een loopbaan in de administratieve sector!

Niveau
De opleiding tot Financial Assistent is op mbo 3 niveau en duurt 8 tot 12 lesweken.

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende deze opleiding komen alle onderdelen van de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB en 
Basiskennis Calculatie aan bod. 

Examen
Voor specifieke informatie over deze opleidingen verwijzen wij u graag naar de examenprogramma’s 
van de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB en Basiskennis Calculatie BKC. 

Studiebelasting
Circa vier à vijf klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktij-
kexamens op de locaties van de Open Universiteit (OU) in heel Nederland.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijk-
heid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie: www.associatie.
nl. Bezitters van het diploma BKB en BKC komen in aanmerking voor het overkoepelend Associatie 
diploma Financial Assistant.

NB: Stibex-diploma’s verlenen geen vrijstelling voor dit diploma. 

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

Vervolgstudie
Heb je de opleiding BKB en BKC reeds behaald? Studeer dan door en start met de opleiding PDB 
ofwel praktijkdiploma boekhouden.
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Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/


Basiskennis Boekhouden (BKB)/ Elementair Boekhouden 

Wilt u zelfstandig een boekhouding kunnen voeren voor een kleine organisatie? Of bent u uitgekeken op 
het papieren kasboek van uw vereniging of werkgever? Ga dan voor het diploma
Basiskennis Boekhouden (BKB). Hoe handelt u bij veranderingen in bezittingen, schulden, kosten 
en opbrengsten? Op welke wijze legt u dit systematisch en geautomatiseerd vast? Met het diploma 
BKB heeft u de juiste kennis in huis. Met het diploma BKB kunt u in kleine organisaties zelfstandig de 
boekhouding voeren en eenvoudige, maar belangrijke overzichten samenstellen.

Doelgroep
BKB is de juiste stap voor u indien u kennis wilt maken met de boekhouding van een handelsbedrijf. U 
hoeft
nog niets van boekhouden te weten om te kunnen beginnen. Na het behalen van de diploma’s BKB en
Basiskennis Calculatie (BKC) kunt u nog doorgaan voor het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Bekendheid en affiniteit met de werkzaam-
heden
binnen dit beroepsprofiel zijn noodzakelijk.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit o.a.:
• Theorie van boekhouden: complete boekhouding van een eenmanszaak;
• Computerboekhouden;
• Begrippen computerboekhouden en
• Presenteren en rapporteren van informatieoverzichten
• Belastingen en sociale verzekeringen;
• Ondernemingsvormen;
• E-bankieren;
• Privacywetgeving en Archivering.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 5 lesweken
Avondopleiding: 10 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding 
start
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen 
kennen verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: www.
delaatkenniscentrum.nl
Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te vol-
gen.

U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa vier à vijf klokuren per lesweek.
Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor 



Praktijkexamens en Stibex. De keuze voor examenkamer is aan de cursist.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 
Voor de actuele  examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie en/of Stibex.

Lees op de website meer over het verschil tussen beide examenkamers.

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

Vervolgstudie
Bezitters van het diploma BKB en BKC komen in aanmerking voor het overkoepelend Associatie diploma 
Financial Assistant indien zij examen doen bij de Associatie.

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘De docent houdt de 
stof boeiend’

Jasperina - Student Boekhouden



Basiskennis Calculatie (BKC) 

Werkt u graag met cijfers en spreekt de functie Financieel-economisch medewerker u aan?
Dan is het Associatiediploma Basiskennis Calculatie(BKC®) de eerste stap op weg naar uw
doel. Vanwege de specifieke aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch
presenteren van gegevens, is dit diploma zeer praktijkgericht.
In combinatie met het Associatiediploma Basiskennis Boekhouden (BKB) geeft BKC recht op het func-
tiegerichte Associatiediploma Financial Assistant.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die berekeningen in de goederenhandel en kostprijs- en verkoop-
prijscalculaties moet kunnen uitvoeren, zowel handmatig als in een spreadsheetprogramma moet kun-
nen toepassen. Verder is het een raadzaam onderdeel voor iedereen die uiteindelijk het diploma Praktijk 
diploma Boekhouden (PDB) wil behalen.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Bekendheid en affiniteit met de werkzaam-
heden
binnen dit beroepsprofiel zijn noodzakelijk.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit:
• Elementaire rekenkundige berekeningen;
• Goederenhandel;
• Kostprijsberekeningen;
• Statistiek;
• Spreadsheetgebruik en
• Presenteren en rapporteren binnen een rekenblad.
• Handel algemeen;
• Koop en verkoop;
• Internationale handel;
• Verzekeringen;
• Kredietverlening en Wetskennis.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 5 lesweken
Avondopleiding: 10 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding 
startom 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 
10.00 uurtot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen 
kennenverschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: www.
delaatkenniscentrum.nl

Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te vol-
gen.

U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.



Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Studiemateriaal
Circa 150,- euro

Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor 
Praktijkexamens en Stibex. De keuze voor examenkamer is aan de cursist.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 
Voor de actueleexamenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie en/of Stibex.

Lees op de website meer over het verschil tussen beide examenkamers.

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

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Kom in slechts 
5 weken  meer te 

weten over 
kostprijs- en 

verkoopprijs-
calculaties’


