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Basiskennis Calculatie is één de studies van CBLA studies met de hoofdvestiging in
Dordrecht

WOORD VOORAF

CBLA studies stelt zich door middel van deze digitale informatiegids aan u voor. Door
het aanvragen van deze informatiegids heeft u het voornemen kenbaar gemaakt om
(weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij wij u van harte willen
ondersteunen.
Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk,
interessanter werk en natuurlijk een streven naar betere baan.
CBLA studies wil u bij al deze redenen van harte begeleiden en kenmerkt zich door :
► doelgerichte opleidingen, die in het bedrijfsleven en bij de overheid een
succesvolle carrière mogelijk maken;
► duidelijke, op het examen gerichte lessen;
► docenten, die op het gebied van vakbekwaamheid zijn geselecteerd;
► cursussen, die in delen / modulen worden ingedeeld;
► leerstofplanning, die U als cursist optimaal op het examen voorbereidt;
► examentrainingen;
► studies, die met een landelijk erkend examen worden afgesloten;
► docenten, die daadwerkelijk uitleggen en bereid zijn te helpen.

U begrijpt, dat dit alles alleen dan tot het gewenste resultaat zal leiden, indien u zelf
de beschikking heeft over de nodige zelfdiscipline. Deze discipline uit zich niet alleen
in het trouw maken van de opgegeven opdrachten, maar ook door het bezoeken van
de gegeven lessen.
Werken aan uw toekomst is een uitdaging, waarbij Onderwijsinstituut CBLA studies u
graag behulpzaam wil zijn.
In deze informatiegids wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals
die door CBLA studies worden aangeboden.
Ik hoop met het voorgaande u een beeld gegeven te hebben van de werkwijze van dit
opleidingsinstituut. Indien u vragen heeft, kunt u ons bellen en zal u de verdere
gewenste informatie worden verschaft.

WOORD VOORAF

Voor de verdere gegevens ten aanzien van de informatieavonden verwijs ik u naar de
specifieke informatie van Uw cursus.
Indien u besluit tot deelname aan één van de studies of de informatieavond (zonder
verplichting) wilt bezoeken, wordt u uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website
www.cbla-studies.nl
De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel
telefonisch of via de website kan plaatsvinden.
Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt u rekenen op begeleiding en
advies.
Mede namens de docenten hoop ik op uw deelname aan een studie van
Onderwijsinstituut CBLA studies en wens ik u een succesvol studiejaar toe.
Dordrecht, mei 2020
Met vriendelijke groet,
Telefoon: 078 - 6186662
Fax: 078 – 6181904
Website : www.cbla-studies.nl
Email

:

info@cbla-studies.nl

BTW nr : NL809017738B01
K.v.K. : 23062639
Bankrelatie ABN/AMRO: NL08ABN0508295548

J.Rotte

BASISKENNIS CALCULATIE

De opleiding BKC is een nieuwe moderne opleiding, die o.a. gebruik maakt van het
actief uitvoeren van opdrachten en een examen met de PC. Daarnaast leidt deze
opleiding samen met de opleiding Basiskennis Boekhouden tot het diploma Financial
Assistent. Dit diploma wordt ook door de Nederlandse Associatie voor Examinering
afgegeven, zodat u een landelijke dekking heeft van uw opleiding.
Het BKC-examen gaat uit drie onderdelen bestaan:
Deel I
Deel I bestaat uit een tiental theorievragen, in gesloten, vorm, omvattend een gedeelte
van het oude examenprogramma Handels- en wetskennis van de opleiding PDB. De
onderwerpen zijn:






Handel algemeen / Koop en verkoop
Internationale handel
Verzekering
Kredietverlening
Wetskennis

Deel II
De calculatie van deel II heeft betrekking op de Goederenhandel en
Kostprijsberekeningen. Het gaat hier om eenvoudige berekeningen, in de vorm van
gesloten vragen, op het huidige niveau van het BKC-examen.. Ook worden casusgebonden theorievragen gevraagd.
Deel III
Statistiek, Presenteren en Rapporteren vormen de onderwerpen van de calculatiecase
van deel III. Bij de uitwerking moet, voor zover van toepassing, gebruik gemaakt
worden van een spreadsheetprogramma.
Spreadsheetprogramma: er wordt van uitgegaan dat de kandidaten de volgende
vaardigheden in Excel beheersen:
Algemeen





maken en bewerken van werkbladen;
invoeren c.q. invoegen en verwijderen van getallen, teksten, rijen en kolommen:
kennis van en werken met rekenformules (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen, sommeren, gemiddelde berekenen, aantal,
percentage);
selecteren van delen van een werkblad, knippen en plakken op een andere
plaats;




opstellen van eenvoudige overzichten en tabellen;
opstellen van een eenvoudige databank en aan de hand hiervan eenvoudige
selectie- en sorteeropdrachten uitvoeren, onder andere door middel van filteren.

Statistiek
Het opstellen van een grafiek: lijndiagram, kolommendiagram en staafdiagram. Het
maken van grafieken met behulp van de functietoets op de werkbalk en vervolgens het
uitvoeren van de stappen 1 t/m 4.

Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor
BKC kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Examinering of contact
opnemen met het secretariaat van CBLA studies.
Het diploma BKC en BKB kunnen samen worden omgewisseld in een diploma
Financial Assistent.
De opleiding BKC kent ook een flexibel examen, dat bij één van de examencentra van
Lamark , op een zelfgekozen moment, volledig achter de computer moet worden
afgelegd.

ALGEMEEN
Studieplaatsen : Dordrecht
Studietijd

: 19.00 - 22.00 uur ( avond )

Studeertijd

: 4 à 6 uur per module per week (excl. lessen)

Studieaanvang : zie frontpage van deze opleiding op www.cbla-studies.nl
Examengeld

: zie www.associatie.nl

Boekenlijst

: zie www.dekkers.nl

Examendata

: zie www.associatie.nl

