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Basiskennis Boekhouden 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 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 CBLA studies en
wens ik u een succesvol studiejaar toe.
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J.Rotte

BASISKENNIS BOEKHOUDEN

De studie Basiskennis Boekhouden vormt de allereerste kennismaking met het vak
boekhouden. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor hen, die geen enkele ervaring
hebben in administratieve vaardigheden en processen.
Deze basiscursus biedt daarnaast zeker ook de mogelijkheid om vele administratieve werkzaamheden uit te kunnen voeren, zonder verdere vervolgstudies.
Het examen wordt afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor
Praktijkexamens; een onder Rijkstoezicht staande organisatie, die o.a. ook de examens
voor Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) voor
haar rekening neemt.
Het examen BKB is een flexibel online examen van 2½ uur bij één van de centra van de
Open Universiteit.
De opleiding vormt samen met de opleiding Basiskennis Calculatie tevens het diploma
Financial Assistent

ALGEMEEN
Studieplaatsen : Dordrecht
Studietijd

: 19.00 - 22.00 uur ( avond )

Studeertijd

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

Studieaanvang : zie frontpage
Studiekosten

: zie link

Examengeld

: zie www.associatie.nl

Boekenlijst

: zie www.dekkers.nl

Examendata

: zie www.associatie.n

