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Wie kent het niet: het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie,
beter bekend als MBA. Een onverwoestbaar Associatie Praktijkdiploma met een krachtige
‘marktpositie’. Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de
financieel-administratieve sector. MBA’ers vervullen functies die een grote mate van
zelfstandighied kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Denk aan bedrijven
in de ICT, gezondheidszorg en accountantskantoren, van MKB tot multinational, van kleine
stichting tot groothandel en in uiteenlopende sectoren (productie, handel, dienstverlening
en non-profit). Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die
een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren. Kortom, een
opleiding met veel toekomstperspectief. Zeer de moeite waard om te halen!
PROGRAMMA
Moderne Bedrijfsadministratie is opgebouwd
uit vier modules:
- Bedrijfsadministratie niveau 5
Handelsondernemingen, Productiebedrijven en
dienst-verlenende bedrijven, Bedrijfsadministratie
in een computeromgeving waaronder ERP.
- Kostencalculatie niveau 5 o.a:
kostenbudgettering, kostenbewaking,
optimalisatievraagstukken, informatieverstrekking
t.a.v. ondernemingsprestaties,
het maken van kostencalculaties
Financiering niveau 5 o.a.: vermogensbehoefte
bepalen, investeringsbehoefte maken, vormen van
eigen en vreemd vermogen, beoordeling
jaarrekening, opstellen van een
kasstroomoverzicht, beoordelen van
ondernemingsprestatiesBelastingwetgeving niveau 5 o.a.: inkomsten- en
loonbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting

Vereiste vooropleiding
Er zijn specifieke toelatingseisen. Maar om
een goede kans van slagen te hebben, dient
men, gezien het niveau van de cursus, bij
voorkeur te beschikken over een opleiding op
mbo-niveau 4 of een HAVO- of VWO-diploma.
Met het diploma MBA kunt u zelfstandig een
functie uitvoeren in de financieel- administratieve sector: Financieel medewerker/
manager, Economisch medewerker/manager.

Kosten
De prijs voor deze cursus is per module.
Belastingwetgeving niveau 5
Bedrijfsadministratie niveau 5
Kostencalculatie niveau 5
Financiering niveau 5

Betaling in termijnen is ook mogelijk.
Neem a.u.b. contact op met ons, om een
voordelige betalingsschema voor u te regelen.

Examens en diploma
De examens van de MBA opleiding worden
viermaal per jaar (in januari, april, juni en
november) afgenomen. De opleiding bereidt voor
op het examen van de Nederlandse Associatie
voor Praktijkexamens.

Examenkosten en examensoort
De examenkosten zijn niet inbegrepen in de prijs
van deze cursus. Er zijn kosten verbonden aan elk
online examen.

Duur en tijd
Duur per module: 17 sessies van 2½ uur van
6:30 pm t/m 9:00 pm.
T O E L I C H T I N G: Daarnaast dient u
rekening te houden met 6 tot 8 uur zelfstudie
per week.

U kunt ons bellen op 5881911 Faxen kan naar 5881922 Emailen naar info@adviesbureauintop.net
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