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A s s o c i a t i e Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een
organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) een absolute
must: één van de meest gevraagde diploma’s in het administratieve werkveld. Gedegen en
zeer actueel. Naast vakkennis is ook de toepassing in de praktijk van belang. Met het
Associatie PDB® op zak bent u bij uitstek geschikt om in kleine en middelgrote organisaties
geheel zelfstandig de boekhouding te voeren. Ook in grote organisaties bent u een
waardevolle kracht als assistent van de administrateur of controller. PDB® is het begin van
uw succesvolle carrière in het bedrijfsleven, een carrière die soms verder reikt dan het
administratieve vlak. Dit diploma biedt er alle mogelijkheden voor!
Voor wie

Programma
Deze opleiding bestaat uit 3 modules:
1. PDB Bedrijfsadministratie
De boekhoudcyclus en overzichten, Diverse
berekeningen,
Transitorische
posten,
Boekingen met betrekking tot het vermogen
in eenonderneming, Verwerken van
financiele mutaties met betrekking tot
duurzame productiemiddelen, Verwerken
van financiele mutaties met betrekking tot
voorraden, inkopen en verkopen, Verwerken
van diverse overige mutaties
2. PDB Kostencalculatie
Berekeningen met betrekking tot de
goederenhandel, Afschrijving en interest van
duurzamen productiemiddelen, Kostprijs- en
verkoopprijsberekeningen,
Breakevenberekeningen en resultaten
3. PDB Financiering
Boekhoudkundige overzichten, Diverse
bedrijfseconomische berekeningen,
Ondernemingsvormen, Kengetallen met
betrekking tot de vermogensbehoefte,
Beoordeling van de liquiditeit, Beoordeling
van de solvabiliteit, Beoordeling van de
rentabiliteit

Materiaal
Voor iedere module ontvangt u, zonder
verdere kosten, het desbetreffende
cursusmateriaal.

Hebt u enige kennis van administratie of bent u
al werkzaam in een financieel-administratieve
functie? Wilt u zelfstandig de boekhouding
voeren en bent u klaar voor een carrière in het
bedrijfsleven? Dan is PDB® voor u een must!

Vereiste vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Examens en diploma

.

De opleiding bereidt voor op het examen van de
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. U
legt dit examen online af.

Tijdsinvestering
Voor het doornemen van de theorie en het
uitwerken van (praktijk)opdrachten moet u
rekening houden met een tijdsbesteding van 4
@ 6 uur per week.

Duur en tijdstip
Iedere module beslaat 11 sessies van 2½ uur
van 6:30 pm – 9:00 pm.

Kosten
De prijs voor deze cursus is per module.
Neem a.u.b. contact op met ons om een
aantrekkelijke offerte te bespreken.
Betalen in termijnen is mogelijk!

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door één van
onze gecertificeerde docenten.

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