Accountant (boekhouder)
Accountants zijn zeer gewilde profielen op de arbeidsmarkt. Ze
hebben ook tal van mogelijkheden. Je kunt aan de slag bij een
kmo, een multinational, de overheid of als zelfstandige. Als
accountant registreer je de boekhoudkundige verrichtingen met
betrekking tot de aankoop en verkoop van producten en
diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere lasten.
Je stelt regelmatig de wettelijke boekhoudkundige documenten
op (jaarbalans, resultatenrekening). Je stelt ook de btwaangifte van de onderneming op. Een werkdag ziet er nooit
hetzelfde uit.

Info
Gent
Beginner
Prijs vanaf 524,99 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Gent

avond

12/09/2022

Prijs
€524,99

Programma
De avondopleiding duurt 3 jaar met gemiddeld 2 avonden les per week.

JAAR 1 (256u)
Accounting 1: Dagelijkse verrichtingen (76u)
Geïntegreerde gevalstudie: accounting 1 (44u)
Burgerlijk recht (20u)
Ondernemingsrecht (40u)
Btw (76u)
JAAR 2 (264u)
Ondernemerschap en soft skills voor de accountant (24u)
Accounting 2: Tussentijds resultaat en jaarafsluitingen (72u)
Geïntegreerde gevalstudie: accounting 2 (40u)
Personenbelasting 1: aangifte deel 1 (32u)
Personenbelasting 2: aangifte deel 2 (24u)
Sociale wetgeving (24u)
Cost Accounting en budgetteren (32u)
Basis Excel voor accountants (16u)
JAAR 3 (256u)
Accounting 3: Verdieping jaarrekening (44u)
Toegepaste digitale transformatie voor de accountant (32u)
Geïntegreerde gevalstudie: accounting 3 (20u)
Vennootschapsbelasting 1 (24u)
Vennootschapsbelasting 2 (64u)
Registratie en successie (24u)
Geïntegreerde gevalstudie (begeleiding) (16u)
Financiële analyse en advies van de jaarrekening (32u)
Eindproef accountant
In het kader van de eindproef is het sterk aangeraden om met een laptop te werken. Je krijgt tijdens het
laatste jaar van deze driejarige opleiding een licentie van een boekhoudprogramma (voor de duur van het
cursusjaar).

Voor wie
Je bent 18 jaar of je wordt 18 tijdens het eerste trimester van de opleiding.
Je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs of je slaagt voor een instaptest.
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
Je hebt een affiniteit met cijfers.
Je bent pc-vaardig en het digitale schrikt jou niet af.
Wie niet over een diploma hoger secundair onderwijs beschikt, kan ook toegelaten worden mits het
voorleggen van een schriftelijke motivatie én het slagen in een instaptest. Deze test gaat enkel na
of de kandidaat beschikt over de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden, voorkennis is
dus niet vereist.

Materiaal en extra kosten
Handboeken dien je zelf nog aan te kopen (max. 150 euro per cursusjaar). De lijst met aan te kopen
handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de
groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot
syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.
Hoewel er geen vestigingswet meer bestaat, mag niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het
beroep van boekhouder uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder’ of van ‘stagiair
boekhouder’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op
het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA. Om erkend te worden als
zelfstandig boekhouder moet de betrokkene houder zijn van het diploma ondernemersopleiding
boekhouder. Om de titel ‘erkend boekhouder’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de
ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, maar dien je ook een aanvullende praktijkstage
van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van tenminste 12 en
hoogstens 36 maanden. De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen,
georganiseerd door het ITAA.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en voldoet
aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep, voor de beroepsvereniging ITAA.
Hoewel het beroep niet valt onder de vestigingsreglementering, is het toch gereglementeerd. Niemand
mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van accountant-belastingadviseur uitoefenen of de
beroepstitel voeren van ‘erkend accountant-belastingadviseur’, of van ‘stagiair accountantbelastingadviseur’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep,
hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA.
Alleen de erkende accountants die lid zijn van het ITAA kunnen de titel van ‘erkend accountantbelastingadviseur’ verkrijgen. Binnen het ITAA bestaat geen afzonderlijke lijst van erkende
belastingadviseurs. Men kan dus de titel van erkend belastingadviseur niet verkrijgen zonder ook erkend
accountant te zijn.
Om erkend te worden als zelfstandig accountant-belastingadviseur moet de erkende accountant houder
zijn van o.m. het diploma ondernemersopleiding belastingadviseur. Om de titel ‘erkend accountantbelastingadviseur’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed
gevolg te doorlopen, men dient ook nog een aanvullende praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v.
een stagemeester), en dit binnen een periode van ten minste 12 en hoogstens 36 maanden. De stage
wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het ITAA (art. 51).

