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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

WERK JE GRAAG MET CIJFERS EN HEB JE INTERESSE IN FINANCIËN?
Werk je graag nauwkeurig en heb je oog voor detail? Heb je interesse in de  finan-
ciële en fiscale aspecten van het bedrijfsleven of wil je jezelf verder ontwikkelen op 
dat gebied? Dan is de opleiding Boekhoudkundig assistent wellicht iets voor jou!

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent


TOEKOMST
Tijdens de opleiding leg je de basis voor het uitvoeren van administratieve en 
boekhoudkundige taken in een onderneming.
Met deze beroeps- en praktijkgerichte opleiding  sta je sterker op de arbeidsmarkt. Je kan 
na deze opleiding terecht op boekhoudkantoren, in banken en op boekhoudafdelingen van 
ondernemingen!

NOG GEEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS?
Combineer deze opleiding met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) om je 
diploma secundair te behalen.
Als je de opleiding combineert met AAV en je diploma secundair behaalt, kan je een 
vervolgopleiding aan de hogeschool of de universiteit starten. 

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module bezit, behaal je het deelcertificaat van 
deze module. 

 ¥ Je ontvangt het certificaat van Boekhoudkundig assistent indien je slaagt voor alle 
modules van de opleiding.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/aanvullende-algemene-vorming


BASISPRINCIPES  
DUBBELE BOEKHOUDING

DIGITALE ADMINISTRATIEVE  
VAARDIGHEDEN

TIJDENS DE MODULE DIGITALE ADMINISTRATIEVE VAARDIGHEDEN LEER JE:
 ¥ werken met kantoorsoftwarepakketten (tekstverwerking, rekenblad, 
presentatiesoftware, agendabeheer, …)

 ¥ teksten en brieven opmaken volgens de huisstijl
 ¥ gegevens en documenten verwerken
 ¥ gegevens in databanken beheren 
 ¥ ingevoerde informatie controleren
 ¥ foutloos schrijven in de taal die de organisatie

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE BASISPRINCIPES DUBBELE BOEKHOUDING LEER JE:
 ¥ documenten coderen en in te boeken 
 ¥ afstemmingscontrole van de bankrekeningen uitvoeren
 ¥ rekeningen periodieke centraliseren
 ¥ werken met codes van het algemeen Rekeningstelsel
 ¥ boekingsposten verwerken
 ¥ basiskennis van structuren en organisatie van de boekhouddiensten 
 ¥ toepassing van wetgeving op de boekhouding en jaarrekening naleven
 ¥ basiskennis van algemene boekhouding

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE ZAKELIJKE COMMUNICATIE VOOR ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN LEER JE:

 ¥ op een professionele en zakelijke manier in het Nederlands te communiceren
 ¥ schriftelijke communicatie: brieven, e-mails, verslagen opstellen
 ¥ vergaderingen organiseren en verslagen opstellen in de huisstijl
 ¥ confidentieel omgaan met bedrijfsgerelateerde informatie
 ¥ handelen volgens de professionele gedragscode
 ¥ klanten, leveranciers en bezoekers ontvangen en oriënteren
 ¥ klachten ontvangen en doorgeven voor behandeling volgens bepaalde procedures
 ¥ behandelen van inkomende mails

Voorkennis
 ¥ je heb het deelcertificaat van de moduleserverside-scripting 1 behaald
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

ZAKELIJKE COMMUNICATIE VOOR  
ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

FRANS VOOR BOEKHOUDKUNDIG  
ASSISTENT

TIJDENS DE MODULE FRANS VOOR BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT LEER JE:
 ¥ over boekhoudkundige thema’s communiceren in het Frans
 ¥ boekhoudkundige taken in het Frans uitvoeren
 ¥ klanten ontvangen, verder helpen en eventueel doorverwijzen in het Frans
 ¥ zakelijke teksten in het Frans lezen en opstellen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist, maar een basiskennis van de taal en grammatica is wenselijk
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE ENGELS VOOR BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT LEER JE:
 ¥ over boekhoudkundige thema’s communiceren in het Engels
 ¥ boekhoudkundige taken in het Engels uitvoeren
 ¥ klanten ontvangen, verder helpen en eventueel doorverwijzen in het Engels
 ¥ zakelijke teksten in het Engels lezen en opstellen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist, maar een basiskennis van de taal en grammatica is wenselijk
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

ENGELS VOOR BOEKHOUDKUNDIG  
ASSISTENT

AAN- EN VERKOOPVERRICHTINGEN

TIJDENS DE MODULE AAN- EN VERKOOPVERRICHTINGEN LEER JE:
 ¥ handelsdocumenten klasseren, controleren en opstellen in het boekhoudsysteem
 ¥ aan- en verkoopfacturen en creditnota’s boekhoudkundig verwerken met behulp van 
een boekhoudsoftwarepakket

 ¥ documenten coderen en inboeken
 ¥ verkoopfacturen, creditnota’s, … opstellen volgens de wettelijke verplichtingen
 ¥ ontvangstbonnen met aankoopfacturen en bestelformulieren vergelijken
 ¥ de nog te ontvangen of op te stellen creditnota’s en/of facturen opvolgen 
 ¥ documenten volgens de fiscale en btw-wetgeving i.v.m. intra- en extra-communautaire 
handelingen controleren

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE FINANCIËLE VERRICHTINGEN LEER JE:
 ¥ een boekhoudsoftwarepakket gebruiken
 ¥ in- en uitgaven aan de hand van kasdocumenten en bankafschriften verwerken
 ¥ inkomsten en uitgaven controleren en registreren 
 ¥ openstaande vorderingen en schulden ontdekken
 ¥ een database van klanten- en leveranciersdossier beheren
 ¥ kasverrichtingen opvolgen 
 ¥ kasverschillen signaleren

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

FINANCIËLE VERRICHTINGEN DIVERSE VERRICHTINGEN

TIJDENS DE MODULE DIVERSE VERRICHTINGEN LEER JE:
 ¥ dossiers van schadegevallen of ingebrekestellingen opvolgen 
 ¥ wettelijke fiscale en sociale aangiften voorbereiden
 ¥ personen- en vennootschapsbelastingen, andere belastingen en taksen voorbereiden
 ¥ personeelsadministratie bijhouden 
 ¥ dossiers klaarmaken voor het sociaal secretariaat 
 ¥ cijfermateriaal verzamelen voor het opmaken van budgetten 

Voorkennis
Je dient geslaagd te zijn voor de modules:

 ¥ Basisprincipes dubbele boekhouding, 
 ¥ Aan- en verkoopverrichtingen
 ¥ Financiële verrichtingen
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE STAGE BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT LEER JE:
 ¥ alle aangeleerde vaardigheden en competenties uit de opleiding in de praktijk omzetten
 ¥ oplossingsgericht en doelgericht werken
 ¥ documenten inboeken 
 ¥ een boekhoudsoftwarepakket gebruiken
 ¥ leveranciers – en klantenlistings maken
 ¥ ontvangstbonnen vergelijken met aankoopfacturen en bestelformulieren
 ¥ verantwoordingsstukken klasseren

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist, maar we adviseren om deze module pas op te nemen na het 
behalen van de basismodules

 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

STAGE BOEKHOUDKUNDIG  
ASSISTENT

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 9 modules met een totale duurtijd van 680 lestijden.
Alle lessen gaan door op onze Campus diploma secundair Mechelen en Campus Halle.

MODULE LESTIJDEN

Basisprincipes dubbele boekhouding 40

Zakelijke communicatie voor administratieve 
beroepen 80

Frans voor boekhoudkundig assistent 80

Engels voor boekhoudkundig assistent 60

Aan- en verkoopverrichtingen 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

MODULE LESTIJDEN

Digitale administratieve vaardigheden 120

Financiële verrichtingen 40

Diverse verrichtingen 80

Stage boekhoudkundig assistent 120

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
9

Administratie
Mechelen 

Halle 1-jarig 
traject

dagonderwijs

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl/modules/AMO
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie/boekhoudkundig-assistent/uurrooster-en-prijs


CONTACT
CAMPUS DIPLOMA SECUNDAIR MECHELEN
Leopoldstraat 42 
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02 
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CAMPUS GLTT HALLE
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39 
info.gltthalle@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

TOERISME

VERKOOP & 
LOGISTIEK

MODE

DIPLOMA 
SECUNDAIR

NEDERLANDS 
voor anderstaligen

ADMINISTRATIE
DIGITALE 

FOTOGRAFIE

TECHNIEKAMBACHTENZORG 
& WELZIJN

KOKEN

TALEN

ICT

LEER EN 
BELEEF

POLITIE ECOLOGIE 
& GROEN

https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
mailto:info.diplomasecundair%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Boekhoudkundig%20assistent
https://www.google.be/maps/dir//Leopoldstraat+42,+2800+Mechelen/@51.0192976,4.4768202,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d192b2f913:0x838ad95f57977065!2m2!1d4.4790089!2d51.0192976!3e0
mailto:info.gltthalle%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Boekhoudkundig%20assistent
https://www.google.com/maps/place/GLTT-CVO+Campus+Halle/@50.7389277,4.2327023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c8599adc85d7:0x39d71ed780f88d67!8m2!3d50.7389277!4d4.234891
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen

