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Jee Business School

Brochure Financiele Opleidingen

De meestgevraagde diploma’s in het administratieve werkveld
Het is zo, dat de onderwerpen die tijdens deze cursussen aan bod komen geheel in lijn zijn met de
nieuwste exameneisen die vanaf 1 januari 2016 gelden. Een uitgebreide omschrijving van onze
administratieve opleidingen lees je hieronder.

BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB)

BASISKENNIS CALCULATIE (BKC)

Wil je de boekhouding gaan voeren van een kleine organisatie? Of ga je voor
jezelf beginnen waarvoor je je eigen boekhouding moet opzetten? Dan is de
opleiding Basiskennis Boekhouden (BKB®) bij uitstek geschikt voor jou.

Het accent van de opleiding Basiskennis Calculatie ligt zowel op het verkrijgen van inzicht in het rekenen als op de praktische toepassingen van de
bedrijfseconomie.

Alle belangrijke facetten van het boekhouden komen aan bod en je krijgt
inzicht in het gehele financiële proces. De focus van deze opleiding ligt op
het maken van diverse boekhoudopgaven, zoals het berekenen van het eigen vermogen en het maken van journaalposten. Je leert het verschil tussen
debiteuren en crediteuren, hoe je een kolommenbalans of een verkoopboek
opstelt of een grootboekrekening opent, bijwerkt en afsluit. En na het volgen
van deze opleiding weet je tot
in detail hoe een inkoop- en
verkoopfactuur eruit ziet.
Door je actief bezig te houden
met het boeken van financiële
feiten doe je naast theoretische
kennis ook praktische ervaring
op en leer je de fasen van de
boekhoudcyclus kennen.
Naar de website

De nadruk ligt in deze opleiding op het maken van veel gevarieerde
praktijkopdrachten. De opleiding is voor iedereen toegankelijk, zonder dat
aan de inhoud tekort wordt gedaan.
In de opleiding Basiskennis Calculatie (BKC®) worden de elementaire
onderwerpen van het bedrijfskundig
rekenen besproken. Dit is tevens het
belangrijkste stuk van de opleiding en
zal de meeste tijd in beslag nemen.
Daarbij zal deze opgedane kennis worden toegepast in de praktijk
met het programma Excel. Op deze
manier wordt voor u de brug geslagen
tussen theorie en praktijk. Kortom,
een op maat gemaakte opleiding.
Naar de website

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN (PDB)
Wil jij een goede boekhouder worden waar bedrijven naar op zoek zijn? Dan is de opleiding
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) uitermate geschikt om in kleine of middelgrote organisaties
geheel zelfstandig de boekhouding te voeren.
De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) bestaat uit drie modules:
• Bedrijfsadministratie (BA);
• Kostencalculatie (KC);
• Financiering (FN). kunnen bepalen.
Na het behalen van de modules Bedrijfsadministratie, Kostencalculatie en Financiering levert
dit je het diploma PDB® op. Een van de meest gevraagde diploma’s in het administratieve
werkveld.
Lees meer op onze website

MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE (MBA)
De opleiding Moderne bedrijfsadministratie is afgestemd op de beroepsprofielen binnen de financieel-economische beroepen, zoals financieel administrateur. Gekozen is voor een praktische benadering, waarbij de onderwerpen
worden toegelicht aan de hand van veel voorbeelden. Hierdoor wordt de lesstof
op een plezierige en prikkelende manier aan de orde gebracht.
De opleiding MBA is volledig gebaseerd op de actuele eisen van het examenprogramma van de Nederlandse Associatie voor Examinering en omvat veel
praktische voorbeelden, cases en recente persberichten.
Lees meer op onze website

BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP

NIMA BASISKENNIS MARKETING

Ben je al klaar voor een officiele start van jouw bedrijf?
Dan is de opleiding Basikennis Ondernemerschap de volgende stap.

Een ondernemer wil zijn of haar product succesvol op de markt brengen.
Daarom houdt hij rekening met de behoeften en wensen van de klant. De
klant staat centraal bij alles wat hij doet.

Alle informatie en vaardigheden die nodig zijn voor de dagelijkse praktijk
van een ondernemer komen in deze opleiding aan bod.
Steeds vaker schrijven startende ondernemers zich in bij de Kamer van
Koophandel en stuiten dan al vaak op vragen als voor welke rechtsvorm
gekozen moeten worden, welke belastingsvoordelen zijn er, hoe kan ik een
eigen administratie voeren, aan welke eisen moet een factuur voldoen en
wanneer en hoe de aangifte van de BTW moet worden verwerkt.
Voor (aankomende) ondernemers is het daarom van essentieel belang om
grip op je bedrijf te krijgen.
In de opleidng Basiskennis
Ondernemerschap gaan
we in op verschillende
onderwerpen als productiebeleid, marketing, handelsverkeer, organisatie, personeelszaken, administratie,
kosten, exploitatiebegroting,
belasting, financiering en
het ondernemingsplan.
Basiskennis Ondernemerschap is een moderne
opleiding die afgestemd is
op de praktijk voor ondernemers, zzp’ers, franchisenemers, dienstverleners en
filiaalchefs. De algemene ondernemersvaardigheden (aov) die je in deze
opleiding op doet zijn zeer gewild in het bedrijfsleven en in de praktijk zeer
bruikbaar als ondernemer.
Naar de website
chap de volgende stap.

Daarom is het van belang het gedrag van de afnemers te bestuderen. Wat
wil de klant? Maar ook: hoe kunnen nieuwe behoeftes worden gecreëerd?
Ondernemers zijn voortdurend op zoek naar deze informatie. Daarom gaat
er geen dag voorbij zonder dat we te maken krijgen met marketing.
In de opleiding Basiskennis Marketing van Jee Business School maak je
kennis met het begrip marketing. Je
leert hoe het marketingconcept centraal staat bij het handelen van iedere
aanbieder. Ook leer je hoe de ondernemer gebruik maakt van de marketingmix, die bestaat uit de marketingsinstrumenten Product, Prijs, Plaats
en Promotie.
Naar de website

BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE (BKL)
In de opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL®) komen de onderwerpen arbeidsrecht, loonheffing en sociale verzekeringen uitgebreid aan bod en worden de
praktische kanten van het vakgebied belicht. Zo leert u hoe u standaardformulieren op
de juiste manier kunt invullen.
Tijdens deze opleiding doet u elementaire kennis op van loonadministratie en leert u
hoe u op een accurate en betrouwbare wijze de fiscale en sociale zekerheidsregels
moet toepassen. Nadat u de opleiding succesvol heeft afgerond, bent u in staat om de
salarissen en de daaraan gerelateerde belastingen en afdrachten correct en tijdig uit
te laten betalen, en heeft u een goede basis voor een ondersteunende functie op een
salarisadministratie.
Lees meer op onze website

PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE (PDL)
Binnen de totale administratie van een bedrijf maakt de loonadministratie
een specifiek onderdeel uit. In de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie
(PDL®) leert u hoe u diverse salarisberekeningen kunt maken en controleren.
Er wordt ingegaan op rechtspositionele aspecten en uitgebreid stilgestaan bij
de werking van het arbeidsrecht, waarbij u bepalingen uit de CAO toepast. Binnen het onderdeel Loonheffing komen het stelsel van sociale verzekeringen en
de fiscale wet- en regelgeving aan bod.
De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) is volledig afgestemd
op de praktijk en biedt u precies die kennis en vaardigheden om als loonadministrateur aan de slag te kunnen. Door de “Blended learning”-onderwijsvorm
van J-BS wordt u optimaal voorbereid op het officieel erkende examen van de
Nederlandse Associatie voor Examinering.
Lees meer op onze website

BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING
Bent u op zoek naar een geschikte bedrijfsopleiding waarin u zich positief
kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt? Maak dan kennis met de opleiding
Bestuurlijke informatievoorziening. In de opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®), ook bekend als de Administratieve Organisatie (AO), leert u hoe u bedrijfsprocessen moet inrichten en beheersen.
Ook leert u om de aanwezige informatievoorziening te analyseren. Hierbij is
geïntegreerde automatisering niet meer weg te denken. Op deze wijze krijgt
u inzicht in de risico’s, waardoor u de zwakke schakels binnen bedrijfs
processen kunt opsporen.
Het is gebleken dat het succes van een onderneming voor een belangrijk
deel afhankelijk is van betrouwbare informatievoorziening. Berichtgeving gaat
vaak over het slecht presteren van bedrijven en niet over het goed presteren
en het op orde hebben van hun organisatie. Bij slecht presterende organisaties of beter gezegd bij organisaties die niet “in control” zijn, gaat veel mis. Tijdens deze opleiding leert u daarom verbanden leggen tussen de output van
de ene schakel en de input van de volgende schakel. Zo kunt u vroegtijdig
knelpunten binnen uw organisatie signaleren en deze voortijdig corrigeren.
In deze effectieve opleiding leert u hoe u bedrijfsprocessen moet inrichten en
hoe u deze processen in tal van organisaties beheersbaar kunt houden.
Naar de website

Wil jij graag een financiele bijscholing gaan doen?

Wil je er meer over weten? Neem dan gerust contact op. Heb je een vraag over een specifieke
opleiding of training, neem dan contact op met onze studieadviseur.

Contact informatie
Jee Business School
Lorentzstraat 35, 2665 JG Bleiswijk
Tel: 06-19349199
Email: info@j-bs.nl
Website: www.j-bs.nl

