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De meestgevraagde diploma’s in het werkveld ondernemerschap
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  
opleiding ondernemerschap lees je hieronder.  



BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP 
Ben je al klaar voor een officiele start van jouw bedrijf?
Dan is de opleiding Basikennis Ondernemerschap de volgende stap. 
 
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 productie-
beleid, marketing, handels-
verkeer, organisatie, perso-
neelszaken, administratie, 
kosten, exploitatiebegroting, 
belasting, financiering en 
het ondernemingsplan. 

Basiskennis Ondernemer-
schap is een moderne 
opleiding die afgestemd is 
op de praktijk voor onderne-
mers, zzp’ers, franchisen-
emers, 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. 

NIMA BASISKENNIS MARKETING
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.

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 Market-
ing van Jee Business School maak je 
kennis met het begrip marketing. Je 
leert hoe het marketingconcept cen-
traal staat bij het handelen van iedere 
aanbieder. Ook leer je hoe de onder-
nemer gebruik maakt van de market-
ingmix, die bestaat uit de marketing-
sinstrumenten Product, Prijs, Plaats 
en Promotie.  
 
Naar de website

http://www.j-bs.nl/index.php/opleidingen/ondernemerschap/basiskennis-ondernemerschap
http://www.j-bs.nl/index.php/opleidingen/marketing/nima-basiskennis-marketing


BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) 
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.

 
 
 
 

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 ei-
gen 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  
 

 
 
 

http://www.j-bs.nl/index.php/opleidingen/financieel


Wil jij graag een 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.

http://www.j-bs.nl/index.php/contact/contact-gegevens


 
Contact informatie

Jee Business School 
Lorentzstraat 35, 2665 JG Bleiswijk 

Tel: 06-19349199 
Email: info@j-bs.nl 

Website: www.j-bs.nl
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