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Trefwoorden
Historische kostprijscalculatie, beslissingscalculaties, winstgevendheidsanalyse,
strategische kostenbeheersing

Situering
Het doel van dit opleidingsonderdeel is de studenten inzicht te geven in de principes
van kostprijsberekening en kostenbeheersing in organisaties, alsook in het gebruik van
kosteninformatie ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Het vak 'management
accounting' is erop gericht om de studenten de nodige kennis en vaardigheden bij te
brengen met betrekking tot de verschillende beslissingscalculatie- en
kostenbeheersingstechnieken en hen te leren de verkregen kosteninformatie te
interpreteren.
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Basisbegrippen
• De techniek van kostprijscalculatie
• Specifieke waarderingsproblemen
Historische kostprijscalculatie en resultaatbepaling
• Kostprijscalculatie, waardering van voorraden goederen in bewerking en
• resultaatbepaling bij massaproductie
• Voor- en nacalculatie bij productie op order
• Integrale kostprijscalculatie (full costing) versus variabele kostprijscalculatie (direct
• costing)
Het gebruik van kosteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen
• Break-evenanalyse
• Speciale orders met lage verkoopprijs
• De 'make-or-buy'-beslissing
• De verkoopprijsbeslissing
• De productmixbeslissing en de theory of constraints
Strategische kosten- en winstgevendheidsanalyse
• Activity-based costing
• Time-driven activity-based costing
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• Kostenbeheersing
• • Kostenbeheersing door middel van kaizen costing en activity-based management
• • Kostenbeheersing van nieuwe producten door middel van target costing

Begincompetenties
• Beheersing van Accounting (A/B)
• Beheersing van Analytisch boekhouden en kostencalculatie

Eindcompetenties
1
2
3
1
4
5
6

Basisbegrippen en hedendaagse technieken van management accounting illustreren
Relevante beslissingscalculaties uitvoeren
Identificeren welke kostprijscalculatietechniek geschikt is voor het nemen van welke
beleidsbeslissing
De bedrijfseconomische impact van beslissingscalculaties evalueren
De laatste evoluties op het gebied van management accounting kritisch beoordelen
Zelf hedendaagse kostprijssystemen ontwerpen

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Elke sessie bestaat uit één lesblok hoorcollege en twee lesblokken werkcollege.
Tijdens het hoorcollege wordt de theorie uiteengezet. Tijdens de werkcolleges worden
praktische oefeningen uitgewerkt en gaan de studenten zelf actief aan de slag onder
begeleiding van de lesgever.

Leermateriaal
Handboek:
Everaert, P., Bruggeman, W., Hoozée, S., 2013. Handboek management accounting,
Intersentia, 10de editie.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
In het handboek worden alle basistechnieken en -principes verduidelijkt met
voorbeelden. De slides van de theorielessen en de oplossingen van de oefeningen die
tijdens de lessen aan bod komen, worden steeds ter beschikking gesteld via Minerva.
Tijdens de interactieve werkcolleges kunnen de studenten gemakkelijk extra uitleg
vragen aan de lesgever.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het examen is volledig schriftelijk (gesloten boek) en omvat zowel multiple choice
vragen als open vragen. Er wordt geen standaarsetting toegepast.
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