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Analytische kostencalculatie (F000310)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2017-2018

Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
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aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Kostencalculatie, Bedrijfsinterne boekhouding, Kostenverdeelstaat, Analytisch
rekeningenstelsel, Standaardkostencalculatie, Verschillenanalyse

Situering
De doelstelling is om de studenten vertrouwd te maken met de principes van
kostprijscalculatie en periodieke winstbepaling, met aanduiding van de wijze waarop
bedrijven hun analytische kostenregistratie organisatorisch uitbouwen.

Inhoud
Deze studiefiche is zowel geldig voor studenten TEW en HIR als voor studenten die
een voorbereidingsprogramma volgen. Hierdoor kunnen contacturen en studiepunten
afwijken van deze weergegeven op de fiche zelf. Voor de correcte contacturen en
studiepunten die voor de gevolgde opleiding van toepassing zijn, verwijzen we naar de
programmatabellen.
1 Basisbegrippen kostprijsberekening.
2 Studie van de verschillende kostensoorten: materiaalverbruik, personeelskosten,
1 diensten en diverse goederen, afschrijvingen, rente.
3 Full costing, volgens de extra-comptabele kostencalculatie.
4 De verdeelproblematiek van indirecte kosten.
5 Inleiding tot Activity-based costing.
6 Full costing, boekhoudkundig verwerkt in de analytische boekhouding.
7 Analytische boekhouding in verschillende types productieprocessen.
8 Standaardkostencalculatie en verschillenanalyse, boekhoudkundig verwerkt in de
1 analytische boekhouding

Begincompetenties
Eindtermen van het opleidingsonderdeel Accounting (A en B).

Eindcompetenties
De studenten moeten een analytische structuur kunnen ontwerpen die toelaat
kostensoorten op een systematische manier toe te wijzen aan kostenplaatsen en aan
kostendragers om de kostprijs van de geproduceerde en van de verkochte goederen te
berekenen, alsook om de winst van de periode te bepalen in verschillende types van
productie- en dienstenprocessen. Dit alles moeten de studenten ook in
extracomptabele analytische boekingen kunnen weergeven.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges, afgewisseld met grote oefeningsessies.

Leermateriaal
Handboek:
Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Hoozée, S., Patfoort, C., Analytisch
boekhouden en kostencalculatie, Intersentia, 14de editie.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
In het handboek worden alle basistechnieken en principes verduidelijkt met
voorbeelden.
Ook tijdens de contacturen worden heel veel praktische cases uitgewerkt en begeleid
door de assistent.
Voorbeeldoefeningen worden verstrekt op Minerva en studenten kunnen steeds terecht
voor verduidelijking bij de assistent.

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
Schriftelijk, gesloten boek: theorievragen en twee of drie uitgebreide oefeningen,
waarbij gepeild wordt naar de kennis van de student omtrent de techniek van
kostprijscalculatie en de verschillende soorten boekingen in de analytische
boekhouding.

Eindscoreberekening
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