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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Kostenverdeelstaat, extracomptabele kostencalculatie, kostenstructuren van
productieprocessen, bedrijfsinterne boekhouding, standaardkostencalculatie

Situering
Het doel van dit opleidingsonderdeel is de studenten inzicht te geven in de wijze
waarop bedrijven hun analytische kostenregistratie organisatorisch en boekhoudkundig
uitbouwen. De studenten leren een analytische kostencalculatie op te zetten 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 het periodiek resultaat per product te bepalen voor verschillende
types van productieprocessen. Dit alles leren ze ook in een autonome analytische
boekhouding verwerken. Ten slotte worden ook standaardkostencalculatie en
verschillenanalyse behandeld.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisbegrippen
• Kostenclassificaties
• Studie van de kostensoorten: materiaalverbruik, personeelskosten, duurzame
• productiemiddelen, rente
Full costing volgens de traditionele benadering
• Extracomptabele kostencalculatie
• Autonome analytische boekhouding
• Gemeenschappelijke producten, bijproducten, uitval en afval
• Het gebruik van verrekenprijzen
Extracomptabele kostencalculatie en analytische boekhouding toegepast op
verschillende industriële productieprocessen
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• Massaproductie
• Productie in stadia
• Productie in bedrijfsafdelingen
• Productie op order
Verdeling van de indirecte kosten in de kostenverdeelstaat
• Volumegebaseerde methoden
• Activity-based costing
Standaardkostencalculatie en verschillenanalyse

Begincompetenties
Beheersing van Accounting (A/B)

Eindcompetenties
1
2
3
1
4
5
6
1

Directe en indirecte kosten onderscheiden
Kostensoorten verdelen over kostendragers via de kostenverdeelstaat
Extracomptabele kostencalculatie, periodieke resultaatbepaling en
verschillenanalyse uitvoeren
Analytische kostencalculaties boekhoudkundig verwerken
Productieprocessen vertalen in kostenstructuren
Zelf een analytische kostencalculatie en autonome analytische boekhouding
opzetten

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, hoorcollege: plenaire oefeningen, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Elk hoorcollege bestaat uit één lesblok theorie en één lesblok plenaire oefeningen. De
werkcolleges worden apart georganiseerd voor TEW-studenten en HIR-studenten.
Tijdens de werkcolleges worden praktische oefeningen uitgewerkt en gaan de
studenten onder begeleiding zelf actief aan de slag.

Leermateriaal
Handboek:
Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Hoozée, S., Patfoort, C., 2016.
Analytisch boekhouden en kostencalculatie, Intersentia, 14de 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 werkcolleges aan bod komen, worden steeds ter beschikking gesteld via
Minerva. Zowel tijdens de theorielessen als tijdens de interactieve werkcolleges kunnen
de studenten gemakkelijk extra uitleg vragen.

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.

Eindscoreberekening
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