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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Financiële rapportering, Boekhouding, Non-profit accounting, Public sector accounting.

Situering
De doelstelling is de studenten in te leiden en vertrouwd te maken met de
basisbegrippen van accounting in de not-for-profit en publieke sectord gebaseerd op
het ondernemingsboekhouden. Daarbij komen de achterliggende principes en
werkwijzen van accounting en financiële rapportering aan bod toegepast in
verenigingen en stichtingen evenals in overheidsorganisaties.
Het waarom, de inhoud en de werkwijze van financieel-economisch rapporteren staan
op de voorgrond en de studenten leren hier mee te werken met het oog op
gebruikstoepassingen naar het management en de beoordeling van de financiële
toestand.
Ten slotte wordt een oog geworpen op de gerelateerde accounting activiteiten zoals

(Goedgekeurd)
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cost accounting, management accounting, management control en auditing.

Inhoud
De cursus omvat volgende delen:
Deel I. Inleiding vermogensboekhouding
1. Basisbeginselen financieel-economische rapportering
2. De elementen van de jaarrekening
3. Boekhoudprincipes en waarderingsregels
4. Boekhoudkundige verwerking
Deel II. Accounting en rapportering VZW’s
Deel III. Accounting en rapportering overheidsorganisaties
1. Principes van de budgettaire boekhouding
2. Financiële rapportering
Deel IV. Andere accounting disciplines: cost accounting, management accounting,
management control en auditing (inleidend)
Deel V. Gebruik van de financiële rapportering naar management, financiële analyse
(NBB), toezicht, accountability (inleidend)

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
2
3
1
4
1
5
1

Vertrouwd zijn met basisbegrippen van vermogensboekhouding.
Accounting regulering en technieken toepassen.
De methoden hoe non-profit- en overheidsinstellingen financieel rapporteren over
hun activiteiten verstaan en de gevolgen inschatten.
De financieel-economische taal in relatie met gelieerde accountingactiviteiten (bv
cost accounting) correct hanteren.
De financiële rapportering non-profit- en overheidsinstellingen begrijpen als
voorbereiding op het gebruik ervan naar financieel management.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Accountancy in de publieke sector (2017), J. Christiaens en C. Vanhee, Die Keure,
Brugge, 546 blzn.
Prijs: 50 euro

Referenties
Zie ARPS EY UG Research Centre http://www.arps.be.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen kunnen gesteld worden aan de lesgever of aan 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
Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, reproductievragen, toepassingsvragen in
inzichtsvragen.

Eindscoreberekening
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