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Situering
De noodzaak van de kostencalculatie ligt enerzijds in de onmogelijkheid om de
algemene boekhouding af te sluiten zonder het berekenen van de kostprijs van de
geproduceerde goederen en diensten, anderzijds in de behoefte intern over meer
gedetailleerde kosteninformatie te beschikken om ze te kunnen beheersen. Deze
cursus beoogt de studenten vertrouwd te maken met diverse technieken om tot
kostprijsinzicht te komen.

Inhoud
- Algemene afbakening van het werkterrein
- Studie van de kostensoorten : materiaalverbruik, personeelskosten, duurzame
productiemiddelen
- Full costing volgens de traditionele benadering : techniek van de kostencalculatie, de
extra-comptabele kostencalculatie, de extra-comptabele kostencalculatie toegepast op
industriële bedrijven, verdeling van de indirecte kosten
- Activity-based costing en activity-based accounting : tekortkomingen van traditionele
kostprijssystemen, omschrijving van activity-based costing, systematische studie van
de bouwstenen van een ABC-model, uitgewerkt voorbeeld, activity-based process
costing, evaluatie van activity based costing, activity-based costing geïntegreerd binnen
de analytische boekhouding
- Full costing boekhoudkundig verwerkt : autonome analytische boekhouding,
analytisch boekhouden toegepast op industriële productieprocessen
- Standaardkostencalculatie

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde competenties van de cursussen
inleiding boekhouden, vennootschapsboekhouden en financiële analyse.Het is aan te
raden deze opleidingsonderdelen gevolgd te hebben.

Eindcompetenties
1 Een kostencalculatie maken volgens de principes van full costing :
1 - binnen een bepaalde analytische structuur de kostensoorten toewijzen aan
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kostenplaatsen en kostendragers.
- de kostprijs van de geproduceerde en van de verkochte goederen berekenen om
uiteindelijk de winst van de periode te kunnen bepalen.
- de verschillende soorten boekingen in de analytische boekhouding uitvoeren.
Een kostencalculatie maken volgens de principes van ABC
Een verschillenanalyse uitvoeren volgens de principes van standaard
kostencalculatie.
De verschillende technieken om tot kostprijsinzicht te komen adequaat toepassen.
Een grondige kennis hebben van de verschillende kostencomponenten
(grondstofkost, loonkost, afschrijvingskost, ...) en deze op een adequate methode
kunnen berekenen.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, werkcollege: geleide
oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
hoorcollege
plenaire oefeningen en werkcollege : om de studenten zoveel mogelijk zelf te laten
nadenken en tot de nodige inzichten te laten komen, komen vraagstelling en
oefeningen heel veel aan bod ; om dit te realiseren wordt eveneens gebruik gemaakt
van technieken als blended learning en flipping the classroom.
Zelfstandig studiewerk: Er wordt verwacht van de studenten dat zij de oefeningen
zelfstandig en grondig voorbereiden. Dit houdt in:
1/ theorie en casestudies doornemen zodat de studenten het inzicht verwerven om de
oefeningen te kunnen maken ;
2/ de oefeningen maken ;
3/ vragen voorbereiden indien moeilijkheden werden ervaren bij het maken van de
oefeningen - deze vragen kunnen op voorhand worden doorgezonden en zullen in de
les worden behandeld ;
4/ gebruik maken van blended learning en flipping the classroom

Leermateriaal
Bruggeman W., De Lembre E., Everaert P., Hoozée S., Patfoort C., Analytisch
boekhouden en kostencalculatie, 14e herziene editie - Intersentia
Slides van de theorie beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
vraagstelling mogelijk voor, tijdens en na de lessen

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 examen

Eindscoreberekening
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wordt uitsluitend bepaald door het schriftelijke examen (eindscore op 20)
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