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— COMBINEER 
WERKEN EN STUDEREN
Ben je een administratief/boekhoudkundig 
 bediende en wil je je verder ontwikkelen? 

Wil je meer verantwoordelijkheid of 
 doorgroeien naar een boekhoudkundige 
functie?

Wil je de theorie begrijpen achter de 
 boekingen die je uitvoert?

Geloof jij net als wij dat een leven lang leren 
nodig is? 

Wil je je kennis en vaardigheden vertaald 
zien in een hogeschooldiploma?



Voel	je	dat	je	potentieel	hebt	om	
door te groeien in een boekhoud-
kundige	functie	en	wil	je	je	kennis	en	
vaardigheden uitbreiden? Geloof je 
net als wij dat een hoger diploma 
in dit vakgebied jou hierbij kan hel-
pen? Droom je ervan om zo’n diplo-
ma	te	behalen	terwijl	je	toch	je	job	
kan blijven uitoefenen? Heb je een 
werkgever	die	jou	coacht	en	steunt	
in	je	studies?	Dan	is	dit	Flex-traject	
iets voor jou. 

Wij stellen samen met jou een 
haalbaar	traject	op	maat	op	dat	
leidt tot een aantrekkelijk diploma. 
Dit	kan	een	combinatie	worden	
van dag-, avond-, online en af-
standsonderwijs, volgens je eigen 
keuze en mogelijkheden.

Wat leer ik in deze  opleiding?
We kunnen de inhouden indelen in 
enkele belangrijke pijlers:
•	 beroepsgerichte	aspecten	

met	betrekking	tot	accoun-
tancy	/	boekhouden:	dubbel	
boekhouden, toegepast met 
boekhoudsoftware, vennoot-
schapsboekhouden,	analytisch	
boekhouden	of	cost	accounting

•	 beroepsgerichte	aspecten	met	
betrekking	tot	fiscaliteit:	BTW,	per-
sonenbelasting,	vennootschaps-
belasting

•	 juridische	basiskennis:	burgerlijk	
recht,	economisch-	en	vennoot-
schapsrecht,	sociaal	recht

•	 managementaccounting:	credit	
&	banking,	Excel,	budgettering,	
financiële	analyse,	ERP

•	 social	skills:	communicatieve	
vaardigheden

• integratie op de werkplek: er is een 
voortdurende wisselwerking tus-
sen de geziene inhouden tijdens 
de lessen en de toepassing van 
deze verworven kennis op je job.

Studieroute
•	 Het	Flex-traject	is	een	combina-

tie van dag-, avond-, online en 
afstandsonderwijs. Er wordt voor 
elke student op maat bekeken 
wat	het	ideale	traject	kan	zijn	in	
combinatie	met	de	job.

•	 De	duur	van	het	traject	is	mini-
maal 2 jaar en gemiddeld 3 jaar. 
Dit is uiteraard afhankelijk van de 
gekozen route.

• Het onderdeel werkplekleren kun 
je doen op je eigen werkplek!

— toegankelijk voor al wie 
werkt in een administratief/
boekhoudkundige functie 



Troeven van deze opleiding 
en het incomany-traject
• Je kan (fulltime) werken en 

tegelijkertijd een diploma hoger 
onderwijs behalen

• Je krijgt de kans om binnen je 
huidige job door te groeien

•	 Eigen	flexibel	traject
• programmainhoud op maat, er 

wordt rekening gehouden met 
de	competenties	die	je	al	hebt	
verworven.

•	programmatraject	op	maat,	
volgens de eigen situatie en 
 mogelijkheden

• Opleiding is erkend voor 
	opleidingscheques	en	KMO	
 portefeuille.

•	 Recht	op	Vlaams	opleidings-
verlof om lessen te volgen en te 
 studeren.

— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be

meer info

opleidingsverantwoordelijke 
Griet	Vanmarcke

griet.vanmarcke@vives.be
0498 43 49 61
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