
GRADUAAT (HBO5)

Graduaat Boekhouden

Dagopleiding - Campus Sint-Niklaas | 2018 - 2019

 www.thomasmore.be/gr-boekhouden

Kom kennismaken @Thomas More
• za. 23 juni 10 - 14 uur 
• wo. 5 september 18 - 21 uur

Locatie:  
Thomas More | Campus De Vest 
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

Ben je graag bezig met cijfers en hou je ervan ze te beheren, te analyseren en te interpreteren? Verzilver deze  kwaliteiten 
dan in onze tweejarige Graduaatsopleiding Boekhouden. We leggen de nadruk op de praktijk en geven heel beroeps
gericht les. Bovendien kan je nadien in maximum 1,5 jaar extra avondonderwijs (2 avonden/week) je graduaatsdiploma 
upgraden naar het bachelordiploma Bedrijfsmanagement (Accountancy & Fiscaliteit). Intussen kan je overdag alvast aan 
de slag in de sector. Zo behaal je in 3,5 jaar als Thomas Morestudent een bachelordiploma dat erg gegeerd is op de 
arbeidsmarkt! 

Traject
In het modeltraject duurt de opleiding 2 jaar (4 semesters):

• S1: 13 weken, met gemiddeld 20 lesuren per week
• S2: 13 weken, met gemiddeld 19 lesuren per week
• S3: 13 weken, met gemiddeld 19 lesuren per week
• S4: 13 weken, met gemiddeld 6 lesuren per week en 4 dagen stage

Heb je reeds ervaring of volgde je eerder al een verwante opleiding, dan kun je vrijstellingen aanvragen. 

Opleiding
“Boekhouder gezocht!” Deze oproep lees je geregeld op vacaturesites. Bedrijven en boekhoudkantoren zijn vaak op zoek naar 
een gedreven boekhouder. De docenten van de opleiding Boekhouden dompelen je onder in de economische en  juridische 
 wereld van cijfers. Zo ben je optimaal voorbereid om de financiële gezondheid van een onderneming te analyseren en 
 adviezen uit te brengen. 

De opleiding is modulair gestructureerd. Dit biedt je de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die 
modules die jou interesseren of waarvoor het nuttig is je kennis te actualiseren.



Locatie
Broederschool Handel
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas

Info & inschrijvingen
Geert Strobbe (unit manager)
T + 32 (0)476 21 66 53
E geert.strobbe@thomasmore.be

Hilde Revyn (coördinator)
T + 32 (0)476 33 86 90
E hilde.revyn@thomasmore.be

Programma
De semesters bestaan uit 13 lesweken. In semester 4 heb 
je wekelijks 4 dagen stage en 1 dag les.

Modules
Aantal uren 
per week

Jaar 1
Semester 1

Bank- en beurswezen 4

Basis dubbel boekhouden 6

Burgerlijk handels- en economisch recht 4

Sociale wetgeving 4

Personenbelasting 4

Semester 2

Vennootschapsbelasting 4

Financiële analyse 4

Financiële algebra 3

Btw 4

Aanvullend dubbel boekhouden 6

Jaar 2
Semester 1

Audit 3

Computerboekhouden 3

Vennootschapsrecht 3

Vennootschapsboekhouden 4

Consolidatie 2

Kostprijsberekening 6

Semester 2

Organisatie en communicatie 3

Kostenbeleid & budgettering 3

Stageperiode

Je toekomst 
• Je behaalt het graduaatsdiploma Boekhouden, uitge-

reikt door de Thomas More-hogeschool én CVO LBC.
• Na afstuderen kun je direct aan de slag. 
• Als je wil verder studeren, kun je (via een verkort traject) 

de bachelor Bedrijfsmanagement, optie Accountancy-
Fiscaliteit, volgen bij Thomas More.

Toelatingsvoorwaarden
Je kunt aan deze opleiding starten als je minimum een 
diploma secundair onderwijs hebt, of als je minimum 18 
jaar bent en slaagt voor een toelatingsproef.

Studiegeld
• Je schrijft je in per semester. Je betaalt € 1,60 per  lestijd  

(€ 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd en € 0,10 forfaitair 
cursusmateriaal per lestijd), met een maximum van   
€ 320 per semester. 

• Onder bepaalde voorwaarden krijg je een (gedeelte-
lijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Neem voor 
meer informatie contact met ons op.

Recht op
• Educatief verlof
• Opleidingscheques


