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ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool. ABC
Hogeschool is een Rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs erkend door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

WOORD VOORAF
ABC Opleidingen ( ABC ) stelt zich door middel van deze digitale informatiegids aan u
voor. Door het aanvragen van deze informatiegids heeft u het voornemen kenbaar
gemaakt om (weer) te gaan studeren; een verstandig besluit, waarbij wij u van harte
willen ondersteunen.
Er bestaan verschillende redenen om een studie te beginnen, zoals ander werk,
interessanter werk en natuurlijk een streven naar betere baan.
ABC wil u bij al deze redenen van harte begeleiden en kenmerkt zich door :
► doelgerichte opleidingen, die in het bedrijfsleven en bij de overheid een
succesvolle carrière mogelijk maken;
► duidelijke, op het examen gerichte lessen;
► docenten, die op het gebied van vakbekwaamheid zijn geselecteerd;
► cursussen, die in delen / modulen worden ingedeeld;
► leerstofplanning, die U als cursist optimaal op het examen voorbereidt;
► examentrainingen;
► studies, die met een landelijk erkend examen worden afgesloten;
► docenten, die daadwerkelijk uitleggen en bereid zijn te helpen.
U begrijpt, dat dit alles alleen dan tot het gewenste resultaat zal leiden, indien u zelf
de beschikking heeft over de nodige zelfdiscipline. Deze discipline uit zich niet alleen
in het trouw maken van de opgegeven opdrachten, maar ook door het bezoeken van
de gegeven lessen.
Werken aan uw toekomst is een uitdaging, waarbij Onderwijsinstituut ABC u graag
behulpzaam wil zijn.
In deze informatiegids wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van studies, zoals
die door ABC worden aangeboden.
Ik hoop met het voorgaande u een beeld gegeven te hebben van de werkwijze van dit
opleidingsinstituut. Indien u vragen heeft, kunt u ons bellen en zal u de verdere
gewenste informatie worden verschaft.

WOORD VOORAF

De opleidingen Praktijkdiploma Boekhouden ( PDB ) en Moderne Bedrijfsadministratie
( MBA ) zullen met ingang 1 januari 2016 een ingrijpende verandering ondergaan, Zo
zullen de benamingen veranderen van de verschillende onderdelen en zullen de
examens van deze opleidingen uitsluitend digitaal worden afgenomen. De student kan
dus zelf zijn examenmoment kiezen. In het studiejaar 2017-2018 zullen deze
opleidingen volledig modulair worden aangeboden. Een student volgt in een periode 1
module om na het examen van dat betreffende vak / module over te gaan naar een
ander module van de opleiding. Zo studeren, werd na onderzoek als prettig en
overzichtelijk door studenten ervaren.
Indien u besluit tot deelname aan één van de studies of de informatieavond (zonder
verplichting) wilt bezoeken, wordt u uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website
www.abc-opleidingen.nl.
De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel
telefonisch of via de website kan plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de student een
unieke inlogcode voor het intranet van Onderwijsinstituut ABC.
Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt u rekenen op begeleiding en
advies.
Mede namens de docenten hoop ik op uw deelname aan een studie van ABC en wens
ik u een succesvol studiejaar toe.
Dordrecht, mei 2017
Met vriendelijke groet,
Telefoon: 078 - 6186662
J.Rotte
www.abc-opleidingen.nl
Email: info@abc-opleidingen.nl
K.v.K. : 23062639
Bankrelatie ABN/AMRO: NL08ABN0508295548

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN (NIEUWE STIJL)

De veel gevraagde opleiding Praktijkdiploma Boekhouden bij de overheid en in het
bedrijfsleven is reeds vele jaren een zeer gewaardeerde studie. Deze opleiding vormt
de basis voor een administratieve kaderfunctie in vele sectoren.
Het nieuwe examenprogramma voor Praktijkdiploma Boekhouden kunt u lezen op de
website van de Associatie voor Praktijkexamens: www.associatie.nl.
Het examenprogramma Prakijkdiploma Boekhouden omvat de volgende modulen:
a.
b.
c.

Kostencalculatie
Financiering
Bedrijfsadministratie

Er is geen toelatingsregeling of vereiste vooropleiding voor de verschillende modulen.
Een kandidaat kan in elke volgorde deelnemen aan de examens voor het
Praktijkdiploma Boekhouden.
Er worden certificaten uitgereikt na het behalen van de modulen. Na het behalen van
alle modulen, genoemd onder a. t/m d., ontvangt de kandidaat het diploma
Praktijkdiploma Boekhouden.
De flexibele examens worden per 1 januari 2016 digitaal afgenomen. U bepaalt
als student wanneer en waar u examens aflegt
De opleiding is volledig modulair opgezet en dit houdt in dat :
-

de module Financiering wordt gedoceerd in maanden september en
oktober 2017
de module KPC / Kostencalculatie wordt gedoceerd in de maanden
november en december 2017
de module Bedrijfsadministratie wordt gedoceerd in de maanden januari
t/m april 2018

P R A K T I J K D I P L O M A B O E K H O U D E N ( N I E U W E S T I J L)

ALGEMEEN

Studieplaatsen : Amsterdam, Dordrecht, Apeldoorn en Zwolle
Studietijd

: 19.00 - 22.00 uur ( avond ) en 09.30 – 12.30 uur ( dag )

Studeertijd

: 4 à 6 uur per module per week (excl. lessen)

Studieaanvang : zie website
Lesgeld

: zie website

Examengeld

: zie www.associatie.nl

Boekenlijst

: zie website of www.dekkers.nl

Examendata

: zie www.associatie.nl

Info-avond

: zie website

Inschrijvingsvoorwaarden

: zie www.abc-opleidingen.nl/inschrijvingsvoorwaarden

Aanmelding voor de studie graag via de website : www.abc-opleidingen.nl

