
 
 

1 van 5 

Microdegrees in Boekhouden 
 

Fris je kennis van boekhouden op ... 

... en word succesvol op de werkvloer 

Ben je in je job dagelijks bezig met financieel-boekhoudkundige gegevens? Wil je beter 
gewapend zijn om het maximale te halen uit je werk? En wil je je verder verdiepen in deze 
materie? Volg dan één of meerdere van onze microdegrees in Boekhouden. 

Microdegrees zijn korte programma’s, die bestaan uit verschillende opleidingsonderdelen. Na 
het beëindigen van de verschillende opleidingsonderdelen ontvang je een certificaat. Hiermee 
bewijs je je competenties. 

Behaal je één of meerdere microdegrees en heb je de smaak te pakken, dan kun je de 
resterende vakken van graduaat in de Accounting administration volgen. Wie weet, heb je zo 
binnenkort een bijkomend diploma op zak. 

 

 
Wie ben jij? 
Je bent actief in de boekhoudsector of ambieert een positie binnen dit domein. Je zoekt een 
programma om je kort bij te scholen of je wilt jezelf verdiepen in een bepaald onderwerp. 
Een tweejarige voltijdse opleiding is voor jou te intensief en te lang. Eventueel wil je op 
langere termijn een diploma hoger onderwijs behalen. 

 

 

 
Wanneer volg je les? 
De lessen vinden plaats ’s avonds op de campus of via live streaming of e-learning. Op de 
volgende pagina vatten we de lesplanning per vak samen. 

Erasmushogeschool Brussel combineert contactlessen met online leeractiviteiten om tijdens 
de begeleidingstijd op de campus te focussen op extra uitleg en ondersteuning. 

Onze aanpak maakt het mogelijk om de opleiding te combineren met een job of gezin. 

Het lessenrooster vraag je op via graduaat.accounting.leuven@ehb.be. Via die weg 
beantwoorden we ook andere vragen die je mogelijks hebt. 
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Onze Microdegrees 
 

 

Hulpboekhouder | semester 1 (start 20 september 2021) 

Opleidingsonderdelen (21 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 1: e-learning (semester 1) + 17/1 (ex) 

- Computerboekhouden 1: e-learning (semester 1, start november) + 22/1 (ex) 

- BTW: 18u – 21u30 op 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 22/10, 28/10 & 18/11 + 22/11 (ex) 

- ICT 1: 9u - 12u op 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10 & 13/11 

- Stage 1 (10 dagen, vrij in te plannen) 

 

Boekhouden voor werknemers | semester 1 (start 20 september 2021) 

Opleidingsonderdelen (13 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 1: e-learning (semester 1) + 17/1 (ex) 

- Computerboekhouden 1: e-learning (semester 1, start november) + 22/1 (ex) 

- BTW: 18u - 21u30 op 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 22/10, 28/10 & 18/11 + 22/11 (ex) 

 

Boekhouden voor eenmanszaken | semester 2 (start 14 februari 2022) 

Opleidingsonderdelen (13 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 1: e-learning (semester 2) + 13/6 (ex) 

- Personenbelasting: 18u - 21u30 op 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 2/5, 16/5 & 30/5 + 7/9 (ex)  

- Project eenmanszaak: 18u - 21u op 22/2, 8/3, 22/3, 19/4, 3/5, 17/5 & 31/5 

 

Boekhouden advanced | semester 2 (start 14 februari 2022) 

Opleidingsonderdelen (16 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 2: e-learning (semester 2) + 13/6 (ex) 

- Vennootschapsboekhouden: 9u30 - 12u30 op 19/2, 5/3, 19/3, 26/3, 23/4, 7/5, 21/5 & 
4/6 + 11/6 (ex) 

- Computerboekhouden 1: e-learning (semester 2) + 21/4 (ex) 

- Consolidatie en groepsrekeningen: e-learning (semester 2) + 7/6 (ex) 
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Onze Microdegrees (vervolg) 
 

 

 

Bedrijfsbeheer | semester 2 (start 14 februari 2022) 

Opleidingsonderdelen (13 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 1: e-learning (semester 2) + 13/6 (ex) 

- Burgerlijk, economisch en vennootschapsrecht: e-learning (semester 2) + 9/6 (ex) 

- Computerboekhouden 1: e-learning (semester 2) + 21/4 (ex) 

 

Bedrijfsbeleid | semester 1 + 2 (start 20 september 2021) 

Opleidingsonderdelen (12 studiepunten) 

- Algemeen boekhouden 1: e-learning (semester 1) + 13/6 (ex) 

- Kostprijsberekening en budgettering: 18u - 21u30 op 21/2, 7/3, 21/3, 25/4, 9/5 & 23/5 
+ 19/6 (ex) 

- Debiteuren- en crediteurenbeheer: 9u – 12u op 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 & 
15/1 + 22/1 (ex) 

 

ICT voor boekhouders | semester 1 (start 20 september 2021) 

Opleidingsonderdelen (6 studiepunten) 

- ICT 1: 9u - 12u op 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10 & 13/11 

- ICT 2: 18u - 21u op 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12 & 10/1 
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Ben je werkstudent? 
Werkstudenten kunnen na inschrijving vanaf 30 augustus het statuut van werkstudent 
aanvragen bij de trajectbegeleider of studentenbegeleider. Dit geeft de mogelijkheid om 
bepaalde faciliteiten te verkijgen, zoals het onderwijs digitaal meevolgen of volgen via een 
zelfstudiepakket. 

Niet elk opleidingsonderdeel zal deze mogelijkheid aanbieden en daarnaast kan de docent bij 
bepaalde leeractiviteiten aanwezigheid op de campus vragen. Dit wordt in dat geval tijdig 
gecommuniceerd door de docent. 

Examenroosters worden bij inschrijving meegedeeld, zodat elke student deze momenten kan 
vrijhouden. 

 

 

 

 

 
Hoe schrijf je in? 
Je kan de inschrijving zelfstandig op afstand afronden of op afspraak op het secretariaat van 
campus Leuven. 

 

 
 
 
 

 
Wat kost het? 
Het inschrijvingsgeld van een microdegree is gelijk aan deze van een graduaatsopleiding. Je 
betaalt een vaste kost per academiejaar van 247,90 euro en een variabele per studiepunt van 
11,90 euro. 

Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor het beursstatuut of bijna-beursstatuut. In dit 
geval betaal je verminderd inschrijvingsgeld en kan je een studiebeurs aanvragen, als je aan 
de voorwaarden voldoet. 
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Vragen? 
Contacteer ons via graduaat.accounting.leuven@ehb.be of bezoek onze campus. 

 

 

Microdegrees in Boekhouden 

Opleidingshoofd: Tom Haegemans 

Erasmushogeschool Brussel campus Leuven 

Interleuvenlaan 5 bus 10 

3001 Heverlee 

E-mail: graduaat.accounting.leuven@ehb.be 

Webpagina: https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/microdegrees-boekhouden 


