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Praktijkdiploma Financieel Ondernemer 

Opleidingsniveau vergelijkbaar met mbo-3 

Wilt u als zzp’er aan de slag en heeft u ambitie in het midden- en kleinbedrijf? Of bent u al 
zzp’er of MKB’er? Dan heeft u naast een toekomstvisie ook kennis nodig op het gebied van 
ondernemerschap. Als zelfstandige gaat u aan de slag met verkoop, marketing, eventueel 
personeel en financiële verslaglegging. Met het diploma Financieel Ondernemer heeft u de 
basiskennis in huis op het gebied van ondernemerschap en heeft u kennis van en inzicht in 
boekhouden. U bent daarmee goed voorbereid op het ondernemerschap.  

Het praktijkdiploma bestaat uit 2 modules: Basiskennis Ondernemerschap (BKO®) en 
Basiskennis Boekhouden (BKB®). 

Basiskennis Ondernemerschap (BKO®) 15 sessies/lessen op afstand.  

Met het diploma Basiskennis Ondernemerschap (BKO®) op zak bent u goed voorbereid op 
het ondernemerschap. U kunt als zzp’er aan de slag en bent bekend met de basisbegrippen 
op het gebied van: - Marketing (bijvoorbeeld marktvormen, reclame, prijs en plaats) - 
Personeel & Organisatie (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, plichten 
werkgever/werknemer) - Bedrijfsadministratie (bijvoorbeeld ondernemingsvormen, fiscale 
bepalingen, factuur en begroting) 

Basiskennis Boekhouden (BKB®) 12 sessies/lessen op afstand. 

Wilt u de boekhouding voeren van een kleine organisatie? Of gaat u voor uzelf beginnen en 

wilt u uw eigen boekhouding doen? Wellicht besteedt u uw boekhouding uit, maar wilt u 

grip op de zaak houden? Met het Associatiediploma Basiskennis Boekhouden 

(BKB®)/Elementair Boekhouden heeft u kennis op bedrijfs-financieel vlak en staat u altijd 

sterker. U kunt uw eigen vermogen berekenen en journaalposten maken van de 

belangrijkste financiële feiten. U schrikt niet van een kolommenbalans of een 

voorraadboek. U kunt een grootboekrekening openen, bijwerken en afsluiten en u weet 

hoe een verkoopfactuur eruit ziet.  

Doelgroep en vooropleiding voor beide Modules 

Basiskennis Ondernemerschap is voor iedereen die kennis wil maken met de 
grondbeginselen van het ondernemerschap. 

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. 

April 2020 online-aanbieding: Opleiding Financieel Ondernemer € 995,- ex.btw. (De april 

2020 aanbieding is inclusief lesmateriaal (boeken, E-learning in combinatie met lessen/ondersteuning op 

afstand via whereby.com) en exclusief Associatie examens (€ 169,- per module). De examens worden door 

een externe partij georganiseerd en afgenomen). 
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