Examenregeling BKB, BKC en PDB en vrijstellingen
Examenregeling
Vanaf januari 2008 kan examen worden gedaan voor de vernieuwde examens BKB, BKC en PDB.
Het examen BKB bestaat uit kennis en toepassing van boekhouden, waaronder boekhouden in
AccountView, en enige kennis van daarmee samenhangende en aanvullende theorie.
Het examen BKC bestaat uit kennis en toepassing van calculatie, waaronder het kunnen werken met
Excel, en enige kennis van daarmee samenhangende en aanvullende theorie.
Om het diploma PDB te verwerven moet nog examen worden gedaan in twee modules die elk zijn
onderverdeeld in een overwegend boekhoudkundige opgave (ten minste 70% is boekhouden) en een
overwegend calculatorische opgave (ten minste 70% is calculatie).
De ene module bestaat uit de opgaven Financiële Administratie (overwegend boekhouden) en
Kostprijscalculatie (overwegend calculatie) en de andere module bestaat uit de opgaven
Periodeafsluiting (overwegend boekhouden) en Bedrijfseconomie (overwegend calculatie).
In de modules worden geen toepassingen van computerboekhouden of van een spreadsheetprogramma
gevraagd, maar wel wordt er vanuit gegaan dat kandidaten de output vanuit AccountView en (deels)
ingevulde werkbladen vanuit Excel begrijpen en kunnen interpreteren.
De complete examenprogramma’s BKB, BKC en PDB inclusief een toelichting op de eindtermen zijn
te vinden op de website van de Associatie (www.associatie.nl).
De examens BKB en BKC zijn flexibel. Ze worden per computer afgenomen op de locaties van de
Open Universiteit. Examen is in principe elke dag mogelijk. Inschrijven voor een examen kan via de
website van de Associatie.
De examens voor de PDB-modules zijn schriftelijk en vinden plaats op vier momenten per jaar: in
januari (dagexamen en avondexamen) en in juni (dagexamen en avondexamen).
Bij een voldoende cijfer voor BKB wordt het diploma BKB verstrekt.
Bij een voldoende cijfer voor BKC wordt het diploma BKC verstrekt.
Het bezit van de diploma’s BKB en BKC geeft recht op het diploma Financial Assistant.
Het bezit van het diploma Financial Assistant, aangevuld met voldoende cijfers voor de vier moduleopgaven van PDB geven recht op het diploma PDB, dat als ondertitel krijgt: Financial & Cost
Accounting.
Er is geen volgorde voorgeschreven in de examens en in het behalen van de diploma’s.
Ook is geen beperking gesteld aan de periode waarbinnen de voldoende cijfers moeten worden
behaald. Iemand die op enig moment voldoet aan de gestelde eisen ontvangt het diploma.
De laatste examens PDB oude stijl (voor de certificaten Boekhouden en Bedrijfscalculatie en
statistiek) zijn in januari 2009 (alleen dagexamen).
De opgavenbank Handels- en wetskennis blijft gehandhaafd, dat wil zeggen dat hiervoor examen
mogelijk blijft, ook na januari 2009.
Vrijstellingsregeling
Een aantal elders verkregen certificaten of diploma’s geeft vrijstelling voor de diploma’s BKB en
BKC.
Voor BKB:
– een certificaat voor de deelkwalificatie CBA 03.3 (Financieel administratieve beroepsvorming 3
MBO-economie)
– een certificaat voor de deelkwalificatie CBA 13.4 (Financieel administratief beheer MBOeconomie)
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Voor BKC:
– een certificaat voor de deelkwalificatie CBA 01.3 (Bedrijfseconomische beroepsvorming, kosten 3
MBO-economie)
– een certificaat voor de deelkwalificatie CBA 12.4 (Bedrijfseconomisch beheer 4 MBO-economie)
Tot 1 januari 2010 gelden voor BKB en BKC bovendien de volgende vrijstellingen (daarna vervallen
deze):
– het diploma HBS A
– het diploma HAVO met Handelswetenschappen
– het diploma VWO met Economische Wetenschappen II en Recht
– het diploma MEAO (administratieve of commerciële richting)
– het diploma MMO
– het diploma MBO Internationale handel, niveau 3
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