
Welkom bij Administratief! Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er ook gelegenheid 
om vragen te stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Welkom bij de opleiding 
Bedrijfsadministrateur / 
Junior-assistent 
accountant

economie & toerisme

» Even voorstellen
» Presentatie: 
» Chat:



Eerste indruk

Cypressehout 95-97 in Zaandam (Vlakbij centraal station)



Opleidingen team Administratie & Juridisch

Financieel administratief medewerker BOL niv. 3 3 jaar Zaandam
Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent 
accountant

BOL niv. 4 3 jaar Zaandam

Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent 
accountant – versneld

BOL niv. 4 2 jaar Zaandam

Juridisch-administratief dienstverlener BOL niv. 4 3 jaar Zaandam
Juridisch-administratief dienstverlener –
versneld

BOL niv. 4 2 jaar Zaandam

Financiële beroepen

Juridisch

Nu te behandelen:

Niet te behandelen:
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Wat & hoe ga je leren?

Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent accountant

• Kern van de opleiding
• Gevraagde eigenschappen, interesses en kennis
• Simulatievakken
• Een reguliere schooldag?



Aanmelding regulier
• Vmbo-diploma kl, gl, of tl
• Overgang havo 3 naar 4
• Mbo-diploma niveau 2 of 3,
bij voorkeur van een vergelijkbare opleiding

Toelatingseisen

Aanmelding versneld
•   Vmbo-diploma gl of tl
• Vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn met 

een voldoende afgesloten en samen een
gemiddelde van 7,0 hebben

• Rekenen dient minimaal op niveau 2F te behaald 
zijn 

Havo
•   Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
• Vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn met 

een voldoende afgesloten en samen een
gemiddelde van 7,0 hebben



Opbouw van de opleiding – regulier (3 jaar)

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Les Les Les Stage 

Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12
Les Les Stage Stage 

Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8
Stage Stage Les Les 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Driejarige opleiding niveau 3/4

Jaar 3 = fulltime stage. 
Jaar 1 en 2 = vier dagen in de week



Opbouw van de opleiding – versneld (2 jaar)

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Les Les Les Les 

Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8
Les Les Stage Stage

Jaar 1

Jaar 2

Tweejarige opleiding niveau 4 (versneld)

Jaar 2 = fulltime stage



» Nederlands
» Engels
» Rekenblokken
» BSCH (Burgerschap)
» Excel (en de overige Office-onderdelen)
» EKBA (Elementaire Kennis Bedrijfsadministratie)
»Tichelaar Dagboeken
»Projecten
»SLB (Studieloopbaanbegeleiding)

Lessen periode 1



Basisdeel:
• Examenproject Dagboeken & Debiteuren/Crediteuren
• Examenproject Kwantiteitenregistratie
• Elementaire kennis BA 
• Elementaire kennis BE
• Elementaire kennis procedures en recht
• Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen

Profieldeel:
• Kennis bedrijfseconomie
• Kennis bedrijfsadministratie
• Fiscale kennis
• Ondernemingsplan

Examens kernvakken
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)
» Zelfstandig zoeken of met hulp?
» Wat voor stageplekken?
» Wat als je geen plek vindt?
» Betaald of onbetaald?
» Tekort aan stageplekken? En hoe zit 

het met corona?

Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent accountant



Waar kun je gaan werken?
Accountantskantoor, administratiekantoor, belastingdienst
Vooral MKB (midden- en kleinbedrijf (max. 250 man     
personeel), maar ook grote bedrijven

Vervolgopleiding
• Hbo Accountancy, Finance & Control (voorheen 
Bedrijfseconomie) en Bedrijfskunde (voorheen MER)

Na je opleiding financiële beroepen



Je wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding van je keuze als je 
voldoet aan de volgende voorwaarden:

» Je bent uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding;
» je voldoet aan de vooropleidingseisen;
» je neemt deel aan het verplichte kennismakingsgesprek.

Inschrijvingseisen:
» Kopie diploma en ID-kaart;
» Getekende onderwijsovereenkomst.

Op tijd aangemeld, wat nu?
» Uitnodiging voor het kennismakingsgesprek binnen twee schoolweken.

Wettelijke toelatingseisen mbo
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Waar ga je naar 
school?

Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent accountant
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Proefstuderen
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Regio College en corona

Bedrijfsadministrateur / Junior-assistent accountant

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 
• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten 

en  brancheprotocollen
• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 
• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student 
en school. 



Dank voor je aandacht, 
succes met je keuze!

Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Studiekeuzehulp en aanmeldhelpdesk
Heb je vragen over hulp bij digitaal aanmelden,

studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, bel (075) 681 90 00.
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