
opleidingstrajecten 
assistent accountants

Hebben de assistent accountants extra opleiding nodig, maar is er intern weinig
tijd om dit op te pakken? Opleiden is een stukje waardering voor de medewerkers.
Het resultaat is een mooie meerwaarde voor  jouw accountantskantoor! 

praktijkopleiding gevorderd assistent accountant

relatiebeheer met impact

Een compleet opleidingstraject van 8 cursusdagen. 4 dagen over accountancy 
 en 4 dagen over fiscale onderwerpen. Alle  basiskennis en theorie komt voorbij,
dit doen we met veel praktijkvoorbeelden.  

Na het volgen van de praktijkopleiding kunnen assistent accountants
werkzaamheden van een hoger niveau uitvoeren. Daarnaast herkent de
assistent accountant beter de advieskansen.

on-the-job begeleiding 
Persoonlijke begeleiding door één van onze adviseurs? Onze coach/accountant
loopt het werk van de assistenten grondig na. Nog voordat jij met de review aan de
slag gaat. We bespreken het werk met de assistent en de dossiers komen met de
beoogde kwaliteit bij jou terug. 

Door de inzet van de coach maakt je kantoor stappen ten aanzien van de kwaliteit
van dossiers. De kantooreigenaar krijgt tijd voor andere werkzaamheden. Collega’s
ontvangen een kwalitatieve terugkoppeling op hun dossiers. De werkzaamheden
van de coach kun je kwijt binnen je standaard afspraken met de klant. 

Eén van de belangrijkste werkzaamheden van een accountant is 
 relatiebeheer. In 2 opleidingsdagen bestuderen we de theorie van
goed relatiebeheer en gaan hier in rollenspellen mee aan de slag.
€ 826

vanaf € 1.800

praktijkopleiding: relatiebeheerder

vanaf € 1.995

De theorie toepassen in de praktijk? Tijdens deze vervolgopleiding ga
je naast rollenspellen ook écht in de praktijk oefenen. Dit traject wordt
3 maanden lang intensief begeleid door een coach. Na het volgen
van deze cursus kun je klanten (langdurig) aan het kantoor binden, op
eigen authentieke wijze!

vanaf € 165 per uur
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online opleidingsaanbod

opleidingstraject beginnend 
assistent accountant

opleidingstraject gevorderd 
assistent accountant

balans debet

balans credit

Basisbegrippen accountantskantoor
Wwft en cliëntenonderzoek
Wwft en meldplicht
Op weg met de aangifte IB
Op weg met de eigen woning
Op weg met de btw-aangifte

Basiscursus Eigen vermogen
Oudedagvoorzieningen
Gebeurtenissen na balansdatum
Voorzieningen en overige
verplichtingen

Basiscursus Deelnemingen 
Deelnemingen extra 
Immateriële vaste activa 
Onroerend goed 
Voorraden, onderhanden werken en
onderhanden projecten 

2 uur  |  € 150

2 uur  |  € 150

 5 uur  |  pakket € 250 | per stuk € 75

jaarrekening op fiscale grondslag

wwft (3 modules)

risicogericht samenstellen en
significante aangelegenheden

videocolleges

4 uur  |  € 225

40 min  |  € 75

45 min  |  € 75

De fundamentele beginselen van het
accountantsberoep 
 Het cliëntonderzoek 
 De meldplicht

Met de belangrijkste consequenties van de
RJ-Uiting 'Handreikingen bij de toepassing van
fiscale grondslagen door microrechtspersonen
of kleine rechtspersonen’.

Met speciale aandacht voor het belang van
een goede bedrijfsbeschrijving. 

Opleidingstrajecten voor de beginnend en gevorderd assistent accountant.
Pakketten en losse modules. 

Inschrijven:
auxiliumadviesgroep.nl/

cursussen
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