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*) = Zie toelichting
K = Kennisvragen  B = Begripsvragen  T = Toepassingsvragen  A = Analysevragen
1 K B T A

1.1 De kandidaat kan de definitie geven van onderstaande begrippen.
• dagboek
• subgrootboek
• bijboek
• grootboek(rekening)
• journaal
• debiteuren- en crediteurenoverzichten
• kolommenbalans
• winst-en-verliesrekening
• balans

x

1.2 De kandidaat kan voorbeelden noemen van of kan de verschillen 
noemen tussen:
• dagboeken
• subgrootboeken
• bijboeken
• grootboek(rekeningen)
• journaal
• debiteuren- en crediteurenoverzichten
• kolommenbalans
• winst-en-verliesrekening
• balans

x

1.3 De kandidaat kan de volgende overzichten samenstellen:
• dagboeken
• subgrootboeken
• bijboeken
• grootboekrekeningen
• debiteuren- en crediteurenoverzichten
• kolommenbalans
• winst-en-verliesrekening
• balans *)

x

1.4 De kandidaat kan berekeningen maken en mutaties journaliseren in 
verband met inkoop en verkoop.*)

x

1.5 De kandidaat kan berekeningen maken en mutaties journaliseren in 
verband met kosten, opbrengsten, geld onderweg, privé, voorzieningen 
en vreemd vermogen.*)

x

2 K B T A

2.1 De kandidaat kent de definitie van kredietlimiet, kredietruimte en 
kredietbeperking en kan instellingen noemen ter toetsing van de 
kredietwaardigheid van (potentiële) klanten.

x

2.2 De kandidaat kan het begrip factoring beschrijven of kan hiervan voor- 
en nadelen aangeven.

x

De kandidaat kan berekeningen maken en boekingen verrichten ten 
behoeve van de financiële administratie van een handelsonderneming en 
dienstverlenende onderneming.

Eind- en toetstermen

De kandidaat heeft kennis van de belangrijkste theorie met betrekking tot de 
financiële administratie van een handelsonderneming en dienstverlenende 
onderneming.
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Toelichting op toetstermen
Toetsterm Toelichting
1.3 • samenstellen grootboekrekening: openen, bijwerken, afsluiten en heropenen

• samenstellen debiteuren- en crediteurenoverzichten: onder andere saldilijst debiteuren, saldilijst 
crediteuren, ouderdomsanalyse debiteuren, ouderdomsanalyse crediteuren

1.4 berekeningen maken en mutaties journaliseren in verband met:
• (retour)inkopen, zowel bij gelijktijdige ontvangst van factuur en goederen als bij ontvangst van 
factuur en goederen op verschillende tijdstippen
Mogelijke tussenrekeningen zijn in het laatste geval: Inkopen, Te ontvangen facturen, Te 
ontvangen creditnota’s, Te ontvangen goederen, Te retourneren goederen.
• (retour)verkopen, zowel bij gelijktijdige verzending van factuur en goederen als bij verzending 
van factuur en goederen op verschillende tijdstippen
Mogelijke tussenrekeningen zijn in het laatste geval: Af te leveren goederen, Te verzenden 
facturen, Terug te ontvangen goederen, Te verzenden creditnota’s.
• inkoop van voorraden, waarbij de goederen zijn gewaardeerd tegen historische inkoopprijs 
(geen fifo en lifo) of zijn geregistreerd tegen vaste verrekenprijs (eventueel inclusief directe 
inkoopkosten). Een eventueel prijsverschil boeken bij ontvangst van de factuur of bij ontvangst 
van de goederen.
• kortingen en rabatten (op inkopen en verkopen)
• aankopen, verkopen, inruilen en buiten gebruik stellen van duurzame activa
• omzetbelasting begrepen in in- en verkoopfacturen en overboeken van de saldi van de 
rekeningen van omzetbelasting ten behoeve van de aangifte omzetbelasting
• correcties met betrekking tot de hiervoor genoemde mutaties
• alle hiervoor genoemde mutaties met en zonder omzetbelasting en bij toepassing van een 
decimaal rekeningstelsel, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de kandidaat de betekenis van 
gangbare rubrieken kent; in het examen komen voor: rubrieken 0, 1, 2 (rubriek 2: alleen 
tussenrekeningen), 4, 7, 8 en 9

1.5 berekeningen maken en mutaties journaliseren in verband met:
• afschrijving op duurzame activa op basis van afschrijven met vast percentage van de 
aanschafprijs of op basis van een vast percentage van de boekwaarde.
• ontstaan en betaling van kosten, met toepassing van de permanence de l’inventaire et des 
profits et des pertes.
• ontstaan en ontvangst van opbrengsten, met toepassing van de permanence de l’inventaire et 
des profits et des pertes.
• mutaties van geld onderweg waarbij gebruik wordt gemaakt van een controlerende 
tussenrekening.
• privéstortingen en privéopnamen en privégebruik/verbruik van goederen;
• het aantrekken en aflossen van vreemd vermogen (rekening-courant krediet, hypothecaire 
lening en onderhandse lening).
• het ontstaan, toenemen en afnemen van voorzieningen (voorziening voor debiteuren, 
garantievoorziening en onderhoudsvoorziening).
• afboeken van oninbare vorderingen.
• incidentele baten en lasten: kasverschil, voorraadverschil, boekresultaat afgestoten en buiten 
gebruik gestelde vaste activa.
• loonkosten, inclusief werkgeversaandeel sociale lasten en pensioenpremies en de inhoudingen 
op het loon, de afdracht aan de Belastingdienst en aan andere instanties.
• correcties met betrekking tot de hiervoor genoemde mutaties.
• alle hiervoor genoemde mutaties met en zonder omzetbelasting en bij toepassing van een 
decimaal rekeningstelsel, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de kandidaat de betekenis van 
gangbare rubrieken kent; in het examen komen voor: rubrieken 0, 1, 2 (rubriek 2: alleen 
tussenrekeningen), 4, 7, 8 en 9.
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Eindterm Toetsterm(en) %age 
pnt min

%age 
pnt 
max

Vraagsoort **) K B T A

1 1.1 1 2 gesloten x
1.2 3 4 gesloten x
1.3 7 8 open x
1.4 30 31 open x
1.5 51 52 open x

2 2.1 1 2 gesloten x
2.2 1 2 gesloten x

Verdeling beheersingsniveaus in percentage van het aantal punten: K B T A
4% 6% 90%

De verdeling in punten en beheersingsniveau kan 5% afwijken van de opgegeven waarden.

*) Iemand met 55,99% van het totaal aantal te behalen punten is niet geslaagd.

**)

Voor een voorbeeld van door de Associatie gebruikte vraagsoorten, klik hier.
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TOETSMATRIJS
Financieel-Administratief
Praktijk Diploma Boekhouden (PDB®)
Bedrijfsadministratie niveau 4
3-1

Een open vraag is een vraag waarbij een kandidaat zelf een antwoord moet formuleren. Bij 
een gesloten vraag maakt een kandidaat een keuze uit gegeven opties.

woordenboek
rekenmachine

Geslaagd bij
Toegestane hulpmiddelen

Toetsvorm online
Toetsduur
Totaal aantal vragen

2 uur (120 minuten)
26
56% van het totaal aantal te behalen punten *)
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