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Woord vooraf

Boekhouden voor het hbo is een nieuwe serie boeken voor het economische onderwijs 
in het hbo. De serie bestaat uit twee delen:
  Boekhouden voor het hbo deel 1, dat in de plaats komt van het Brugboek bedrijfs-

administratie (derde druk);
  Boekhouden voor het hbo deel 2, dat is verschenen in 2014 en dat de uitgaven Boek-

houden voor industriële ondernemingen (tweede druk ) en Boekhouden voltooid 
(eerste druk) vervangt.

Boekhouden voor het hbo deel 1 – Opgaven bevat opgaven bij de elementaire kennis van 
het vak boekhouden op hbo-niveau. Het boek concentreert zich op vier grote onderwerpen:
1.  de boekhoudkundige cyclus (inclusief elementaire uitbreidingen van de boekingen 

zoals omzetbelasting en geld onderweg);
2. de permanence toegepast op de kosten en opbrengsten;
3. verdieping van boekingen aan de inkoop- en verkoopzijde;
4. specifieke boekingen bij ondernemingsvormen zoals de vof, bv en nv.

In dit boek vind u een grote hoeveelheid opgaven behorend bij Boekhouden voor het 
hbo deel 1. Het aantal opgaven is ten opzichte van het Brugboek Bedrijfsadministratie  
(3e druk) uitgebreid tot circa 250 opgaven. Een aantal opgaven is, waar nodig aangepast. 

Op de hbo-portal www.AcademicX.nl staan in één groot bestand uitwerkbladen per 
hoofdstuk voor de opgaven in Excel. Eveneens treft u daar voor zowel docenten als stu-
denten de uitwerkingen van de opgaven gerangschikt per hoofdstuk in één Excel-bestand.  
Voor het maken van de cases met Exact Online treft u de benodigde bestanden en infor-
matie eveneens op deze portal. 

Verdere aandachtspunten zijn:
 De volgende onderwerpen zijn toegevoegd aan het boek:

 – financial en operational leasing vanuit de positie van de lessee;
 –  verwerking in de boekhouding van transacties met het buitenland waarbij rekening 

gehouden moet worden met de gevolgen van de omzetbelasting;
 – reserves bij de bv en nv.
 De volgende belangrijke aanpassingen hebben in het boek plaatsgevonden:

 –  actuele en praktische behandeling rekening houdend met de vigerende regelgeving 
van de betalingskorting (korting voor contant) en de kredietbeperkingstoeslag;

 –  actualisering van de loonbetaling rekening houdend met de Wet Harmonisatie en 
vereenvoudiging sociale zekerheid;

 –  overzichtelijke herschikking, actualisering en uitbreiding van de onderwerpen met 
betrekking tot de bv en nv over drie hoofdstukken (kapitaalboekingen, winstverde-
ling, reserves);

 – uiteraard is de btw overal aangepast aan het nieuwe hoge tarief van 21%.



vi Woord vooraf

De auteurs
Gerard van Heeswijk heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs waarvan 25 jaar in 
het hbo. Daarvoor was hij werkzaam in de accountancy. Hij is medeauteur van een toon-
aangevende methode voor de administratieve opleidingen binnen het mbo waarvoor hij 
het overgrote deel van de boekhoudkundige onderdelen schreef.
David Bouman is verantwoordelijk voor de twee cases over computerboekhouden met 
Exact Online.  Hij is werkzaam in het hbo en was daarvoor trainer en consultant bij Exact 
Software Nederland, waarbij hij onder andere Exact Globe bij diverse MKB-ondernemin-
gen heeft geïmplementeerd.
Stef Stienstra is verantwoordelijk voor de redactie op het opgavenboek.  Hij is een zelf-
standig gevestigde accountant, die tevens een aantal jaren cursussen voor het diploma SPD 
Bedrijfsadministratie verzorgde, met name voor de vakken bedrijfsadministratie, externe 
verslaggeving, bedrijfseconomie, administratieve organisatie, belastingrecht en algemene 
economie. Hij is tevens medeauteur van een toonaangevende methode voor de administra-
tieve opleidingen binnen het mbo waarvoor hij alle stukken met betrekking tot administra-
tieve organisatie en accountancy schreef. 

Wij staan open voor vragen, opmerkingen over het boek en voor suggesties ter verbetering 
van de inhoud en opzet ervan. Hiermee kunt u zich wenden tot de uitgeverij Academic 
Service (zie colofon).

Januari 2015
Gerard van Heeswijk

David Bouman
Stef Stienstra



1 De balans

Opgave 1-1   par. 1.1

a. Omschrijf het begrip administratie. Maak daarbij gebruik van de vier V’s.
b.  Omschrijf wat je onder een boekhouding of financiële administratie verstaat. Verfijn 

deze omschrijving door gebruik te maken van de 4 V’s ABC.
c. 1.  In de debiteurenadministratie van een bedrijf hou je de bedragen bij die je van elke 

klant afzonderlijk tegoed hebt. 
 2.  In het magazijn van een onderneming houdt de magazijnchef in aantallen nauwkeu-

rig een voorraadadministratie bij. 

Beredeneer voor elk van de genoemde vormen van administratie of ze al of niet tot de 
boekhouding worden gerekend.

d. Omschrijf wat je onder een onderneming verstaat.
e. Noem de drie onderdelen waaruit een jaarrekening bestaat. 

Opgave 1-2   par. 1.3

Gegeven
Michelle de Rooy is eigenaresse van een beautysalon. Per 1 januari 2016 beschikt zij over 
de volgende inventarislijst met de bijlagen Debiteuren en Crediteuren:

  Inventarislijst Michelle de Rooy per 1 januari 2016

Bezittingen

Debiteuren (zie bijlage I) € 7.400 

Bedrijfspand – 240.000 

Kas   – 900 

Bank  – 6.540 

Inventaris – 28.650 

Voorraad goederen – 15.680 

   €  299.170

Schulden

Crediteuren (zie bijlage II) €  18.300 

4% Lening E. de Rooy – 14.600 

5% Hypothecaire lening – 155.600 

   €  188.500
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 Bijlage I: Debiteuren

A. Bouter €  1.200 

G. Breeveld – 2.200 

N. Govaerts – 960 

M. Brand – 3.040 

   €  7.400

 Bijlage II: Crediteuren

Vichy  €  2.000 

Garnier Benelux – 13.900 

Beiersdorf Nederland – 2.400 

   €  18.300

Gevraagd
a. Bereken het bedrag dat Michelle de Rooy op 1 januari 2016 zelf in de zaak heeft geïn-

vesteerd.
b. Stel de balans per 1 januari 2016 samen.

Opgave 1-3   par. 1.3

Gegeven
De heer G. de Munck start op 1 maart 2016 een handel in tuinartikelen. De Munck beschikt 
op die datum over de volgende gegevens:
 Er is een bedrijfsgebouw voor € 235.000 aangeschaft. Op onderpand hiervan is een 3% 

hypothecaire lening gesloten voor 80% van de aankoopsom van het pand.
 Hij heeft een voorraad tuinartikelen ter waarde van € 35.800 aangeschaft. Van deze 

voorraad is 60% door de leveranciers op krediet geleverd; de rest is contant betaald.
 De waarde van de inventaris bedraagt € 18.600. Hiervan is voor een bedrag van € 5.800 

op rekening geleverd; het restant is contant betaald.
 Het aanwezige kasgeld is € 2.000.
 Met de bank is een overeenkomst afgesloten voor een rekening-courantkrediet van maxi-

maal € 50.000. De Munck heeft hiervan voor € 16.400 gebruikgemaakt.
 Er is tegen contante betaling een bestelauto aangeschaft van € 26.500.

Gevraagd
a. Bereken het bedrag dat De Munck als eigen vermogen in zijn zaak heeft geïnvesteerd 

op 1 maart 2016.
b. Stel de balans voor G. de Munck per 1 maart 2016 samen.
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Opgave 1-4   par. 1.3

Gegeven
Enime Bayar heeft in juli 2016 haar hbo-studie Facility Management afgerond en wil met 
ingang van 1 oktober 2016 een adviesbureau starten. Enime beschikt over € 5.000 spaar-
geld. Haar vader is bereid haar een lening te verstrekken van € 15.000. Van haar bank kan 
zij een krediet krijgen tot maximaal 40% van het bedrag dat nodig is om inventaris en een 
tweedehands personenauto aan te schaffen. De kantoorruimte wordt voorlopig gehuurd. 

Enime heeft verder nodig voor:
 kantoorinventaris €  13.000
 tweedehandspersonenauto €  10.000
 kasgeld €  500

Gevraagd
a. Bereken het bedrag dat Enime Bayar van de bank moet lenen om op 1 oktober 2016 

haar adviesbureau te kunnen starten.
b. Stel de balans per 1 oktober 2016 samen.

Opgave 1-5   par. 1.3

Gegeven
Ronald Bonthond heeft een handelsonderneming in games. Hij verkoopt zowel aan particu-
lieren als aan zakelijke klanten. Per 1 januari 2016 beschikt hij over de volgende gegevens:

 De waarde van het bedrijfspand is  € 205.000
 Er is een 5% hypothecaire lening afgesloten waarbij het 

 bedrijfspand als onderpand dient. De grootte van de lening is  – 90.000
 De waarde van de inventaris is  – 5.500  
 De waarde van de bedrijfsauto is  – 8.250 
 De waarde van de voorraad games is  – 29.250 
 De vorderingen op afnemers zijn

  Neervoort BV in Leiderdorp – 1.175
  Postmes & Laan in Rijnsburg – 775
  Theo Mulder in Sassenheim  – 450 
 Op de rekening bij de ABN AMRO bank staat een bedrag van   – 3.300  
 Het saldo van de kas bedraagt – 450 
 De schulden aan leveranciers zijn

  Van Kampen Digiworld in Haarlem – 9.550
  Exclusive in Pijnacker  – 6.900
 Schuld bij de ING-bank in rekening-courant 

 (overeengekomen kredietlimiet bedraagt € 10.000)  –  2.500  
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Gevraagd
a.  Stel de balans per 1 januari 2016 samen. Bereken zelf het bedrag dat Ronald Bonthond 

in zijn zaak heeft geïnvesteerd. 
b.  Geef op de balans van Ronald Bonthond een voorbeeld van de vaste en een voorbeeld 

van de vlottende activa.

Opgave 1-6   par. 1.3

Gegeven
Mark Hofrichter is eigenaar van Snackplace, een groothandel in snacks. Hij levert onder 
andere aan snackbars, restaurants, sportverenigingen en supermarkten. Per 1 juli 2016 
be schikt hij over de volgende informatie met betrekking tot zijn bezittingen en schulden:

Gebouw € 371.000 Crediteuren € 32.000  
4% Hypothecaire lening –  254.000  Rabobank (tegoed) – 6.000  
Kas – 4.000 Voorraad goederen – 54.000  
Schuld in rekening-courant    Debiteuren – 22.000 
SNS-bank – 13.000 Bedrijfsauto’s – 81.000
Inventaris –  82.000    
Apparatuur – 89.000
   

Gevraagd
Stel de balans samen voor Snackplace per 1 juli 2016. Deel daarbij de activa en passiva in 
de juiste volgorde in. Vermeld daarbij de categorieën waarin je de balans indeelt.

Opgave 1-7   par. 1.3

a.  Bij veel handelsondernemingen tref je aan de creditzijde van de balans de post 
Rekening-courant aan. Behoort deze post tot de langlopende schulden of tot de kortlo-
pende schulden? Motiveer je antwoord.

b.  Leg uit waarom het begrip ‘inventarislijst’, als hulpmiddel bij het opstellen van een 
balans, voor verwarring kan zorgen.

c.  Bij sommige handelsondernemingen ontbreekt de post Debiteuren op de balans. Geef 
hiervoor minstens één reden.



2 Financiële feiten en boekingsdocumenten

Opgave 2-1   par. 2.2

Gegeven
Handelsonderneming Halfiordo is gevestigd in Roosendaal en houdt zich bezig met de in- en 
verkoop van autobenodigdheden. Alle transacties vinden op rekening plaats. De belangrijk-
ste klanten zijn garagebedrijven en detaillisten. Een belangrijke leverancier van Halfiordo is 
Amigo BV uit Amersfoort. 
De balans van handelsonderneming Halfiordo per 1 juli 2016 ziet er als volgt uit:

debet Balans van Halfiordo per 1 juli 2016 credit

Bestelauto’s   € 44.000 Eigen vermogen   € 112.000

Inventaris    – 26.000 Crediteuren   – 35.500

Voorraad goederen   – 45.170

Debiteuren   – 21.254

Bank   – 9.916

Kas   – 1.160

   € 147.500    €  147.500

Uit de eerste week van de maand juli 2016 zijn de volgende boekingsdocumenten beschikbaar.

Boekingsdocument 1:

 IF1607-010

Maximastraat 155

3835 BG Amersfoort Factuur voor: 

Tel.: 033-4598688 Halfiordo

E-mail: amigo@info.nl De Meeten 48

NL71 INGB 0346 6210 24 4706 HM Roosendaal

Amersfoort, 3 juli 2016

Factuurnr: PF 103 uw order d.d. 26 juni 2016



Gevraagd
a. Wat zijn de gevolgen voor de balans? Noteer dit zoals in het theorieboek, dus

Datum Stuknr. Balansrekening Toename (+)  Afname (-)

 

b. Stel de nieuwe balans samen per 3 juli 2016.

Boekingsdocument 2:

Gevraagd
c. Wat zijn de gevolgen voor de balans?
d. Stel de nieuwe balans samen per 7 juli 2016.

Opgave 2-2   par. 2.2

Gegeven
Pierre Minnen te Eindhoven is eigenaar van een groothandel in meubelen. Minnen heeft 
zijn bedrijf ondergebracht in een aantal gehuurde magazijnen. Per 1 april 2016 heeft hij de 
volgende balans opgesteld:
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Rekeningafschrift Rekening-courant 

NL87 RABO 0413 0213 60 2016

2016

VF 1607-21 dd.180616

2016

030716

NL33 INGB 0002 4455 88

NL71 INGB 0346 6210 24



debet Balans van groothandel Pierre Minnen per 1 april 2016 credit

Auto’s   € 70.000 Eigen vermogen   € 235.242

Inventaris   – 28.600 Crediteuren   – 198.354

Voorraad meubelen  – 268.790

Debiteuren   – 25.894

Bank   – 38.452

Kas   – 1.860

   € 433.596    € 433.596

Van de eerste week van april zijn de volgende boekingsdocumenten beschikbaar.

Boekingsdocument 1:

 7

NL16 ABNA 0665 7174 96

IF 16-135



Gevraagd
a. Wat zijn de gevolgen voor de balans? Noteer dit zoals in het theorieboek, dus: 

Datum Stuknr. Balansrekening Toename (+)  Afname (-)

 

b. Stel de nieuwe balans samen per 2 april 2016.

Boekingsdocument 2:

c. Wat zijn de gevolgen voor de balans?
d. Stel de nieuwe balans samen per 3 april 2016.
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Boekingsdocument 3:

e. Wat zijn de gevolgen voor de balans?
f. Stel de nieuwe balans samen per 4 april 2016.
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NL71 INGB 0576 6432 81

2016

2016

2016

2016

2016



Boekingsdocument 4:

  

g. Wat zijn de gevolgen voor de balans?
h. Stel de nieuwe balans samen per 5 april 2016.

Opgave 2-3   par. 2.2

Gegeven
Marjan van der Sluis is eigenaresse van bloemen- en plantenhandel De Bloemerij in 
Oldenzaal. Naast losse snijbloemen en planten verkoopt De Bloemerij ook bindwerk, zoals 
bruidsboeketten en bloemstukjes. Daarnaast beschikt men over een ruime sortering potte-
rie zoals vazen, bakken en potten. De inkoop van het assortiment vindt plaats via grossiers 
of de bloemenveiling Oosterland. Er wordt vooral aan particulieren verkocht. 
De balans van De Bloemerij ziet er per 1 maart 2016 als volgt uit: 

debet Balans De Bloemerij per 1 maart 2016 credit

Auto   € 6.000 Eigen vermogen   € 20.642

Inventaris   – 6.200 Crediteuren   – 1.922

Voorraad bloemen en planten  – 1.950    

Voorraad potterie   – 3.950    

Debiteuren   – 414    

Bank   – 3.050    

Kas   – 1.000    

   € 22.564    € 22.564

10 

NL71 INGB 0576 6432 81

2016



De vordering op debiteuren per 1 maart 2016 is als volgt samengesteld:
Plantenshop Wieringa, Rijssen  € 105
Scholengemeenschap Nortgo, Holten  – 225
Kerkelijk centrum ‘De Vuurbaak’  – 84

 Totaal € 414

De schuld aan crediteuren is per 1 maart 2016 als volgt samengesteld:
Nuon energiebedrijf  € 205,66
Bloemenveiling Oosterland  – 1.314
Ahrend kantoorinrichting  – 402,34

 Totaal € 1.922

De Bloemerij heeft in de maand maart 2016 de onderstaande boekingsdocumenten verza-
meld.

Boekingsdocument 1:
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IF 16-053

NL71 INGB 0562 6314 97
info@twito.nl

2016 2016



Boekingsdocument 2:  Boekingsdocument 3:

Boekingsdocument 4:

12 

4 maart 2016

IF 16-054

Megane,
2013

Betaling binnen 14 dagen op rekening 
NL33 INGB 0001 8276 8 0 of NL ABNA 0234 5234 45

Ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nr. 06161316

NL87 RABO 0417 2187 78 2016

2016

2016

2016

NL33 INGB 0003 2344 23
NL87 RABO 0232 1156 67
NL71 INGB 0562 6314 97

NL16 ABNA 0171 2575 02

IF 16-055

NL87 RABO 0306 5544 39

Almelo, 8 maart 2016



Boekingsdocument 5: Boekingsdocument 6:
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IF 16-056

NL71 INGB 0101 0197 50

2016
 IF 16-057

NL87 RABO 0417 2187 78

2016



Boekingsdocument 7:

Boekingsdocument 8:
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NL16 ABNA 0417 2187 78

2016 2016
16

NL87 RABO 0417 2187 78 2016

2016

16
16
16

16

09
16

16

16

NL87 RABO 0306 5544 39
NL16 ABNA 0934 4556 03
NL71 INGB 0101 0197 50
NL87 RABO 0190 2197 80
NL26 SNSB 0593 8130 01

NL87 RABO 0450 9892 23



Boekingsdocument 9:  Boekingsdocument 10:
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IF 16-058

NL26 SNSB 0356 8479 85
2016

2016

NL16 ABNA 0398 4782 35

2016

2016

IF 16-059



Boekingsdocument 11: Boekingsdocument 12:

Gevraagd
a.  Geef van elk boekingsdocument aan wat de gevolgen zijn voor de balans. Gebruik hier-

voor de onderstaande indeling:

Datum Stuknr. Balansrekening Toename (+)  Afname (-)

 

b.  Verwerk de mutaties uit de maand maart 2016 in de balans en stel voor bloemenhandel 
De Bloemerij de nieuwe balans per 31 maart 2016 samen.

Opgave 2-4   par. 2.3

Gegeven
Zie de uitwerking van opgave 2-3.

Gevraagd
a.  Stel voor De Bloemerij de winst-en-verliesrekening over de maand maart 2016 samen.
b.  Controleer of de toe- of afname van het eigen vermogen (zie opgave 2-3) overeenkomt 

met het behaalde resultaat volgens de winst-en-verliesrekening over de maand 2016. 
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2016

IF 16-060

Betaling NL71 INGB 0450 9892 23 binnen 14 werkdagen na
 factuurdatum. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nr. 06348798

2016

 31-03-2016 K 013

  Z-bonnr. 3
  Kasregister
  Qwk342898P04

  Omzet maart € 10.750

  (inkoopwaarde bloemen en 
  planten € 1.775;
  inkoopwaarde potterie € 2.550)



Opgave 2-5   par. 2.3

Gegeven
Handelsonderneming Bukkers heeft op 31 december 2016 de volgende informatie uit de 
boekhouding verzameld:

Opbrengst verkopen € 892.425 Tegoed bij de ING-bank € 43.480
Kas – 18.715 Transportmiddelen – 41.000
4% Hypothecaire lening – 176.250 Debiteuren – 36.800
Gebouwen – 272.000 Overige kosten – 1.600
Afschrijvingskosten – 29.400 3% ING-banklening – 46.000
Voorraad goederen – 89.870 Schoonmaakkosten – 9.400 
Interestkosten – 15.800 Inventaris – 31.600
Inkoopwaarde verkopen – 735.000 Crediteuren – 36.700
Autokosten – 2.610 Verzekeringskosten – 6.900
Eigen vermogen – 274.515

Gevraagd
Stel op grond van bovenstaande informatie de balans en de winst-en-verliesrekening samen 
per 31 december 2016.

Opgave 2-6   par. 2.3

Gegeven
Angela Ramsing is eigenaresse van een kleine handelsonderneming in fitnessapparaten in 
Arnhem. Per 1 mei 2016 beschikt zij over de volgende balans:

debet Balans per 1 mei 2016 credit

Auto    € 18.520 Eigen vermogen    € 73.762

Inventaris    – 15.690 Crediteuren    – 30.630

Voorraad fitnessapparaten  – 54.600 

Debiteuren    – 5.380

Bank    – 8.967 

Kas    – 1.235

    € 104.392     € 104.392
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 Datum Stuknr. Omschrijving Bedrag 

 3/5   Van Jerome de Vries, Rotterdam een factuur ontvangen 

   wegens levering van goederen voor  € 21.000  

 4/5 B 024 Huur betaald van het bedrijfspand met magazijnruimte  – 2.680 

 8/5   Kopiefactuur wegens levering van fitnessapparaten aan 

   fitnesscenter Barry Wijers te Zwolle voor  – 12.350

   De inkoopwaarde van deze goederen was  – 8.980

 15/5 B 025  Het dagafschrift vermeld een bijschrijving van € 5.380 door onze 

   klant sportschool Bosman te Zwijndrecht

 17/5 K 032 Benzine betaald voor de auto  – 60

 21/5   

   apparaten voor  – 4.790

   De kopiefactuur behouden

   De inkoopwaarde van deze goederen was  – 3.265

 27/5 K 033  Uitbetaald het salaris over de maand mei aan onze werknemer 

   Paul Koman ten bedrage van  –  1.230

 31/5 K 034  Van de Z-bon is af te lezen dat in de maand mei   

   aan fitnessapparaten is verkocht – 21.300

   De inkoopwaarde van deze goederen was  – 12.640

 31/5 M 010 De afschrijvingen over de maand mei bedragen:

    Auto  – 1.000

    Inventaris  – 300

Gevraagd
a.  Geef van elk financieel feit aan wat de gevolgen zijn voor de balans. Gebruik hiervoor 

de volgende indeling:

Datum Stuknr. Balansrekening Toename (+)  Afname (-)

 

b. Stel over de maand mei 2016 een winst-en-verliesrekening samen.
c. Bereken het eigen vermogen per 31 mei 2016.
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Opgave 2-7   par. 2.3

Gegeven 
In onderneming Ubink te Enschede vinden in de maand september 2016 de volgende 
financiële feiten plaats.

Datum Stuknr. Omschrijving Bedrag

 3/9 B 078 Betaald per bank aan leverancier I. Draisma € 4.200

 4/9   

   september – 2.500

 5/9  B 079  Automatische overboeking in verband met de maandtermijn  

van diverse verzekeringen over de maand september 2016 – 1.125

 6/9   Goederen verkocht op rekening aan J. Degens vooreen bedrag van – 3.465

   De inkoopwaarde van deze goederen bedroeg € 2.640

 8/9  B 080   

september 2016 – 2.500

 9/9  Gekocht op rekening goederen van R. de Graaf – 7.680

 10/9  K 153 Aangeschaft bij de plaatselijke boekhandel enkele  

 kantoorbenodigd heden – 120 

 16/9 B 081 Ontvangen per bank van afnemer J. Grotestam – 6.200

 21/9   Nota van garage De Stad in verband met onderhoudsbeurt  

aan een van onze bedrijfsauto’s – 824

 24/9 K 154 Kwitantie uitgeschreven voor per kas verkochte goederen

   (niet begrepen in telling kasregister) – 1.400

   De inkoopwaarde van deze goederen bedroeg € 1.200

 30/9 B 082 Betaald aan lonen over september 2016 – 2.890

 27/9   Nota in verband met door ons getankte benzine gedurende   

de maand september 2016 – 1.050

 30/9 B 083  – 3.465 

 

 30/9 K 155 De contante verkopen volgens de telling van het kasregister 

   september bedroegen – 41.800

   Deze goederen hadden een inkoopwaarde van € 33.000

 

 30/9 M 047 Af te schrijven over de maand september 2016:

    Auto’s – 3.500

    Inventaris – 750 

Gevraagd 
Stel de winst-en-verliesrekening over de maand september 2016 samen.
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Opgave 2-8   par. 2.3

a.  In de bedrijfsadministratie wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe boekings-
documenten. Geef van beide typen documenten twee voorbeelden.

b.  Op het Rabobankafschrift van 9 maart 2016 uit opgave 2-3 staat een betaling van  402,34 
aan Ahrend, een fabrikant van kantoormeubilair. De inkoopfactuur ontbreekt echter in de 
opgave. Welke balansposten zullen destijds zijn veranderd nadat De Bloemerij de inkoop-
factuur had ontvangen?
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Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor 
het hbo, deel 1 (ISBN 978 90 395 2810 5). Op 
de hbo-portal www.AcademicX.nl zijn onder 
andere Excel-werkbladen beschikbaar voor 
het maken van de opgaven. Voor docenten 
en studenten zijn de uitwerkingen eveneens 
beschikbaar in Excel. 
Via de portal www.AcademicX.nl komen ook 

minimaal één opgave wordt besproken. 

Boekhouden voor het hbo is een serie boeken 
voor het economische onderwijs in het hbo. 
Dit eerste deel behandelt vier grote onder-
werpen: 

 elementaire uitbreidingen van de 
 boekingen zoals omzetbelasting en 
 geld onderweg);

 de kosten en opbrengsten;

 inkoop- en verkoopzijde;

De belangrijkste kenmerken van Boekhouden 
voor het hbo zijn:

 van de onderwerpen;

 uitgewerkte voorbeelden;

 margewoorden;

 vaktermen in het Engels.
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978 90 395 2811 2

K I J K  O P W W W. AC A D E M I C X . N L V O O R  A A N V U L L E N DM AT E R I A A L

in het hbo. Daarvoor was hij werkzaam in de accountancy. Hij is medeauteur van een 
toonaangevende methode voor de administratieve opleidingen binnen het mbo. 
David Bouman is werkzaam in het hbo en was daarvoor trainer en consultant bij Exact 

toonaangevende methode voor de administratieve opleidingen binnen het mbo.


