BEKWAAMHEIDSEXAMENS
2022
BEGELEIDINGSTRAJECT
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BAB Kortrijk & VABF Gent organiseren
voor de 12de keer een volledig uitgewerkt
begeleidingstraject ter voorbereiding van de
bekwaamheidsexamens ITAA 2022.
INHOUD VAN HET TRAJECT
• 16 sessies, zowel voor kandidaten
bekwaamheidsexamen als toekomstige stagiairs.
• Gegeven door eminente sprekers met
ruime beroepservaring.
• Doorlopen van de examenmaterie en het
behandelen van de vorige examenvragen.

NIEUW: deelnemers die fysiek aanwezig zijn op de
sessies krijgen de mogelijkheid om op het einde van
de sessie vragen te stellen en in gesprek te gaan
met de spreker. De livestream wordt op dat
moment gestopt.

VOORDEELPRIJS
Wie zich inschrijft voor het gehele traject geniet
van de bijzondere pakketprijs van €1.600 (excl.
BTW) voor de 15 sessies + de extra sessie met
tips, tricks en een simulatie examen.
Individuele sessies kunnen gevolgd worden aan
€120/sessie (excl. BTW).
Inschrijven kan via babkortrijk.be of vabf.be.

DOEL

WAAROM DEELNEMEN?

Het begeleidingstraject heeft als voornaamste doel
jongeren actief te ondersteunen bij het slagen voor
het bekwaamheidsexamen aan de hand van
15 kwalitatieve opleidingsessies door vooraanstaande
beroepsbeoefenaars en docenten.
Tijdens de sessies wordt extra aandacht besteed aan
mogelijke examenvragen en worden praktische tips, tricks
en ervaringen gedeeld voor een succesvol mondeling
examen. Deelnemers komen via het begeleidingstraject in
contact met collega’s en maken een eerste maal kennis met
de beroepsverenigingen.

+ De beste sprekers komen je begeleiden.
+ Alle sessies kunnen herbekeken worden via
video-on-demand tot 1 jaar na de sessie.
+ De verschillende vakgebieden komen aan bod en
er is mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens
de fysieke sessies.
+ Je krijgt toegang tot het forum op de sites van
BAB Kortrijk & VABF Gent.
+ Networking en kennis uitwisselen in een aangename sfeer.
+ Gratis toegang tot en met december 2022 tot alle
opleidingen en reguliere sessies van BAB Kortrijk en
VABF Gent (ook via videostreams).
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ZA 03-09-2022

08.30u - 12.15u

Deontologie

Door Bart Van Coile

2

MA 05-09-2022

18.30u - 22.15u

Europees en internationaal fiscaal recht

Door Rolf Declerck

3

ZA-10-09-2022

08.30u - 12.15u

Practicum – Gebruik van het wetboek

Door Yves Van Weehaeghe

4

MA 12-09-2022

18.30u - 22.15u

Personenbelasting

Door Pieter Debbaut

5

ZA 17-09-2022

08.30u - 12.15u

Beginselen van de Europese boekhoudwetgeving
(o.a. IFRS)

Door Els Anrijs

6

MA 19-09-2022

18.30u - 22.15u

Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving
inzake geconsolideerde jaarrekeningen

Door Carine Coppens

7

ZA 24-09-2022

08.30u - 12.15u

Bijzondere mandaten

Door Albert Bauwens

8

MA 26-09-2022

18.30u - 22.15u

Belasting over de toegevoegde waarde

Door Tim Van Sant

9

ZA 01-10-2022

08.30u - 13.30u (!)

Fiscaliteit (deel 1: Fiscale procedure /
deel 2: Algemene beginselen van fiscaal recht)

Door Ilse De Troyer
Door Luk Vandenberghe

10

MA 03-10-2022

18.30u - 22.15u

Boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht

Door Ignace Bogaert

11

ZA 08-10-2022

08.30u - 13.30u (!)

Management accounting (deel 1: Analyse en
kritische beoordeling van de jaarrekening /
deel 2: Analytische boekhouding en
management accounting)

Door Jakob De Wilde
Door Thomas Desmet
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MA 10-10-2022

18.30u - 22.15u

Interne en externe controle

Door Niels Vanderschelden
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ZA 15-10-2022

08.30u - 12.15u

Vennootschapsbelasting

Door Yves Verdingh
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MA 17-10-2022

18.30u - 22.15u

Registratie- en successierechten

Door Ann Voet

15

MA 24-10-2022

18.30u - 22.15u

Vennootschapsrecht

Door Alain François

16

ZA 19-11-2022

08.30u - 12.15u

Extra: Voorbereiding mondeling examen1
(Simulatie examen + tips & tricks)

Door jury + 1 deelnemer

Video on demand of fysiek - Alle opleidingsessies kunnen zowel fysiek als via livestream gevolgd worden. De fysieke sessies worden
beperkt tot 60 jongeren (op basis van inschrijving). Elke sessie zal ook via livestream te volgen zijn. De sessies worden 3 dagen na
opname voor 1 jaar ter beschikking gesteld aan alle deelnemers via babkortrijk.be of vabf.be.
1 Deze sessie kan alleen fysiek bijgewoond worden, wordt niet live gestreamd noch opgenomen.

1

PRAKTISCH
Syntra West
Doorniksesteenweg 220a,
8500 Kortrijk.
Ruime parking

Betaal €120/sessie (excl. BTW) of
€1.600 (excl. BTW) voor het hele traject.
Subsidieerbaar via KMO-portefeuille en liberform.
Koffiepauze, frisdrank, soep, broodjeslunch en
digitale syllabi en eventuele standaardwerken zijn
inbegrepen in de prijs.

Inschrijven via babkortrijk.be of vabf.be.

Attesten permanente vorming worden
persoonlijk aangeleverd en door uw
opleidingsverstrekker opgeladen bij
ITAA. Attestering gebeurt op basis van
geregistreerde aanwezigheid
(± 3 uur 30 minuten).

