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Wijzigingen examenprogramma Bedri jfsadministratie  niveau 5 

Hieronder staan de wijzigingen van de laatste versie van het examenprogramma ten opzichte van de 

versie ervoor. 

 

versie  toetsterm  
eerdere versie 

toetsterm  
nieuw  

wijzigingen 

6-0 geldig vanaf 01-12-2021: 

 Eindterm 1 Eindterm 1 Gewijzigd overgenomen 

 Toetsterm 1.1 Toetsterm 1.1 Gewijzigd overgenomen 

 Toetsterm 1.2 Toetsterm 1.4 Gewijzigd overgenomen (correctieboekingen 

toegevoegd) 

 Toetsterm 1.3 Toetsterm 1.5 Gewijzigd overgenomen (correctieboekingen 

toegevoegd) 

  Toetsterm 1.2 Toetsterm toegevoegd 

  Toetsterm 1.3 Toetsterm toegevoegd 

 Toetsterm 2.1 

t/m 2.3 

Toetsterm 2.1 

t/m toetsterm 

2.6 

Toetstermen gewijzigd 

 Eindterm 4 Eindterm 3  

 Toetsterm 4.1 

t/m 4.3 

Toetsterm 3.1 

t/m 3.3 

Toetstermen gewijzigd 

 Eindterm 5, 

toetsterm 5.1 

Eindterm 4, 

toetsterm 4.1 

 

 Eindterm 6 Eindterm 5 Eindterm gewijzigd overgenomen (industriële 

ondernemingen vervallen, 

handelsondernemingen toegevoegd) 

 Toetsterm 6.1 Toetsterm 5.1  

 Toetstermen 

6.2 t/m 6.4 

Toetsterm 5.2  

  Eindterm 6 Eindterm toegevoegd 

  Toetstermen 6.1 

en 6.2 

Toetstermen toegevoegd 

 Eindterm 7 Eindterm 7 Eindterm gewijzigd overgenomen 

 Toetsterm 7.1 Toetsterm 7.2  

  Toetsterm 7.1 Toetsterm toegevoegd 

 Eindterm 8  Vervallen 

5-2   Het aantal vragen in het examen gaat van 24 

naar 20 vragen.  

Hierdoor is een wijziging opgetreden in de 

percentages in de toetsmatrijs. 

Toetsterm 2.2, 

2.3 en 2.4 

Toetsterm 2.1, 

2.2 en 2.3 

De nummering van de toetstermen is aangepast 

(zowel in de toetstermen als in de toelichting) in 

verband met het vervallen van toetsterm 2.1. 

Toelichting 

algemeen 

 ‘Directe fabricagekostentoeslag’ vervangen door 

‘directe fabricagekosten’ 

Toelichting 

toetsterm 2.4 

 Toegevoegd ‘assurantievoorziening’. 

  Het aantal vragen in het examen gaat van 25 

naar 24 vragen. 
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  De toetsmatrijs is toegevoegd in het 

examenprogramma. 

5-0 geldig vanaf 01-09-2017: 

   Er is een algemene opmerking in de toelichting 

opgenomen om aan te geven welke rubrieken in 

het examen voorkomen. 

Eindterm 3 Eindterm 3 De eindterm ‘De kandidaat kan boekingen en 

berekeningen maken met betrekking tot de 

kostenplaatsenmethode en activity based 

costing.’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat kan 

boekingen maken met betrekking tot de 

kostenplaatsenmethode, opslagmethode en 

activity based costing.’. 

Eindterm 4 Eindterm 4 De toetsterm ‘De kandidaat kan boekingen en 

berekeningen maken met betrekking tot 

kostenbudgettering.’, is gewijzigd in: ‘De 

kandidaat kan boekingen en berekeningen maken 

met betrekking tot het eigen vermogen en het 

vreemd vermogen’. 

Toetsterm 4.1 Toetsterm 4.1 De toetsterm ‘De kandidaat kan boekingen en 

berekeningen maken van kostenbudgetten in 

geval van vaste, variabele en gemengde 

budgettering, zonder de correctie van 

seizoensinvloeden.’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat 

kan boekingen en berekeningen maken van de 

winstverdeling bij een bv.’. 

Toetsterm 4.2 Toetsterm 4.2 De toetsterm ‘De kandidaat kan budgetresultaten 

intracomptabel bepalen en overboeken naar 

rubriek 9.’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat kan  

boekingen maken van de omzetting van een 

eenmanszaak in een bv.’. 

Toetsterm 4.3 Toetsterm 4.3 De toetsterm ‘De kandidaat kan 

bezettingsresultaten intracomptabel bepalen, 

extracomptabel berekenen, en overboeken naar 

rubriek 9.’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat kan 

boekingen en berekeningen maken van 

(converteerbare) obligatieleningen.’. 

Eindterm 5 Eindterm 6 De eindterm ‘De kandidaat kan boekingen en 

berekeningen maken in projectgeoriënteerde 

industriële en dienstverlenende ondernemingen 

en in niet-projectgeoriënteerde industriële 

ondernemingen.’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat 

kan boekingen en berekeningen maken in 

projectgeoriënteerde industriële en 

dienstverlenende ondernemingen.’. 

Toetsterm 5.1 Toetsterm 6.1  

 

 

Toetsterm 5.2  De toetsterm is komen te vervallen. 

Toetsterm 5.3 Toetsterm 6.2 De toetsterm ‘De kandidaat kan resultaten in 

rubriek 5, 6 en 8 benoemen.’, is gewijzigd in: ‘De 

kandidaat kan resultaten in rubriek 5 en 8 

benoemen.’. 
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Toetsterm 5.4 Toetsterm 6.3 De toetsterm ‘De kandidaat kan resultaten in 

rubriek 5, 6 en 8 intracomptabel bepalen en 

overboeken naar rubriek 9.’, is gewijzigd in: ‘De 

kandidaat kan resultaten in rubriek 5 en 8 

intracomptabel bepalen en overboeken naar 

rubriek 9.’. 

Toetsterm 5.5 Toetsterm 6.4 De toetsterm ‘De kandidaat kan resultaten in 

rubriek 5, 6 en 8 extracomptabel berekenen en 

overboeken naar rubriek 9.’, is gewijzigd in: ‘De 

kandidaat kan resultaten in rubriek 5 en 8 

extracomptabel berekenen.’. 

Eindterm 6 Eindterm 5  

Toetsterm 6.1 Toetsterm 5.1  

Eindterm 7 Eindterm 7 De eindterm ‘De kandidaat kent de belangrijkste 

kenmerken van een ERP-systeem.’, is gewijzigd 

in: ‘De kandidaat kan correcties boeken, zowel in 

de jaarrekening van het lopend boekjaar als  in de 

jaarrekening van een afgesloten boekjaar’. 

Toetsterm 7.1 Toetsterm 7.1 De toetsterm ‘De kandidaat kent de modulaire 

opbouw van een ERP-systeem.*)’, is gewijzigd in: 

‘De kandidaat kan boekingen maken van 

correcties in de jaarrekening van het lopend 

boekjaar.’. 

Toetsterm 7.2 Toetsterm 7.2 De toetsterm ‘De kandidaat kent de belangrijkste 

verschillen tussen een ERP-systeem en een 

boekhoudpakket.*)’, is gewijzigd in: ‘De kandidaat 

kan boekingen maken van correcties in de 

jaarrekening van een afgesloten boekjaar.’. 

Toetsterm 7.3 

t/m 7.6 

 De toetstermen zijn komen te vervallen. 

Eindterm 8 en 

toetstermen 

8.1 t/m 8.3 

 De eindterm en toetstermen zijn komen te 

vervallen. 

Eindterm 9 Eindterm 8  

Toetsterm 9.1 Toetsterm 8.1  

4-0   Het aantal vragen in het examen gaat van 29 

naar 25 vragen. Hierdoor vindt een kleine 

wijziging plaats in de percentages van de 

verdeling over de beheersingsniveaus.  


