Wijzigingen toetstermen Moderne Bedrijfsadministratie vanaf 1 oktober 2017
Het veld van opleiden en examinering in de financieel-administratieve sector verandert en
STIBEX verandert mee! Vanaf 1 oktober 2017 zullen de volgende zaken in de examens van
Moderne Bedrijfsadministratie wijzigen. (Eerder behaalde certificaten van deze modules blijven
gewoon geldig.)

STIBEX Bedrijfsadministratie 5
De volgende toetstermen zijn verwijderd:
• 1.2… het boekingsschema opstellen voor een inkoopboeking, een verkoopboeking, een
bankboeking en een memoriaalboeking. (T)
• Alle toetstermen onder 12. Kostenbudgettering. Dit onderwerp is komen te vervallen.
• 13.2… fabricagekosten, voorraden gereed product en onderhanden werk in industriële
ondernemingen journaliseren. (T)
• Alle toetstermen onder 15. ERP-systemen. Dit onderwerp is komen te vervallen.
De volgende toetstermen zijn toegevoegd:
• 8.8… de afschrijvingen met betrekking tot het herwaarderen van vaste activa (geen
belastinglatentie) op actuele waarde bepalen en journaliseren. (T)
• 9.7… de voorziening voor debiteuren op de statische en de dynamische wijze bepalen
en journaliseren. (T)
• 10.7… doorbelastingen en dekkingen boeken. (T)
• 11.8… de werkelijke en de doorbelaste indirecte kosten berekenen en in rubriek 5
journaliseren. (T)
• 11.9.. de werkelijke directe fabricagekosten, de toeslag indirecte fabricagekosten en
de doorberekende fabricagekosten berekenen en in rubriek 6 journaliseren. (T)
• Alle toetstermen onder 15. Omzetting eenmanszaak in een bv. Dit is een nieuw
onderwerp.
• Alle toetstermen onder 16. Jaarsluiting. Dit is een nieuw onderwerp.
• Alle toetstermen onder 17. Financiering. Dit is een nieuw onderwerp.
• De toetsterm onder 18. Referentiegrootboekschema (RGS). Dit is een nieuw
onderwerp.
De volgende toetstermen zijn aangepast:
• In toetsterm 1.3 (voorheen 1.4) is verduidelijkt dat de vaste verrekenprijzen bestaan uit
gemiddelde inkoopprijs, directe inkoopkosten en opslagen voor indirecte inkoopkosten
en magazijnkosten)
• Bij toetsterm 1.4 (voorheen 1.5) zijn de termen inkoopprijs en kostprijs toegevoegd.
• In toetsterm 7.2 is toegevoegd dat de directe en indirecte loonkosten niet alleen
berekend, maar ook gejournaliseerd moeten kunnen worden.
• In toetsterm 9.6 zijn de termen incourante voorraden en assurantievoorziening
toegevoegd.
• Uit toetstermen 12.2 en 12.3 (voorheen 13.3 en 13.4) is rubriek 6 verwijderd.
De nummering van de toetstermen is aangepast op deze wijzigingen. Daarnaast zijn enkele
redactionele aanpassingen gedaan en zijn enkele toetstermen verduidelijkt of toegelicht.
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De toetsmatrijs is aangepast aan deze wijzigingen. Het aantal vragen in het examen is van 40
naar 35 gegaan en de cesuur is hierop aangepast. Het aandeel toepassingsvragen is wat groter
geworden, ten koste van het aandeel kennisvragen. De tijdsduur is naar 90 minuten gegaan.

STIBEX Kostencalculatie 5
De volgende toetstermen zijn verwijderd:
• Alle toetstermen onder B. Ondernemersprestaties. Dit onderwerp is komen te
vervallen.
De volgende toetstermen zijn toegevoegd:
• 2.2… de begrippen standaardkosten, constante, variabele, directe en indirecte kosten
beschrijven en hiervan voorbeelden geven. (K)
• 2.3… de begrippen progressief variabele kosten, degressief variabele kosten, lineair
variabele kosten en trapsgewijs variabele kosten beschrijven en hiervan voorbeelden
geven. (K)
De volgende toetstermen zijn aangepast:
• In toetsterm 1.1 is toegevoegd dat de kandidaat ook voorbeelden moet kunnen geven
van de betreffende begrippen.
• In toetsterm 2.8 (voorheen 3.6) is toegevoegd: afschrijvingskosten berekenen op basis
van het gebruik van het DPM, waarbij de afschrijvingen zodanig worden verdeeld dat
de kosten per eenheid product gelijk zijn gedurende de economische levensduur.
• In toetsterm 3.3 (voorheen 4.3) zijn naast prijsverschillen ook efficiencyverschillen
toegevoegd.
De nummering van de toetstermen is aangepast op deze wijzigingen en de indeling is logischer
gemaakt.
De toetsmatrijs is aangepast aan deze wijzigingen. Het aantal vragen in het examen is van 30
naar 25 gegaan en de cesuur is hierop aangepast. Het aandeel toepassingsvragen is wat groter
geworden, ten koste van het aandeel kennisvragen. Het aandeel open vragen is ongeveer gelijk
gebleven.

STIBEX Financiering 5
De volgende toetstermen zijn verwijderd:
• 7.4… een interne balans opstellen. (T)
• 8.6… de wettelijke voorschriften beschrijven inzake de indeling in groepen van de
activa en de passiva op de balans, deel uitmakend van een jaarrekening. (K)
• 8.7… de categorische (categoriale en de functionele kostensplitsing omschrijven en de
verschillen daartussen benoemen. (K)
• 8.11… een externe balans opstellen. (T)
• Alle toetstermen onder 9. Indexcijfers en grafieken. Dit onderdeel is komen te
vervallen.
De volgende toetstermen zijn toegevoegd:
• 3.8… het verschil aangeven tussen directe en indirecte overdracht van vermogen. (K)
• 3.9… interestberekeningen maken op basis van samengestelde interest. (T)
• 3.13… een begrote balans opstellen. (T)
• 5.16… berekeningen maken met betrekking tot intensieve financiering. (T)
De volgende toetstermen zijn aangepast:
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In toetsterm 3.2 zijn debiteuren en crediteuren verwijderd en vlottende activa, liquide
middelen en kortlopende schulden toegevoegd.
• Uit toetsterm 6.1 zijn alle Engelstalige begrippen verwijderd.
• Uit toetsterm 7.5 (voorheen 7.6) is de directe methode verwijderd. Alleen de indirecte
methode zal hier worden getoetst.
• In toetstermen 8.1 en 8.3 zijn micro-ondernemingen toegevoegd.
• In toetsterm 8.7 zijn de termen bedrijfswaarde, actuele waarde en actuele kostprijs
toegevoegd.
De nummering van de toetstermen is aangepast op deze wijzigingen. Daarnaast zijn enkele
redactionele aanpassingen gedaan en zijn enkele toetstermen verduidelijkt of toegelicht.
•

De toetsmatrijs is aangepast aan deze wijzigingen. Het aandeel toepassings- en open vragen is
wat kleiner geworden, maar deze wijziging heeft geen consequenties voor de cesuur.

STIBEX Belastingrecht 5
In dit examen vinden geen wijzigingen plaats in de eind- en toetstermen of toetsmatrijs.
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