
Junior Assistent
Accountant

MBO Financieel & Administratief

Leer meer  over belastingen, facturen en 
administratie  als Junior Assistent Accountant!

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig

Check de startdata van onze 
opleidingen op capabel.nl
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HOE PAK JE DIT AAN? 

In een groepje van 4 tot 6 personen lees je opdracht 1 

en 2. 

•   In opdracht 1 ga je onderzoeken hoe zakelijke belastingaan 

     giften in werk gaan en wat de verschillen zijn tussen zakeli  

     jke belastingaangiften en privé de belastingaangiften doen. 

•   Bij opdracht 2 beschrijf je de opleiding junior assistant-ac 

     countant met 10 steekwoorden. 

•   Bij opdracht 3 beantwoordt je voor jezelf de vragen. De  

     medewerker van Capabel laat enkele aan het woord om zijn  

     bevindingen te delen. Iedereen krijgt uiteraard de kans om  

     zijn of haar vragen te stellen.

OPDRACHT 2: SAMENVATTING 

BEDRIJFSADMINISTRATEUR 

Vul in het schema in welke 10 woorden, volgens jullie, 

een goede samenvatting vormen van de opleiding. 

Junior Assistent Accountant
MBO Financieel & Administratief

Tijdens de opleiding junior assistant-accountant leer je alles over de belastingen voor bedrijven. Je 

leert hoe je facturen controleert en hoe je correcties kunt doorvoeren in de administratie. Je krijgt les 

in onder andere bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en ict.

Als junior assistent-accountant voer je administratieve handelingen uit voor klanten van een 

accountantskantoor. Je controleert of de klant de financiële administratie goed heeft uitgevoerd. Voor 

sommige klanten ga jij de financiële administratie doen. Je helpt de klant door aan het eind van de 

maand de balans en winst- en verliesrekening op te stellen. Je stelt ook de aangifte voor de belasting 

op. Je houdt de boekhouding bij met speciale boekhoudprogramma’s en je maakt grootboeken, 

balansen en begrotingen. Ook verzorg je allerlei financiële rapportages.

OPDRACHT 1: CASUS

Je werkt als Junior assistent-accountant bij een 

accountancy bedrijf. Hier ben jij verantwoordelijk voor de 

belastingaangiften van alle MKB klanten. Je hebt al een 

tijd geen belastingaangiften meer gedaan dus je moet 

je kennis even opfrissen. Zoek op welke boxen er zijn bij 

de zakelijke belastingaangiften en noteer de tarieven bij 

de boxen. Ga ervanuit dat alle klanten nog niet de AOW 

leeftijd bereikt hebben. 

Wanneer de informatie gevonden is, probeer dan voor 

jezelf in eigen woorden te noteren wat iets inhoud in die 

box als de beschrijving onduidelijk is. Weet jij bijvoorbeeld 

wat eigenwoningforfait is? Nee, zoek dit dan op en noteer 

wat dit is. 

Als laatste noteren jullie nog de verschillen tussen 

zakelijke belastingaangiften en privé belastingaangiften. 

Doe dit in je eigen woorden!

Nummer Woord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPDRACHT 3: REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande 

vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding  

 tot Junior Assistent Accountant volgen bij Capabel   

 Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie je?   

 Welke minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?
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ANTWOORDEN OPDRACHT 1: CASUS 

Laat 1 groepje vertellen wat ze opgezocht hebben over 

de belastingaangiften en de boxen. Laat de andere 

groepjes aanvullen. Vraag de groepjes ook hoe ze de 

informatie gevonden hebben. Mocht je het willen uit-

breiden kan je het nog hebben over betrouwbare bron-

nen. Stel ze noemen als bron Wikipedia en de telegraaf. 

Hoe betrouwbaar is die informatie dan? Kan jij hierop 

bouwen als junior assistent-account of kan je beter 

ergens anders gaan zoeken? Zo ja, waar?

Zelf de antwoorden controleren, bekijk dan de infor-

matie hieronder.

Info verschillende boxen en tarieven

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontent-

nl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortin-

gen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/ 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontent-

nl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortin-

gen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_

en_schijven/ 

https://financelle.nl/box1-box2-box3/ 

Verschil zakelijk en privé

https://gere-geld.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-partic-

uliere-aangifte-inkomstenbelasting-en-een-ondernemer-

saangifte/ 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcon-

tentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/

inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/

zakelijk_of_prive

ANTWOORDEN OPDRACHT 2

Plak alle samenvattingen in: https://www.jasondavies.

com/wordcloud/

Let hierbij op dat je alleen de woorden erin plakt en 

dat je rechts onderin One word per line aanvinkt. 

De website maakt dan een Word Cloud, deze kan je 

aan de groep laten zien door je scherm te delen of 

door de Word Cloud op te slaan als afbeelding en te 

verzenden via de chat. Bespreek de Word Cloud met 

de klas. Geeft de Word Cloud een goed beeld van de 

opleiding? Hoe is je idee van het beroep verandert 

naar aanleiding van deze voorlichting?

Voorbeeld van steekwoorden Junior

 assitent-accountant:

• Belastingen

• Facturen

• Correcties

• Administratie

• Precisie

• Economie

• ICT

• Excel

• Kantoor

• Financiële handelingen 

Wealth is the ability to fully 
experience life.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/ 
https://financelle.nl/box1-box2-box3/  
https://gere-geld.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-particuliere-aangifte-inkomstenbelasting-en-een-ondernemersaangifte/ 
https://gere-geld.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-particuliere-aangifte-inkomstenbelasting-en-een-ondernemersaangifte/ 
https://gere-geld.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-particuliere-aangifte-inkomstenbelasting-en-een-ondernemersaangifte/ 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/zakelijk_of_prive 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/zakelijk_of_prive 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/zakelijk_of_prive 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/zakelijk_of_prive 
 https://www.jasondavies.com/wordcloud/
 https://www.jasondavies.com/wordcloud/


MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Junior Assistent Accountant?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Junior Assistent Accountant
MBO Financieel & Administratief

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig


