Voorbereiding schriftelijk en mondeling
bekwaamheidsexamen stagiairs ITAA 2021
ON-DEMAND e-vorming via www.learn-on-web.be

Het is voor stagiairs niet altijd gemakkelijk om een druk beroeps- en familieleven te combineren met
de ITAA stage. Na deze stage moet dan ook nog de kroon op het werk worden gezet door het afleggen
van een schriftelijke en mondelinge proef. Deze proef is geen eenvoudige opdracht, vooral omdat de te
kennen stof zeer ruim is.
Om de stagiairs hierbij te helpen hebben wij een opleiding uitgewerkt waarvan wij hopen dat dit
specifieke hulp zal bieden zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen en
het behalen van hun titel.
Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de voornaamste vakken die op
zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is
gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de stagiairs.
Tijdens de sessies komt een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers
baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen
specialisten uit de praktijk die echter niet zetelen als lid van de examenjury. U kiest de onderwerpen
waaraan u denkt nood te hebben voor uw voorbereiding.
Het format van dit programma werd vernieuwd. Alle sessies worden aangeboden via het online
leerplatform BAB-BKR Academy (www.learn-on-web.be). Gedurende 6 maanden krijgt u toegang tot
de webinars en uitgebreide up-to-date documentatie! Zo kan u op eigen tempo en op eigen gekozen
momenten de sessies bekijken en bestuderen. Daarenboven is het mogelijk om feedback te
ontvangen en bijkomende vragen te stellen aan de sprekers.
Per sessie zullen vragen beantwoord kunnen worden die in lijn liggen met de examenvragen
(binnenkort beschikbaar). Indien nodig kan een live opvolgsessie (online) georganiseerd worden,
waarbij de meest gemaakte fouten op voornoemde vragen aan bod zullen komen.
Het aangeboden programma maakt het mogelijk degelijk voorbereid te zijn voor de schriftelijke
proef. De voorbereiding voor het schriftelijk gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het
daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.
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Prijzen
In lijn met het rugzakprincipe van het ITAA kiest en combineert u de modules die u nodig heeft!
1 module: 150 EUR
2 modules: 225 EUR
3 modules: 300 EUR
6 modules: 450 EUR
9 modules: 570 EUR
12 modules: 650 EUR
15 modules: 700 EUR
Prijzen exclusief BTW

KMO-Portefeuille
BAB-BKR Kennismanagement BV is geregistreerd als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid
in het kader van de KMO-Portefeuille. Zie www.kmo-portefeuille.be voor meer info.
Erkenningsnummer: DV.0214925.
Vraag de opleidingsuren aan en bespaar hierdoor tot 30%!

ITAA | permanente vorming
Elke module komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming.
BAB-BKR Kennismanagement is erkend door het ITAA als (e-)vormingsoperator onder het nummer:
B0716/2020-09.

Online leerplatform
BAB-BKR Academy
https://www.learn-on-web.be/pages/itaa
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Overzicht modules
Module Onderwerp
1
Update BTW

Spreker
Bart Buelens
BTW adviseur
Yves Verdingh
Head of Tax BNP Paribas
Fortis
Pieter Debbaut
Tax advisor
Noëmie Callaert
Advocaat
Guy Cox
Bedrijfsrevisor

Duur
4 uur

Guy Cox
Bedrijfsrevisor
Jan Tuerlinckx, Kenneth
Van Acker, Kenneth
Erneste
Advocaten
Jimmy Cattrysse
Bedrijfsrevisor
Jos De Blay
Accountant
Patrick Valckx
Bedrijfsrevisor

6 uur

2

Grondige snelcursus vennootschapsbelasting

3

Update personenbelasting

4

Vennootschapsrecht

5

Vennootschapswettelijke opdrachten van de
accountant / bijzondere mandaten

6

Interne en externe controle

7

Fiscale procedure

8

Financiële analyse

9

Deontologie / kwaliteitstoetsing

10

Boekhoudrecht – deel 1
Waarderingsbeginselen van het Belgisch
boekhoudrecht

11

Boekhoudrecht – deel 2
Patrick Valckx
De jaarrekening opstellen en neerleggen volgens Bedrijfsrevisor
het verkort en micromodel

3 uur

12

Boekhoudrecht – deel 3
Patrick Valckx
Specifieke waarderingsregels – rubrieken balans Bedrijfsrevisor
en resultatenrekening

4 uur

13

Consolidatie

4 uur

14

Internationaal fiscaal recht

15

Registratierechten en erfbelasting

Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor
Bjorn Van Hees
Advocaat
Dimitri Van Becelaere
Advocaat

10 uur

4,5 uur
2,5 uur
2 uur

3 uur

2,5 uur
5,5 uur
3 uur

1,5 uur
2,5 uur
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Inschrijvingsformulier
Voorbereiding schriftelijk en mondeling
bekwaamheidsexamen stagiairs ITAA 2021
Gelieve uw gegevens hieronder aan te vullen en dit formulier per mail terug te bezorgen aan
secretariaat@bab-bkr.be. U ontvangt vervolgens de factuur en na ontvangst van uw betaling is uw
inschrijving definitief. Indien u gebruik maakt van de KMO-Portefeuille doet u de steunaanvraag meteen
bij ontvangst van de factuur (startdatum = factuurdatum!).
U zal vervolgens toegang krijgen tot de modules van uw keuze via https://www.learn-onweb.be/pages/itaa .

In te vullen in DRUKLETTERS aub.
NAAM: …………………………….……………………..……….. VOORNAAM: …………………………….……………………..………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEL: …………………………………………………..
WERKZAAM BIJ (NAAM, ADRES, UITGEOEFENDE FUNCTIE):

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

AANDUIDING LIDMAATSCHAP ITAA: PERSOONLIJK LIDNUMMER: ……………………………………
AANDUIDING LIDMAATSCHAP BAB-BKR ANTWERPEN:
O Ik ben lid van BAB-BKR ANTWERPEN
O Ik wens lid te worden van BAB-BKR ANTWERPEN
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FACTURATIEGEGEVENS:
FIRMA: ...........................…………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES: ………………………………………………………………………………………………….......................................................
BTWNR: ……….…………………………………………
MOGELIJKHEDEN VOOR INSCHRIJVING:

O 1 module | 150 EUR ex BTW
O 2 modules | 225 EUR ex BTW
O 3 modules | 300 EUR ex BTW
O 6 modules | 450 EUR ex BTW
O 9 modules | 570 EUR ex BTW
O 12 modules | 650 EUR ex BTW
O 15 modules | 700 EUR ex BTW

Gewenste modules:

Module 1

Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 9 Module 10

Module
11

Module
12

Module
13

Module
14

Datum: ………………………………………

Module
15

Handtekening: ……………………………………………

Bij inschrijving wordt u opgenomen in ons bestand om u regelmatig te informeren. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het
verbeteren ervan.
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