
 
 

Studiefiche HBO5 Fiscale wetenschappen 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Fiscale wetenschappen 

Eenheid / module : B5 Vennootschapsbelasting deel 2 

Aantal lestijden : 120 LT 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2016-2017 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

Het wettelijk structuurschema legt de volgtijdelijkheid vast tussen de eenheden / modules. 

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

 

 In deze opleiding bouw je verder op de verworven algemene theoretische en praktische kennis uit 

de basismodule Inleiding tot de vennootschapsbelasting (of de hiermee gelijkgestelde elders 

verworven kennis). 

 Deze basiskennis wordt opgefrist en geactualiseerd.  Verder bespreken we alle bewerkingen aan 

de hand van het aangifteformulier.  De recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en 

rechtsleer worden toegelicht, aangevuld met fiscale aspecten van de ontbinding van een 

vennootschap. 

 De aanpak is praktisch, met talrijke oefeningen, casussen en een globale aangifteoefening op basis 

van een jaarrekening. 

 Na deze vervolgcursus: 

 ken je de '9 bewerkingen' van A tot Z, 

 kan je de aangifte Vennootschapsbelasting met de nodige bijlagen zonder probleem invullen, 

 kan je de verschuldigde vennootschapsbelasting manueel berekenen, 

 kan je fiscale rechtsbronnen opzoeken. 

 
 

Begincompetenties
 

☒ Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs. 

☐ Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. 

☒ Eindcompetenties verworven hebben van: B4 Vennootschapsbelasting deel 1 
 

 

 

https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-fiscale-wetenschappen.pdf


Eindcompetenties
 

 

De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt: 

 

De cursist 

 kent grondig de fiscale mechanismen van de belastbare, zichtbare, onzichtbare en vrijgestelde 

reserves. 

 kan winsten berekenen, behaald tijdens het fiscaal tijdperk. 

 kent grondig  beroepskosten, verworpen uitgaven, subsidies en meerwaarden, kan deze behandelen en 

foutloos de aangifte invullen. 

 heeft een gedetailleerde kennis van de 9 bewerkingen. 

 

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 75 % 
Afstandsonderwijs : 25 % 
   

 

☒ begeleid zelfstandig leren ☐ onderwijsleergesprek ☐ simulatiespel 

☐ casus gestuurd onderwijs ☒ opdrachten met feedback ☐ situatiespel 

☒ coaching ☐ peer teaching ☐ stage 

☐ excursie ☐ practicum – atelier – labo ☐ veldwerk 

☐ groepsdiscussie ☐ projectwerk ☐ werkcollege 

☐ groepswerk ☐ rollenspel ☐ werkplekleren 

☒ hoorcollege (doceren) ☐ seminarie  
 

Andere: - 
 
 

Bemerking: - 
 
 

 

Begeleiding
 

 

De lector is beschikbaar voor vragen. 
De cursisten kunnen een beroep doen op het team studiebegeleiding en de HBO-studiecoach. 
Klik hier voor alle informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leerstad.be/index.php/56-cursusaanbod/graduaat-hbo5/503-studie-en-trajectbegeleiding-we-helpen-je-op-weg


Evaluatie
 

 

Eerste examenperiode 

Niet-periodegebonden evaluatie (gespreide evaluatie)  
 

Omschrijving: - 
 
 

25 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 75 % 
 

Omschrijving:  

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 
    

Andere: - 
 

 
  

Tweede examenperiode 100 % 

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 

 ☐ geen 2de examenkans mogelijk 

 
    

Andere: - 
 

 

Studiematerialen
 

   

Verplicht : Handboek Praktisch vennootschapsbelasting – Wim Vandekerckhove (uitgeverij De 
Boeck) 
 

Aanbevolen : - 

 

Bijzondere studiekosten
 

 

- 

 


