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i n h o u d  
van katern thema de  afdel ing boekhouding

Thema de afdeling Boekhouding
Taak 1 De balans 5
Taak 2 Veranderingen op de balans van Top Center 16
Taak 3 De grootboekrekening 26
Taak 4 Veranderingen in het grootboek: inkopen 30
Taak 5 Veranderingen in het grootboek: verkopen 55
Taak 6 Nog meer veranderingen 86
Taak 7 Alles door elkaar 116
Taak 8 Afsluiten grootboek, maken eindbalans 145

Dit instructie-/werkboek bestaat uit de volgende katernen:

Werken met Tendens-Examn!
Thema Oriëntatie op de Handel en administratie
Thema de afdeling Receptie
Thema Uitgaande goederen
Thema Inkomende goederen
Thema de afdeling  Boekhouding
Thema Verkopen
BoekhoudBijlage
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Welkom op de afdeling Boekhouding. In dit onderdeel leer je wat er allemaal op de

afdeling Boekhouding gebeurt. De afdeling Boekhouding verwerkt alles wat met

geld te maken heeft. Een belangrijke afdeling dus. Want je moet als bedrijf goed in

de gaten houden hoe je bedrijf er financieel voor staat. 

Op deze afdeling krijg je dus vaak met geld te maken. Je moet daarom goed kunnen

rekenen. Ook is het belangrijk dat je netjes en nauwkeurig werkt. Als er een foutje

wordt gemaakt, kan het anders heel lang duren voordat je dat hebt teruggevonden.

Heel veel succes op deze afdeling.
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Lees de teksten ‘Inleiding’ tot en met ‘Voorraad goederen’ op bladzijde 215 tot en met 218 van je
bronnenboek. Maak opdracht 1 tot en met 10.

Opdracht 1
Start je cd-rom.
Ga naar ‘Thema de afdeling Boekhouding’.
Ga naar Taak 1 ‘De balans’.
Bekijk het filmpje ‘Kennismaken met de afdeling Boekhouding’. Beantwoord de volgende vragen.
a. Wat moet elk bedrijf verplicht bijhouden?

b. Wat is het middelpunt van het werk op de afdeling Boekhouding?

c. Schrijf een voorbeeld van een bezit van Top Center op.

d. Schrijf een voorbeeld van een schuld van Top Center op.

e. Wat houd je op de balans bij?

f. Wat drukt de boekhouder op de factuur?

g. De boekhouder is ook wel de man  
h. Waarom heeft de boekhouder niet veel geld in kas?

i. Pauline mag niet in de ordner kijken. Waarom niet?

j. Aan welke twee eisen moet je voldoen als je op de afdeling Boekhouding werkt?
1.
2.
Waarom?

k. Zou jij op de afdeling Boekhouding willen werken? Waarom wel of waarom niet?

5
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Opdracht 2
Schrijf achter elke zin op of het gaat om een bezit of een schuld.
a. Het geld dat je van de bank geleend hebt voor de aankoop van een scooter, is een

b. De fiets waar jij op rijdt is een 
c. Je hebt van een kennis 3 10,00 geleend. Dit is een 
d. De schoolboeken die je gehuurd hebt zijn een 
e. De rekenmachine die je gebruikt is een 

Opdracht 3
Omcirkel het juiste antwoord. Een balans is:
A een overzicht van alle bezittingen van een bedrijf
B een overzicht van alle schulden van een bedrijf
C een overzicht van alle bezittingen en schulden van een bedrijf
D een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf

Opdracht 4
Vul in:
a. Op de rechterkant van de balans staan alle van een bedrijf.
b. Op de linkerkant van de balans staan alle van een bedrijf.

Opdracht 5
Vul de juiste woorden in de tekst in. Let op: je gebruikt niet alle woorden:
bezittingen – schulden – linkerkant – rechterkant – balans
Hoe alle zijn betaald kan je op de

van de zien.
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Opdracht 6
Bekijk de cartoon op bladzijde 216 van je bronnenboek en beantwoord daarna de vragen.
a. Alle bezittingen samen opgeteld zijn 3
b. Alle schulden samen opgeteld zijn 3
c. Het bedrag in de linkerschaal is even groot als/kleiner dan/groter dan het bedrag in de

rechterschaal.

Opdracht 7
Leg in eigen woorden uit waarom het eigen vermogen van een bedrijf een schuld is.

Opdracht 8
De zin ‘De balans moet altijd in evenwicht zijn’ betekent:

Opdracht 9
Vul achter de zinnen hieronder in of het gaat om de rekening Inventaris of om de rekening
Voorraad Goederen.
a. Je koopt artikelen die bestemd zijn voor de verkoop. Het gaat hier om

b. Je koopt artikelen die bestemd zijn voor de inrichting van het gebouw. Het gaat hier om

c. Voor de verkoop van kantoorartikelen koopt Top Center vijfhonderd ordners in. Het gaat hier
om

d. Voor het filiaal van Top Center in Deventer worden drie kassa’s gekocht. Het gaat hier om

Opdracht 10
Maak met behulp van de gegevens hieronder een balans per 1 mei.
De eigenaren van Top Center betalen alles met eigen geld.
a. Top Center gaat een nieuw filiaal beginnen in Leidsche Rijn bij Utrecht. Er wordt een gebouw

gekocht voor de prijs van 3 450.000,00. 
b. Aan inventaris wordt voor deze nieuwe vestiging gekocht:

Twee kassa’s 3 5.000,00
Kasten en stellingen 3 30.000,00
Etalagematerialen 3 2.750,00
Verlichtingsmaterialen 3 3.750,00
Toonbank 3 10.250,00

+
Totaal 5
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c. Aan goederen wordt ingekocht:

Kompas 3 10.500,00
Tielhelden b.v. 3 45.000,00
Nickant b.v. 3 2.500,00
Smith 3 4.500,00

+
Totaal 5

d. Is de balans in evenwicht? De balans is wel/niet in evenwicht.

Lees de teksten ‘Auto’ tot en met ‘Bank’ op bladzijde 219 en 220 van je bronnenboek. Maak
opdracht 11 en 12. 

Opdracht 11
Streep het foute woord door.
a. De rekening 0300 Auto is een rekening van bezit/schuld.
b. De rekening 0700 Lening Bank is een rekening van bezit/schuld.
c. De rekening 1000 Kas is een rekening van bezit/schuld.
d. De rekening 1100 Bank is een rekening van bezit/schuld.
e. De rekening 0710 Lening Oom is een rekening van bezit/schuld.

Opdracht 12
Maak met behulp van de gegevens hieronder een balans per 1 juni.
a. Het winkelpand heeft een waarde van 3 400.000,00 en is door de eigenaar met zijn eigen geld

betaald.
b. Er is voor 3 25.000,00 aan inrichting van het gebouw gekocht. Ook dit bedrag is door de

eigenaar met zijn eigen geld betaald.
c. Voor de verkoop heeft de eigenaar voor een waarde van 3 12.000,00 goederen ingekocht. Deze

3 12.000,00 heeft hij uit eigen zak betaald.
d. Voor het bezorgen van de goederen is een bestelauto van 3 18.500,00 gekocht. Dit bedrag is

geleend bij de bank.
e. Van oom Frits is een bedrag geleend van 3 5.000,00. Voor kleine aankopen wordt er een bedrag

van 3 700,00 in de kas gestort. Het resterende bedrag wordt op een bankrekening gezet.

8
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f. Is de balans in evenwicht? De balans is wel/niet in evenwicht.

Lees de teksten ‘Debiteuren’ en ‘Crediteuren’ op bladzijde 221 van je bronnenboek. Maak
opdracht 13 tot en met 15. 

Opdracht 13
Het verschil tussen een debiteur en een crediteur is:

Opdracht 14
Streep het foute antwoord door.
a. De rekening 1300 Debiteuren is een rekening van bezit/schuld.
b. De rekening 1400 Crediteuren is een rekening van bezit/schuld.
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Opdracht 15
Op 15 augustus sluit het filiaal van Top Center in Maastricht voor twee maanden de deuren
vanwege een grote verbouwing. De directie laat op deze datum door de boekhouding een balans
opmaken. De boekhouding maakt hierbij gebruik van de volgende gegevens.

a. Gebouw 3 750.000,00; Inventaris 3 55.000,00; Voorraad Goederen 3 65.000,00; Auto 
3 45.000,00. Deze balansrekeningen zijn betaald door de eigenaren van Top Center.

b. Van de bank is een bedrag van 3 15.000,00 geleend. Hiervan is 3 12.500,00 gestort op de
bankrekening van het filiaal. De rest van het geld is in de kas van het filiaal gedaan voor de
aankoop van kleine artikelen.

c. De rekeningen Debiteuren en Crediteuren staan beide op de balans voor een bedrag van 
3 0,00.

d. Is de balans in evenwicht? De balans is wel/niet in evenwicht.

Lees de tekst ‘BTW’ op bladzijde 221 tot en met 223 van je bronnenboek. Maak opdracht 16 tot en
met 18. 

Opdracht 16
Onderstreep het goede antwoord.
a. Als Top Center goederen inkoopt, krijgt Top Center de betaalde BTW wel/niet terug van de

Belastingdienst.
b. Als Top Center goederen verkoopt, krijgt Top Center de ontvangen BTW wel/niet terug van de

Belastingdienst.
c. Een klant koopt bij Top Center goederen voor een bedrag van 3 472,00. Hiervan is 3 75,36 BTW.

Top Center moet de BTW aan de Belastingdienst betalen/krijgt de BTW terug van de
Belastingdienst.

d. Top Center verkoopt goederen voor een bedrag van 3 5.355,00. Hiervan is 3 855,00 BTW. Top
Center moet de BTW aan de Belastingdienst betalen/krijgt de BTW terug van de
Belastingdienst.

e. Als Top Center BTW terugkrijgt van de Belastingdienst, dan spreek je in de boekhouding over 
Te Vorderen BTW/Te Betalen BTW.

f. Als je BTW moet betalen aan de Belastingdienst, dan spreek je in de boekhouding over 
Te Vorderen BTW/Te Betalen BTW.
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Opdracht 17
Streep het foute antwoord door.
a. De rekening 1700 Te Vorderen BTW is een rekening van bezit/schuld.
b. De rekening 1720 Te Betalen BTW is een rekening van bezit/schuld.

Opdracht 18
Voordat het nieuwste filiaal in Dordrecht wordt geopend wordt er een balans per 15 november
gemaakt met behulp van de volgende gegevens.
a. Vul de volgende gegevens in op de balans hieronder:

Gebouw 3 450.000,00; Inventaris 3 51.750,00; Auto 3 65.000,00; Voorraad Goederen 
3 62.500,00; Kas 3 1.250,00; Bank 3 13.750,00; Debiteuren 3 0,00; Eigen Vermogen 
3 564.250,00; Lening Bank 3 65.000,00; Lening Hoofdkantoor 3 15.000,00; Crediteuren 3 0,00.

b. Vul de rekeningen Te Vorderen BTW en Te Betalen BTW in op de balans hieronder. Het bedrag bij
beide is 3 0,00.

c. Is de balans in evenwicht? De balans is wel/niet in evenwicht.

Lees de tekst ‘Ten slotte’ op bladzijde 223 van je bronnenboek. Maak opdracht 19 tot en met 26.

Opdracht 19
Omcirkel het juiste antwoord. Een balans is:
A een overzicht van alle bezittingen van een bedrijf
B een overzicht van alle schulden van een bedrijf
C een overzicht van alle schulden en bezittingen van een bedrijf
D een overzicht van alle bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment

Opdracht 20
Omcirkel het juiste antwoord. Op de debetkant van de balans staan:
A alle bezittingen
B alle schulden
C alle bezittingen min de schulden
D alle schulden min de bezittingen
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Opdracht 21
Omcirkel het juiste antwoord. Op de creditkant van de balans staan:
A alle bezittingen
B alle schulden
C alle bezittingen min de schulden
D alle schulden min de bezittingen

Opdracht 22
De boekhouder van Top Center geeft aan zijn assistent-boekhouder de volgende gegevens
waarmee hij een balans per 1 december moet maken. 

Gebouw 3 150.000,00; Inventaris 3 1.500,00; Voorraad Goederen 3 5.000,00; Debiteuren 
3 500,00; Te Vorderen BTW 3 2.000,00; Eigen Vermogen 3 ; Lening Bank
3 100.000,00; Crediteuren 3 1.500,00; Te Betalen BTW 3 500,00.

De assistent ziet dat er achter Eigen Vermogen geen bedrag is ingevuld. Geen probleem, denkt de
assistent. Het Eigen Vermogen kan ik zelf wel uit rekenen.

a. Vul de balans in met behulp van de gegevens die je hebt. Vul achter Eigen Vermogen nog geen
bedrag in. Tel de debetkolom en creditkolom nog niet op.

b. Je gaat nu de debetkolom en creditkolom optellen:
Het totale bedrag van de debetkolom is: 3
Het totale bedrag van de creditkolom is: 3

c. Is de balans in evenwicht? De balans is nu wel/niet in evenwicht.
d. Het verschil tussen de debetkolom en de creditkolom is: 3
e. Het verschil dat je gevonden hebt bij opdracht d. vul je in achter Eigen Vermogen. 
f. Als je dit gedaan hebt tel je beide kolommen op. De balans is nu wel/niet in evenwicht.

12
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Opdracht 23
Maak met behulp van de gegevens hieronder een balans per 1 november. Je moet het Eigen
Vermogen zelf uitrekenen.
Gebouw 3 230.000,00; Auto 3 20.000,00; Debiteuren 3 9.500,00; Voorraad Goederen 
3 55.800,00; Bank 3 25.650,00; Kas 3 1.160,00; Lening Bank 3 241.300,00; Crediteuren 3 6.750,00

Opdracht 24
Op 1 juli krijg je als boekhouder de volgende gegevens.
Bereken zelf het Eigen Vermogen. Zet het Eigen Vermogen altijd op de eerste regel.

Gebouw 3 125.000,00; Eigen Vermogen 3 ; Inventaris
3 30.000,00; Voorraad Goederen 3 20.000,00; Auto 3 15.000,00; Lening Bank 3 35.000,00; 
Kas 3 500,00; Bank 3 14.500,00; Debiteuren 3 2.500,00; Crediteuren 3 1.600,00; 
Te Vorderen BTW 3 4.500,00; Te Betalen BTW 3 2.700,00. 

Maak de balans per 1 juli.
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Opdracht 25
Maak met behulp van de volgende gegevens een balans per 1 augustus. 
Inventaris 3 3.000,00; Lening Bank 3 200.000,00; Bank 3 1.000,00; Te Betalen BTW 3 5.000,00;
Voorraad Goederen 3 8.000,00; Crediteuren 3 4.000,00; Bestelauto 3 45.000,00; Debiteuren 
3 6.000,00; Te Vorderen BTW 3 3.000,00; Kas 3 1.000,00; Gebouw 3 200.000,00; 
Eigen Vermogen 3

Opdracht 26
Start je cd-rom.
Ga naar ‘Thema de afdeling Boekhouding’.
Ga naar ‘De balans’.
Maak oefening 1 en 2.

Maak tot slot opdracht 27.
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Opdracht 27
Je gaat nu de taak in het kort maken. Vul de ontbrekende woorden in.

Taak in het kort
Wat is een balans?

Op een balans staan:
rechts. Dit is de kant
links. Dit is de kant.

De balans is altijd . Het totaal van
is dan gelijk aan het totaal van

Eigen vermogen is:

Je berekent het eigen vermogen als volgt:

Alle – alle aan anderen dan de
eigenaar of eigenaren.

Een rekeningnummer is:

Een getal dat bij een (grootboek) hoort.

Ik ken de volgende rekeningen:

(waarin je werkt)
(is de inrichting van het gebouw)

(artikelen die je verkoopt)
(geld dat je van de bank leent)

(BTW die je aan de Belastingdienst moet betalen)
(BTW die de Belastingdienst aan jou moet terugbetalen)

(bedrijven of mensen die nog geld aan jou moeten betalen)
(bedrijven of mensen aan wie jij nog geld moet betalen)

Je hebt nu Taak 1 ‘De balans’ afgerond. Werk nu je dossier bij. Ga daarna verder met de volgende
taak.
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