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InBusiness Financieel

Dit boek is onderdeel van InBusiness, een modulaire methode voor mbo economie. 
Een breed aanbod van modules dekt alle onderwerpen voor de commerciële en 
� nanciële opleidingen. In de serie InBusiness Financieel worden modules aangeboden 
voor dekking van het kwali� catiedossier Financieel administratieve beroepen.

Kennis bedrijfsadministratie biedt voor de bedrijfsadministrateur en de junior 
assistent-accountant in tien modules de leerstof over memoriaalboekingen 
(permanence, duurzame productiemiddelen, voorzieningen en correctieboekingen). 
Verder is er aandacht voor overlopende posten en de jaarrekening.

Bewezen didactiek
De methode InBusiness is ontwikkeld door ervaren auteurs, die in de modules een 
duidelijke verbinding leggen tussen theorie en praktijk. De didactische opbouw van 
elke module is gebaseerd op het bewezen e� ectieve zes-leerfasen model: 
1 Introductie
2 Theorie
3 Verwerking
4 Toepassing
5 Evaluatie/zelftoets
6 Toetsing

De methode is compleet en van hoge kwaliteit. InBusiness is samen met docenten 
ontwikkeld, inhoudelijk sterk, prettig leesbaar, visueel aantrekkelijk en voldoet aan de 
eisen van de kwali� catiedossiers en aan de exameneisen. 

Digitaal, boeken of blended
InBusiness Financieel is leverbaar op papier, volledig digitaal en als combinatie van beide 
(blended). De theorieboeken geven een heldere uitleg over de verschillende onderwerpen. 
Bij het theorieboek wordt een basislicentie geleverd, met extra theorie en opdrachten 
aangeboden in de interactieve digitale leeromgeving eDition. De werkboeken bevatten 
oriëntatievragen, kennisvragen, routineopgaven, praktijktaken en een integrale casus.

Als docent kun je bovendien een keuze maken uit het totale aanbod modules van 
InBusiness en die samenstellen tot een boek OpMaat.

Digitaal is de methode beschikbaar voor scholen als Totaallicentie (volledig digitaal) 
of als Verwerkingslicentie (opdrachten digitaal, theorie op papier) in de interactieve 
leeromgeving eDition.

InBusiness bevat modules die geschikt zijn voor de kwali� caties:
- Financieel administratief medewerker (crebo: 25139)
- Bedrijfsadministrateur (crebo: 25138)
- Junior assistent-accountant (crebo: 25140)
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