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Sla eens een specialist
notariële boekhouding
aan de haak
Om aan het tekort aan specialisten in notariële
boekhouding tegemoet te komen, heeft de Nationale
Kamer verschillende onderwijs- en opleidingsinstellingen
gevraagd om opleidingen notarieel boekhouden te
organiseren. Hogeschool Gent is de eerste die vanaf
volgend academiejaar een postgraduaat Notarieel
Boekhouden aanbiedt.

Nood aan notariële boekhouders
Thierry Van Sinay, voorzitter van de
Nationale Kamer: ‘De notariële boekhouding
is dé prioriteit van de Nationale Kamer. Wij
weten al langer dat er een tekort is aan
professionele notariële boekhouders. Daarom
zijn we op zoek gegaan naar onderwijs- en

opleidingsinstellingen die een opleiding
notarieel boekhouden willen aanbieden. Dat
gebeurt op verschillende niveaus. Enerzijds is
er een opleiding notarieel boekhouden voor
mensen met én zonder basiskennis
boekhouden. Anderzijds is er een postgraduaat notarieel boekhouden bedoeld voor
mensen met minstens een
bachelorsdiploma.
Wij mikken dus op twee
doelgroepen. Op notariële
medewerkers die de beginselen
van boekhouding onder de knie
willen krijgen en op boekhouders die zich willen bijscholen in
het notariaat. Met deze laatsten
trekken we mensen uit een
andere sector aan om het
notariaat te versterken.
Bovendien is werkzekerheid
gegarandeerd.’

Twee labels
‘Om de kwaliteit van deze
opleidingen te garanderen, legt
de Nationale Kamer een
minimumprogramma en een
minimumduur op. Voor de rest
organiseren de instellingen de
opleiding zoals ze wensen. Alle
afgestudeerden zullen kennis
hebben van de courante

boekhoudkundige programma’s en in staat
zijn om de boekhouding van een notariskantoor te voeren. Die uniformiteit is nodig omdat
de Nationale Kamer een label toekent aan de
opleidingen: een certificaat opleiding
notarieel boekhouden en een certificaat
postgraduaat.
Het is de bedoeling een lijst van alle
voormelde certificaathouders te publiceren
op het e-notariaat. Zo creëren we een pool
met onmiddellijk inzetbare specialisten in
notariële boekhouding, waarin de notaris als
het ware kan vissen’, lacht voorzitter Van
Sinay.

Postgraduaat Notarieel
boekhouden aan HoGent
HoGent is de eerste hogeschool die vanaf
volgend academiejaar, van 3 oktober 2016 tot
19 juni 2017, een postgraduaat notarieel
boekhouden aanbiedt. Carine Coppens,
coördinator van het postgraduaat, licht toe:
‘Toen de Nationale Kamer ons contacteerde,
zijn wij meteen op de kar gesprongen.
Wanneer er in het werkveld een reële nood is
aan een opleiding, dan gaan wij daar graag op
in. Onze opleiding is volledig afgestemd op de
vraag, en dus uiterst relevant.
Met deze opleiding richten wij ons op twee
doelgroepen. Enerzijds op notariële
medewerkers die al een bachelorsdiploma
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hebben en die zich willen bekwamen in de
dagdagelijkse praktijk van een notariële
boekhouding. Notariële medewerkers die
geen bachelorsdiploma hebben, maar die
twee jaar relevante ervaring kunnen
voorleggen, worden ook toegelaten.
Anderzijds is deze opleiding ook interessant
voor boekhouders die zich willen specialiseren in het notariaat.
Het postgraduaat loopt over 21 lesdagen en
wordt telkens op maandag gegeven in de
campus vlakbij het station in Gent. Het
postgraduaat is opgebouwd rond vijf
modules: basisboekhouden, boekhouden
voor de notarispraktijk, notariële rechtspraktijk, boekhoudpakket en btw voor de notaris.
Voorkennis van boekhouden is niet nodig,
maar iedereen die die voorkennis wel
uitdrukkelijk heeft verworven, krijgt een
vrijstelling voor de module basisboekhouden.
De modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd
worden. De studenten krijgen dan een
getuigschrift van navorming.
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Om het postgraduaat haalbaar te maken voor
mensen die werken, wordt het examen net na
elke module georganiseerd. Dat maakt de
opleiding minder zwaar.
Alle docenten zijn in hun dagelijkse job expert
in een tak van het notarieel boekhouden.
Studenten kunnen hen steeds vragen stellen
over zaken waarmee ze tijdens hun werk
geconfronteerd worden. Het is dus een zeer
praktijkgerichte opleiding.’

Meer weten?
Op de website vindt u het volledige
opleidingsprogramma: www.hogent.be/
notarieelboekhouden.
Op 3 september 2016 organiseert HOGent
een infomoment waar u terecht kunt met
al uw vragen.

