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Diplomalijn(en) Loonadministratie
Personeel & Organisatie

Diploma('s) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
Examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4
Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4)
Versie 3-1
Geldig vanaf 01-09-16
Vastgesteld op 09-03-15
Vastgesteld door MT Nederlandse Associatie voor Examinering
Bijzonderheden Met het certificaat Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 

is in combinatie met het certificaat Loonheffingen niveau 4 en het 
certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 het diploma 
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) te behalen. Deze laatste 
twee examens moeten binnen een termijn van vier jaar zijn behaald.

EXAMENPROGRAMMA
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*) = Zie toelichting
K = Kennisvragen  B = Begripsvragen  T = Toepassingsvragen  A = Analysevragen
1 K B T A

1.1 De kandidaat kan een toelichting geven op de afdelingen personeels- en 
salarisadministratie en financiële administratie.*)

x

1.2 De kandidaat kan functieomschrijvingen opstellen en evalueren op basis 
van gegeven kerntaken.

x

1.3 De kandidaat kan aan de hand van een strategische doelstelling voor het 
personeelsbeleid tactische en operationele doelstellingen formuleren.

x

1.4 De kandidaat kan een toelichting geven op het vakgebied HRM.*) x
1.5 De kandidaat kan belangrijke ontwikkelingen op personeelsgebied 

benoemen.*)
x

2 K B T A
2.1 De kandidaat kan een toelichting geven bij de belangrijkste kenmerken 

en onderdelen van een organisatie.*)
x

2.2 De kandidaat kan de verschillende organisatiestructuren beschrijven en 
bijbehorend organigram toelichten.*)

x

2.3 De kandidaat kan de taken en verantwoordelijkheden van de 
loonadministratie en personeelsafdeling toelichten.*)

x

2.4 De kandidaat kan kennis van administratieve organisatie en 
automatisering toepassen in een concrete situatie.*)

x

2.5 De kandidaat kan de belangrijkste theorieën en begrippen met 
betrekking tot de administratie beschrijven.*)

x

2.6 De kandidaat kan de taken en verantwoordelijkheden van de 
administratieve organisatie toelichten.*)

x

2.7 De kandidaat kan ten behoeve van de financiële administratie een 
journaalpost vanuit de loonadministratie opstellen en aanleveren.

x

2.8 De kandidaat kan de rol van automatisering in de administratie 
uitleggen.*)

x

2.9 De kandidaat kan belangrijke begrippen op het gebied van marketing 
omschrijven.*)

x

3 K B T A
3.1 De kandidaat kan belangrijke begrippen op het gebied van 

communicatie uitleggen.*)
x

3.2 De kandidaat kan een toelichting geven op verschillende 
gespreksvormen.*)

x

3.3 De kandidaat kan technieken voor het voeren van een gesprek 
toelichten.

x

3.4 De kandidaat kan de technieken voor het voeren van een 
telefoongesprek toelichten.

x

3.5 De kandidaat kan de technieken voor het versturen van brieven en           
e-mails toelichten.

x

3.6 De kandidaat kan de richtlijnen voor conflicthantering uitleggen.*) x

Personeel

Eind- en toetstermen

Organisatie

Communicatie
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Toelichting op toetstermen
Toetsterm Toelichting
1.1 • functies en functie-inhoud

• hoofdactiviteiten
• soorten activiteiten (uitvoerende, controleren etc.)
• rol personeelsbeleid-management binnen organisatiebeleid
• kenmerk lijn- en stafmedewerker en verantwoordelijkheden, rollen en taakverdeling
• samenwerking tussen personeelsadministratie, salarisadministratie en financiële administratie
• plaats, belang en recente ontwikkelingen van personeelsmanagement
• kenmerken van personeelsmanagement op verschillende beleidsniveaus
• relatie tussen strategie van een organisatie en de organisatiecultuur
• personeelsbeheer, personeelsinformatie, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 

1.4 • de betekenis van HRM
• de uitgangspunten van HRM
• de elementen van aandacht voor HRM
• de verschillen tussen hard HRM en soft HRM
• het doel van HRM 
• de vier perspectieven van HRM (volgens Becker)
• de invloed op het HRM-beleid van interne en externe factoren 
• subjectieve en een objectieve beleving van arbeid en arbeidsomstandigheden en de manier 
waarop deze beleving gemeten kan worden (via een mto (medewerkers-
tevredenheidsonderzoek) of een welzijnsonderzoek (RI&E = risico-inventarisatie en -evaluatie)

1.5 • Paternalisme, circa 1865
• Scientific management, circa 1910
• Human relations, circa 1945
• Revisionisme, circa 1950
• Institutionalisme, circa 1970
• Contigentiefase, circa 1980
• HRM, circa 1990
• Recente ontwikkelingen op personeelsgebied bv competentiemanagement en het nieuwe 
werken en human resource accounting

2.1 • arbeidsorganisatie met de bijbehorende kenmerken
• profit- en non profit-organisaties
• de verschillen tussen een organisatie, bedrijf, onderneming en instelling
• ondernemingen in de vorm van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon
• de 3 productie-factoren: kapitaal, arbeid en natuur
• de 6 kostensoorten
• relatievormen in een organisatie (lijnrelatie, functionele relatie, stafrelatie)

2.2 • lijnorganisatie
• functionele organisatie
• lijn-staforganisatie
• matrixorganisatie
• projectorganisatie
• divisieorganisatie

2.3 • arbeidsverdeling: verticale en horizontale
• motieven voor het verdelen van arbeid: efficiëncy, toezicht, sociale en maatschappelijke 
motieven
• werkstructurering: werkintrinsieke en werkextrinsieke factoren
• interne differentiatie: F-indeling
• interne specialisatie: P-, M- of G-indeling



Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 Pagina 4

2.4 • functie en taken van de afdeling loonadministratie
• eisen die gesteld worden aan de afdeling loonadministratie
• gegevens die de afdeling loonadministratie nodig heeft voor de uitvoering van de 
werkzaamheden
• controles die voor de loonbetaling moeten worden uitgevoerd:
    • shoptime 
    • jobtime
    • geoorloofde afwezigheid 
• taken van de  personeelsadministratie:
    • registratie van in dienst zijnde werknemers
    • toezicht op de vakantieregeling
    • verstrekken van inlichtingen aan werknemers
    • doorgeven van ziektegevallen
• handhaven van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen
• bepalen van de personeelsbehoefte, onder meer om ontslagen op korte termijn te vermijden
• de voordelen van een afzonderlijke afdeling loonadministratie:
   • bescherming privacy: loonadministratie geen toegang tot verslagen van                                                     
beoordelingsgesprekken
   • kennis: loonadministratie en personeelsadministratie vereisen verschillende specifieke kennis
• functiescheiding: het is niet gewenst dat dezelfde functionaris:
    • een arbeidsovereenkomst afsluit
    • het loon vaststelt
    • het loon berekent
    • de bank opdracht geeft tot betaling

2.5 • doel en grondslagen
• balans
• verlies- en winstrekening
• jaarrekening met toelichting en directieverslag
• kasstroomoverzicht
• accountantscontrole
• wettelijke verplichtingen, waaronder publicatieplicht
• kostenplaatsen
• budgettering
• journaalposten

2.6 • de administratie als product en als proces
• het verschil tussen de taken van de financiële administratie en bedrijfsadministratie 
(boekhouding)
• uitgangspunten voor een goede samenwerking tussen de salarisadministratie en de financiële 
administratie

2.8 • diverse soorten kantoor- en salarissoftware
• ERP (enterprise resource planning) 
• het doel van geautomatiseerde systemen en de voor- en nadelen ervan 
• verschil tussen het werken met eigen hardware en software en het gebruikmaken van 
applicaties in the cloud en de verantwoordelijkheid voor de beveiligingsprocedures
• manieren voor het beveiligen van de eigen kantooromgeving op de volgende onderdelen:
    • softwaremaatregelen
    • hardwaremaatregelen
    • fysieke maatregelen
    • gebruikersmaatregelen

2.9 • marktonderzoek en marketingonderzoek
• marketingplan
• marketingmix
• brandmanagement: merkmanagement
• marketingmodel
• CRM
• direct marketing: diverse kanalen
• reclame
• push-strategie en pull-strategie
• meten van prestaties: return on investment
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3.1 • gegevens / data
• informatie
• bericht
• communicatie
• monoloog / toespraak
• gesprek / conversatie
• medium:
    • zintuiglijk kanaal
    • mechanisch kanaal
    • elektronisch kanaal
• de aspecten van een boodschap:
    • zakelijk aspect
    • expressief aspect
    • relationeel aspect
    • appellerend aspect
• massacommunicatie / openbare communicatie
• metacommunicatie
• miscommunicatie
• spiegelen

3.2 • gesprek onder vier ogen
• slechtnieuwsgesprek
• sollicitatiegesprek
• functioneringsgesprek
• beoordelingsgesprek
• vraaggesprek / interview
• dialoog
• tweetalig gesprek / non-convergent discourse
• adviesgesprek
• diagnose / receptgesprek
• oppervlakkig gesprek
• diepgaand gesprek
• debat
• (valkuilen bij) discussie

3.6 • oorzaken van een conflict
• vijf stappen voor het oplossen van een conflict:
    • neem de verantwoordelijkheid voor het conflict
    • stel vast wat het eigenlijke probleem is, benoem het en bespreek het met de partijen
    • stel vragen en luister
    • bepaal doelstellingen en stel een actieplan op
    • evalueer
• stijlen voor conflicthantering volgens het Thomas-Kilmann model:
    • vermijden, ontlopen
    • toegeven
    • exploreren / samenwerken
    • doordrukken / forceren
    • compromis sluiten
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Eindterm Toetsterm(en) %age 
pnt min

%age 
pnt 
max

Vraagsoort **) K B T A

toetsterm 1.1 6 7 gesloten vragen x
toetsterm 1.2 6 7 open vragen x
toetsterm 1.3 6 7 open vragen x
toetsterm 1.4 6 7 open vragen x
toetsterm 1.5 3 4 gesloten vragen x
toetsterm 2.1 3 4 gesloten vragen x
toetsterm 2.2 3 4 gesloten vragen x
toetsterm 2.3 6 7 gesloten vragen x
toetsterm 2.4 6 7 open vragen x
toetsterm 2.5 6 7 gesloten vragen x
toetsterm 2.6 3 4 open vragen x
toetsterm 2.7 13 14 open vragen x
toetsterm 2.8 3 4 open vragen x
toetsterm 2.9 6 7 gesloten vragen x
toetsterm 3.1 3 4 gesloten vragen x
toetsterm 3.2 3 4 gesloten vragen x
toetsterm 3.3, 3.4 en 3.5 3 4 open vragen x
toetsterm 3.6 3 4 open vragen x

Verdeling beheersingsniveaus in percentage van het aantal punten: K B T A
17 55 28

De verdeling in punten en beheersingsniveau kan 5% afwijken van de opgegeven waarden.

*) Iemand met 59,99% van het totaal aantal te behalen punten is niet geslaagd.

**)

Een voorbeeld van door de Associatie gebruikte vraagsoorten is te vinden via onderstaande link:
http://www.toetscentra.nl/demoexamens.php?orgid=associatie

01-09-16
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Diploma('s)
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TOETSMATRIJS
Loonadministratie

  Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4
3-1

Een open vraag is een vraag waarbij een kandidaat zelf een antwoord moet formuleren. Bij een 
gesloten vraag maakt een kandidaat een keuze uit gegeven opties.

Totaal aantal vragen

online examen
2 uur (120 minuten)

woordenboek
rekenmachine

25 vragen

Toetsvorm
Toetsduur

Toegestane hulpmiddelen
Geslaagd bij 60% van het totaal aantal te behalen punten *)

http://www.toetscentra.nl/demoexamens.php?orgid=associatie
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