
EEN SALARISOPLEIDING 
VAN RENDEMENT: 
EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE 
STAP IN UW CARRIÈRE

Verder komen in de 
          salarisadministratie?

Abonnees op één
van de Rendement-edities
of Rendement.nl krijgen€ 100 kortingPremium-abonnees krijgen€ 130 korting

Bekijk alle Opleidingen Salarisadministratie - klik hier
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Door de vele ontwikkelingen is de salarisadministratie een dynamisch en fascinerend vak. Het is ook niet 

voor niets dat er altijd werk in te vinden is. Als salarisadministrateur is het uw taak om de salarissen en 

de daarbij behorende belastingen en afdrachten tijdig en correct af te handelen. Met de praktijkgerichte 

salarisopleidingen van Rendement voorkomt u vervelende gevolgen die fouten of vertragingen voor uw 

organisatie opleveren. Specialiseer uzelf in de loonadministratie en u bent verzekerd van een glansrijke 

carrière! 
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Eendaagse opleidingen

Opstapcursus 
Salarisadministratie

Voor mensen die zijdelings met de salarisadministratie te 
maken hebben, blijft het verwerken van de salarissen een 
lastig punt. De vele wetten en regels maken het er ook 
niet makkelijker op. Tijdens de eendaagse Opstapcursus 
Salarisadministratie leert u op een eenvoudige en praktische 
manier een loonstrook te lezen en een salarisberekening te 
maken. U krijgt gericht uitleg over de verschillende onderdelen 
van de loonstrook en natuurlijk de daarbij behorende sociale 
verzekeringen.  

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Iedereen die zijdelings te maken heeft met de 

salarisverwerking

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/osa

Aantal bijeenkomsten
1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 555
Prijs voor Rendement-abonnees € 455
Prijs voor Premium-abonnees € 425

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/osa
http://www.rendement.nl/osa
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Eendaagse opleidingen

Updatecursus 
Salarisadministratie

Als ervaren salarisadministrateur weet u dat de wetgeving 
in uw vakgebied nooit stil staat. Het is dus van groot belang 
dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. Alleen 
hiermee voorkomt u hoge boetes voor uw organisatie. 
Tijdens de Updatecursus Salarisadministratie wordt u volledig 
bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden, zoals de werkkostenregeling, loonstrook 
en administratieve verplichtingen. Daarnaast bent u voorbereid 
op controles van de fiscus en eventuele tegemoetkomingen.  

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs 
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/usa

Aantal bijeenkomsten
1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 595
Prijs voor Rendement-abonnees € 495
Prijs voor Premium-abonnees € 465

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/usa
http://www.rendement.nl/usa
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Meerdaagse opleidingen

Basiskennis 
Loonadministratie (BKL®)

Tijdens de opleiding BKL® maakt u kennis met de basisbegrippen 
van de salarisadministratie. U leert diverse loonberekeningen 
maken en krijgt zicht op de verschillende eigenschappen van 
arbeidsovereenkomsten. Daarnaast komen de verplichtingen van 
de sociale verzekeringen aan de orde. De opleiding bestaat uit de 
volgende modules:
• Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5
• Loonheffingen niveau 5
Na het behalen van het diploma BKL® hoeft u voor het diploma 
Medewerker Personeelszaken (MPZ®) alleen nog maar de module 
Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 te volgen.  

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma BKL®. De examens 
worden online door de Nederlandse Associatie voor Examinering 
afgenomen. 

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs 

• Medewerkers boekhoud-  
en administratiekantoren

• Assistent-accountants

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/bkl

Aantal bijeenkomsten
• Totaal  4 (8 dagdelen) 
• Arbeidsrecht & 
• Sociale Zekerheid niveau 3  2 (4 dagdelen)
• Loonheffingen niveau 3 2 (4 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 1.095
Prijs voor Rendement-abonnees € 995
Prijs voor Premium-abonnees € 965

Prijzen per module
Prijs per module € 695
Prijs per module voor Rendement-abonnees € 595
Prijs per module voor Premium-abonnees € 565

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/bkl
http://www.rendement.nl/bkl
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EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Meerdaagse opleidingen

Praktijkdiploma 
Loonadministratie (PDL®)

Tijdens de opleiding PDL® leert u zelfstandig een 
loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken, vragen 
hierover te beantwoorden en wetswijzigingen op de juiste 
manier toe te passen. Na afloop van deze opleiding beschikt 
u over de meest actuele kennis op het gebied van de wet- en 
regelgeving en weet u welk effect wetswijzigingen hebben op de 
loonadministratie. 
De opleiding bestaat uit de volgende modules:
• Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
• Loonheffingen niveau 4
• Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma PDL®. De examens 
worden online door de Nederlandse Associatie voor Examinering 
afgenomen. 

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs 

• Medewerkers boekhoud-  
en administratiekantoren

• Accountants

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/pdl

Aantal bijeenkomsten
• Totaal  6 (12 dagdelen)
• Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 2 (4 dagdelen)
• Loonheffingen niveau 4  2 (4 dagdelen)
• Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 2 (4 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 1.525
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.425
Prijs voor Premium-abonnees € 1.395

Prijzen per module 
Prijs per module € 695
Prijs per module voor Rendement-abonnees € 595
Prijs per module voor Premium-abonnees € 565

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/pdl
http://www.rendement.nl/pdl
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Meerdaagse opleidingen

Vakopleiding Payroll Services 
(VPS®)

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van salaris en 
arbeid? Dan is VPS® de perfecte opleiding om uw carrière te 
vervolgen. Met deze praktijkopleiding verdiept u zich in de 
loonbelasting, sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Daarnaast 
maakt u kennis met personeel, organisatie en communicatie. 
De opleiding bestaat uit de volgende modules:
• Arbeidsrecht & Sociale 

Zekerheid niveau 5 
• Communicatie niveau 5 

• Loonheffingen niveau 5 
• Personeel & Organisatie 

niveau 5 

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma VPS®. De examens 
worden online door de Nederlandse Associatie voor Examinering 
afgenomen.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Hoofden personeelszaken

• Hoofden financiële 
administratie

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/vps

Aantal bijeenkomsten  
• Totaal 18 (36 dagdelen)
• Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5  6 (12 dagdelen)
• Communicatie niveau 5 2 (4 dagdelen)
• Loonheffingen niveau 5 6 (12 dagdelen)
• Personeel & Organisatie niveau 5  4 (8 dagdelen)

Prijzen 
Prijs € 4.595
Prijs voor Rendement-abonnees € 4.495
Prijs voor Premium-abonnees € 4.465

Prijzen per module
Loonheffingen 5 of Arbeidsrecht & 
Sociale zekerheid niveau 5 € 1.595
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.495
Prijs voor Premium-abonnees € 1.465                 
Personeel & Organisatie niveau 5 € 1.195
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.095
Prijs voor Premium-abonnees € 1.065                                          
Communicatie niveau 5 € 895
Prijs voor Rendement-abonnees € 795
Prijs voor Premium-abonnees € 765                                

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/vps
http://www.rendement.nl/vps
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Meerdaagse opleidingen

Compensation & Benefits 
Consultant (CBC®)

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Voor deskundigen op het gebied van beloningsvraagstukken is de 
opleiding CBC® een must. Deze opleiding richt zich op het advi-
seren van uw management als het gaat om arbeid, beloning en 
pensioenen. U wordt breed opgeleid in personeelsmanagement, 
organisatieleer, employee benefits en informatiemanagement. 
Om de kennis daadwerkelijk direct in de praktijk toe te passen, 
worden ook de presentatie- en adviesvaardigheden getraind en 
leert u een adviesrapport op te stellen. 
De opleiding bestaat uit de volgende modules:
• Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen
• Nemas® Advanced Management
• Scriptie en Communicatieve en adviesvaardigheden

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende examen CBC®. Twee 
examens worden online door de Nederlandse Associatie 
voor Examinering afgenomen. De scriptie wordt in juni 2017 
beoordeeld en hierna vindt het mondeling examen plaats.  

Bestemd voor
• Personeelsfunctionarissen
• Salarisadministrateurs
• Managementadviseurs

• Iedereen met een juridische 
achtergrond

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendement.nl/cbc

Aantal bijeenkomsten
• Totaal 10 (20 dagdelen)
• Nemas® Advanced Management 4 (8 dagdelen)
• Scriptie en Communicatieve- en  

adviesvaardigheden 2 (4 dagdelen)
• Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen 4 (8 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 3.555
Prijs voor Rendement-abonnees € 3.455
Prijs voor Premium-abonnees € 3.425

Prijzen per module 
Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen of
Nemas® Advanced Management € 1.395 
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.295
Prijs voor Premium-abonnees  € 1.265
Scriptie en Communicatieve en adviesvaardigheden € 1.095
Prijs voor Rendement-abonnees € 995
Prijs voor Premium-abonnees € 965

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendement.nl/cbc
http://www.rendement.nl/cbc
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Incompany

Voordelig Incompany

Een incompany-training vindt plaats bij u op de zaak of op een andere locatie van 

uw keuze. U spaart dus reistijd en -kosten uit en het bevordert de teamspirit. Heeft 

u interesse in één van deze opleidingen exclusief bij u op kantoor? Dat is mogelijk! 

Kijk op www.rendement.nl/incompany en ontdek uw voordeel!

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave
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EEN SALARISOPLEIDING VAN RENDEMENT: 

EEN PRIMA BASIS VOOR DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE

Algemene informatie

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

Opzet opleidingen
De meerdaagse opleidingen worden on-
derwezen in meerdere uitgebreide praktijk-
bijeenkomsten (incl. lunch), waarin de stof 
aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt 
toegelicht en de docent ingaat op uw per-
soonlijke vragen. De praktijkbijeenkomsten 
zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
Tijdens de gehele duur van de opleiding kunt 
u met vragen en problemen terecht bij de 
docent. 

PE-punten
De opleidingen Salarisadministratie en Perso-
neel & Organiatie van Rendement zijn erkend 
door het Nirpa. Door het volgen van onze op-
leidingen behaalt u de benodigde PE-punten 
voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 
het Register Payroll Professionals (RPP). Kijk 
voor meer informatie op www.nirpa.nl. 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, 
parkeer- en reiskosten. Bij de prijzen 
zijn alle bijeenkomsten (incl. lunch), een 
opleidingsmap en de begeleiding door de 
docenten inbegrepen. De extra kosten voor 
examengelden (zie www.associatie.nl) en 
verplichte literatuur (boekenlijst) zijn niet in 
dit bedrag opgenomen. 

Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze 
erkenning is gebaseerd op regelmatige 
klanttevredenheidsonderzoeken door het 
onafhankelijke Cedeo. Cedeo verleent het 
predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 
80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden 
tot zeer tevreden’ is over de uitvoering, de 
docenten en de organisatie.

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05     fax: (010) 243 90 28    e-mail: opleidingen@rendement.nl
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