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een opleiding van Rendement?

Voor elke organisatie is het kennisniveau van zijn medewerkers van groot belang. 

Datzelfde geldt voor iedereen die carrière wil maken: kennis is macht! Het ken-

nisniveau op peil brengen en houden is iets waar Rendement goed in is.  

 Al tientallen jaren voorziet Rendement u van actuele informatie door middel 

van vakbladen, online nieuws, maar ook door het organiseren van congressen en het 

aanbieden van een groot aantal opleidingen, die naadloos aansluiten op uw dagelijkse 

praktijk.   

 De opleidingen Salarisadministratie in deze studiegids tonen aan hoe breed het 

aanbod van Rendement is: van een opstapcursus voor mensen die zijdelings met de 

salarisverwerking te maken hebben tot de prestigieuze opleiding Compensation & 

Benefits Consultant (CBC®). 

Waarom



Voor mensen die zijdelings met de salarisverwerking 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 Opstap-
cursus 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.

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

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

verwerking

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

Om te beginnen... 3

Opstartcursus 
salarisadministratie
Maak kennis met de werkzaamheden 
van de salarisadministrateur

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/osa
http://www.rendementco.nl/osa


De werkzaamheden op de salaris- en de personeelsafde-
ling lopen steeds meer in elkaar over. Denk maar aan de 
gevolgen van de aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden 
op de loonstrook, maar ook op het gebied van pensioe-
nen is een goede samenwerking noodzakelijk. Tijdens 
de training Aansluiting tussen HR en salarisadministratie 
worden de raakvlakken tussen beide vakgebieden bespro-
ken en krijgt u tips voor een optimale samenwerking.

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

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

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register Salaris-
administratie (RSa) en het Register Payroll Professional 
(RPP) van het Nirpa

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/ahs

Prijzen
Prijs € 645
Prijs voor Rendement-abonnees € 545
Prijs voor Premium-abonnees € 515

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 4

Aansluiting 
tussen HR en 
salarisadministratie
Afstemming tussen de 
personeels- en salarisadministratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/ahs
http://www.rendementco.nl/ahs


Voor u als salarisadministrateur heeft Excel veel te 
bieden. Zo kunt u gegevens uit het salarissysteem een-
voudig in Excel bewerken en analyseren. Daarnaast kunt 
u de resultaten in overzichtelijke rapporten presenteren 
aan uw collega’s. Tijdens de training Excel voor salarisad-
ministrateurs leert u door middel van oefeningen uit de 
praktijk hoe u optimaal gebruik kunt maken van Exel bij 
uw werk.

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Medewerkers salarisadministratie
• Administratief medewerkers

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register Salaris-
administratie (RSa) en het Register Payroll Professional 
(RPP) van het Nirpa

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/excsal

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

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 5

Excel voor 
salarisadministrateurs
Maak in korte tijd betere
rapportages

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/excsal
http://www.rendementco.nl/excsal


Sinds 2010 is er vrij verkeer van personen binnen de EU, 
maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn. 
Door de vele regels is er veel onduidelijkheid en verande-
ringen in de wet- en regelgeving volgen elkaar snel op. 
Wie is verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelas-
ting en sociale premies? En hoe gaat uw organisatie om 
met socialezekerheidsuitkeringen en pensioenen die in 
een ander land zijn belast? Tijdens deze training wordt u 
op de hoogte gebracht van alle regels.

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel medewerkers

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register Salarisadminis-
tratie (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het Nirpa 

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/gow

Prijzen
Prijs € 645
Prijs voor Rendement-abonnees € 545
Prijs voor Premium-abonnees € 515

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 6

Grensoverschrijdend
werken
Alle regels rondom werken 
over de grens

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/gow
http://www.rendementco.nl/gow


Als salarisadministrateur krijgt u regelmatig vragen van 
uw collega’s over de inkomstenbelasting. Het is daarom 
belangrijk dat u de juiste kennis in huis heeft als het 
gaat om aanslagen, belastbaar inkomen, aftrekposten 
en vorderingen. Tijdens de training Inkomstenbelasting 
voor de salarisadministrateur zetten wij alle regels 
voor u op een rij en door middel van praktijkgerichte 
opdrachten kunt u de kennis gelijk in uw organisatie 
toepassen. 

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Financieel administrateurs
• Personeelsmedewerkers

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 
het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/ibs

Prijzen
Prijs € 645
Prijs voor Rendement-abonnees € 545
Prijs voor Premium-abonnees € 515

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 7

Inkomstenbelasting 
voor de 
salarisadministrateur
Vergroot uw kennis over de 
inkomstenbelasting!

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/ibs
http://www.rendementco.nl/ibs


Steeds meer mensen hebben financiële problemen. Door 
hoge schulden kan er beslag worden gelegd op het loon 
van een werknemer. De werkgever moet dan een groot 
deel van het loon overmaken naar de gerechtsdeurwaar-
der of invorderingsambtenaar. De werknemer houdt 
recht op een deel voor de eerste levensbehoeften. Het 
berekenen van de beslagvrije voet gaat regelmatig mis, 
waardoor een werknemer met nog minder geld moet 
rondkomen. In één dag leert u aan de hand van prakti-
sche casussen alles over het loonbeslag.

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Salarisadministrateurs
• Financieel administrateurs
• Personeelsmedewerkers

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 
het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/lbs

Prijzen
Prijs € 645
Prijs voor Rendement-abonnees € 545
Prijs voor Premium-abonnees € 515

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 8

Loonbeslag
Voorkom nog grotere geldzorgen van 
uw werknemers!

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/lbs
http://www.rendementco.nl/lbs


Als ervaren salarisadministrateur weet u dat de wetge-
ving in uw vakgebied nooit stil staat. Het is dus van groot 
belang dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigin-
gen. Tijdens de Updatecursus Salarisadministratie wordt 
u volledig bijgepraat over alle ontwikkelingen op het 
gebied van de arbeidsvoorwaarden, zoals de werkkosten-
regeling, de 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

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 
het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

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

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

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 9

Updatecursus
Salarisadministratie
In één dag uw kennis van 
de salarisadministratie opgefrist

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/usa
http://www.rendementco.nl/usa


Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht, 
maar in de praktijk roept de WKR heel veel vragen op. 
Tijdens de training WKR in de praktijk hoort u onder 
meer wanneer er sprake is van een belaste of onbelaste 
vergoeding of verstrekking, voor wiens rekening de 
belasting komt (werknemer of werkgever), in hoeverre 
u een tariefvoordeel kunt behalen en in hoeverre de ge-
bruikelijkheidstoets aan de orde is. Ook wordt aandacht 
besteed aan de loonaangifte (incl. de concernregeling) 
onder de WKR.

Certificaat
Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor
• Hoofden salarisadministratie
• Salarisadministrateurs
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren 
• Hoofden personeelszaken
• Medewerkers personeelszaken
• Fiscaal adviseurs
• Ondernemers

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 
het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

Data
Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/wkr

Prijzen
Prijs € 645
Prijs voor Rendement-abonnees € 545
Prijs voor Premium-abonnees € 515

Eendaagse opleidingen Salarisadministratie 10

WKR in de praktijk
Vergoedingen en verstrekkingen op een 
juiste manier verwerken

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/wkr
http://www.rendementco.nl/wkr


Tijdens de opleiding Basiskennis Loonadministratie 
(BKL®) maakt u kennis met de basisbegrippen van de 
salarisadministratie. U leert diverse loonberekeningen 
maken en krijgt zicht op de verschillende eigenschap-
pen van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast komen de 
verplichtingen rondom de sociale verzekeringen aan 
de orde. De opleiding bestaat uit de volgende modules:
• Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3
• Loonheffingen niveau 3

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.rendementco.nl/bkl

Aantal bijeenkomsten
• Totaal  4 (8 dagdelen) 
• Per module 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

Meerdaagse opleidingen Salarisadministratie 11

Basiskennis
Loonadministratie 
(BKL®)
Praktische opleiding voor 
beginnende salarisadministrateurs 

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/bkl
http://www.rendementco.nl/bkl


Tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministra-
tie (PDL®) leert u hoe u verschillende en ingewikkelde 
loonberekeningen moet maken en hoe u deze moet 
controleren. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed 
aan arbeidsrecht, sociale verzekeringen en fiscale wet- 
en regelgeving. 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.rendementco.nl/pdl

Aantal bijeenkomsten
• Totaal  6 (12 dagdelen)
• Per module 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

Meerdaagse opleidingen Salarisadministratie 12

Praktijkdiploma
Loonadministratie 
(PDL®)
Verschillende en ingewikkelde 
loonberekeningen maken 

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/pdl
http://www.rendementco.nl/pdl


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

PE-punten
Deze opleiding geeft twee jaar vrijstelling voor het beha-
len van PE-punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) van het Nirpa

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

Aantal bijeenkomsten  
• Totaal 18 (36 dagdelen)
• Kijk voor aantal bijeenkomsten per module op  

www.rendementco.nl/vps

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

Prijzen per module
Module Loonheffing 5 en 
Module Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid 5 € 1.595
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.495
Prijs voor Premium-abonnees € 1.465

Module Personeel & Organisatie 5 € 1.195
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.095
Prijs voor Premium-abonnees € 1.065

Module Communicatie 5 € 895
Prijs voor Rendement-abonnees € 795
Prijs voor Premium-abonnees € 765

Meerdaagse opleidingen Salarisadministratie 13

Vakopleiding Payroll 
Services (VPS®)
Basiskennis en verdieping van 
sociale en fiscale wetgeving 

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/vps
http://www.rendementco.nl/vps


Deze opleiding richt zich op het adviseren van uw ma-
nagement als het gaat om arbeid, belonen en pensioenen. 
U wordt breed opgeleid in personeelsmanagement, orga-
nisatieleer, employee benefits en informatiemanagement. 
Om de kennis daadwerkelijk direct in de praktijk toe te 
passen, worden ook de presentatie- en adviesvaardighe-
den 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 apart 
beoordeeld, waarna het mondeling examen plaatsvindt.  

Bestemd voor
• Personeelsfunctionarissen
• Salarisadministrateurs
• Managementadviseurs

PE-punten
Deze opleiding geeft twee jaar vrijstelling voor het behalen 
van PE-punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa.

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

Aantal bijeenkomsten
• Totaal 10 (20 dagdelen)
• Kijk voor aantal bijeenkomsten per module op  

www.rendementco.nl/cbc

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

Prijzen per module
Module Stategische Arbeidsvoorwaarden  
& Belonen en  
Module Nemas® Advanced Management € 1.525
Prijs voor Rendement-abonnees € 1.425
Prijs voor Premium-abonnees € 1.395

Module Scriptie en Communicatieve en  
adviesvaardigheden € 1.095
Prijs voor Rendement-abonnees € 995
Prijs voor Premium-abonnees € 965

Meerdaagse opleidingen Salarisadministratie 14

Compensation 
& Benefits Consultant 
(CBC®)
Met deze opleiding ontwikkelt u 
zichzelf tot beloningsadviseur 

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/cbc
http://www.rendementco.nl/cbc


Alle opleidingen uit deze gids kunnen ook bij u op de zaak gegeven 

worden. Op maat gemaakt en meestal stukken voordeliger!

Interesse? Vraag een vrijblijvende offerte aan via 

incompany@rendement.nl of via (010) 224 80 05. 

Of kijk op www.rendementco.nl/incompany

Incompany 15

Een opleiding voor 
meerdere collega’s tegelijk: 
voordeliger én 
volledig op maat 
gemaakt!

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave
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Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere uitgebreide praktijkbijeenkomst(en), waarin 
de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op uw persoonlijke 
vragen. Alle bijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch). Bij meerdaagse opleidingen 
kunt u de gehele duur van de opleiding met uw vragen terecht bij de docent. 

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

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

Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op regelmatige klanttevredenheidsonder-
zoeken 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.


	Knop 7: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 
	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 32: 


