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Rendement biedt een compleet aanbod opleidingen voor financials. Van een eendaagse 
opstapcursus voor de beginnende boekhouder tot de opleiding Praktijkdiploma 
Boekhouden (PDB®) die opleidt tot het erkende diploma PDB®. 

Met een erkend diploma vergroot u uw meerwaarde
Bent u al jaren werkzaam op een financiële administratie, maar heeft u alles in de 
praktijk geleerd en geen diploma behaald? Of heeft u collega’s die zich verder willen 
bekwamen in het vakgebied? Dan zijn de meerdaagse opleidingen in deze studiegids bij 
uitstek geschikt voor u of uw collega’s. Alle meerdaagse opleidingen leiden op voor een 
erkend diploma. De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor 
Examinering.

De eendaagse trainingen: ook goed voor uw carrière
Deelnemers aan één van de eendaagse trainingen voor financials krijgen na afloop een 
certificaat van deelname toegestuurd. Bovendien wordt deelname aan een aantal van de 
trainingen beloond met PE-punten voor de registers van het NIRPA. Ook deze opleidingen 
dragen zeker bij aan een beter carrièreperspectief voor financials!

Speciaal 
ontwikkeld 

voor
financials



Heeft u zijdelings met de financiële administratie te 

maken of wilt u ooit nog eens op een financiële afdeling 

werken, maar heeft u geen financiële opleiding? Dan is 

de Opstapcursus Financiële Administratie iets voor u. In 

één dag maakt u namelijk kennis met de belangrijkste 

werkzaamheden van de afdeling financiële administratie. 

Tijdens de cursusdag worden diverse boekhoudkundige 

begrippen behandeld, zoals de balans, de verlies- en 

winstrekening, balansposten, journaalposten en groot-

boekrekeningen. 

BESTEMD VOOR

•  Iedereen zonder financiële achtergrond

•  Iedereen die kennis wil maken met de boekhouding

 van een onderneming

•  Iedereen die Basiskennis Boekhouden (BKB®) of

 Basiskennis Calculatie (BKC®) wil volgen

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

PE-PUNTEN

83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 

het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN

Prijs € 555

Voor Rendement-abonnees € 455

Voor Premium-abonnees € 425

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/ofa

Om te beginnen... 3

OPSTAPCURSUS 
FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE

Kennismaken met de 
werkzaamheden van de financiële 
administratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/ofa
http://www.rendementco.nl/ofa


Wilt u de boekhouding voeren van een kleine organisa-

tie? Of begint u voor uzelf en wilt u uw eigen boekhou-

ding doen in plaats van uitbesteden? Met de opleiding 

Basiskennis Boekhouden (BKB®) verkrijgt u de beno-

digde kennis op financieel gebied. Na afloop van deze 

opleiding kunt u zelf uw eigen vermogen berekenen en 

journaalposten maken. Ook weet u wat een kolommen-

balans of een voorraadboek is. U kunt een grootboek-

rekening openen, bijwerken en afsluiten en u weet hoe 

een verkoopfactuur eruit ziet. 

BESTEMD VOOR

•  Administratief medewerkers

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Assistent-accountants

•  Salarisadministrateurs

•  Zelfstandig ondernemers

DIPLOMA

De opleiding leidt op voor het erkende diploma BKB®. 

De examens worden online door de Nederlandse Asso-

catie voor Examinering afgenomen.

PRIJZEN

Prijs € 1.095

Voor Rendement-abonnees € 995

Voor Premium-abonnees € 965

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/bkb

Na het behalen van het BKB®-diploma hoeft u voor het 

diploma Financieel Assistent alleen nog het diploma 

Basiskennis Boekhouden (BKC®) te behalen.

Meerdaagse opleidingen 4

BASISKENNIS
BOEKHOUDEN (BKB®)

De basisbeginselen voor het 
voeren van een administratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/bkb
http://www.rendementco.nl/bkb


Werkt u graag met getallen en ambieert u de functie van 

financieel-economisch medewerker? Dan is de opleiding 

Basiskennis Calculatie (BKC®) de eerste stap om een 

nieuwe weg in te slaan. Na afloop van deze training 

weet u hoe de goederenhandel werkt, hoe u kostprijzen 

moet berekenen en hoe u alle financiële informatie 

grafisch kunt presenteren aan uw leidinggevende. 

BESTEMD VOOR

•  Administratief medewerkers

•  Financieel administrateurs

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Assistent-accountants

DIPLOMA

De opleiding leidt op voor het erkende diploma BKC®. 

De examens worden online door de Nederlandse Asso-

catie voor Examinering afgenomen.

PRIJZEN

Prijs € 995

Voor Rendement-abonnees € 895

Voor Premium-abonnees € 865

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/bkc

Na het behalen van het BKC®-diploma hoeft u voor het 

diploma Financieel Assistent alleen nog het diploma 

Basiskennis Boekhouden (BKB®) te behalen.
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BASISKENNIS
CALCULATIE (BKC®)

Kennismaken met 
kostprijsberekeningen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/bkc
http://www.rendementco.nl/bkc


Wilt u zich bekwamen in het financiële vakgebied, maar 

heeft u alleen belangstelling voor het boekhoudkundige 

deel? Dan is deze opleiding iets voor u. Na afloop bent 

u in staat om berekeningen te maken voor de financiële 

administratie van een handels- of dienstverlenende 

onderneming en kunt u overzichten samenstellen, 

zoals een grootboekrekening of een kolommenba-

lans. Ook kunt u berekeningen en boekingen maken 

met betrekking tot bijvoorbeeld kostenbudgettering, 

kostenplaatsmethode, activity based costing en leasing. 

U kent daarnaast de belangrijkste begrippen van een 

ERP-systeem en u kunt werken met de modules Finance 

en Controlling.  

BESTEMD VOOR

•  Iedereen zonder financiële kennis

•  Iedereen die al werkzaam is in de financiële 

  administratie en zich verder wil specialiseren in 

  bedrijfsadministratie

DIPLOMA

De opleiding leidt op voor de erkende diploma’s BKB® en 

de modules Bedrijfsadministratie niveau 4 en 5. 

De examens worden online door de Nederlandse Associ-

atie voor Examinering afgenomen.

PRIJZEN TOTALE OPLEIDING

Prijs € 2.595

Voor Rendement-abonnees € 2.495

Voor Premium-abonnees € 2.465

Prijzen per module,aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/ba

Meerdaagse opleidingen 6

BEDRIJFSADMINISTRATIE
(NIVEAU 3, 4 EN 5)

De fijne kneepjes van het 
boekhouden

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/ba
http://www.rendementco.nl/ba


Met de training Financieel Assistent heeft u een stevige 

basis om als assistent aan de slag te gaan bij een 

administratiekantoor of op een financiële afdeling van 

een organisatie. Ook als ondernemer in het midden- en 

kleinbedrijf heeft u na deze opleiding voldoende kennis 

om uw eigen administratie bij te houden. De opleiding 

bestaat uit de modules Basiskennis Calculatie (BKC®) en 

Basiskennis Boekhouden (BKB®).  

BESTEMD VOOR

•  Administratief medewerkers

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Assistent-accountants

• Salarisadministrateurs

• Zelfstandig ondernemers

DIPLOMA

De opleiding leidt op voor de erkende diploma’s 

BKC® en BKB®. De examens worden online door de 

Nederlandse Assocatie voor Examinering afgenomen.

PRIJZEN TOTALE OPLEIDING

Prijs € 1.695

Voor Rendement-abonnees € 1.595

Voor Premium-abonnees € 1.565

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/finass

U kunt de twee modules van deze opleiding (BKC® en 

BKB®) ook los volgen: zie hiervoor de pagina’s  4 en 5 

van deze studiegids.
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FINANCIEEL ASSISTENT

Een administratie voeren en 
kostprijzen berekenen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/finass
http://www.rendementco.nl/finass


Bent u werkzaam op een financiële administratie of wilt 

u zich in dat vakgebied bekwamen, dan is een erkend 

diploma geen overbodige luxe. Na afloop van deze oplei-

ding heeft u de juiste kennis om in kleine en middelgrote 

organisaties geheel zelfstandig de boekhouding te 

voeren. 

BESTEMD VOOR

• Administratief medewerkers

• Financieel administrateurs

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Assistent-accountants

DIPLOMA

De opleiding leidt op voor het erkende diploma PDB®. 

De examens worden online door de Nederlandse 

Associatie voor Examinering afgenomen. 

PRIJZEN TOTALE OPLEIDING

Prijs € 1.695

Voor Rendement-abonnees € 1.595

Voor Premium-abonnees € 1.565

MODULE BEDRIJFSADMINISTRATIE 4

Prijs € 795

Voor Rendement-abonnees € 695

Voor Premium-abonnees € 665

MODULE KOSTENCALCULATIE 4 

OF FINANCIERING 4

Prijs € 695

Voor Rendement-abonnees € 595

Voor Premium-abonnees € 565

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/pdb
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PRAKTIJKDIPLOMA 
BOEKHOUDEN (PDB®)

Veelgevraagde opleiding op de 
financiële administratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/pdb
http://www.rendementco.nl/pdb


Sinds 2013 moet u een BUA-berekening opnemen in 

de administratie als uw organisatie personeel in dienst 

heeft. Hieruit blijkt of er een BUA-correctie gemaakt 

moet worden. Voor kosten die zowel een zakelijk als een 

privékarakter hebben, is bepaald dat de BTW in eerste 

instantie aftrekbaar is maar dat in het laatste belasting-

tijdvak van het boekjaar een correctie moet worden aan-

gegeven. Of er een BTW-correctie plaats moet vinden, 

hangt onder andere af van de vraag of het privévoordeel 

van de werknemer of relatie groter dan € 227 exclusief 

BTW is. Tijdens de training BTW en BUA hoort u wanneer 

en hoe u moet corrigeren. 

BESTEMD VOOR

•  Hoofden en medewerkers financiële administratie 

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren 

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 

•  (Fiscaal) adviseurs 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 345

Voor Rendement-abonnees € 295

Voor Premium-abonnees € 280

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwbua

Eendaagse BTW-trainingen 9

BTW EN BUA

Besluit Uitsluiting Aftrek 
van voorbelasting 
en de BTW-gevolgen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwbua
http://www.rendementco.nl/btwbua


De omzetbelasting is de meest ingewikkelde 

belastingsoort in Nederland. Als uw organisatie veel 

zaken doet  over de grens, zijn er nog meer BTW-regels 

die u moet kennen. Het maakt bijvoorbeeld verschil of 

een buitenlandse transactie plaatsvindt met EU-landen 

of met landen die niet bij de EU zijn aangesloten. Ook is 

er een verschil tussen het leveren of kopen van goederen 

of het verrichten van diensten. Kortom, zorg dat u de 

regels kent en voorkom daarmee fouten in de BTW-

aangifte. 

BESTEMD VOOR

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

68 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwbtl

Eendaagse BTW-trainingen 10

BTW EN BUITENLAND

Specifieke regels in de 
omzetbelasting bij zakendoen 
over de grens

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwbtl
http://www.rendementco.nl/btwbtl


De administratie speelt een belangrijke rol in de 

omzetbelasting. Voor de BTW is het belangrijk dat alle 

facturen gecheckt worden voordat ze betaald worden 

én dat de juiste BTW-codes worden toegepast. Dit is 

de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de 

administratie. Als de administratie helemaal op orde is, is 

de kans op fouten in de BTW-aangifte een stuk kleiner. 

U voorkomt daarmee hoge boetes en naheffingen. 

Vermijd dus alle BTW-valkuilen!  

BESTEMD VOOR

• Hoofden financiële administratie

• Medewerkers financiële administratie

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

• (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

68 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwadm
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BTW IN 
DE ADMINISTRATIE

De ingewikkelde omzetbelasting 
toepassen in uw administratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwadm
http://www.rendementco.nl/btwadm


Stichtingen en verenigingen kunnen door de 

Belastingdienst als ondernemer voor de BTW 

aangemerkt worden. In dat geval moet uw organisatie 

BTW afdragen. Maar de BTW-regelgeving voor non-

profitorganisaties is heel complex en er worden in de 

praktijk dan ook veel fouten gemaakt. Tijdens de training 

BTW in de non-profitsector wordt u wegwijs gemaakt 

in de complexe BTW-regelgeving voor stichtingen en 

verenigingen.   

BESTEMD VOOR

•  Bestuurders van stichtingen en verenigingen

•  Hoofden financiële administratie van 

 non-profitinstellingen

•  Medewerkers financiële administratie van 

 non-profitinstellingen

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

45 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 545

Voor Rendement-abonnees € 445

Voor Premium-abonnees € 415

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwnp

Eendaagse BTW-trainingen 12

BTW IN 
DE NON-PROFITSECTOR

Complexe BTW-regels voor 
stichtingen en verenigingen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwnp
http://www.rendementco.nl/btwnp


De omzetbelasting roept in de praktijk veel vragen op. 

De BTW staat immers bekend als de meest ingewikkelde 

belastingsoort in Nederland. Een fout is dus snel 

gemaakt. En niemand zit te wachten op hoge boetes en 

naheffingen van de Belastingdienst. Tijdens deze training 

wordt uw algehele kennis over de BTW-wetgeving 

naar een hoger niveau gebracht, zodat u fouten in de 

toekomst kunt voorkomen.  

BESTEMD VOOR

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

68 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btw
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BTW IN 
DE PRAKTIJK

Complexe BTW-regels voor 
stichtingen en verenigingen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btw
http://www.rendementco.nl/btw


Er worden grote veranderingen doorgevoerd in de zorg. 

Deze veranderingen leiden tot veel BTW-gerelateerde 

vragen. De BTW-regelgeving is heel complex en er 

wordt in de praktijk te snel vanuit gegaan dat een 

BTW-vrijstelling van toepassing is. Tijdens de training 

BTW in de zorg wordt u wegwijs gemaakt in de 

complexe BTW-regelgeving in de zorgbranche. Naast de 

hoofdlijnen komen ook verschillende uitzonderingen aan 

bod. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het 

behandelen van praktijkvoorbeelden.  

BESTEMD VOOR

•  Controllers in de zorgsector

•  Hoofden en medewerkens financiële administratie 

 in de zorgsector

•  Accountants in de zorgsector

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwzorg
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BTW IN DE ZORG

Complexe BTW-regelgeving voor 
zorginstellingen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwzorg
http://www.rendementco.nl/btwzorg


In april 2016 heeft de Europese Commissie het VAT 

action plan gelanceerd. Hierin staan BTW-wijzigingen 

die de EU-lidstaten moeten implementeren in hun BTW-

wetgeving en die veel invloed zullen hebben op de BTW-

administratie. Tijdens de training Verdiepingsdag BTW-

actualiteiten komen alle Nederlandse BTW-actualiteiten 

aan de orde. Denk hierbij ook aan praktische zaken 

zoals het beperken van risico’s en mogelijkheden voor 

ondernemers om BTW te besparen. Na deze training 

bent u in één dag weer helemaal op de hoogte. 

BESTEMD VOOR

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

•  Accountants

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/btwact
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VERDIEPINGSDAG 
BTW-ACTUALITEITEN

In één dag op de hoogte van alle 
wijzigingen in de BTW

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/btwact
http://www.rendementco.nl/btwact


Bent u (mede)verantwoordelijk voor het aanmaken 

van de journaalposten uit de salarisadministratie ten 

behoeve van de grootboekadministratie? Of bent u juist 

degene die de journaalpost van de salarisadministratie 

krijgt aangeleverd en in de grootboekadministratie moet 

verwerken? Heeft u te maken met personeelsbudgetten? 

Maakt u regelmatig loonkostenberekeningen? Dan 

is deze training uitermate geschikt voor u. Deze 

training gaat dieper in op de afstemming tussen de 

salarisadministratie en de grootboek-administratie. 

BESTEMD VOOR

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Hoofden salarisadministratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers salarisadministratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/afs

Verdiepingsdagen 16

AANSLUITING TUSSEN 
FINANCIËLE EN 
SALARISADMINISTRATIE

Afstemming tussen de grootboek- 
en de salarisadministratie

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/afs
http://www.rendementco.nl/afs


Hoewel de crisis grotendeels voorbij lijkt te zijn, blijft 

het belangrijk dat uw bedrijf zijn geld snel binnen krijgt. 

Als klanten slecht of niet betalen, kan dat immers de 

ondergang van úw onderneming betekenen. Het is dan 

ook zaak dat de afdeling debiteurenbeheer bovenop de 

openstaande vorderingen zit en ervoor zorgt dat deze zo 

snel mogelijk betaald worden. Hierbij 

moet u ook de nodige actuele wetgeving (onder andere 

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, Wet 

griffierechten, BTW-factuurvereisten) in acht nemen.

BESTEMD VOOR

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

72 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/deb

Verdiepingsdagen 17

ACTUALITEITEN
DEBITEURENBEHEER

Minder openstaande vorderingen 
met beter debiteurenbeheer

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/deb
http://www.rendementco.nl/deb


De fiscale ontwikkelingen rondom de auto van de zaak 

staan niet stil. Zo is de wetgeving rond het huidige 

bijtellingssysteem in 2017 aangepast. Maar ook de 

bestaande regels zijn talrijk en ingewikkeld. Er worden 

dan ook veel administratieve fouten gemaakt. Tijdens de 

training Auto van de zaak worden alle nieuwe regels en 

valkuilen behandeld. Zorg dat u volledig op de hoogte 

bent!

BESTEMD VOOR

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Salarisadministrateurs

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

68 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/auto
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AUTO VAN DE ZAAK

Autobrief II heeft grote gevolgen 
voor de auto van de zaak

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/auto
http://www.rendementco.nl/auto


Iedere BV krijgt vroeg of laat te maken met de 

problematiek rondom de bedrijfsopvolging. Hierbij wordt 

de BV geconfronteerd met een groot aantal vragen van 

juridische, fiscale en financiële aard. Bovendien kan 

een bedrijfsopvolging op veel manieren plaatsvinden. 

Denk daarbij ook aan de situatie dat de directeur-

grootaandeelhouder vóór de uiteindelijke overdracht 

overlijdt. In deze training krijgt u alle informatie over de 

actuele stand van zaken rondom alle aspecten die bij de 

bedrijfsoverdracht een rol spelen.

BESTEMD VOOR

•  Directeuren-grootaandeelhouders

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers accountantskantoren

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/bovdga
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BEDRIJFSOPVOLGING 
DGA

Alle aspecten bij de overdracht 
van een BV

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/bovdga
http://www.rendementco.nl/bovdga


In tegenstelling tot de werknemer in loondienst zijn 

er voor ondernemers geen regels vastgelegd met 

betrekking tot een pensioengerechtigde leeftijd. Tot 

het moment van overlijden kan men dan ook een 

onderneming drijven. Meestal zal een ondernemer zijn 

ondernemingsactiviteiten echter eerder beëindigen. In 

deze training wordt stilgestaan bij de fiscale gevolgen 

van bedrijfsbeëindiging en -opvolging.  

BESTEMD VOOR

•  IB-ondernemers

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers accountantskantoren

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/bovib
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BEDRIJFSOPVOLGING 
IB-ONDERNEMER

Alle aspecten bij overdracht van 
een IB-onderneming

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/bovib
http://www.rendementco.nl/bovib


Veel bedrijven zien met angst en beven een 

belastingcontrole door de fiscus tegemoet. Niet omdat 

zij met opzet de aangiften verkeerd invullen, maar 

omdat zij bang zijn dat er – door alle ingewikkelde 

fiscale regeltjes – per ongeluk fouten zijn gemaakt. En 

op een hoge naheffing of boete zit natuurlijk niemand te 

wachten. Deze training bereidt u optimaal voor op een 

belastingcontrole en de omgang met de controleur.  

BESTEMD VOOR

• Controllers

• Hoofden financiële administratie

• Medewerkers financiële administratie

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

• (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PE-PUNTEN

45 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 

en het Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/blc

Verdiepingsdagen 21

BELASTINGCONTROLE

Goede voorbereiding voorkomt 
hoge naheffingen en boetes

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/blc
http://www.rendementco.nl/blc


Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te 

maken krijgen. Er zijn allerlei manieren om op papier of 

digitaal met de administratie te rommelen. Het kan een 

werknemer zijn die dit doet, maar ook een leverancier 

of klant. Er kan gefraudeerd worden met belastingen, 

uitkeringen, BTW, jaarrekeningen, verzekeringen en 

diploma’s. Tijdens de training Fraudebestrijding hoort 

u hoe u fraude voorkomt. Ook krijgt u handvatten 

om fraude aan te pakken als er ondanks de 

voorzorgsmaatregelen toch fraude in uw organisatie 

plaatsvindt. 

BESTEMD VOOR

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  Bestuurders non-profitorganisaties

•  Hoofden P&O

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/fraude
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FRAUDEBESTRIJDING

Handvatten om fraude in uw 
bedrijf te voorkomen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/fraude
http://www.rendementco.nl/fraude


Heeft uw organisatie externe financiering nodig, dan 

is het van belang om te weten hoe kredietwaardig het 

bedrijf is en welke gegevens u allemaal moet hebben om 

een goede kredietaanvraag op te stellen. Tijdens deze 

training krijgt u inzicht in de kredietwaardigheid van 

uw bedrijf. Uw organisatie wordt bekeken door de ogen 

van de bank en de kredietinformatiebureaus. U weet na 

afloop van de training dus precies hoe u een succesvolle 

kredietaanvraag opstelt.

BESTEMD VOOR

• Controllers

• Assistent controllers

• Hoofden financiële administratie

• Medewerkers financiële administratie

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

• Creditmanagers

• Consultants

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/krediet
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KREDIET AANVRAGEN

Goede kredietaanvraag opstellen 
om externe financiering te krijgen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/krediet
http://www.rendementco.nl/krediet


Iedere financial heeft te maken met steeds verdergaande 

en snellere ontwikkelingen op het gebied van 

standaardisatie, automatisering en digitalisering van 

vastleggings- en rapportageprocessen. Termen als SBR, 

RGS en UBL vliegen u om de oren. Maar wat is de 

impact hiervan op uw werk? Welke ontwikkelingen zijn 

voor u van belang? Wanneer bent u wettelijk verplicht 

om hier iets mee te doen? En misschien nog wel het 

belangrijkste: hoe haalt u er maximaal profijt uit voor 

uw situatie? Tijdens deze training hoort u hier alles over 

en na afloop weet u precies hoe de ontwikkelingen uw 

werk beïnvloeden. 

BESTEMD VOOR

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/sbr
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SBR IN DE PRAKTIJK

Standard Business Reporting heeft 
grote impact op uw werk

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/sbr
http://www.rendementco.nl/sbr


De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de 

erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting 

gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht 

wordt verkregen door het overlijden van iemand die 

ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. De 

schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al 

wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand 

die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. 

Tijdens de training Successiewet hoort u alles over de 

fiscale gevolgen van erven en schenken.  

BESTEMD VOOR

•  Directeuren-grootaandeelhouders

•  IB-ondernemers

•  Controllers

•  Hoofden financiële administratie

•  Medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers accountantskantoren

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  (Fiscaal) adviseurs

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/sw
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SUCCESSIEWET

De fiscale gevolgen van 
schenken en erven

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/sw
http://www.rendementco.nl/sw


Een Vpb-aangifte moet voor 1 juni van een bepaald 

jaar gedaan zijn, tenzij u uitstel heeft gekregen. U wilt 

natuurlijk geen boetes vanwege het te laat indienen 

van de Vpb-aangifte. En u wilt ook niet te veel belasting 

betalen over de winst van uw organisatie. Tijdens de 

training Vpb in de praktijk hoort u of uw organisatie 

belastingplichtig is voor de vernnootschapsbelasting 

en waar u allemaal op moet letten bij het doen van 

aangifte Vpb. 

BESTEMD VOOR

• Controllers

• Hoofden financiële administratie

• Medewerkers financiële administratie

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/vpb
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VPB IN DE PRAKTIJK

Aandachtspunten bij het doen 
van aangifte Vpb

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/vpb
http://www.rendementco.nl/vpb


Tijdens de training Werkkapitaalbeheer wordt uw kennis 

over het analyseren en beheren van uw werkkapitaal 

naar een hoger niveau gebracht. Aan het einde van de 

dag weet u precies op welke manier u het werkkapitaal 

kunt beïnvloeden om de liquiditeit van uw onderneming 

te verbeteren, waardoor het vaak makkelijker wordt om 

krediet te krijgen. Er is veel ruimte voor het stellen van 

vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden. 

BESTEMD VOOR

•  Controllers

•  Hoofden en medewerkers financiële administratie

•  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

•  Ondernemers in het mkb

•  Cash- en creditmanagers

•  Consultants

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

PRIJZEN 

Prijs € 645

Voor Rendement-abonnees € 545

Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer info op

www.rendementco.nl/wkb
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WERKKAPITAALBEHEER

Analyseren en beheren van 
werkkapitaal naar een hoger plan 
tillen

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

http://www.rendementco.nl/wkb
http://www.rendementco.nl/wkb


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 28

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

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave



Algemene informatie 29

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere uitgebreide praktijkbijeenkomsten, waarin de 
stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op uw persoonlijke 
vragen. Alle BTW-trainingen (met uitzondering van de training BTW en BUA) zijn van 10.00 uur tot 
16.00 uur (incl. lunch). BTW en BUA is van 10.00 uur tot 13.00 uur (excl. lunch). Alle overige oplei-
dingen 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 2: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 
	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 26: 
	Knop 27: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 
	Knop 37: 
	Knop 38: 
	Knop 39: 
	Knop 40: 
	Knop 41: 
	Knop 42: 
	Knop 43: 
	Knop 44: 
	Knop 45: 
	Knop 46: 
	Knop 47: 
	Knop 48: 
	Knop 49: 
	Knop 50: 
	Knop 51: 
	Knop 52: 
	Knop 53: 
	Knop 54: 
	Knop 57: 
	Knop 56: 
	Knop 58: 


