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Congressen & Opleidingen
www.rendementco.n l

Rendement biedt 

Financiële 
opleidingen
voor elk niveau 

J	 Aansluiting tussen financiële en
 salarisadministratie
J	 Actualiteiten Debiteurenbeheer
J	 Actualiteiten Financiële analyse
J	 Auto van de zaak
J	 Basiskennis Boekhouden (BKB®)
J	 Basiskennis Calculatie (BKC®)
J	 Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5)
J	 Financieel Assistent
J	 Fraudebestrijding
J	 Jaarafsluiting en controle grootboek
J	 Krediet aanvragen
J	 Opstapcursus Financiële Administratie
J	 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)
J	 SBR in de praktijk
J	 Werkkapitaalbeheer

e100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 e130 korting voor 
Premium-abonnees

..of als je 
nóg hogerop 

wilt 
komen.

Voor een 
goede start 

in je 
carrière...
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Meerdaagse opleidingen

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 di-
ploma. De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie 
voor Examinering.

Specifieke onderwerpen uitgelicht: 
de eendaagse opleidingen
Deelnemers aan één van de eendaagse trainingen voor financials krijgen 
na afloop een certificaat van deelname. Bovendien wordt deelname aan 
een aantal van de trainingen beloond met PE-punten voor de registers 
van het NIRPA en het Register Belastingadviseurs (RB).
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Meer informatie of direct inschrijven?
Bij elke opleiding is een website vermeld. Via die website kunt 
u meer informatie vinden over de desbetreffende opleiding of 
u direct inschrijven. Het complete aanbod met congressen en 

opleidingen vindt u op: 

www.rendementco.nl.
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voor
financials
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Basiskennis 
Boekhouden (BKB®)

Wilt u de boekhouding voeren van een kleine orga-
nisatie? Of begint u voor uzelf en wilt u uw eigen 
boekhouding doen in plaats van uitbesteden? Met de 
opleiding Basiskennis Boekhouden (BKB®) verkrijgt u 
de benodigde kennis op financieel gebied. Na afloop 
van deze opleiding kunt u zelf uw eigen vermogen 
berekenen en journaalposten maken. Ook weet u wat 
een kolommenbalans of een voorraadboek is. U kunt 
een grootboekrekening openen, bijwerken en afslui-
ten en u weet hoe een verkoopfactuur eruit ziet.

Bestemd voor
J Administratief medewerkers
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Assistent-accountants
J Salarisadministrateurs
J Zelfstandig ondernemers

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

Extra informatie
Na het behalen van het BKB®-diploma hoeft u voor 
het diploma Financieel Assistent alleen nog het diplo-
ma Basiskennis Calculatie (BKC®) te behalen.

Aantal bijeenkomsten 
J 4 (8 dagdelen) 

Prijs
J € 1.095 voor niet-abonnees
J € 995 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 965 voor Premium-abonnees

 

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bkb

Basiskennis 
Calculatie (BKC®)

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
J Administratief medewerkers
J Financieel administrateurs
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Assistent-accountants

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

Extra informatie
Na het behalen van het BKC®-diploma hoeft u voor 
het diploma Financieel Assistent alleen nog het diplo-
ma Basiskennis Boekhouden (BKB®) te behalen.

Aantal bijeenkomsten 
J 3 (6 dagdelen)

Prijs
J € 995 voor niet-abonnees
J € 895 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 865 voor Premium-abonnees

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bkc
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Bedrijfsadministratie
(niveau 3, 4 en 5)

Wilt u zich bekwamen in het financiële vakgebied, 
maar heeft u alleen belangstelling voor het boek-
houdkundige 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 overzich-
ten samenstellen, zoals een grootboekrekening of 
een kolommenbalans. Ook kunt u berekeningen en 
boekingen maken met betrekking tot bijvoorbeeld 
kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, activity 
based costing en leasing. U kent daarnaast de be-
langrijkste begrippen van een ERP-systeem en u kunt 
werken met de modules Finance en Controlling. 

Bestemd voor
J Iedereen zonder financiële kennis
J 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 
Associatie voor Examinering afgenomen.

Aantal bijeenkomsten 
J 11 (22 dagdelen)

Prijs
J € 2.595 voor niet-abonnees
J € 2.495 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 2.465 voor Premium-abonnees

Prijs en aantal bijeenkomsten per module 
J zie www.rendementco.nl/bad

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bad

Financieel Assistent

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 Basis-
kennis Calculatie (BKC®) en Basiskennis Boekhouden 
(BKB®).

Bestemd voor
J Administratief medewerkers
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Assistent-accountants
J Salarisadministrateurs
J 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.

Extra informatie
U kunt de twee modules van deze opleiding (BKC® 
en BKB®) ook los volgen: zie hiervoor pagina 3 van 
deze studiegids.

Aantal bijeenkomsten 
J 7 (14 dagdelen)

Prijs
J € 1.695 voor niet-abonnees
J € 1.595 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.565 voor Premium-abonnees

Prijs en aantal bijeenkomsten per module 
J zie www.rendementco.nl/fia

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/fia

Aansluiting tussen 
financiële en 
salarisadministratie

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 salaris- 
administratie krijgt aangeleverd en in de groot-
boekadministratie moet verwerken? Heeft u te maken 
met personeelsbudgetten? Maakt u regelmatig loon-
kostenberekeningen? Dan is deze training uitermate 
geschikt voor u. Deze training gaat dieper in op de 
afstemming tussen de salarisadministratie en de 
grootboekadministratie.

Bestemd voor
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Hoofden salarisadministratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers salarisadministratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

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

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/afs

Praktijkdiploma
Boekhouden (PDB®)

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 opleiding heeft u de juiste kennis om in kleine 
en middelgrote organisaties geheel zelfstandig de 
boekhouding te voeren. 
De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) 
bestaat uit de volgende modules:
J Bedrijfsadministratie
J Kostencalculatie
J Financiering

Bestemd voor
J Administratief medewerkers
J Financieel administrateurs
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Assistent-accountants

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

Aantal bijeenkomsten 
J 7 (14 dagdelen) 

Prijs 
J € 1.695 voor niet-abonnees
J € 1.595 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.565 voor Premium-abonnees

Prijs en aantal bijeenkomsten per module 
J zie www.rendementco.nl/pdb 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/pdb

Meerdaagse opleidingen (vervolg) Eendaagse opleidingen
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Actualiteiten
Financiële analyse

Als financial bent u medeverantwoordelijk voor het 
opstellen van de managementrapportage. Maar 
wat betekenen deze cijfers voor uw bedrijf? En hoe 
kunt u sturen op deze cijfers? Tijdens de training 
Actualiteiten Financiële analyse krijgt u inzicht in de 
wijze waarop de kerncijfers en kengetallen worden 
berekend en wat de betekenis van deze cijfers is. 
U leert bovendien hoe u de uitkomsten analyseert 
en hoe u adviezen geeft voor het bijsturen van de 
performance.

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J Debiteurenbeheerders
J Financieel adviseurs
J Controllers

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/afa

Auto van de zaak

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 deze training worden alle nieuwe 
regels en valkuilen behandeld. 

Bestemd voor
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Salarisadministrateurs
J  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA
5,5 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/avz

Fraudebestrijding

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 Frau-
debestrijding 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
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J Bestuurders non-profitorganisaties
J Hoofden P&O
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/fra

..of als je nóg hogerop wilt komen.

Voor een goede start in je carrière...Rendement biedt 
Financiële opleidingen
voor elk niveau 

Actualiteiten
Debiteurenbeheer

Hoewel de crisis grotendeels voorbij lijkt te zijn, blijft 
het belangrijk dat uw bedrijf zijn geld op tijd krijgt. 
Als klanten slecht of niet betalen, heeft dat immers 
gevolgen voor de liquiditeit en continuïteit van úw 
onderneming. De afdeling debiteurenbeheer moet 
daarom op een effectieve wijze de debiteurenporte-
feuille bewaken en ervoor zorgen dat openstaande 
facturen tijdig worden voldaan. Houd hierbij wel 
rekening met de nodige wet- en regelgeving, zoals 
de Richtlijn Achterstallige Betalingen (RAB), de Wet 
Incassokosten (WIK), de BTW-factuurvereisten en 
andere wetten die dit jaar zijn veranderd of volgend 
jaar veranderen.

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/deb

Eendaagse opleidingen (vervolg)

PE-punten
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Jaarafsluiting en
controle grootboek

Als financial bent u medeverantwoordelijk voor het 
opstellen van de managementrapportage. Elk jaar, 
elke maand of elk kwartaal moet u hiertoe de boek-
houding sluiten en een balans en resultatenrekening 
opleveren. Maar hoe garandeert u dat deze cijfers 
juist en volledig zijn? Tijdens deze training krijgt u in-
zicht in de wijze waarop een adequate inrichting van 
processen en functies een wezenlijke bijdrage kan 
leveren aan de tijdigheid en betrouwbaarheid van de 
rapportage. Daarnaast leert u hoe u zelf inrichting 
kunt geven aan het interne controleprogramma.

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Administrateurs en beheerders van 

sub-administraties
J Financieel adviseurs
J Controllers
J Auditors

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/jcg

Opstapcursus Financiële 
Administratie

Heeft u zijdelings met de financiële administratie te 
maken of wilt u ooit nog eens op een financiële afde-
ling werken, maar heeft u geen financiële opleiding? 
Dan is deze opleiding iets voor u. In één dag maakt 
u namelijk kennis met de belangrijkste werkzaamhe-
den van de afdeling financiële administratie. Tijdens 
de cursusdag worden diverse boekhoudkundige 
begrippen behandeld, zoals de balans, de verlies- en 
winstrekening, balansposten, journaalposten en 
grootboekrekeningen. 

Bestemd voor
J  Iedereen zonder financiële achtergrond
J  Iedereen die kennis wil maken met de boekhouding 

van een onderneming
J  Iedereen die Basiskennis Boekhouden (BKB®) of 

Basiskennis Calculatie (BKC®) wil volgen

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

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

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/ofa

Krediet aanvragen

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 krediet-
waardigheid van uw bedrijf. Uw organisatie wordt 
bekeken door de ogen van de bank en de kredietin-
formatiebureaus. U weet na afloop van de training 
dus precies hoe u een succesvolle kredietaanvraag 
opstelt.

Bestemd voor
J Controllers
J Assistent controllers
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J Creditmanagers
J Consultants

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/kra

SBR in de praktijk

Iedere financial heeft te maken met steeds verder-
gaande en snellere ontwikkelingen op het gebied van 
standaardisatie, automatisering en digitalisering van 
vastleggings- en rapportageprocessen. Binnenkort 
wordt u (mogelijk) geconfronteerd met de verplichting 
om jaarrekeningen in SBR-formaat op te stellen. Wat 
is SBR eigenlijk? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is 
de rol van de accountant in het SBR-proces? Hoe stelt 
u een SBR-jaarrekening op? Hoe wordt die jaarreke-
ning gecontroleerd? Hoe vindt de communicatie met 
de accountant plaats? Hoe levert u een SBR-bericht af 
bij de uitvragende partij? Wat is de invloed van SBR 
op uw primaire vastleggingsprocessen? Hoe beperkt 
u de accountantskosten? Tijdens de training SBR in 
de praktijk hoort u hier alles over en na afloop weet u 
precies hoe de ontwikkelingen uw werk beïnvloeden.  

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 345 voor niet-abonnees
J € 295 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 280 voor Premium-abonnees
J € 255 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/sbr

Voor alle opleidingen* in deze studiegids geldt: 

€100 KORTING 
voor abonnees van één van de Rendement-edities of Rendement.nl. 

Premium-abonnees krijgen maar liefst 

€130 KORTING!

* m.u.v. de opleiding SBR in de praktijk

PE-punten
83

Eendaagse opleidingen (vervolg)
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OOK VAN RENDEMENT: 

EEN COMPLEET AANBOD 

FISCALE TRAININGEN

Helemaal 
op de hoogte van 
de BTW-regels, 

of alles weten over 
bedrijfs-

opvolging?

Naast de in deze folder besproken 
financiële opleidingen, heeft 
Rendement ook een compleet aanbod 

aan fiscale trainingen. 
We zetten ze voor u op een rijtje:

• Bedrijfsopvolging DGA
• Bedrijfsopvolging IB-ondernemer
• Belastingcontrole
• BTW en BUA
• BTW en buitenland
• BTW in de administratie
• BTW in de non-profitsector
• BTW in de praktijk
• BTW in de zorg
• Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure
• Successiewet
• Verdiepingsdag BTW-actualiteiten
• Vpb in de praktijk

Voor meer informatie over deze opleidingen gaat u naar: 
www.rendementco.nl/fis

Congressen & Opleidingen

Werkkapitaalbeheer

Tijdens de training Werkkapitaalbeheer wordt uw 
kennis over het analyseren en beheren van uw werk-
kapitaal naar een hoger niveau gebracht. Aan het ein-
de 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
J Controllers
J  Hoofden en medewerkers financiële administratie
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J Cash- en creditmanagers
J Consultants

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/wkb

Een opleiding voor 
meerdere collega’s 
tegelijk? 
Dat kan ook!
Voordeliger én 
volledig op maat 
gemaakt!

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

Aanmelden voor 
één van de 
financiële opleidingen 
van Rendement? 

Ga dan naar 
de website die 
bij de opleiding 
vermeld is.
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Eendaagse opleidingen (vervolg)



Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05
e-mail: opleidingen@rendement.nl     www.rendementco.nl

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere uit-
gebreide praktijkbijeenkomsten, waarin de stof aan de hand 
van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent in-
gaat op uw persoonlijke vragen. De training SBR in de prak-
tijk is van 13.00 uur tot 16.00 uur (excl. lunch). Alle overige 
opleidingen zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch). Bij 
meerdaagse opleidingen kunt u de gehele duur van de oplei-
ding met uw vragen terecht bij de docent. 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- en reis-
kosten. 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
Een aantal financiële opleidingen van Rendement is erkend 
door het NIRPA. Door het volgen van deze opleidingen be-
haalt u de benodigde PE-punten voor het Register Salaris-
administratie (RSa) en het 
Register Payroll Professio-
nals (RPP) van het NIRPA. 
Kijk voor meer informatie 
op www.nirpa.nl. 

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

Algemene informatie
over de opleidingen in deze gids

Congressen & Opleidingen

F0719FA


