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Opleidingen Salarisadministratie

Of u nu aan het begin van uw carrière staat, of al 
bent toegetreden tot het managementteam

Waarom een opleiding van Rendement? 

Voor elke organisatie is het kennisniveau van haar 
medewerkers van groot belang. Datzelfde geldt voor 
iedereen die carrière wil maken: kennis is macht! Het 
kennisniveau op peil brengen en houden is iets waar 
Rendement goed in is. 
De opleidingen Salarisadministratie in deze folder 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®).

Geen risico
Op de trainingslocaties worden de richtlijnen van het 
RIVM inzake het coronavirus strikt nageleefd. Dat 
betekent onder meer dat er een afstand van 1,5 meter 
tussen de cursisten in acht genomen wordt. Daardoor 
kan niet de volledige capaciteit van de leslokalen benut 
worden. Wacht daarom niet te lang met inschrijven 
om verzekerd te zijn van een plaats. U loopt financieel 
geen enkel risico, want wij hebben onze algemene 
voorwaarden versoepeld. U kunt uw deelname namelijk 
te allen tijde kosteloos annuleren of doorschuiven naar 
volgend jaar. 

Trainingen ook online
Als u wilt, hoeft u voor deze trainingen niet eens de 
deur uit! Bijna alle Salarisopleidingen kunt u namelijk 
ook volgen in een zogenoemde virtual classroom. Ook 
dan heeft u rechtstreeks contact met de 
docent - maar dan op afstand. U herkent 
die trainingen aan dit symbool:

MEERDAAGSE OPLEIDINGEN

Basiskennis  
Loonadministratie (BKL®) 4 

Praktijkdiploma  
Loonadministratie (PDL®) 4 

Vakopleiding Payroll Services (VPS®)  5

Compensation & Benefits  
Consultant (CBC®) 5 

EENDAAGSE OPLEIDINGEN

Aansluiting tussen HR en  
salarisadministratie  6

Aansprakelijkheid loonheffingen 6

Excel voor salarisadministrateurs 7

Grensoverschrijdend werken 7

Inkomstenbelasting voor de  
salarisadministrateur 8

Loonbeslag 8

Opstap Salarisadministratie  9

Update Salarisadministratie 9

WKR in de praktijk 10

3

Veel opleidingen uit deze folder kunnen ook bij u op de zaak gegeven worden. Op 
maat gemaakt en meestal stukken voordeliger! Een incompany-training kan bovendien 
helemaal afgestemd worden op de situatie in úw organisatie. Door specifieke cases te 
gebruiken, zullen de deelnemers deze meteen herkennen uit de praktijk.

Interesse?
Vraag een vrijblijvende offerte aan via incompany@rendement.nl of via (010) 224 80 05. 
Of kijk op rendementco.nl/incompany.

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

rendementco.nl/incompany

D Klik op een training voor meer info D  
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Meerdaagse opleidingen Salarisadministratie

Basiskennis
Loonadministratie (BKL®)

Tijdens deze opleiding 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 rondom de sociale verzekeringen aan de 
orde.  

De opleiding bestaat uit de volgende twee modules:
J Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3 
J 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
J Salarisadministrateurs
J Personeelsfunctionarissen
J Financieel administrateurs

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 4 (8 dagdelen) 
J Virtual classroom: 6 (6 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
J € 1.095/€ 895 voor niet-abonnees
J € 995/€ 795 voor abonnees van Rendement

Prijs per module
Zie rendementco.nl/bkl

Meer informatie:
rendementco.nl/bkl

Praktijkdiploma
Loonadministratie (PDL®)

Tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie 
(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:
J Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
J Loonheffingen niveau 4
J 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
J Salarisadministrateurs
J Personeelsfunctionarissen
J Financieel administrateurs

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 7 (14 dagdelen)
J Virtual classroom: 11 (11 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
J € 1.725/€ 1.525 voor niet-abonnees
J € 1.625/€ 1.425 voor abonnees van Rendement

Prijs per module
Zie rendementco.nl/pdl

Meer informatie:
rendementco.nl/pdl

Vakopleiding 
Payroll Services (VPS®)

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van 
salaris en arbeid? Dan is dit de perfecte opleiding om 
uw carrière te vervolgen. Met deze praktijkopleiding 
verdiept u zich in de loonbelasting, de sociale zekerheid 
en het arbeidsrecht. 

De Vakopleiding Payroll Services (VPS®) bestaat uit de 
volgende vier modules:
J Loonheffingen niveau 5 
J Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5
J Personeel & Organisatie niveau 5
J Communicatie niveau 5 

De modules Loonheffingen niveau 5 en Arbeidsrecht & 

Sociale Zekerheid niveau 5 kunnen online worden gevolgd

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

PE-punten
Deze opleiding geeft maximaal twee jaar vrijstelling 
voor het behalen van PE-punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA. Na het behalen van 
het diploma eindigt deze vrijstelling.

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Hoofden personeelszaken
J Hoofden financiële administratie

Aantal bijeenkomsten    
J 18 (36 dagdelen)

Prijs (klassikaal)
J € 4.595 voor niet-abonnees
J € 4.495 voor abonnees van Rendement

Prijs en aantal bijeenkomsten per module (klassikaal en 
indien van toepassing online): rendementco.nl/vps

Meer informatie:
rendementco.nl/vps

Compensation 
& Benefits 
Consultant (CBC®)
Deze opleiding richt zich op het adviseren van uw 
management als het gaat om arbeidsvoorwaarden 
en beloningsbeleid. Ook worden de presentatie- 
en adviesvaardigheden getraind en leert u een 
adviesrapport op te stellen. 

Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:
J Communicatieve en Adviesvaardigheden  
J Scriptie CBC®

J Strategische Arbeidsvoorwaarden en Belonen 

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma CBC®. 
Twee examens worden online door de Nederlandse 
Associatie voor Examinering afgenomen. De scriptie en 
het mondeling examen worden apart beoordeeld. 

PE-punten
Deze opleiding geeft maximaal twee jaar vrijstelling 
voor het behalen van PE-punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA. Na het behalen van 
het diploma eindigt deze vrijstelling.

Bestemd voor
J Personeelsfunctionarissen 
J Salarisadministrateurs   
J Managementadviseurs 

Aantal bijeenkomsten
J 8 (16 dagdelen)

Prijs
J € 2.855 voor niet-abonnees
J € 2.755 voor abonnees van Rendement

Prijs per module  
Zie rendementco.nl/cbc 
 
 

Meer informatie:
rendementco.nl/cbc
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Eendaagse opleidingen Salarisadministratie

Aansluiting 
tussen HR en 
salarisadministratie
De werkzaamheden op de salaris- en de 
personeelsafdeling 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 pensioenen is een goede samenwerking 
noodzakelijk. Tijdens deze training worden de 
raakvlakken tussen beide vakgebieden besproken en 
krijgt u tips voor een optimale samenwerking.

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

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training) 

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/ahs

Aansprakelijkheid 
loonheffingen

De inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vormen een groot risico voor veel 
organisaties die regelmatig werk uitbesteden. De 
overheid treedt namelijk steeds strenger op als premies 
en loonbelasting niet correct betaald zijn. Dit treft 
niet alleen malafide bedrijven, maar ook onschuldige 
organisaties. Tijdens deze training worden alle (in)
directe risico’s op een rij gezet. Daarnaast komen alle 
maatregelen aan bod die organisaties beschermen 
tegen de inleners- en ketenaansprakelijkheid. 

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Financieel administrateurs
J Controllers
J Personeelsmedewerkers
J Juridische medewerkers
J Inkopers van arbeid

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training) 
5,5 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)  
(3 punten voor de online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/alh

Excel voor salaris-
administrateurs

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

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Medewerkers salarisadministratie
J Administratief medewerkers

PE-punten: 83 vaardigheidspunten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 vaardigheidspunten 
voor de online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs
J € 1.095/€ 995 voor niet-abonnees
J € 995/€ 895 voor abonnees van Rendement
J € 915/€ 815 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/esl

Grens-
overschrijdend
werken
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 veranderingen in 
de wet- en regelgeving volgen elkaar snel op. Wie is 
verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting 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.

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Personeelsfunctionarissen
J Financieel medewerkers

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training) 
5,5 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)  
(3 punten voor de online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/gow
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Eendaagse opleidingen Salarisadministratie (vervolg)

Inkomstenbelasting 
voor de 
salarisadministrateur
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 vor-
deringen. 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. 

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Financieel administrateurs
J Personeelsmedewerkers

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

Aantal bijeenkomsten
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van Rendement
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J €195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/ibs

Loonbeslag

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 
gerechtsdeurwaarder 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 praktische casussen alles over het loonbeslag.

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Financieel administrateurs
J Personeelsmedewerkers

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/lbs

Opstap
Salarisadministratie 

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 training 
Opstap 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. 

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

salarisverwerking

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/osa

Update
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. Tijdens de training Update 
Salarisadministratie wordt u volledig bijgepraat 
over alle ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden, zoals de werkkostenregeling, de 
loonstrook en administratieve verplichtingen. Daarnaast 
bent u voorbereid op controles van de fiscus en 
eventuele tegemoetkomingen.  

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

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/usa
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Eendaagse opleidingen Salarisadministratie (vervolg)

WKR in de praktijk

Sinds 1 januari 2015 is de werkkosten-
regeling verplicht, maar in de praktijk roept 
de WKR heel veel vragen op. Tijdens deze 
training 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 tariefvoor-
deel kunt behalen en in hoeverre de gebruikelijkheids-
toets aan de orde is. Ook wordt aandacht besteed aan de 
loonaangifte (incl. de concernregeling) onder de WKR.

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

PE-punten: 83 punten voor het Register 
Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA (40 punten voor de 
online training) 
5,5 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)  
(3 punten voor de online training)

Aantal bijeenkomsten
J Klassikaal: 1 (2 dagdelen)
J Virtual classroom: 1 (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal/online)
J € 655/€ 555 voor niet-abonnees
J € 555/€ 455 voor abonnees van Rendement
J € 475/€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie
J € 195/€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/wkr

Verzekerd van al uw PE-punten 
voor het NIRPA RSa- of RPP-register 
dankzij dit totaalpakket

Met een groot aantal opleidingen van Rendement Congressen & Opleidingen 

behaalt u punten voor Permanente Educatie (PE-punten) voor het Nederlands 

Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA). Deze opleidingen zijn in deze folder 

herkenbaar aan deze tekentjes: 

Voor het Register Salarisadministratie (RSa) moet u per jaar 180 PE-punten behalen. 

Voor het Register Payroll Professional (RPP) moet u per jaar 220 PE-punten behalen.*

Bij Rendement Congressen & Opleidingen kunt u terecht voor een totaalpakket, 

waarmee u meteen verzekerd bent van al uw PE-punten voor het gehele jaar. 

Meer informatie over deze totaalpakketten vindt u op:
rendementco.nl/nirpa

Het RSa-pakket bestaat uit:                                                        
J 2 eendaagse opleidingen naar keuze

Prijs RSa-pakket
J € 1.010 voor niet abonnees (normaal € 1.310)
J € 910 voor abonnees van Rendement (normaal 

€ 1.110)

Het RPP-pakket bestaat uit:
J 2 eendaagse opleidingen naar keuze
J 1 congres naar keuze

Prijs RPP-pakket
J € 1.465 voor niet abonnees (normaal € 1.965)
J € 1.365 voor abonnees van Rendement 

(normaal € 1.665)
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Waarom steeds meer mensen 
voor de opleidingen 

van Rendement kiezen:

J Ervaren docenten uit de praktijk

J Kleine groepen, dus maximale 

aandacht

J Praktijkgericht en direct toepasbaar

J Trainingslocaties zijn volkomen 

coronaproof

J Bijna alle salarisopleidingen zijn ook 

online te volgen

J Aantrekkelijke korting  

voor abonnees van Rendement

J Betere carrièrekansen
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* In verband met de coronacrisis heeft het NIRPA besloten deze aantallen voor 2020 te verlagen. 
Zie voor meer informatie: NIRPA.nl
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F0620SAL

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    
telefoon: (010) 224 80 05

e-mail: opleidingen@rendement.nl     
rendementco.nl

Ga naar
rendementco.nl/studiegids 
en download de gids met 

het complete aanbod opleidingen 
en congressen

Opleidingen van Rendement: actueel, professioneel en praktijkgericht
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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 bijeenkom-
sten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch). 
De online trainingen zijn van 9.30 tot 12.30 uur. 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. De prijzen 
zijn inclusief digitaal studiemateriaal en begeleiding 
door de docent. Bij een klassikale training is ook de 
lunch inbegrepen. Parkeer- en reiskosten zijn voor eigen 
rekening. Eventuele 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 klanttevreden-
heidsonderzoeken door het 
onafhankelijke Cedeo. Cedeo verleent het predikaat ‘Ce-
deo-erkend’ pas als minimaal 80% van de ondervraagde 
klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de uitvoering, 
de docenten en de organisatie.
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