Financiële opleidingen
Van eendaagse opstapcursus
tot opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Een compleet aanbod
opleidingen voor financials

Tot
€100 korting
voor
abonnees
van Rendement

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

rendementco.nl

Meerdaagse financiële opleidingen

Rendement biedt een
compleet aanbod
opleidingen voor financials
Met een erkend diploma vergroot u
uw meerwaarde

Ook online
Als u wilt, hoeft u niet eens de
deur uit! Alle financiële opleidingen organiseren wij ‘hybride’.
Een deel van de cursisten is
fysiek in het klaslokaal aanwezig
en een ander deel van de cursisten volgt de training online via
een zogenoemde virtual classroom. In een virtual classroom
heeft u ook rechtstreeks contact
met de docent - maar dan op
afstand. U kunt dus zelf kiezen
welke vorm het beste bij u past.

Basiskennis Boekhouden (BKB®)

Basiskennis Calculatie (BKC®)

Wilt u de boekhouding voeren van een kleine
organisatie? 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 afsluiten en u
weet hoe een verkoopfactuur eruit ziet.

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

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 financiële opleidingen in deze folder tonen
aan hoe breed het aanbod van Rendement is:
van een opstapcursus voor mensen die zijdelings met de financiële administratie te maken
hebben tot de opleiding Bedrijfsadministratie
(niveau 3, 4 en 5).

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

Geen risico

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

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 3 bijeenkomsten (6 dagdelen)
■ Virtual classroom: 3 bijeenkomsten (6 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)
■ Virtual classroom: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.015/€ 865 voor niet-abonnees
■ € 915/€ 765 voor abonnees van Rendement

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. Annuleren kan kosteloos
tot vier weken voor aanvang van de opleiding. Het is
ook mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een
volgende datum. In dat geval zijn doorschuifkosten
verschuldigd. Ook kunt u uw deelname op het laatste
moment omzetten naar de online variant. De complete
algemene voorwaarden vindt u op rendementco.nl.av.

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

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 diploma
Basiskennis Boekhouden (BKB®) te behalen.

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.115/€ 915 voor niet-abonnees
■ € 1.015/€ 815 voor abonnees van Rendement

Meer informatie:
rendementco.nl/bkc

Meer informatie:
rendementco.nl/bkb
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Meerdaagse financiële opleidingen
Bedrijfsadministratie
(niveau 3, 4 en 5)
Wilt u zich bekwamen in het financiële vakgebied, maar
heeft u alleen belangstelling voor het boekhoudkundige
deel? Dan is de opleiding Bedrijfsadministratie (niveau
3, 4 en 5) iets voor u. Na afloop bent u in staat om
berekeningen te maken voor de financiële administratie
en kunt u overzichten samenstellen, zoals een
grootboekrekening of een kolommenbalans. Ook kunt u
berekeningen en boekingen maken met betrekking tot
kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, activity based
costing en leasing.
Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma
Bedrijfsadministratie. De examens worden online door de
Nederlandse Assocatie voor Examinering afgenomen.
Bestemd voor
■ Iedereen zonder financiële kennis
■ Iedereen die al werkzaam is in de financiële
administratie en zich verder wil specialiseren in
bedrijfsadministratie
Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 11 bijeenkomsten (22 dagdelen)
■ Virtual classroom: 11 bijeenkomsten (22 dagdelen)
Prijs (klassikaal/online)
■ € 2.615/€ 2.065 voor niet-abonnees
■ € 2.515/€ 1.965 voor abonnees van Rendement

Alle financiële opleidingen van Rendement worden hybride gegeven
en kunnen dus ook online gevolgd worden via een virtual classroom

Financieel Assistent

Praktijkdiploma Boekhouden
(PDB®)

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 training bestaat uit
de modules Basiskennis Calculatie (BKC®) en Basiskennis
Boekhouden (BKB®).

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 de opleiding
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) heeft u de juiste
kennis om in kleine en middelgrote organisaties geheel
zelfstandig de boekhouding te voeren. Ook in grote
organisaties bent u een waardevolle kracht als assistent
van de administrateur of controller.

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

De opleiding bestaat uit de modules:
■ Bedrijfsadministratie niveau 4
■ Kostencalculatie niveau 4
■ Financiering niveau 4

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

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

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 7 bijeenkomsten (14 dagdelen)
■ Virtual classroom: 7 bijeenkomsten (14 dagdelen)

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.715/€ 1.365 voor niet-abonnees
■ € 1.615/€ 1.265 voor abonnees van Rendement

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 7 bijeenkomsten (14 dagdelen)
■ Virtual classroom: 7 bijeenkomsten (14 dagdelen)

Prijs per module
■ zie rendementco.nl/fia

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.715/€ 1.365 voor niet-abonnees
■ € 1.615/€ 1.265 voor abonnees van Rendement

Prijs per module
■ zie rendementco.nl/bad

Een financiële opleiding voor
meerdere collega’s tegelijk:

voordeliger én volledig
op maat gemaakt!

Veel opleidingen uit deze folder
kunnen ook bij u op de zaak
gegeven worden. Op maat
gemaakt en meestal stukken
voordeliger! Een incompanytraining 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?

Prijs per module
■ zie rendementco.nl/pdb
Meer informatie:
rendementco.nl/fia

Meer informatie:
rendementco.nl/bad
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Vraag een vrijblijvende offerte aan via
incompany@rendement.nl of (010) 224
80 05. Of kijk voor meer informatie op:

Meer informatie:
rendementco.nl/pdb

rendementco.nl/inc
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Eendaagse financiële opleidingen
Aansluiting tussen
financiële
83
en salarisadministratie

Alle financiële opleidingen van Rendement worden hybride gegeven
en kunnen dus ook online gevolgd worden via een virtual classroom

Actualiteiten
Debiteurenbeheer

Actualiteiten
Financiële analyse

Auto van de zaak

Bent u (mede)verantwoordelijk voor het aanmaken
van de journaalposten uit de salarisadministratie
voor de grootboekadministratie? Of verwerkt u de
journaalpost die u van de salarisadministratie krijgt
aangeleverd in de grootboekadministratie? Heeft u te
maken met personeelsbudgetten? Maakt u regelmatig
loonkostenberekeningen? Dan is de training Aansluiting
tussen financiële en salarisadministratie geschikt voor u.

Het is belangrijk dat uw bedrijf zijn geld op tijd krijgt. De
afdeling debiteurenbeheer moet daarom op een effectieve
wijze de debiteurenportefeuille 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 zijn veranderd of gaan veranderen.

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 deze training 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.

De fiscale ontwikkelingen rondom de auto van de zaak
staan niet stil. Zo is de wetgeving rond het bijtellingssysteem aangepast en zal ook het Klimaatakkoord gevolgen
gaan hebben. Maar ook de bestaande regels zijn talrijk
en ingewikkeld. Er worden dan ook veel administratieve
fouten gemaakt met betrekking tot de auto van de zaak.
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
■ Hoofden salarisadministratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Medewerkers salarisadministratie
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

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

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

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Register
Belastingadviseurs

83 5,5

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

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

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 (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/deb

Meer informatie:
rendementco.nl/afs
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Meer informatie:
rendementco.nl/avz

Meer informatie:
rendementco.nl/afa
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Eendaagse financiële opleidingen
Jaarafsluiting en
controle grootboek

Krediet aanvragen
83
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 de training
Krediet aanvragen 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.

Als financial bent u medeverantwoordelijk voor
het opstellen van de managementrapportage. Elk jaar, elke
maand of elk kwartaal moet u hiertoe de boekhouding
sluiten en een balans en resultatenrekening opleveren.
Maar hoe garandeert u dat deze cijfers juist en volledig
zijn? Tijdens deze training krijgt u inzicht 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
■ Controllers
■ Assistent controllers
■ Hoofden financiële administratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
■ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
■ Creditmanagers
■ Consultants

Bestemd voor
■ Hoofden financiële administratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
■ Administrateurs en beheerders van sub-administraties
■ Financieel adviseurs
■ Controllers
■ Auditors

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en
het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA
Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/kra

Alle financiële opleidingen van Rendement worden hybride gegeven
en kunnen dus ook online gevolgd worden via een virtual classroom

Opstap Financiële
Administratie

SBR in de praktijk
83

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 training Opstap Financiële Administratie iets voor u.
In één dag maakt u namelijk kennis met de belangrijkste
werkzaamheden van de afdeling financiële administratie.

Iedere financial heeft te maken met steeds verdergaande
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 jaarrekening
gecontroleerd? Hoe vindt de communicatie met de
accountant plaats? Hoe beperkt u de accountantskosten?
Tijdens deze training hoort u hier alles over.

Bestemd voor
■ Iedereen zonder financiële achtergrond die kennis wil
maken met de boekhouding van een onderneming
■ Iedereen die Basiskennis Boekhouden (BKB®) of Basiskennis Calculatie (BKC®) wil volgen
Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

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

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en
het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA
Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/ofa

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
Prijs (klassikaal en online)
■ € 345 voor niet-abonnees
■ € 295 voor abonnees van Rendement
■ € 255 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
Meer informatie:
rendementco.nl/sbr

Voor alle opleidingen* in deze folder geldt: €100
korting voor abonnees van Rendement!

Meer informatie:
rendementco.nl/jcg

* met uitzondering van SBR in de praktijk (€ 50 korting)
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Eendaagse financiële opleidingen
Werkkapitaalbeheer

Waarom steeds
meer organisaties voor
de opleidingen
van Rendement kiezen:

Door de economische situatie kan het
werkkapitaal van uw organisatie behoorlijk onder druk
komen te staan en dat heeft weer gevolgen voor de
liquiditeit van uw onderneming. 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.
Bestemd voor
■ Controllers
■ Hoofden financiële administratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Consultants
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
■ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
■ Cash- en creditmanagers

OOK VAN RENDEMENT:
EEN COMPLEET AANBOD
FISCALE TRAININGEN

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Fiscale trainingen
Rendement helpt u fouten
in de belastingaangifte te voorkomen

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Een compleet aanbod
praktijkgerichte fiscale trainingen

Tot
€100 korting
voor
abonnees
van Rendement

Meer informatie:
rendementco.nl/wkb
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Belastingcontrole
BTW bij auto’s en in de automotive
BTW bij vastgoed en zonnepanelen
BTW en BUA
BTW en buitenland
BTW in de administratie
BTW in de non-profitsector
BTW in de praktijk
BTW in de zorg
Fiscale (eindejaars)actualiteiten
Kansen en valkuilen in de
bezwaarprocedure
■ Verdiepingsdag BTW-actualiteiten
■ Vpb in de praktijk
rendementco.nl
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■ Ervaren docenten uit de praktijk
■ Kleine groepen, dus maximale
aandacht
■ Praktijkgericht en direct toepasbaar
■ Trainingslocaties zijn volkomen
coronaproof
■ Alle financiële opleidingen zijn ook
online te volgen
■ Aantrekkelijke korting voor abonnees
van Rendement
■ Betere carrièrekansen

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:
■ Belastingcontrole
■ BTW bij auto’s en in de automotive
■ BTW bij vastgoed en zonnepanelen
■ BTW en BUA
■ BTW en buitenland
■ BTW in de administratie
■ BTW in de non-profitsector
■ BTW in de praktijk
■ BTW in de zorg
■ Fiscale (eindejaars)actualiteiten
■ Kansen en valkuilen in de
bezwaarprocedure
■ Verdiepingsdag BTW-actualiteiten
■ Vpb in de praktijk
Voor meer informatie over deze opleidingen
gaat u naar: rendementco.nl/fis

Algemene informatie over de trainingen
in deze folder
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. 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
associatie.nl) en verplichte literatuur (boekenlijst) zijn niet
in dit bedrag opgenomen.

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

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