
Tot € 100 korting voor abonnees van Rendement

Fiscale trainingen

Een compleet aanbod 
praktijkgerichte 
fiscale trainingen 

Rendement helpt u fouten
in de belastingaangifte te voorkomen 

rendementco.nl/fis

Alle trainingen in deze
folder zijn opgenomen 

in het STAP-scholingsregister

STAP-
budget



Rendement biedt een compleet 
aanbod fiscale trainingen, die geschikt 
zijn voor (fiscaal) adviseurs in het 
midden- en kleinbedrijf, maar ook voor 
financials en directeuren van mkb-
ondernemingen. De praktijkgerichte 
trainingen zijn speciaal opgezet om u 
te helpen fouten in belastingaangiften 
te vermijden. Fouten kunnen immers 
leiden tot forse naheffingen en boetes 
en daar zit niemand op te wachten. Ook 
bieden wij trainingen die de omgang 
met de Belastingdienst behandelen 
of waarmee belasting bespaard kan 
worden.

Als u wilt, hoeft u niet 
eens de deur uit. Alle 
trainingen organiseren 
wij zowel klassikaal 
als online via een zogenoemde virtual 
classroom. In een virtual classroom 
heeft u ook rechtstreeks contact met 
de docent en de deelnemers, maar dan 
op afstand. U kunt dus zelf kiezen welke 
vorm het beste bij u past.

Rendement helpt u fouten
in de belastingaangifte te voorkomen 

Ook online

Voorkom naheffingen 
en boetes! 
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Belastingcontrole

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. De 
training Belastingcontrole 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

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/blc

BTW bij vastgoed 
en zonnepanelen

Op de aan- en verkoop van onroerende zaken is veel 
BTW-regelgeving van toepassing. Dit maakt het kopen en 
verkopen van vastgoed tot een complexe aangelegenheid. 
Ook de overdrachtsbelasting komt daarbij om de hoek 
kijken. Verhuur van vastgoed is een thema dat veel 
voorkomt en waar veel vragen over zijn. En wat zijn de 
gevolgen van leegstand? Daarnaast worden steeds meer 
panden voorzien van zonnepanelen. Ondernemers die 
zijn vrijgesteld van BTW kunnen net als particulieren de 
BTW op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. 
Tijdens deze training hoort u met welke BTW-regels u te 
maken krijgt, zowel bij zakelijke als privépanden. 

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

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/bvz

F I S C A L E  T R A I N I N G E N

rendementco.nl/fis

Informatie over STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden 
kunnen via de subsidieregeing 
STimulering Arbeidsmarkt Positie een 
STAP-budget van maximaal € 1.000 
per jaar aanvragen voor scholing 
en ontwikkeling. Zij kunnen deze 
subsidie gebruiken voor een training, 
cursus of opleiding. Alle opleidingen 
en trainingen van Rendement 
zijn opgenomen in het STAP-
scholingsregister, wat betekent dat u 
bij het volgen ervan een beroep kunt 
doen op deze regeling.

Inhoud



BTW en buitenland

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 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/btl

BTW en e-commerce

Er hebben grote veranderingen plaatsgevonden voor 
webshops en andere BTW-ondernemers die online 
goederen of digitale diensten leveren aan particulieren in 
het buitenland. De BTW-regeling omtrent e-commerce 
is namelijk sinds 1 juli 2021 gewijzigd. De wijzigingen 
kunnen ook gevolgen hebben voor BTW-ondernemers 
die dropshippen. Het is belangrijk om u goed te verdiepen 
in deze ingewikkelde BTW-wijzigingen. De training BTW 
en e-commerce zorgt ervoor dat u in een halve dag op 
de hoogte bent van de wetgeving. Ook worden er veel 
praktijkvoorbeelden besproken.

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

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (1 dagdeel)

Prijs (online)
■ € 355 voor niet-abonnees
■ € 305 voor abonnees van Rendement
■ € 265 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

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

Meer informatie:
rendementco.nl/bec

BTW en auto

Tijdens de training BTW en auto wordt u bijgepraat over 
de nieuwste wet- en regelgeving in de BTW met betrekking 
tot de auto en de automotivebranche. Ook krijgt u een 
aantal praktische tips waarmee u BTW-naheffingsaanslagen 
voorkomt en BTW-risico’s beperkt. Na deze training bent u 
weer helemaal op de hoogte van alle actuele BTW-zaken 
op het gebied van auto’s.

Bestemd voor
■ Hoofden financiële administratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
■ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
■ (Fiscaal) adviseurs
 
Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/baa

BTW en BUA

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 
belastingtijdvak van het boekjaar een correctie moet 
worden aangegeven. 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 financiële administratie
■ Medewerkers financiële administratie
■ Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
■ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
■ (Fiscaal) adviseurs

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (1 dagdeel)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (1 dagdeel)

Prijs (klassikaal en online)
■ € 355 voor niet-abonnees
■ € 305 voor abonnees van Rendement
■ € 265 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

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

Meer informatie:  
rendementco.nl/bua

F I S C A L E  T R A I N I N G E N
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Voor alle trainingen* in deze 
folder geldt:  € 100 korting 
voor abonnees van Rendement!

* met uitzondering van de trainingen BTW en BUA en BTW en e-commerce (€ 50 korting)



BTW in de zorg

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-regel-
geving in de zorgbranche. Naast de hoofdlijnen komen 
ook de verschillende uitzonderingen aan bod. Er is veel 
ruimte voor het stellen van vragen en het behandelen van 
praktijkvoorbeelden.

Bestemd voor
■ Bestuurders van zorginstellingen 
■ Controllers in de zorgsector
■ Hoofden financiële administratie in de zorgsector
■ Medewerkers financiële administratie in de zorgsector
■ (Fiscaal) adviseurs  

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/btz

BTW in de praktijk

De omzetbelasting roept in de praktijk altijd veel vragen 
op. De BTW staat immers bekend als de meest ingewik-
kelde belastingsoort in Nederland. Een fout is dus snel 
gemaakt. En niemand zit te wachten op hoge boetes en 
naheffingen van de Belastingdienst. Tijdens de training 
BTW in de praktijk 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 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie
 

Meer informatie:  
rendementco.nl/btw

BTW in de administratie

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 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/adm

BTW in de non-profitsector

Stichtingen en verenigingen kunnen door de Belastingdienst 
als ondernemer voor de BTW aangemerkt worden. In dat 
geval moet uw organisatie BTW afdragen voor de diensten 
die uw organisatie verricht of de producten die zij verkoopt. 
Maar de BTW-regelgeving voor non-profitorganisaties is 
heel complex en er worden in de praktijk dan ook veel 
fouten gemaakt. Na de training BTW in de non-profitsector 
kent u de specifieke regels voor non-profitorganisaties.

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 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/bnp

F I S C A L E  T R A I N I N G E N
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Veel trainingen kunnen ook bij u op de zaak 
gegeven worden. Vraag een vrijblijvende offerte 

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



Verdiepingsdag
BTW-actualiteiten

De ontwikkelingen op het gebied van de BTW staan 
niet stil. Per 1 januari 2022 zijn er ook weer veel BTW-
wijzigingen ingegaan. Tijdens de training Verdiepingsdag 
BTW-actualiteiten wordt hier uitvoerig op ingegaan. Na de 
training bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste 
stand van zaken.

De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en 
worden daarom kort voor aanvang van de training 
vastgesteld.

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

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/vbt

Update fiscale actualiteiten

Ondernemers én particulieren moeten tegen het eind van 
2022 aan de slag met de vele fiscale voorstellen van 
Prinsjesdag 2022 én de fiscale plannen uit het 
Regeerakkoord. Die plannen vergen in veel situaties een 
heroriëntatie op de fiscale positie. U moet op tijd op al 
die wijzigingen inspelen om de belastingdruk over het 
lopende jaar - zowel zakelijk als privé - te beperken en om 
goed voorbereid op de nieuwe fiscale regelingen 2023 
in te gaan. Na deze training kunt u de vele eindejaarstips 
direct toepassen voor uw relaties en/of voor u zelf, in de 
zaak of privé.

De concrete onderwerpen worden na Prinsjesdag bekend-
gemaakt

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

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/fac

Inkomstenbelasting voor 
de salarisadministrateur

Salarisadministrateurs krijgen regelmatig vragen van hun 
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
■ Salarisadministrateurs
■ Financieel administrateurs
■ Personeelsmedewerkers  

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/ibs

Kansen en valkuilen
in de bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een beschikking van de 
Belastingdienst, heeft u de mogelijkheid om in bezwaar te 
gaan. Voor de bezwaarfase geldt: nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Pakt u het bezwaar niet goed aan, dan is het al bij 
voorbaat gedoemd om te mislukken. Tijdens de training 
Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure hoort u hoe 
het proces verloopt, aan welke eisen u moet voldoen en 
wat uw rechten zijn. Kennis hiervan is noodzakelijk om een 
succesvol bezwaar in te dienen.

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

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/bzp

F I S C A L E  T R A I N I N G E N
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Rendement is Cedeo-erkend: 

96,8% klanttevredenheid!
(Onafhankelijk onderzoek: 96,8 % van onze klanten

is tevreden tot zeer tevreden)



Vpb in de praktijk  

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-aan-
gifte. 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
■ (Fiscaal) adviseurs 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/vpb

Zakelijk vervoer 
in de loonbelasting  

Tijdens de training Zakelijk vervoer in de loonbelasting 
krijgt u grip op alle regels over vervoer en reiskosten. 
Werknemers hebben recht op reiskostenvergoeding, maar 
tot hoever kunt u hierin gaan en hoe verwerkt u dit in de 
salarisadministratie? Daarnaast verandert de wetgeving 
rondom reiskosten voortdurend. Het is dus belangrijk dat u 
op de hoogte bent van de actuele wetgeving. 

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs
■ Financieel administrateurs
■ Controllers
■ Personeelsmedewerkers 

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

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:  
rendementco.nl/zvl
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OOK VAN RENDEMENT: 

EEN COMPLEET AANBOD 

FINANCIËLE OPLEIDINGEN

Naast de in deze folder besproken 
fiscale trainingen, heeft Rendement 
ook een compleet aanbod aan 
financiële opleidingen. We zetten ze 
voor u op een rijtje:

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

Tot € 100 korting voor abonnees van Rendement

Financiële opleidingen

Van eendaagse opstapcursustot opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Een compleet aanbodopleidingen voor fi nancials

rendementco.nl/fin

Alle opleidingen in dezefolder zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister

STAP-
budget

Meerdaagse opleidingen
Basiskennis Boekhouden (BKB®)
Basiskennis Calculatie (BKC®)
Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5)
Financieel Assistent
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Eendaagse opleidingen
Actualiteiten Debiteurenbeheer
Actualiteiten Financiële analyse
Analyseren en beoordelen van cijfers 
Auto van de zaak 
Begroten en budgetteren
Excel PLUS
Jaarafsluiting en controle grootboek
Krediet aanvragen
Opstap Financiële Administratie
Samenwerking tussen financiële en salarisadministratie
Werkkapitaalbeheer
WKR in de praktijk



Congressen & Opleidingen

Opzet trainingen
De trainingen worden onderwezen in één praktijkbijeenkomst, klassikaal of online, waarin 

de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op uw 

persoonlijke vragen.  

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. 

 

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.

F22njFIS

Ga naar
rendementco.nl/studiegids 
en download de gids met 
het complete aanbod 
opleidingen en congressen

Opleidingen & Congressen

20222022

Gratis

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam   tel. (010) 224 80 05   
opleidingen@rendement.nl    rendementco.nl

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E
over de trainingen in deze folder
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