
Op elk 
niveau 
van hoog 
niveau

Opleidingen 
Salarisadministratie
van Rendement

M Hoog slagingspercentage

M Persoonlijke begeleiding

M Inclusief PE-punten

M Op 5 plaatsen in Nederland

Bekijk alle Opleidingen Salarisadministratie - klik hier

V O O R J A A R  2 0 1 5

“Zonder 
dat diploma 
had ik deze 

functie nooit 
gekregen”



2

Op elk 
niveau 
van hoog 
niveau

Opleidingen 
Salarisadministratie
van Rendement

Klik op de opleiding van uw keuze voor meer informatie

Door de vele ontwikkelingen is de salaris-

administratie een dynamisch en fascine-

rend vak. Het is ook niet voor niets dat er 

altijd werk in te vinden is. Als salarisadmini-

strateur is het uw taak om de salarissen en 

de daarbij behorende belastingen en 

afdrachten tijdig en correct af te handelen. 

Met de praktijk-gerichte salarisopleidingen 

van Rendement voorkomt u vervelende 

gevolgen die fouten of vertragingen voor 

uw organisatie opleveren. Specialiseer uzelf 

in de loonadministratie en u bent verzekerd 

van een glansrijke carrière! 
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Opstapcursus
Salarisadministratie
Eendaagse opleiding

Voor mensen die zijdelings met de salarisadministratie 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 Opstapcursus 

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.  

Certificaat

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Personeelsfunctionarissen

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Iedereen die zijdelings te maken heeft met de 

salarisverwerking

Data

2 maart 2015  Eindhoven

2 maart 2015  Rotterdam

12 maart 2015  Amsterdam

12 maart 2015  Zwolle

12 maart 2015  Utrecht

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 455

Prijs voor Rendement-lezers € 355

Prijs voor Premium-abonnees € 325

Meer informatie www.rendement.nl/osa

http://www.rendement.nl/osa
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Updatecursus 
Salarisadministratie
Eendaagse opleiding

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. Alleen 

hiermee voorkomt u hoge boetes voor uw organisatie. 

Tijdens de Updatecursus Salarisadministratie wordt u 

volledig bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied 

van de arbeidsvoorwaarden, zoals de werkkostenregeling, 

loonstrook en administratieve verplichtingen. Daarnaast 

bent u voorbereid op controles van de fiscus en eventuele 

tegemoetkomingen.  

Certificaat

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Personeelsfunctionarissen

• Financieel administrateurs 

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

Data

9 maart 2015 Amsterdam

13 maart 2015 Eindhoven

19 maart 2015 Zwolle

24 maart 2015 Rotterdam

9 april 2015 Utrecht

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 555

Prijs voor Rendement-lezers € 455

Prijs voor Premium-abonnees € 425

Meer informatie www.rendement.nl/usa 

http://www.rendement.nl/usa
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Updatecursus 
Werkkosten-
regeling
Eendaagse opleiding

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor 

alle werkgevers. Gelukkig heeft u ook in 2015 nog tijd om 

u helemaal te verdiepen in de werkkostenregeling, want u 

hoeft maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschul-

digde loonbelasting is. Tijdens deze dag hoort u alle actuali-

teiten op het gebied van de fiscale regels. Sinds het moment 

dat u kon kiezen om de werkkostenregeling toe te passen, is 

er immers weer van alles gewijzigd. Ook de administratieve 

verwerking van al die fiscale regels komt aan bod. 

Certificaat

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor

• Hoofden salarisadministratie

• Salarisadministrateurs

• Hoofden financiële administratie

• Medewerkers financiële administratie

• Hoofden personeelszaken

• Medewerkers personeelszaken

Data

5 februari 2015 Zwolle

10 februari 2015 Rotterdam

12 februari 2015 Utrecht

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 625

Prijs voor Rendement-lezers € 525

Prijs voor Premium-abonnees € 495

Meer informatie 

www.rendement.nl/updatewkr

http://www.rendement.nl/wkr
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Studiedag 
Grensoverschrijdend 
werken
Eendaagse opleiding

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. Daarnaast volgen 

veranderingen in de wet- en regelgeving elkaar in hoog 

tempo op. Wie is er verantwoordelijk voor de afdracht van 

loonbelasting en sociale premies? En hoe gaat uw organisa-

tie om met socialezekerheidsuitkeringen en pensioenen die 

in een ander land zijn belast? Tijdens deze studiedag wordt 

u volledig op de hoogte gebracht van alle regels en wijzigin-

gen op het gebied van werken over de grens.

Certificaat

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname.

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Personeelsfunctionarissen

• Financieel administrateurs

• Medewerkers administratiekantoren

• Arboverantwoordelijken

• Casemanagers

• OR-leden

• Ondernemers in het MKB

Data

12 februari 2015 Utrecht

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 625

Prijs voor Rendement-lezers € 525

Prijs voor Premium-abonnees € 495

Meer informatie www.rendement.nl/gow

http://www.rendement.nl/gow
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Basiskennis 
Loonadministratie 
(BKL)

Tijdens de opleiding BKL maakt u kennis met de basisbe-

grippen van de salarisadministratie. U leert diverse loonbere-

keningen maken en krijgt zicht op de verschillende eigen-

schappen van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast komen 

de verplichtingen van de sociale verzekeringen aan de orde. 

De opleiding bestaat uit de module  Arbeidsrecht & Sociale 

Zekerheid (ASZ) en de module Loonadministratie (LAD).

Na het behalen van het BKL-diploma hoeft u voor het diplo-

ma Medewerker Personeelszaken (MPZ) alleen nog maar de 

module Personeel, Organisatie en Communicatie (POC) te 

volgen. 

Diploma

De opleiding leidt op voor het erkende examen BKL. Het 

examen wordt online door de Nederlandse Associatie voor 

Examinering afgenomen. De examendatum wordt zelf door 

de cursist bepaald.

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Personeelsfunctionarissen

• Financieel administrateurs 

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Assistent-accountants

Data

De opleidingen BKL gaan medio april 2015 van start. Kijk 

voor alle data op www.rendement.nl/bkl.

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 4 (8 dagdelen)

Aantal bijeenkomsten per module 2 (4 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 1.095

Prijs voor Rendement-lezers € 995

Prijs voor Premium-abonnees € 965

Prijs per module € 695

Prijs per module voor Rendement-lezers € 595

Prijs per module voor Premium-abonnees € 565

Meer informatie www.rendement.nl/bkl

http://www.rendement.nl/bkl
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Praktijkdiploma 
Loonadministratie 
(PDL)

Tijdens de opleiding PDL leert u niet alleen hoe u 

verschillende en ingewikkelde loonberekeningen moet 

maken, maar ook hoe u deze moet controleren. 

Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan 

arbeidsrecht, sociale verzekeringen en fiscale wetgeving. 

De opleiding bestaat uit de modules Loonheffingen deel I 

(LHI), Loonheffingen deel II (LHII) en de module Arbeidsrecht 

(FAR).

Na het behalen van het PDL-diploma hoeft u voor het 

diploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) alleen nog 

maar de module Personeel, Organisatie en Communicatie 

(POC) te volgen. 

Diploma

De opleiding leidt op voor het erkende examen PDL. Het 

examen wordt in juni 2015 door de Nederlandse Associatie 

voor Examinering afgenomen. 

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Personeelsfunctionarissen

• Financieel administrateurs 

• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

• Accountants

Data

De opleidingen PDL gaan medio maart 2015 van start. Kijk 

voor alle data op www.rendement.nl/pdl.

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 6 (12 dagdelen)

Aantal bijeenkomsten per module 2 (4 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 1.525

Prijs voor Rendement-lezers € 1.425

Prijs voor Premium-abonnees € 1.395

Prijs per module € 695

Prijs per module voor Rendement-lezers € 595

Prijs per module voor Premium-abonnees € 565

Meer informatie www.rendement.nl/pdl

http://www.rendement.nl/pdl
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Vakopleiding 
Payroll 
Services I t/m III 
(VPS)

Wilt u zich verder ontwikkelen op het gebied van salaris en 

arbeid? Dan is VPS de perfecte opleiding om uw carrière 

te vervolgen. Met deze praktijkopleiding verdiept u zich 

in de loonbelasting, sociale zekerheid en het arbeidsrecht. 

Daarnaast maakt u kennis met de vakgebieden HRM, 

financiële administratie, IB en ICT. 

De opleiding VPS bestaat uit de volgende drie modules:

• VPS I: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I 

• VPS II: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II 

• VPS III: Verbredingsvakken & Communicatieve 

vaardigheden

Diploma

De opleiding leidt op voor het erkende examen VPS. Het 

examen wordt in juni 2015 door de Nederlandse Associatie 

voor Praktijkexamens afgenomen. 

Bestemd voor

• Salarisadministrateurs

• Hoofden personeelszaken

• Hoofden financiële administratie

Data

De opleidingen VPS gaan medio april 2014 van start. Kijk 

voor alle data op www.rendement.nl/vps.

Bijeenkomsten  

Aantal bijeenkomsten VPS I en II 7 (14 dagdelen)

Aantal bijeenkomsten VPS III 5 (10 dagdelen)

Prijzen 

Prijs VPS I of II € 1.550

Prijs VPS I of II voor Rendement-lezers € 1.450

Prijs VPS I of II voor Premium-abonnees € 1.420

Prijs VPS III € 1.995

Prijs VPS III voor Rendement-lezers € 1.895

Prijs VPS III voor Premium-abonnees € 1.865

Meer informatie www.rendement.nl/vps

http://www.rendement.nl/vps
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Inschrijven voor deze opleiding? Klik hier.

Compensation & 
Benefits Consultant 
(CBC)

Voor deskundigen op het gebied van beloningsvraagstukken 

is de opleiding CBC een must. Deze opleiding richt zich op 

het adviseren van uw management als het gaat om arbeid, 

beloning en pensioenen. U wordt breed opgeleid in perso-

neelsmanagement, organisatieleer, employee benefits en 

informatiemanagement. Om de kennis daadwerkelijk direct 

in de praktijk toe te passen, worden ook de presentatie- en 

adviesvaardigheden getraind en leert u een adviesrapport 

op te stellen. 

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

- Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen (SAB)

- Organisatie & Management (O&M)

- Communicatieve en adviesvaardigheden/scriptie

Diploma

De opleiding leidt op voor het erkende examen 

CBC. Het examen wordt in december 2015 door de Neder-

landse Associatie voor Examinering afgenomen. Het examen 

bestaat uit twee schriftelijke onderdelen en één mondeling 

examen dat is gebaseerd op uw scriptie.

Bestemd voor

• Personeelsfunctionarissen

• Salarisadministrateurs

• Managementadviseurs

• Iedereen met een juridische achtergrond

Data

De opleidingen CBC gaan medio juni 2015 van start. Kijk 

voor alle data op www.rendement.nl/cbc.

Bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten 10 (20 dagdelen)

Aantal bijeenkomsten O&M-module 4 (7 dagdelen)

Aantal bijeenkomsten SAB-module  4 (8 dagdelen)

Prijzen

Prijs € 3.555

Prijs voor Rendement-lezers € 3.455

Prijs voor Premium-abonnees € 3.425

Kijk voor de prijzen per module op www.rendement.nl/cbc.

Meer informatie www.rendement.nl/cbc

http://www.rendement.nl/cbc
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Voordelig 
incompany!

Heeft u interesse in één van deze opleidingen 

exclusief bij u op kantoor? 

Dat is mogelijk! 

Ontdek wat uw voordeel is en mail uw aanvraag 

naar incompany@rendement.nl.
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Algemene 
informatie

Opzet opleidingen
De meerdaagse opleidingen worden onderwezen in 
meerdere uitgebreide praktijkbijeenkomsten (incl. lunch), 
waarin de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt 
toegelicht en de docent ingaat op uw persoonlijke vragen. 
De praktijkbijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
Tijdens de gehele duur van de opleiding kunt u met vragen 
en problemen terecht bij de docent. 

PE-punten
De opleidingen Salarisadministratie 
en Personeel & Arbeid van 
Rendement zijn erkend door 
het Nirpa. Door het volgen van 
onze opleidingen behaalt u de 

benodigde punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professionals (RPP). Kijk voor 
meer informatie op www.nirpa.nl. 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij deze 
kosten zijn alle bijeenkomsten, een opleidingsmap en de 

begeleiding door docenten inbegrepen. De 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 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 performance, 
klantgerichtheid en samenwerking.

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05     fax: (010) 243 90 28    

e-mail: opleidingen@rendement.nl

www.rendement.nl
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