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Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Een medewerker personeelszaken heeft een veelzijdige en gevarieerde functie. De opleiding is bedoeld 
voor mensen die een assisterende rol hebben bij het werven, selecteren en beoordelen van personeel, 
introductie van werknemers en bijhouden van personeelsdossiers. U ondersteunt de P&O-manager, 
werkt de CAO en bedrijfsregelingen uit en verzorgt rapportages op personeelsgebied. Daarnaast 
begeleidt u stagiaires, regelt jubilea en andere bijzondere gelegenheden. Kortom, een zeer afwisselen-
de baan! Met dit diploma heeft u veel praktische kennis in huis en kunt u aan de slag als medewerker 
personeelszaken.

Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. Na het afronden van deze opleiding bij 
ons opleidingsinstituut kunt u zich registreren in het RSa register. Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar onze website. 

Doelgroep
Voor iedereen die wilt werken als personeels-, HR- of P&O-medewerker. In het bezit is van het diploma Ba-
siskennis Loonadministratie BKL en door wilt groeien, of een afwisselende en aantrekkelijke baan wenst. 

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Loonheffingen niveau 3
Met het diploma Loonheffingen niveau 3 heeft u kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en 
loonaangifte. In deze module komen onder andere de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aan-
slag inkomstenbelasting aan bod. 

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3
Met deze module doet u waardevolle kennis op over de CAO-regelgeving, Arbowet, sociale zekerheid, ar-
beidsongeschiktheid en re-integratie.

Module Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meer-
dere vakgebieden. U hebt kennis in huis op het gebied van loopbaanontwikkeling, personeelsplanning en 
diverse communicatie- en informatievormen. U snapt de relatie tussen het management en personeelsza-
ken. U weet welke instrumenten u kunt inzetten en u hebt kennis van werving en selectie. Interne commu-
nicatie is voor een personeelsfunctionaris van groot belang.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Loonheffingen niveau 3
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte
• Regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
• Werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werkne-

mersverzekeringen
• Voorlopig aanslag (teruggaaf) inkomstenbelasting alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure
• Invullen van een (elektronisch) formulier aan de hand van de informatie in een casus
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‘Het kunnen 
aanpassen van mijn 

lestijden op mijn 
werktijden was 

erg prettig’

Claudia- Student DLKC

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
• regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de 

Wazo
• sociale zekerheid 
• regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
• regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• personeel
• organisatie
• communicatie

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associa-
tie.

Studiebelasting
Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse 
Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlo-
caties in heel Nederland. Het betreffen online examens. 
Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd 
voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de 
website van de Associatie. 

Informatie
Meer informatie? Neem con-
tact met ons op via telefoon-
nummer 040-2485582 of per 
mail via info@delaatkennis-
centrum.nl.

Vervolgstudie
Bent u klaar met de opleiding 
MPZ en wilt u graag doorstu-
deren? U kunt dan bijvoor-
beeld kiezen voor de opleiding 
PDL, arbeidsrecht, NEMAS® 
HRM óf personeelsconsulent. 

Wilt u zich op administratief vlak verder ontwikkelen, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor de opleiding 
praktijkdiploma boekhouden PDB. 
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De module Personeel, Organisatie en Communicatie niveau 3 (POC) is onderdeel van het overkoepelend 
diploma Medewerker Personeelszaken. Tezamen met de opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL 
vormt dit de basis voor het diploma Medewerker Personeelszaken. 
Een zeer nuttige aanvulling op de CV voor een personeelsfunctionaris is de module Personeel, Organisa-
tie en Communicatie. Na het behalen van deze module heeft u kennis opgedaan over loopbaanontwik-
keling, personeelsplanning en diverse communicatie- en informatievormen. U snapt de relatie tussen 
het management en personeelszaken. U weet welke instrumenten u kunt inzetten en u heeft kennis van 
werving en selectie. Interne communicatie is voor een personeelsfunctionaris van groot belang. Kort-
om, als personeelsfunctionaris doet u nuttige kennis op met de opleiding Medewerker Personeelszaken 
MPZ module Personeel, Organisatie en Communicatie.

Doelgroep
Voor iedereen die wil werken als personeelsfunctionaris of salarisadministrateur

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• personeel: personeelsinstrumenten, personeelsplanning, personeelsverloop, werving- en selectiepro-

cedure, NVP sollicitatiecode, diversiteit en integratie, loopbaanontwikkelingstraject, personeelsma-
nagement en loonbaanontwikkeling

• organisatie: indelingen organisaties, typen ondernemingen, organisatie-indelingen, samenwerkings-
vormen, sociaal beleid, rollen en taakverdeling personeelszaken en lijnmanagement

• communicatie: begrippen omschrijven en aangeven wat het verschil is tussen communicatie en infor-
matie

Examen
De examens van Medewerker Personeelszaken MPZ nieuwe stijl kunnen vanaf september 2016 worden 
afgenomen bij de Associatie. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de 
Associatie wordt onder programma toegelicht. 

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associa-
tie. 

Studiebelasting
Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen-
locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is 
altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie. 

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaat-
kenniscentrum.nl.

Vervolgstudie
Heeft u het diploma MPZ in uw bezit en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de 
opleiding PDL, arbeidsrecht, NEMAS® HRM óf personeelsconsulent. Wilt u zich op administratief vlak verder 
ontwikkelen, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor de opleiding praktijkdiploma boekhouden PDB. 

Medewerker Personeelszaken (MPZ)
Module POC
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‘Opleiding BKL met 
succes behaald? 

Volg dan de 
module POC.’


