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Basiskennis Loonadministratie (BKL)

Wij leiden op tot het praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie BKL. 
De salarisadministratie is een boeiend en afwisselend vakgebied waarin 
regelmatig iets wijzigt. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en 
samenstelling van salarissen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. 
Het Associatiediploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) is bestemd voor de 
startende salarisadministrateur of assistent op de afdeling loonadministratie. 
Ook als u regelmatig samenwerkt met de salarisadministratie, biedt dit diploma 
waardevolle achtergrondinformatie. De opleiding worden gezien als een opstap naar de opleiding 
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL. Met het diploma Basiskennis Loonadministratie BKL heeft 
u genoeg kennis opgedaan om aan de slag te gaan als Loonadministrateur.

Het NIRPA (Nederlands Instituut Register Payroll Accounting) draagt ons voor als opleider voor 
deze opleiding. Lees op onze website meer over de meerwaarde van deze samenwerking.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administratieve medewerkers op het gebied van de loon- en 
salarisadministratie en degenen die zich willen oriënteren op dit vakgebied.

Niveau
MBO3

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande twee 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 aanslag inkomstenbelasting aan bod.

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

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 

werknemersverzekeringen
• Voorlopig aanslag (teruggaaf) inkomstenbelasting alsmede het boeteregime en de bezwaarpro-

cedure
• Invullen van een (elektronisch) formulier aan de hand van de informatie in een casus

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 
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• Sociale zekerheid
• Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
• Regelgeving bij werkloosheid
Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de
Associatie.

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Cursusprijs
€700,-  (vrijgesteld van BTW).
Studiemateriaal
Circa €95,-  (incl. 9% BTW) incl. online leeromgeving
Totaalprijs van jouw opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) Opleiding exclusief examen
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €795,- inclusief BTW.

Klik hier voor de actuele prijzen: Associatie voor examinering. Jouw examen boek je rechtstreeks bij 
de Associatie voor Examinering.

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

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

Vervolgstudie
Bent u klaar met de opleiding BKL en wilt u graag 
doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de 
opleiding PDL, Medewerker Personeelszaken MPZ óf 
personeelsconsulent.

NIRPA
Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel 
staan en laten dit ook graag toetsen door externe 
partijen. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten 
met hun opleiding een waardevolle aanvulling hebben 
op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. 
Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend 
door de Stichting Nederlands Instituut van Register 
Payroll Accounting (NIRPA). Onze loonadministratieve 
opleidingen (BKL, PDL en VPS) worden onder reguliere 
opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat (in de 
toekomst) toegang kan geven tot het register RSa of RPP. 
Lees op onze website hierover meer.

‘Persoonlijke
aanpak en korte
lijnen maken
dit een prettige
opleiding’

Merle - Student DLKC

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

https://delaatkenniscentrum.nl/opleidingen/loonadministratie-opleidingen/basiskennis-loonadministratie-bkl-nieuwe-stijl-vanaf-juni/#overzicht
https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/

