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Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) 

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie leidt u op tot professional op het 
gebied van loon- en salarisadministratie. Na het behalen van het diploma bent u 
in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken 
en wetswijzigingen op de juiste manier toe te passen. De belastingwetgeving is 
erg complex en veranderingen volgen zich in een rap tempo op. Een specifieke 
vakopleiding zoals de opleiding PDL is daarom aan te bevelen. Met name in 
het midden- en kleinbedrijf groeit de behoefte aan financieel administratieve 
medewerkers. Zij zijn de spil in het web tussen de werknemers en bedrijfsvereniging, de fiscus en 
de accountant. Met het PDL diploma zal u van toegevoegde waarde zijn voor veel ondernemingen 
in de MKB sector.

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. Lees hierover meer op onze 
website.

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

Niveau
HBO-AD

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

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Loonheffingen niveau 4
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht loonheffingen te betalen en hiervan aangifte te 
doen. In deze module komen de onderwerpen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan 
bod.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4
Als personeelsconsulent of loonadministrateur moet u kennis hebben over arbeidsverhoudingen, 
arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze module 
doet u kennis op over de theoretische kant van deze onderwerpen en ontwikkelt u vaardigheden die 
u kunt toepassen in de beroepspraktijk.

Module Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4
Tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris doet u brede kennis op over het 
vakgebied. Tijdens deze module komen onderwerpen aan bod zoals functieomschrijvingen opstellen 
en het personeelsbeleid formuleren. Daarnaast is het van belang dat u de belangrijkste begrippen op 
het gebied van administratie kent, de rol van automatisering kan plaatsen en kennis hebt over orga-
nisaties in het algemeen. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan communicatie; 
ook een belangrijk onderdeel van het vak. U leert meer over de verschillende gespreksvormen en de 
richtlijnen voor conflictbehandeling.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. Hieronder vindt u de belangrijkste exa-
menstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:
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Examen Loonheffingen niveau 4
De belangrijkste examenstof voor deze module:
• loonadministratie en de loonaangifte
• regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
• werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies 

werknemersverzekeringen
• inkomstenbelasting, alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure

Examen Arbeidsrecht & Sociale zekerheid niveau 4 
De belangrijkste examenstof voor deze module:
• arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeids-

overeenkomst
• regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsom-

standigheden en arbeidstijden en van de Wazo
• sociale zekerheid
• regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
• regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 
De belangrijkste examenstof voor deze module:
• personeel
• organisatie
• communicatie

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

Studiebelasting
De studiebelasting van de opleiding PDL is 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
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding PDL? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op! Wij helpen u graag verder.

Vervolgstudie
Bent u klaar met de opleiding PDL en wilt u graag doorstuderen? 
U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Vakopleiding Payroll Services VPS,  
personeelsconsulent of medewerker personeelszaken MPZ.Wilt u zich op administratief vlak verder 
ontwikkelen, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor de opleiding praktijkdiploma boekhouden PDB. 

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 aan-vulling 
hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van anderen. Onze loonadministratieve op-leidingen 
zijn erkend door de  Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Onze 
loonadministratieve opleidingen (BKL, PDL, MPZ en VPS) worden onder reguliere opleidingen verstaan 
die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘De theorie wordt 
op een prettige 
manier vertaald 
naar de praktijk’

Lisanne - Student PDL

https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/

