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Vakopleiding Payroll Services

De vakopleiding Payroll Services (VPS) focust vooral op loonadministratie, met 
de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Onderwerpen als HR-
beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering komen aan bod. 
Communicatieve vaardigheden zullen worden ontwikkeld.

Doelgroep
Ben je een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of heb je momenteel 
een andere functie, maar wil je je professionaliseren binnen dit vakgebied? Ga dan 
voor het Associatiediploma VPS (Vakopleiding Payroll Services).

Niveau
HBO

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Echter, een vooropleiding PDL of een 
vooropleiding met vergelijkbaar niveau is gewenst.

Programma
De opleiding bestaat uit vier modules:

Module Loonheffingen niveau 5
Wanneer je in je werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat je kennis hebt van 
de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij behorende loonheffingen. 
Daarnaast zijn de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting onderwerpen die 
je paraat moet hebben. In deze module doe je deze kennis op en ontwikkel je vaardigheden waar-
mee u deze kennis kunt toepassen.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5
Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en salarisad-
ministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereen-
komsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Module Personeel & Organisatie niveau 5
Tijdens de module Personeel & Organisatie leer je hoe je als volwaardig personeelsmanager aan de 
slag kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisa-
ties in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het analyseren van de 
missie, visie en doelstellingen van een organisatie. Daarnaast leer je methodieken van budgettering 
toepassen. Tot slot wordt er ook aandacht besteedt aan het aansturen en motiveren van personeel.

Module Communicatie niveau 5
Helder communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in een organisatie. Het vergaren 
van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor 
iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. In de module Communicatie leer je 
alles over gesprekstechnieken en kun je tweegesprekken voeren.

Examens
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van Vakoplei-
ding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij 
de Associatie. Het examen van de module Communicatie niveau 5 wordt afgenomen door De Laat 
Kenniscentrum. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verant-
woordelijkheid.

https://delaatkenniscentrum.nl/opleidingen/personeel-en-arbeid-opleidingen/praktijkdiploma-loonadministratie-pdl/


‘Professionaliseer 
u verder binnen 
uw vakgebied’

• Persoonlijke aanpak  
• Hoge slagingspercentages 
• 20 leslocaties in Nederland 
• ‘Perfecte loonopleiding’  

(bron: NIPRA trendonderzoek)

NIRPA
De Laat Kenniscentrum heeft kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laat dit ook graag 
toetsen door externe partijen. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de cursisten met hun 
opleiding een waardevolle aanvulling hebben op hun CV en zich kunnen onderscheiden van ande-
ren. De loonadministratieve opleidingen van De Laat Kenniscentrum zijn erkend door de  Stichting 
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). De loonadministratieve opleidingen 
(BKL, PDL, MPZ en VPS) vallen onder reguliere opleidingen, die leiden tot een diploma dat toegang 
geeft tot het register RSa of RPP.
Het NIRPA draagt ons voor als opleider voor deze opleiding. 
 
Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek (inclusief praktijk).
 
Cursusprijs
Klik hier voor een specificatie van de kosten. 

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

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

Klanten Vertellen

https://delaatkenniscentrum.nl/rsa-registratie-nirpa/
https://delaatkenniscentrum.nl/rpp-registratie-nirpa/
https://www.nirpa.nl/opleidingen/reguliere-opleidingen/
https://delaatkenniscentrum.nl/opleidingen/loonadministratie-opleidingen/vakopleiding-payroll-services-vps/#overzicht
https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/

