
Speciaal voor 
onze ABCO-leden

10% opleidingskorting



Je bent van harte welkom bij de Laat Kenniscentrum! 
Profiteer nu als lid van ABCO Nederland van alle voordelen die de Laat Kenniscentrum biedt:
 

✓ 10% Korting op ons opleidingsaanbod
✓ 17 Leslocaties in Nederland en mogelijkheid tot in company
✓ Startgarantie
✓ Hoge klantwaardering
✓ Hoge slagingspercentages
 
 
✓ Onze loonadministratieve opleidingen zijn erkend door het NIRPA 

✓ Wij leiden o.a. tot de diploma’s van de Associatie voor Examinering en Stibex 

 

Wat klanten over ons zeggen: 
“De Laat Kenniscentrum is absoluut aan te raden, ik ben erg tevreden! 
Erg professionele en persoonlijke begeleiding. Slaag je hier niet, slaag je nergens.” - R. Houben
 

Het personeel is medeverantwoordelijk voor het succes van een onderneming. Investeren in jouw mensen 
betekent investeren in jouw bedrijf. Wij ondersteunen je graag van de continue ontwikkeling van individuen 
en teams binnen jouw organisatie. Dit doen we middels reguliere opleidingsprogrammas’en maatwerk. Het 
maatwerk geeft antwoord op vragen die expliciet zijn toegespitst op jouw organisatie. Kwaliteit is wat ons 
drijft. Hierin doen wij geen concessies.
 
ABCO-lid EVA Explainer Video Agency maakte voor ons deze impressie.  

Neem samen met ons de volgende stap!

Gilbert de Laat
Directeur 
De Laat Kenniscentrum

Welkom!

https://www.youtube.com/watch?v=3Q5MEZItxWw
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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:



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 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 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 examenlocaties 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.

Cursusprijs
€1.250,- (vrijgesteld van BTW) 
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursis-
ten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.)
Studiemateriaal
Circa €390,-  (excl. 9% BTW).
Totaalprijs van jouw opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €1.535,- excl. BTW en hulpmiddelen. 
Prijs incl. BTW en genoemde hulpmiddelen €1.640,-

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 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. 

Registratie NIRPA
Indien je met succes je opleiding PDL afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze 
link registeren in het RPP-register. 

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

Lisanne - Student PDL

https://www.nirpa.nl/registers/direct-inschrijven/
https://www.nirpa.nl/registers/direct-inschrijven/
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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 
• Klantenvertellen 9,0 
• 20 leslocaties in Nederland 
• ‘Perfecte loonopleiding’  

(bron: NIPRA trendonderzoek)

Registratie NIRPA
Indien je met succes je opleiding PDL afsluit met een diploma van de Associatie, kun je je via deze 
link registeren in het RPP-register. 
 
Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek (inclusief praktijk).
 
Cursusprijs
€3.299,- (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursis-
ten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.
Studiemateriaal
Circa €790,- (incl. 9% BTW).
Totaalprijs van jouw Vakopleiding Payroll Services VPS
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €4.199,- inclusief BTW.

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

https://www.nirpa.nl/registers/direct-inschrijven/
https://www.nirpa.nl/registers/direct-inschrijven/
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Financial Assistant

Wij leiden je op tot het Associatiediploma Financieel Assistent ofwel Financial 
Assistant. Je hebt een stevige basis om als assistent aan de slag te gaan bij een 
administratiekantoor of op een financiële afdeling van een organisatie. Er is namelijk 
een groot tekort aan financieel assistenten. Ook als ondernemer in het midden- en 
kleinbedrijf heb je met dit diploma voldoende kennis om jouw eigen administratie 
bij te houden.

Het Associatiediploma Financieel Assistent bestaat uit Basiskennis Boekhouden (BKB®)/
Elementair Boekhouden en Basiskennis Calculatie (BKC®). Je bepaalt zelf in welke volgorde. 

Doelgroep
Wil je in een kleine organisatie zelfstandig de boekhouding doen? Of voor de bedrijfsleiding belang-
rijke overzichten samenstellen? Haal dan het Associatiediploma Financieel Assistent: een logische 
opstap voor een loopbaan in de administratieve sector!

Niveau
De opleiding tot Financial Assistent is op mbo 3 niveau en duurt 8 tot 12 lesweken.

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende deze opleiding komen alle onderdelen van de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB en 
Basiskennis Calculatie aan bod. 

Examen
Voor specifieke informatie over deze opleidingen verwijzen wij u graag naar de examenprogramma’s 
van de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB en Basiskennis Calculatie BKC. 

Studiebelasting
Circa vier à vijf klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktij-
kexamens op de locaties van de Open Universiteit (OU) in heel Nederland.
Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijk-
heid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie: www.associatie.
nl. Bezitters van het diploma BKB en BKC komen in aanmerking voor het overkoepelend Associatie 
diploma Financial Assistant.

NB: Stibex-diploma’s verlenen geen vrijstelling voor dit diploma. 

Cursusprijs
€899,- (vrijgesteld van BTW). Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursis-
ten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.
Studiemateriaal
Circa €130,- (inclusief 9% BTW).
Totaalprijs inclusief voor de opleiding Financial Assistant
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €1.208,- inclusief BTW.

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

Vervolgstudie
Heb je de opleiding BKB en BKC reeds behaald? Studeer dan door en start met de opleiding PDB 
ofwel praktijkdiploma boekhouden.
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Assistent Controller

De functie Assistent Controller ofwel Control Assistent is uit onderzoek van het UWV 
aangewezen als een de van meest kansrijke beroepen in het economisch-administra-
tief werkveld. De opleiding Assistent Controller is een zeer gewaardeerde aanvulling 
op de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Naast kwaliteiten en kennis op 
boekhoudkundig vlak wordt ook managementinzicht en bedrijfseconomische kennis 
gevraagd. Een assistent controller kan op dat niveau antwoord geven op de vragen 
die vanuit de organisatie gesteld worden. Hiermee maak je het onderscheid in de 
econmisch-administratieve wereld! 

Heb je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie reeds in je bezit ben je nog slechts 2 modulen 
van dit diploma verwijderd. Start daarom vandaag nog met de volgende stap in jouw carrière!

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als assistent controller, financieel medewerker, 
hoofd administratie of financieel consultant wil uitoefenen.

Niveau
De cursus is op hbo AD niveau en duurt 16 tot 30 weken.

Vooropleiding
Voor de opleiding assistent controller is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel levert het diploma 
Moderne Bedrijfsadministratie MBA vrijstelling op voor deze opleiding. Je hoeft in dat geval nog maar 
2 modulen te behalen.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit de onderstaande zes modulen:

Module Kostencalculatie niveau 5
Gedurende deze module lgaat over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstuk-
ken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maak je 
diverse kostencalculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrek-
king tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based 
costing en leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken 
over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kun je zelfstandig correcties boeken, zowel in 
de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Module Financiering niveau 5
Je leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en 
een investeringsselectie te maken. Je leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen 
kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook ken je de wettelijke regelingen met betrekking tot de 
verslaglegging.

Module Belastingwetgeving niveau 5
Je leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de 
loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten 
kennen van de in Nederland gevestigde ondernemers. Na het behalen van deze module ben je moei-
teloos in staat een belastingaangifte te doen.

Bestuurlijke informatievoorziening BIV
Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en 
inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van zaken 
speelt betrouwbaarheid van de informatie een cruciale rol. Dit vereist inzicht in de risico’s die deze 
betrouwbaarheid bedreigen. Je leert tijdens de lessen grip te krijgen op de informatieprocessen bin-
nen jouw organisatie – onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt.



Rapporteren en Adviseren door Financials RAF
Je leert de resultaten van je werkzaamheden goed over te brengen op anderen. Goede schriftelijke com-
municatie is bij financieel-economische onderwerpen een noodzaak. Deze zijn immers niet voor iedereen 
even toegankelijk. Je leert hoe je een begrotingsrapportage of jaarverslag kunt vertalen naar een begrijpe-
lijke rapportage voor non-financials. 

Examen
De modules die horen bij de opleiding assistent controller worden afgesloten door middel van afzonderlij-
ke examens. Deze worden enkel afgenomen door de Associatie voor Examinering.

Examen Kostencalculatie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Kosten- en waardebegrippen
• Kostensoorten en deze berekenen
• Kostenverbijzonderingsmethoden
• Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
• Kostencalculaties maken
• Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Examen bedrijfsadministratie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-,      

handels en productieondernemingen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kosten-

plaatsenmethode, opslagmethode en activity based costing
• De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrek-

king tot het eigen vermogen en het vreemd vermogen
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
• Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, 

industriële en dienstverlenende ondernemingen
• De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van 

het lopend boekjaar als in de jaarrekening van een afgesloten 
boekjaar

• Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Examen Financiering niveau 5
Het examen bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2 uur. De 
belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van 
de Associatie is:
• Economische begrippen
• Investeringsselectie en investeringsberkeningen
• Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
• Vermogensmarkt
• Vormen eigen vermogen en dit berekenen
• Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit berekenen
• Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging

Examen Belastingwetgeving niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 90 
minuten. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Belang van Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en gebruik maken van bepalingen uit deze 

wet.
• Belangrijkste begrippen voor werkgevers en werknemers, zoals beschreven in de Wet op de loonbe-

lasting 1964.
• Bepalingen uit Wet op inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die winst uit onder-

neming of een resultaat uit overige werkzaamheden verwerven.
• Belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde MKB-ondernemers zoals beschreven in 

Wet op de omzetbelasting.

‘Lessen gegeven 
door docenten 

werkzaam in het 
vakgebied’

Christel - Student DLKC



Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials
De scriptie kan op ieder gewenst moment ter beoordeling ingediend worden bij de examencommissie. 
Op basis van het examenprogramma van de Associatie wordt de scriptie beoordeeld op onderstaande 
eindtermen:
• financieel-economische theoriekennis
• verbanden leggen tussen financieel-economische praktijksituaties en verworven kennis
• logische, consistente en duidelijke schrijfstijl
• financiële argumenten in besluitvorming analyseren, verklaren en begrijpelijk toelichten in de vorm 

van een adviesrapportage

Het examen Bestuurlijke Informatievoorziening
Het examen bestaat uit 27 zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op 
basis van het examenprogramma van de Associatie:
• informatievoorzieningsproces
• grondbeginselen van de administratieve organisatie
• maatregelen van interne controle en beheersing
• waarde kringloopproces met betrekking tot de typologieën handel, productie en dienstverlening
• inkoop-, opslag- en verkoopproces
• productieproces
• dienstverleningsproces
• financieel proces
• personeelsvoorzieningsproces

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij door naar de website van de Associatie: 
www.associatie.nl.

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse exa-
menlocaties op elke werkdag, het onderdeel RAF wordt schriftelijk ingediend. Inschrijving geschiedt altijd 
voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met 
betrekking tot de examens verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie.

Cursusprijs voor alle modules
€3.097,- (vrijgesteld van BTW).
Cursusprijs voor de modulen Rapporteren en Adviseren door Financials en Bestuurlijke informatievoorziening
Indien je na jouw opleiding MBA bij ons instituut deze modulen volgt ontvang je een korting van maar 
liefst €400,- op de cursusprijs. De cursusprijs voor de opleiding bedraagt dan geen €2.495,- maar €2.095,-.
Studiemateriaal
Circa €640,- voor de gehele opleiding
Totaalprijs van jouw opleiding Assistent Controller (Inclusief opleiding Moderne Bedrijfsadministratie)
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €3.737,- inclusief BTW.
Enkel aanvullende modulen voor het diploma Assistent Controller
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €2.340,- inclusief BTW.

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

Vervolgstudie
Heb je jouw opleiding financial controller met succes afgerond en heb jij ambitie op management niveau. 
Denk dan aan een opleiding Middle Management of Advanced Management!
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Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in 
een organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB*) 
een absolute must: één van de meest gevraagde diploma’s in het administratieve 
werkveld. Gedegen en zeer actueel. Naast vakkennis is ook de toepassing in de praktijk 
van belang. U doet uw boekhouding in het computerprogramma AccountView en 
maakt berkeningen in Excel. 

Met Associatie PDB op zak bent u bij uitstek geschikt om in kleine en middelgrote organisaties 
geheel zelfstandig de boekhouding te voeren. Ook in grote organisaties bent u een waardevolle 
kracht als assistent van de administrateur of controller. PDB is het begin van uw succesvolle 
carriére in het bedrijfsleven, een cariérre die soms verder reikt dan het administratieve vlak. Dit 
diploma biedt er alle mogelijkheden voor! 

Doelgroep
PDB is voor diegenen die het zelfstandig voeren van de boekhouding en een volgende stap in uw 
carrière ambiëren. 

Niveau
MBO 3/4

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen:

Module Kostencalculatie niveau 4
Gedurende de module Kostencalculatie leert u hoe u kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maakt 
en hoe u het resultaat van productie en verkoop moet berekenen. Ook leert u inzicht te krijgen in 
resultaten en presentatiemethoden. De focus van de opleiding ligt op het toepassen van de theorie, 
zodat u direct de geleerde materie in praktijk kunt brengen.

Module Bedrijfsadministratie niveau 4
Gedurende deze module leert u berekeningen te maken ten behoeve van de financiële administratie 
van een handels- of dienstverlenende onderneming. U leert overzichten samen te stellen, zoals 
een grootboekrekening of een kolommenbalans. Daarnaast doet u kennis op over de belangrijkste 
theorie en begrippen.

Module Financiering niveau 4
In deze module leert u de belangrijkste theorie met betrekking tot financiering. U leert wat termen 
zoals agio, aandelen en verschillende ondernemingsvormen zijn. Na het behalen van de module 
bent u in staat om berekeningen te maken ten behoeve van de periodeafsluiting en kengetallen te 
berekenen.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Kostencalculatie niveau 4
De belangrijkste examenstof is:
• kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maken bij een handels- en dienstverlenende 

onderneming.
• resultaten van productie en verkoop berekenen bij een handels- en dienstverlenende 

onderneming



Examen Bedrijfsadministratie niveau 4
De belangrijkste examenstof is:
• berekeningen maken en boekingen verrichten ten behoeve van de financiële administratie van 

een handels- en dienstverlenende onderneming
• theorie met betrekking tot de financiële administratie van een handels- en dienstverlenende 

onderneming

Examen Financiering niveau 4
De belangrijkste examenstof is:
• theorie met betrekking tot financiering
• berekeningen maken met betrekking tot financiering
• kengetallen berekenen

Studiebelasting
Circa zes à acht klokuren per lesweek.

Cursusprijs
€1.295,- (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursis-
ten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.
Studiemateriaal
Circa €300,- voor de gehele opleiding.
Totaalprijs inclusief voor de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. 
Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €2.132,- inclusief BTW.

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 en is altijd voor eigen rekening en 
verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer 
informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u graag 
naar de website van de Associatie.

U kunt er ook voor kiezen om uw examen te 
laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is 
online en wordt op verschillende locaties in 
heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor 
het examen geschiedt online en is altijd voor 
eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor 
de actuele examenkosten verwijzen wij naar 
de website van Stibex: www.stibex.nl. 

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

Vervolgstudie
Heeft u uw opleiding PDB succesvol afgerond? 
Studeer dan verder en start met de opleiding MBA ook wel moderne bedrijfsadministratie genoemd. 
Wist u dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? 
Verbreed uw kennis op het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL. 
praktijkdiploma loonadministratie. 

‘Fijne begeleiding 
met persoonlijk 

contact en 
individuele 

betaalbare lessen’

Jeltje - Student PDB
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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde 
aanvulling op het Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma 
voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

Doelgroep
De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is bedoeld voor iedereen die een functie 
als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verant-
woordelijke functie op financieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Niveau
HBO-AD

Vooropleiding
Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit:

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert u om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking 
tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based cos-
ting en leasing. Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken 
over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kunt u zelfstandig correcties boeken, zowel in 
de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Examen bedrijfsadministratie niveau 5
Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof 
op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemin-

gen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagme-

thode en activity based costing
• De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
• eigen vermogen en het vreemd vermogen
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
• Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende 

ondernemingen
• De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de 

jaarrekening van een afgesloten boekjaar
• Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse 
examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoorde-
lijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen 
wij u graag naar de website van de Associatie.



U kunt er ook voor kiezen om uw examen voor de module Bedrijfsadministratie te laten afnemen door 
Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. In-
schrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor 
de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex. 

Cursusprijs
€2.002,- (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten 
gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.
Studiemateriaal
Circa €395,- voor de gehele opleiding
Totaalprijs van jouw opleiding Moderne Bedrijfsadministratie
Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. 
De gehele opleiding kost €2.397,- inclusief BTW.

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

Vervolgstudie
Heeft u uw opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan 
verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren 
door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist 
u dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in 
het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed uw kennis op 
het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de 
opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

‘Door het volgen van 
een module kunt u 

nauwkeuriger inspelen 
op uw leerbehoefte’

https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/
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Wij hebben een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen. 
Naar gelang de leerwens wordt een traject afgesloten met een erkend 
diploma of instituutscertificaat.
 

Benieuwd naar ons aanbod. Bekijk dan onze website:

Coaching
• Talenten Motivatie Analyse
• Insights Discovery
• Maatwerk
• Bedrijfstrainingen

Opleidingen richting
• Sales
• Administratie
• Logistiek en Veiligheid
• Communicatie
• Marketing
• Management
• Loonadministratie en HRM
• Secretariaat
• Specialistisch Medisch / Juridisch

Cursussen richting
• Sales
• Bijles
• Eendaagse trainingen PE
• Examentraining NIMA
• Management
• (Online) Marketing
• Medisch Specialistisch
• Computervaardigheden
• VCA
• Zakelijk Engels / Nederlands

Pand 10 Sectie C
Daalakkersweg 10
5641 JA Eindhoven

040 – 2485582
info@delaatkenniscentrum.nl
www.delaatkenniscentrum.nl

https://www.delaatkenniscentrum.nl

