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Daarom kiest u voor De Laat Kenniscentrum:

 Klantwaardering 9,6     Bron: Klantenvertellen.nl 

 Persoonlijke aandacht

 Hoge slagingspercentages

 Leslocaties in Zeeland, Limburg, Brabant, Utrecht óf in company

 Startgarantie 

 Flexibele startdata gedurende het jaar

 Online en hybride klaslokalen. Ontmoet de docent en medecursisten 
 in een online lokaal.

 Klassengrootte: van individu tot een kleine groep

 Talentontwikkeling voor individuen en teams middels:

 

 Erkende opleider door:

           

 Met uw diploma kunt u zich in bepaalde gevallen registeren 
 in de volgende registers:

 Keurmerk
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Inhoudsopgave

Marketing -en salesopleiding     > > 

Management opleiding       > > 

Personeel en Arbeid      > > 

Administratieve opleiding    > > 

Kantoor- en Secretariële opleiding   > > 

Communicatieve opleiding     > > 

Logistiek en Veiligheid        > > 

Specialistische opleiding   > >
Ondernemerschap  > >
Maatwerk cursus  > >
Coaching      > > 

Dit betreft een interactieve brochure. Klik op de opleiding van uw keuze.
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Welkom!
Wat fijn dat u ons heeft gevonden. Wij helpen u graag verder.

Uw vraag staat centraal
Een tevreden klant is wat ons elke dag drijft. Wij hechten veel waarde aan het persoonlijk contact met onze 
student, een training of opleiding start in de meeste gevallen met een persoonlijke studieadviesgesprek. Uw 
vraag staat centraal. Afhankelijk van uw scholingswens duurt een traject van één dag tot een aantal jaar.  

Compleet aanbod
De Laat Kenniscentrum heeft een ruim aanbod aan korte en lange trainingen en/of opleidingen op mbo- 
en hbo-niveau. Door het complete aanbod van opleidingen en trainingen op het gebied van marketing en 
sales, management, administratie, communicatie, kantoor & secretariaat, logistiek, veiligheid en P&O-oplei-
dingen zijn wij hét adres voor al uw opleidingsvragen in de regio Brabant, Zeeland, Limburg en Utrecht. Ons 
aanbod zorgt voor een prima mogelijkheid om uw kennis uit te breiden of uw huidige kennis op te frissen. 

Talent- en compentieontwikkeling
De Laat Kenniscentrum biedt naast opleidingen, ook coaching en trainingen op maat. Bij ons kunt u zowel 
terecht voor individuele ontwikkeling als team- en bedrijfsontwikkeling. In deze brochure vindt u een korte 
weergave van de verschillende opleidings- en coachingsmogelijkheden. Bent u geïnteresseerd in een traject 
gericht op uw persoon, team of onderneming neemt u dan contact met ons op.

Waarom klanten voor ons kiezen
Klanten waarderen ons opleidingsinstituut met een 9,6 (bron: Klantenvertellen.nl). Wat ons hierin onder-
scheid is dat wij met elke (potentiële) deelnemer een intakegesprek voeren. Door deze methode proberen 
we zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij eerder genoten vooropleiding(en) van de potentiele deelnemer. 
Daarnaast geven we een startgarantie van elke opleiding/training.

De Laat Kenniscentrum leidt op tot landelijk erkende diploma’s. Voor een opleiding neemt u deel aan een 
landelijk examen, die georganiseerd worden door een van de examenbanken. Wanneer u een opleiding 
volgt bij De Laat Kenniscentrum bent u gegarandeerd van een deskundige en praktische toepasbaarheid 
binnen uw (toekomstig) werkgebied. Onze klanten waarderen de deskundigheid van onze docenten. Onze 
slagingspercentages liggen vaak hoger dan het landelijke gemiddelde. Onze medewerkers kennen onze 
klanten waardoor wij laagdrempelig te benaderen zijn. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de brochure neemt u dan contact met ons op. Wij hopen u binnen-
kort als cursist te mogen verwelkomen!

Gilbert de Laat
Directeur 
De Laat Kenniscentrum

Bekijk hier een animatie over onze werkwijze:

Onze werkwijze in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=DjkpiAyhOMw
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Waarom De Laat Kenniscentrum
Startgarantie 
De Laat Kenniscentrum start te allen tijde met de door u gekozen training of opleiding, bij een minimum 
aantal van vijf cursisten. Het is echter ook mogelijk om in overleg met minder cursisten te starten in een 
maatwerktraject. 

Persoonlijke aandacht
Uw ontwikkeling staat bij ons voorop. Indien gewenst kunnen we met u in gesprek om een op maat ge-
maakt scholingsplan op te stellen. 

Erkende opleidingen 
De meeste opleidingen kunnen met erkende diploma’s of certificaten worden afgesloten. Uw diploma of 
certificaat wordt algemeen herkend en gewaardeerd en hiermee erkend door het bedrijfsleven.

Uitgebreid aanbod aan workshops, trainingen en opleidingen
De Laat Kenniscentrum heeft een breed scala aan losse modulen en opleidingen. Daarnaast biedt De Laat 
Kenniscentrum trainingen en coaching op maat. Hierdoor vindt u altijd een scholing die aansluit bij uw 
wensen en (voor)opleidingen. Een workshop en training die u volgt bij De Laat Kenniscentrum wordt bij 
goed gevolg afgesloten met een instituutscertificaat.

Modulaire opbouw
Bij de meeste opleidingen studeert u intensief voor een beperkt aantal leerstofonderdelen. Uw diploma 
bestaat uit een aantal modulen. Een module sluit u af met een certificaat. Uw diploma heeft u behaald wan-
neer u alle modulen positief heeft afgesloten. 

Meerdere startmomenten per jaar
Al onze workshops, trainingen en opleidingen worden meerdere malen per jaar aangeboden. 

Hoge slagingskans
De Laat Kenniscentrum biedt vakbekwame docenten en trainers, les in kleine groepen en onderwijs op 
maat. Wij willen hierdoor de slagingskans voor de door u gekozen training of opleiding vergroten. 

Studeren in de buurt
U vindt altijd een lesplaats bij u in de buurt. 

Bijles
Bent u onverhoopt een keer afwezig of heeft u meer uitleg nodig bij de gegeven lesstof? De Laat Kenniscen-
trum heeft verschillende bijlesmogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Maatwerk
Het is altijd mogelijk om de opleiding van uw keuze in een maatwerktraject te volgen. U bepaalt samen met 
de docent het moment van uw opleiding. Hierbij werken we altijd toe naar de geplande examenmomenten, 
zodat u goed voorbereid u examen kunt doen. U kunt altijd een vrijblijvende offerte aanvragen voor een 
maatwerktraject. 

Talent –en Competentieontwikkeling
De Laat Kenniscentrum is bevoegd tot het afnemen van talent- en competentieanalyses op individueel en 
teamniveau. Wij werken hierbij met onderstaande methodes:
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Belangrijke informatie
Examenkamer
De Stichting Examenkamer is een onafhankelijk orgaan dat het procedureel toezicht op en de kwaliteit van 
de beroeps kwalificerende examens van de aangesloten examen instellingen waarborgt. Examen-afnemende 
instellingen zoals het NIMA zijn aangesloten bij de examenkamer.

Boeken en lesmateriaal (studiemateriaal)
Benodigde boeken en eventueel aanvullend lesmateriaal worden door de opleider besteld en tijdens de 
eerste les aan u verstrekt.

Bijles
De Laat Kenniscentrum biedt verschillende bijlesmogelijkheden. Informeer bij het inschrijfbureau naar uw 
mogelijk heden.

Diploma, Certificaat, Bewijs van deelname  
De meeste opleidingen worden afgesloten met een diploma van bekende exameninstellingen. Trainingen 
en workshops worden in de meeste gevallen afgesloten met een certificaat of bewijs van deelname. Certi-
ficaten hebben meestal een beperkte geldigheidsduur. Certificaten kunnen u vrijstelling geven wanneer u 
besluit een opleiding te volgen, welke wordt afgerond met een diploma. Een aantal trainingen wordt niet af-
gesloten door een examen. In dat geval wordt een bewijs van deelname (min. 80% aanwezigheid) verstrekt.

Studielast
Soms is het moeilijk zich een voorstelling te maken van de tijd en de energie die men moet besteden om 
een opleiding succesvol af te ronden. Naast de aangegeven lestijd per opleiding wordt er daarom ook een 
studielast in klokuren per lesweek of per bijeenkomst genoemd. De genoemde studielast in klokuren is 
uiteraard een gemiddelde.

Studiekosten en de fiscus
Met ingang van 1 januari 2022 kun je geen gebruik meer maken van de aftrek studiekosten. In plaats van 
deze aftrek is het STAP budget gekomen. Iedereen vanaf 18 jaar* kan het STAP-budget aanvragen bij het 
UWV. De waarde van het STAP-budget is maximaal 1000,- euro. Dit bedrag is bedoeld om jezelf verder te 
ontwikkelen en jouw positie op de arbeidsmarkt nu of in de toekomst te versterken. Per jaar zijn er 200.000 
tot 300.000 toekenningen, die worden verdeeld over zes tijdvlakken. Elke twee maanden is er ruimte om het 
budget aan te vragen en OP = OP. Wees er dus snel bij! *Lees hier meer informatie over het STAP budget.

BTW
Op onze wettelijk erkende beroepsopleidingen alsmede onze opleidingen die vallen onder het Centraal Re-
gister Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) brengen wij geen BTW in rekening. Op onze overige dienstverlening 
alsmede de verkoop van boeken brengen wij BTW in rekening.

Adresgegevens   Bezoekadres                                  
De Laat Kenniscentrum  De Laat Kenniscentrum 
Daalakkersweg 10  Daalakkersweg 10 én 16-10     
5641 JA Eindhoven  5641 JA Eindhoven    

Contactgegevens
Telefoonnummer: 040- 2485582 (tijdens werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 20:00)
Website: www.delaatkenniscentrum.nl
Emailadres: info@delaatkenniscentrum.nl

Aanmelding en inschrijving
U kunt zich aanmelden voor een workshop, training of  opleiding  via onze website. Geen internet? 
Neem dan contact op met een van onze medewerkers: 040-2485582.

https://delaatkenniscentrum.nl/stap-budget-financiert-jouw-ontwikkeling/
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Annuleren
Indien u overweegt om een workshop, training of opleiding te annuleren, geven wij u het advies om eerst 
contact op te nemen met het inschrijfbureau. Annulering van een cursus, opleiding of training dient altijd 
schriftelijk te geschieden. Wij verwijzen u graag naar onze algemene voorwaarden.

Betaling
Sommige workshops, trainingen of opleidingen dienen in een keer te worden betaald. Informatie hierover 
kunt u verkrijgen bij het inschrijfbureau. Een cursus/opleiding kan ook in  termijnen worden betaald, hier-
voor kunt contact opnemen met ons kantoor. Bij aanmelding is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het aan-
meldingsformulier treedt in werking als studieovereenkomst tussen contractant en De Laat Kenniscentrum 
op het moment van registratie van het formulier na ontvangst. 

Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de workshop, training of opleiding wordt een bevestiging van de 
start van een opleiding verstuurd. Met uw inschrijving  verklaart u in te stemmen met de algemene voor-
waarden van De Laat Kenniscentrum. 

Volledigheidshalve wijzen wij u hier op een aantal verplichtingen uwerzijds die voortvloeien uit het door de  
contractant ingevulde aanmeldingsformulier. Het niet  bezoeken van lessen geeft geen recht op restitutie 
van het cursusgeld. Indien u door welke oorzaak dan ook uw workshop, training of opleiding tussentijds 
moet onderbreken of beëindigen verplicht u zich tot gedeeltelijk en in bepaalde gevallen zelfs tot volledige 
betaling van het cursusgeld. 

Om er zorg voor te dragen dat de communicatie tussen u en De Laat Kenniscentrum optimaal kan verlopen, 
verzoeken wij u vriendelijk om adres –en telefoongegevens tijdig aan ons door te geven.

Inschrijfvoorwaarden 
U vindt onze actuele inschrijfvoorwaarden op onze website: www.delaatkenniscentrum.nl.

Klachtenregeling
U vindt onze actuele klachtenregeling op onze website: www.delaatkenniscentrum.nl.

NRTO keurmerk
Een NRTO keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit.  We voldoen hiermee aan hoge kwaliteitseisen 
en worden hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Met de erkenning van het CRKBO was 
er al toezicht op de naleving van algemene voorwaarden en een klachtenregeling. Met het keurmerk van het 
NRTO weet jij dat wij ons als opleider hebben geconformeerd aan de algemene voorwaarden en gedragsco-
de van het NRTO.



8

Meer informatie over uw opleiding 
vindt u op onze website: 

www.delaatkenniscentrum.nl

Copyright © De Laat Kenniscentrum

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, 
aanvaardt De Laat Kenniscentrum geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door 
eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
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OPLEIDINGEN
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MARKETING EN SALES
OPLEIDINGEN
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Dit betreft een interactieve brochure. Klik op de opleiding van uw keuze.
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NIMA Basiskennis Sales

De Laat kenniscentrum biedt de opleiding NIMA basiskennis Sales aan. Met deze opleiding 
krijgt u een grondige introductie in sales. Wij bereiden u voor op het NIMA Basiskennis Sales 
examen, welke de basisbeginselen van sales toetst. U leert feitelijkheden en praktijksituaties 
te herkennen, interpreteren en verklaren. U verdiept zich verder in verkoopprocessen en 
-technieken en u ontwikkelt uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden als verkoper.

Doelgroep
Dit examen is voor iedereen die wil kennismaken met de grondbeginselen van sales.

Niveau
Het niveau van het NIMA Basiskennis Sales is vastgesteld op EQF niveau 3. Dat is vergelijkbaar met MBO 
niveau 4.

Vooropleiding
MBO, HAVO, VWO of minimaal 18 jaar. Voor dit examen is geen relevante werkervaring vereist.

Programma
Onderstaande onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen:
Algemene communicatie, waaronder verschillende communicatiemodellen en theorieën
Gesprekstechnieken en hoe deze toegepast dienen te worden
Basisbeginselen van marketing
Algemene kennis over sales, zoals methodieken en vaktermen
Basiskennis over organisaties
De verkoper en de prestaties van de verkoper

Examen
Het examen wordt schriftelijk afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van 45 meerkeuzevragen. 
Het examen duurt anderhalf uur. Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door 
naar de website van NIMA.nl

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt ongeveer 40 uur.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma 
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving ge-
schiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

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

Vervolgstudie
Bent u klaar met uw opleiding NIMA Basiskennis Sales? Start dan met de opleiding NIMA Sales A. Heeft on-
verhoopt uw NIMA-examen niet gehaald of wenst u meer lessen voor uw examen? Vraag dan via uw docent 
of het inschrijfbureau meer informatie over onze bijlestrajecten voor NIMA.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

S T A R T G A R A N T I E
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NIMA Basiskennis Sales

‘Zeer prettig instituut. 
Medewerkers denken mee en 

zijn zeer flexibel van de 
aanmelding, tot het kaartje bij 

het slagen. Zeer attent!’

Mark - Student DLKC
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NIMA Sales A

Het NIMA Sales A Diploma biedt kandidaten een universele verkoopvaardigheid. Zij kunnen in 
elke branche op operationeel verkoopniveau werken.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (aankomend) commerciële buitendienstfunctionarissen en de professionele 
verkopers.

Niveau
MBO+/HBO

Vooropleiding
MBO, HAVO, VWO, relevante werkervaring of minimaal 18 jaar.

Programma
Het volgende komt aan bod:
• Algemene verkoopgrondslagen en principes
• Marketingbegrippen
• Commerciële processen
• Het voeren van een verkoopgesprek
• Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

Het NIMA Sales A Examen bestaat uit twee losse modulen: A1 en A2. Het diploma wordt alleen uitgereikt 
aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide losse modulen. 
De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide losse modulen worden afgelegd. 

De NIMA Sales A1 module wordt schriftelijk afgenomen in twee uur. Met vijfenveertig meerkeuzevragen 
worden theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst. 

De NIMA Sales A2 module is een mondelinge toets waarin de praktische vaardigheden van een verkoopge-
sprek worden getoetst. De kandidaat moet op basis van gegeven input een gestructureerd behoeftegericht 
verkoopgesprek kunnen voeren.

Duur van de opleiding
A1: 8 lesweken (zater)dagopleiding   A1: 15 lesweken avondopleiding 
A2: 3 lesweken (zater)dagopleiding   A2: 5 lesweken avondopleiding 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: www.delaat-
kenniscentrum.nl.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U 
kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.
 

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

S T A R T G A R A N T I E
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NIMA Sales A

Studiebelasting
Circa zes klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma/certificaat
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) in januari, juni en oktober. In-
schrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij u 
naar de website van NIMA: www.nima.nl. 

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

Zie ook de website www.delaatkenniscentrum.nl en www.nima.nl. 

‘Examen gerichte 
lessen met fijne

uitgebreide uitleg’

Jeanet - Student Nima Sales A
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NIMA Sales A2  onderdeel Verkoopgesprek

De module NIMA Sales A2 Verkoopgesprek is een onderdeel van de opleiding NIMA Sales A. 
De A2 module is gericht op het verbeteren van uw verkoopvaardigheden. Tijdens deze cursus 
raakt u vertrouwd met het voeren van een behoeftegericht verkoopgesprek. U doet praktische 
vaardigheden op om uw klanten te overtuigen met uw inhoudelijke kennis en persoonlijkheid. 
U wordt beoordeeld aan de hand van een mondeling examen waarin u laat zien een goed 
verkoopgesprek te kunnen voeren. 
Volgt u de opleiding NIMA Sales A dan zitten deze lesavonden al in uw lesaanbod. 

Doelgroep
De opleiding NIMA Sales A2 Verkoopgesprek is bedoeld voor (aankomend) commerciële buitendienst 
functionarissen en professionele verkopers. Volgt u bij De Laat Kenniscentrum of elders een (online) NIMA 
opleiding? Dan is deze opleiding een waardevolle aanvulling om goed voorbereid deel te nemen aan het 
examen.

Niveau
MBO

Vooropleiding
MBO, HAVO, VWO, relevante werkervaring of minimaal 18 jaar.

Programma
Het programma van de NIMA A opleiding bestaat twee modulen. U volgt met deze opleiding enkel het 
onderdeel A2:

Module Sales A2: persoonlijke presentatie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• Argumentatietechnieken uit de KVVB-matrix
• Technieken voor het afsluiten van een verkoopgesprek
• Luister- en vraagtechnieken toepassen
• Buying grid toepassen
• Klachtafhandeling
• Verkoopsignalen herkennen en hierop reageren
• Kortingen berekenen en toepassen
• Inspelen op klantgedrag op basis van klanttypologieën
• Fasen in onderhandelingsproces toepassen
• Unique selling points (USP’s) toepassen
• Sellogram opstellen en gebruiken

Examen NIMA Sales A2 Verkoopgesprek
De NIMA Sales A2 module is een mondelinge toets waarin u wordt getoetst op uw vaardigheden tijdens het 
voeren van een verkoopgesprek. U moet, op basis van de gegeven input, een gestructureerd behoeftege-
richt verkoopgesprek kunnen voeren. Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u 
door naar de website van NIMA.
Wilt u het verkoopgesprek voorafgaand aan het examen oefenen? Of enkel meer ervaring opdoen met het 
voeren van verkoopgesprekken? Dan stellen wij hiervoor exclusief twee avonden beschikbaar. Wilt u graag 
meer weten? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582.

Studiebelasting
De studiebelasting van deze sales opleiding is circa vier klokuren per lesweek.

NIMA Sales A2 diploma
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving ge-
schiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

E E N  G O E D E  V O O R B E R E I D I N G  

O P  H E T  ( H E R ) E X A M E N



17

NIMA Sales A2  onderdeel Verkoopgesprek

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder!

Vervolgstudie
Heeft u de opleiding NIMA Sales A afgerond en wilt u graag doorstuderen? Start dan met de opleiding NIMA Sales B 
verkoopleider of NIMA Sales B accountmanager
Heeft onverhoopt uw NIMA-examen niet gehaald of wenst u meer lessen voor uw examen? Vraag dan via uw docent of 
het inschrijfbureau meer informatie over onze bijlestrajecten voor NIMA.

Duur van de opleiding NIMA sales A2 Verkoopgesprek
(Zater)dagopleiding: 4 lesweken
Avondopleiding: 8 lesweken

Lesdag en –tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De NIMA Sales A2 avondopleiding 
start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 
uur en duurt tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en 
maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende 
startmomenten in het jaar.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen we u graag naar de website.

Examenkosten
Voor de actuele prijs verwijzen we u graag naar de website.

Informatie
Heeft u vragen over de cursus-
prijs of heeft u behoefte aan meer 
informatie over de opleiding NIMA 
Sales A? Neem dan gerust vrij-
blijvend contact met ons op via 
telefoonnummer 040-2485582. Wij 
helpen u graag verder.

“Goed voorbereid 
het examen in’
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NIMA Sales B Opleiding Accountmanager

Accountmanagers hebben een essentiële rol binnen een organisatie. Tijdens de opleiding 
NIMA Sales B Accountmanager verdiept u zich verder in de verkoopprocessen en -technieken. 
U ontwikkelt uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden als verkoper en leert hoe u meer 
rendement kunt halen uit uw klantenbestand. Kortom met de opleiding NIMA Sales B heeft u 
alles in zich om als accountmanager voor een bedrijf aan de slag te gaan.

Doelgroep
Bent u verantwoordelijk voor (een gedeelte van) een verkoopapparaat? Bent u betrokken bij het opstellen 
van een verkoopplan en is het tevens uw taak om dit uit te voeren? Dan is deze opleiding voor u interes-
sant. Deze sales cursus is een veel gekozen opleiding voor accountmanagers, verkoopleiders, areamana-
gers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers. Wij adviseren u om vooraf de 
opleiding NIMA Sales A (of een vergelijkbare opleiding) te volgen.

Niveau
HBO

Programma
Het programma van de opleiding Sales B bestaat uit onderstaande twee modulen. De opleiding NIMA Sales 
A kan voorafgaand aan deze opleiding worden gevolgd. Daarnaast bieden wij u ook de opleiding NIMA 
Sales B verkoopleider aan.

Module Sales B1: Verkoop
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• Sales algemeen: verkoop benaderingen toepassen, SWOT-analyse, strategische planningsniveaus, 

verkoopstrategie en -tactiek bepalen, ect.
• De markt en de klant: concurrentiestrategieën van Porter, Markow-analyse, klantwaardestrategieën van 

Treacy & Wiersema, productlevenscyclus analyseren, customer rating, ect.
• Het team en de prestaties: motivatietheorieën van Maslov, Herzberg en McGregor, functies en taken van 

het verkoopteam, teamrollen van Belbin, stijlen van leidinggeven, theorie van feedback, ect.
• Resultaten: winst-, klanten-, kosten- en omzetaandeel berekenen, waarde van een klantenbestand be-

rekenen, break-evenpoint berekenen, prijsbepalingsmethoden toepassen, verschillende rendements-
kengetallen berekenen, etc.

Module Sales B2: Persoonlijke vaardigheden accountmanager
Gedurende deze module leert u een accountplan te schrijven en te presenteren. U leert hoe u een verkoop-
gesprek moeten voeren en de gesprekstechnieken hierbinnen toe te passen.
Wij vinden het belangrijk om een optimaal programma voor u samen te stellen. We houden hierbij rekening 
met de leerwensen van de cursist, maar zorgen altijd dat dit in relatie is met de gestelde eindtermen van 
NIMA.

Examen
De basis die wordt gelegd in het NIMA Sales A examen wordt in het NIMA Sales B examen diepgaander 
behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, timemanage-
ment en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee losse modulen: B1 en B2. Het diploma wordt 
behaald wanneer beide modulen met succes zijn afgerond. Het maakt niet uit in welke volgorde de modu-
len worden afgelegd.

Module Sales B1
Het examen van de NIMA Sales B1 module wordt digitaal geëxamineerd en duurt drie uur. Het toetst de 
theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen:
Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountmanager 
(AM) of Verkoopleider (VL).

 D E  L A A T                    K
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‘Professionele 
lesaanpak van een 

prettige docent’ 

Jeroen - Student Nima Sales B

NIMA Sales B Opleiding Accountmanager

Module Sales B2
Het examen van de NIMA Sales B2 module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaardigheden van de 
kandidaat. De examinering gebeurt aan de hand van twee onderdelen:
Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoopplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge 
examen.
Onderdeel 2: de kandidaat voert een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).
Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van NIMA.

Studiebelasting
De opleiding neemt circa tien klokuren per lesweek in beslag.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

NIMA Sales B diploma
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving geschiedt altijd voor 
eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze sales opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Vervolgstudie
Heeft u de opleiding NIMA Sales B 
Accountmanager afgerond en wilt 
u graag verder studeren? Denkt u dan 
bijvoorbeeld aan een cursus om uw 
verkoop -en onderhandelingstech-
nieken te verbeteren.
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NIMA Sales B  Opleiding Verkoopleider

Gedurende de opleiding NIMA Sales B Verkoopleider verdiept u zich verder in verkoopproces-
sen en -technieken. U ontwikkelt uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden als verkoper en 
ondersteunt deze met waardevolle theoretische kennis. Na de opleiding NIMA Sales B Ver-
koopleider bent u in staat een verkoopplan op te stellen, uit te voeren en leiding te geven aan 
een verkoopapparaat. Een waardevolle aanwinst voor elke commerciële organisatie!

Doelgroep
Deze sales opleiding is bedoeld voor personen die leiding geven aan (een gedeelte van) een verkoopap-
paraat. Zij zijn betrokken bij het opstellen van het verkoopplan en moeten dit ook uitvoeren. U kunt hierbij 
denken aan accountmanagers, verkoopleiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële team-
leiders en productmanagers. Wij adviseren u om vooraf de opleiding NIMA Sales A (of een vergelijkbare 
opleiding) te volgen.

Niveau
HBO

Programma
Het programma van de opleiding tot verkoopleider bestaat uit de onderstaande twee modulen.

Module Sales B1: Verkoop
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• Sales algemeen: verkoop benaderingen toepassen, SWOT-analyse, strategische planningsniveaus, 

verkoopstrategie en -tactiek bepalen, ect.
• De markt en de klant: concurrentiestrategieën van Porter, Markow-analyse, klantwaardestrategieën van 

Treacy & Wiersema, productlevenscyclus analyseren, customer rating, ect.
• Het team en de prestaties: motivatietheorieën van Maslov, Herzberg en McGregor, functies en taken van 

het verkoopteam, teamrollen van Belbin, stijlen van leidinggeven, theorie van feedback, ect.
• Resultaten: winst-, klanten-, kosten- en omzetaandeel berekenen, waarde van een klantenbestand be-

rekenen, break-evenpoint berekenen, prijsbepalingsmethoden toepassen, verschillende rendements-
kengetallen berekenen, etc.

Module Sales B2: Persoonlijke vaardigheden verkoopleider
Gedurende deze module leert u een accountplan te schrijven en te presenteren. U leert hoe u een verkoop-
gesprek moeten voeren en de gesprekstechnieken hierbinnen toe te passen.

Wat onze klanten zeggen:
‘De persoonlijke begeleiding was prettig. De extra, facultatieve les, rondom de rekenmodellen was erg fijn.’

Examen
De basis die wordt gelegd in het NIMA Sales A examen, wordt in het NIMA Sales B examen diepgaander 
behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, timemanage-
ment en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee losse modulen: B1 en B2. Het diploma wordt 
behaald wanneer beide modulen met succes zijn afgerond. Het maakt niet uit in welke volgorde de modu-
len worden afgelegd.

Examen module Sales B1
Het examen van de NIMA Sales B1 module wordt digitaal geëxamineerd en duurt drie uur. Het toetst de 
theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen:
Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountmanager 
(AM) of Verkoopleider (VL).
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‘Verbeter uw 
persoonlijke 

vaardigheden en 
verbreed uw kennis 

binnen uw 
vakgebied’

NIMA Sales B  Opleiding Verkoopleider

Examen module Sales B2
Het examen van de NIMA Sales B2 module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaardigheden van de 
kandidaat. De examinering gebeurt aan de hand van twee onderdelen:
Onderdeel 1: 
de kandidaat schrijft een verkoopplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge examen.
Onderdeel 2: 
de kandidaat voert een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van NIMA.

Studiebelasting
Circa tien klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

NIMA Sales B diploma
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving geschiedt altijd voor 
eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de NIMA Sales B 
opleiding tot verkoopleider? Neem dan gerust contact met ons 
op.

Vervolgstudie
Heeft u de opleiding NIMA Sales B Verkoopleider afgerond en 
wil u graag verder studeren? Denkt u dan bijvoorbeeld aan 
een cursus om uw verkoop -en onderhandelingstechnieken te 
verbeteren.
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‘Leer uw online 
concurrentiepositie 

te verbeteren’

Wilt u starten in de online marketing of bent u een marketeer die zich wil specialiseren in online marke-
ting? Volg dan onze Online Marketing Opleiding. Tijdens deze opleiding leert u de concurrentiepositie 
van een bedrijf online te verbeteren. Er worden handvatten aangereikt om ontwikkelingen van internet 
snel te signaleren en hier goed op te reageren. Door middel van talrijke praktische cases leert u de juiste 
online strategie te bepalen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor marketingmedewerkers, medewerkers in de commerciële binnendienst, 
ondernemers in het MKB, productmanagers en bedrijfsleiders.

Niveau
MBO+

Vooropleiding
Minimaal MBO of HAVO en enige kennis van marketing.

Programma
Het programma van de opleiding Online Marketing beslaat onderstaande onderwerpen:
• het begrip online marketing
• strategische aspecten en businessmodellen
• het market-sensingproces
• het productrealisatieproces
• het klantacquisitieproces: marketingcommunicatie
• het klantacquisitieproces: verkoop en prijsbepaling
• het CRM-proces
• het order afhandelingsproces
• social media
• effectieve websites ontwerpen
• mobiele marketing
• webanalytics
• planning en organisatie.

Studiebelasting
Circa 4 klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag 
naar de website.

Diploma Online Marketing Opleiding
De training wordt afgesloten met een toets en een
persoonlijke beoordeling. Bij goed gevolg ontvangt 
u een instituutscertificaat ‘Online Marketing’.

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

       Online Marketing Opleiding
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Iedere verkoper, binnendienst en/of buitendienst, probeert een zo hoog mogelijke verkoop te realise-
ren. Naast productkennis is het noodzakelijk om verkoopactief met de klant om te gaan voor een goed 
verkoopresultaat. In deze uitgebreide verkooptraining komen zowel theorie van het verkoopgesprek als 
de praktijk aan de orde. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de onderhandelingstechnieken.
Wij bevelen deze (maatwerk)training aan binnen het bedrijfsleven, indien gewenst in-company.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor buitendienstmedewerkers die verkoopactief met klanten willen omgaan en 
bewust en effectief willen leren verkopen. De training wordt zowel aanbevolen voor buitendienstpersoneel 
dat nog weinig praktijkervaring heeft als wel voor salesmensen met de nodige ervaring.

Niveau
MBO+

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist. Commercieel gevoel en/of enige praktijkervaring is in uw voordeel.

Programma
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• voorbereiding
• contact leggen met klanten
• presenteren van producten
• stellen van verkoop stimulerende vragen
• presenteren van de prijs
• weerleggen van bezwaren
• afsluiten van een verkoop

Studiebelasting
Circa twee klokuren per bijeenkomst.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma Verkooptraining en Onderhandelingstechnieken
De training wordt afgesloten met een toets en een persoonlijke beoordeling. Bij een goed resultaat ont-
vangt u een instituutscertificaat.

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

Vervolgstudie
Heeft u de smaak te pakken en wilt u meer verdieping in het-
geen u heeft geleerd. Start dan met de opleiding NIMA Sales B 
verkoopleider óf NIMA Sales B Accountmanager. 

Verkooptraining en 
Onderhandelingstechnieken

M
arketing en Sales
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De opleiding marketing en communicatie specialist is een opleiding voor de doorgewinterde 
communicatiemedewerker die een verdiepingsslag wil maken in het communicatievakgebied. Naast 
een theoretische onderdeel waarin we de stappen behandelen van een communicatieplan maken we 
een reallife marketingcommunicatieplan plan van je eigen organisatie wat je direct kunt inzetten bij de 
promotie van je product of dienst. Je kunt je nieuwe kennis dus direct toepassen in de praktijk!
 
Als marketing- en communicatie specialist leer je te adviseren op basis van marketing uitgangspunten. 
Je bent bijvoorbeeld in staat om te adviseren welke communicatie-inspanningen passend zijn om een 
product of dienst zo succesvol mogelijk op de markt te zetten voor je eigen organisatie. De opleiding is ook 
zeer geschikt voor zelfstandig ondernemers. Als zelfstandig ondernemer kun je naar aanleiding van deze 
opleiding een slag slaan in je eigen communicatiestrategie.
 
Doelgroep
De opleiding is ideaal voor medewerkers die als marketeer werken of willen gaan werken of al op een 
communicatieafdeling actief zijn.
 
Programma
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:
• Theoretische onderdeel waarin we een verdiepingsslag maken in het communicatievak;
• Praktisch onderdeel waarin we een reallife communicatieplan maken.
 
Theoretische module
De module bestaat uit vijf onderdelen:
• Communicatie algemeen: corporate branding, communicatiestrategie, communicatiebeleid en 

communicatiemodellen komen aan bod.
• Geïntegreerde communicatie: identiteit en imago van de organisatie, accountability van communicatie, 

communicatiefunctie binnen een organisatie, corporate story en het opstellen van een reclameplan 
worden besproken.

• Interne- en concerncommunicatie, public relations: reputatie management en identiteitsmarketing, 
regievoering bij crisiscommunicatie, interne organisatie & imago en het intern communicatieplan 
worden behandeld.

• Marketingcommunicatie en consumentengedrag: je leert meer over het doen van onderzoek, 
customer insight en het gebruik ervan in de communicatie, het marketingcommunicatieplan en de 
marketingcommunicatie- instrumenten.

• Online communicatie: online communicatie en sociale communicatie komen tijdens deze module aan 
bod.

 
Praktische module
Tijdens dit onderdeel gaan we een marketingcommunicatieplan schrijven voor je eigen organisatie. 
Gedurende de opleiding zal jouw professionele trainer je individueel begeleiden bij het schrijven van het 
marketingcommunicatieplan. Hiervoor zal bij iedere bijeenkomst tijd worden uitgetrokken.
 
Studiebelasting
Circa 6 klokuren per lesweek.
 
Certificaat
Na het volgen van  de theoretische lessen en het afronden van het plan wat inzetbaar is voor je organisatie 
verzorgen wij een certificaat.
 

Marketing Communicatie Specialist
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Duur van de opleiding
De  opleiding marketing en communicatie specialist wordt in verschillende vormen aangeboden:
• Een avondopleiding: 14 lesweken, meer dan vijf personen
• Een dag(deel)opleiding 8 lesweken, meer dan vijf personen
• Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.
 
*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede 
balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in 
goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. De lessen en begeleiding kunnen ook 
in-company worden aangeboden.
 
Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding marketing en communicatie specialist? Neem contact met ons op via 
telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Marketing Communicatie Specialist

“De Laat Kenniscentrum heeft me 
een scherpe offerte geboden, voor 

een individuele opleiding. 
Ze zijn makkelijk te bereiken en 

mijn lerares is geweldig. In een jaar 
heb ik twee diploma’s gehaald en 

ben ik in het vakgebied aan het 
werk gegaan. Het had volgens mij 

niet beter gekund. Hartelijk dank!” 

Marian, Eindhoven
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NEMAS® Basiskennis Management

Werkprocessen structureren, doelen formuleren, medewerkers aansturen. Overal waar men-
sen samenwerken is management nodig. Om nieuwe vakinhoudelijke en technische ontwik-
kelingen te kunnen bijhouden, is kennis van fundamentele managementvaardigheden geen 
overbodige luxe. Dit geldt voor elke medewerker in elke branche, ongeacht de positie in een 
organisatie. 

Het diploma NEMAS® Basiskennis Management van de Associatie biedt een handzame introductie in 
de gangbare managementbegrippen en de verschijnselen die hiermee samenhangen. U krijgt direct 
overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in uw werkomgeving. Het examen is voor ieder-
een toegankelijk en haalbaar. Hebt u het diploma NEMAS® Basiskennis Management op zak? Dan kunt u 
hierna de studie voor NEMAS® Middle Management oppakken.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administratieve medewerkers die een leidinggevende functie (gaan) uitvoeren 
op operationeel niveau en voor medewerkers die leiding willen geven.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
De volgende onderwerpen afgeleid van de exameneisen komen aan de orde:
• Bestuur –en bedrijfsvoering;
• Planning –en beheersingsproces;
• Organiseren;
• Communicatie;
• Inschakelen medewerkers en personeelsbeleid;
• Marketing en commerciele functies;
• Productie en logistieke functie;
• Kosten en financiele functie;

De opleiding wordt afgesloten met een examentraining.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 4 lesweken
Avondopleiding: 7 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: www.delaat-
kenniscentrum.nl.

Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.
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NEMAS® Basiskennis Management

‘Vergroot uw 
managementkennis 
in slechts 4 weken’

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Studiemateriaal
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma/certificaat
De examens worden online afgenomen door de Stichting NEMAS® in samenwerking met de Associatie voor Praktij-
kexamens op diverse examenlocaties. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor 
de actuele examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie: www.associatie.nl. 

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

Vervolgstudie
Heeft u de smaak te pakken en wilt u meer verdieping in hetgeen u heeft geleerd. Start dan met de opleiding NEMAS® 
Middle Management. 
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NEMAS® Middle Management

Met ‘middle management’ duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt 
voor sturing binnen de organisatie. De managementvragen die hierbij spelen, gelden ook voor 
de zelfstandige ondernemer. Met het diploma NEMAS® Middle Management kunt u praktische 
managementkwesties oplossen. Het examen vormt tevens de aanzet voor een succesvol ver-
volg met NEMAS® Hoger Management.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die leiding (gaan) geven aan afdelingen of filialen op operationeel en 
tactisch niveau en zelfstandige ondernemers. 

Niveau
MBO+/HBO

Vooropleiding
Basisopleiding management, MBO, HAVO, VWO en/of relevante werkervaring.

Programma
Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Algemene Managementkennis beschikt 
u over kennis van de organisatorische beginselen en weet u hoe u deze kennis in de praktijk brengt. Het 
certificaat Functionele Beleidsgebieden richt zich op hetzelfde managementniveau, maar gaat dieper in op 
specialistische kennisgebieden als personeel, communicatie, marketing en financiën. 

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 11 lesweken
Avondopleiding: 24 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende start momenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website van delaatken-
niscentrum.nl.

Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.
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NEMAS® Middle Management

‘De lessen worden op 
een enthousiaste en

 gedreven manier 
gegeven’

Berry - Student Middle Management

Studiemateriaal
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma/certificaat
De schriftelijke examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS® in samenwerking met de Associatie voor Prak-
tijkexamens. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten 
verwijzen wij naar de website van de Associatie: www.associatie.nl.

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

Vervolgstudie
Heeft u de smaak te pakken en wilt u meer verdieping in hetgeen u heeft geleerd. Start dan met de opleiding NEMAS® 
Advanced Management.  
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NEMAS Advanced Management

Met de opleiding NEMAS® Advanced Management kunt u doorgroeien naar een hogere management-
functie. Tijdens de opleiding ligt de focus op de verwerking en toepassing van managementtheorieën 
uit diverse richtingen. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Na het behalen van het 
diploma NEMAS® Advanced Management bent u in staat om een missie en visie te formuleren voor een 
organisatie. U kunt de externe en interne omgeving analyseren en hier de bestaande theorieën voor 
inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals 
competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die een managementfunctie wil uitoefenen.

Niveau
HBO

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel adviseren wij u om eerst het diploma NEMAS® Middle Ma-
nagement te halen.

Programma
De opleiding NEMAS® Advanced Management bestaat uit twee modulen: Scriptie Advanced Management 
en Advanced Management. Voor een uitgebreide weergave van de inhoud verwijzen wij u graag naar de 
website. 

Module Scriptie Advanced Management
Gedurende de opleiding wordt een scriptie geschreven over een relevant managementprobleem. Tijdens 
elke cursusbijeenkomst zal tijd worden besteed aan de begeleiding rondom het schrijven van de scriptie.

Module Advanced Management
Tijdens de module Advanced Management komen onderstaande onderwerpen afgeleid uit het examenpro-
gramma van de Associatie aan bod:
• algemene aspecten
• analyse van de externe omgeving
• analyse van de interne omgeving
• leidinggeven
De opleiding wordt afgesloten met een gerichte examentraining.

Examen
Het examen van de module NEMAS®Advanced Management bestaat uit 20 zowel open als gesloten vragen 
en duurt 1 uur en 30 minuten. De scriptie zal worden beoordeeld door de examinatoren van de Associatie. 
De scriptie wordt beoordeeld op de onderstaande punten:
• doel, doelgroep
• probleemstelling
• analyse
• conclusies en aanbevelingen
• verwerking praktijkervaring
• samenvatting

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.
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NEMAS Advanced Management

‘Pittige stof, maar 
door de goede 

uitleg doorloop je 
de opleiding op een 

prettige manier’

Frank - Student Management

Diploma
U ontvangt het NEMAS® Advanced Management diploma indien u zowel voor het online examen als voor de scriptie 
een voldoende heeft behaald. De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS®. Inschrijving geschiedt altijd 
voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 

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

Vervolgstudie
U weet als geen ander dat er continue veranderingen zijn in uw vakgebied. Volgt u daarom een van onze cursussen die 
u kunt vinden onder de permanente educatie.



34

M
an

ag
em

en
t

LSSO Management Assistent

Als Management Assistent verricht u zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op secretarieel en 
organisatorisch gebied voor het kantoor. Bovendien bent u na deze opleiding in staat mee te denken 
met het management. Bent u zelfstandig, kunt u organiseren en goed de hoofd- en bijzaken van elkaar 
onderscheiden? Dan is de LSSO opleiding Management Assistent echt iets voor u! 

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor secretariële medewerkers die graag hun kennis willen verbreden en een vol-
gende stap willen zetten in zijn/haar carrière. 

Niveau
MBO niveau 4

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt minimaal HAVO aanbevolen. U kunt ook worden toegelaten met het LSSO diploma 
Secretaresse, soortgelijke opleiding of relevante werkervaring.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen:

Module Management
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• organisatie en omgeving
• besturen en beslissen
• operationeel, tactisch en strategisch management
• personeelsbeleid
• bedrijfsprocessen

Module Office management
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• managementassistent: functie en plaats
• persoonlijk functioneren
• afdelingsplan
• human resource management (HRM)
• (organisatie van) bijeenkomsten en evenementen
• plan van aanpak, draaiboek en checklist
• zakenreizen

Module Marketing
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding marketing
• marketing management
• afnemers
• marktonderzoek 
• productbeleid
• distributiebeleid
• communicatie
• diensten
• direct marketing

Module Nederlandse en bedrijfscorrespondentie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• grammatica
• spelling
• correspondentie
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LSSO Management Assistent

‘Persoonlijke 
begeleiding zowel 
tijdens als buiten 

de lessen’

Lindsey - Student DLKC

Module PR-bedrijfscommunicatie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• doelgericht schrijven
• brieven en direct mailing
• folders en brochures
• advertenties en advertorials
• bedrijfsbladen
• contacten met de pers
• overige communicatiemiddelen

Module Vergader- en presentatietechniek
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• vergaderbegrippen en –vormen
• verloop van een vergadering
• rollen: deelnemer en voorzitter 
• mondelinge presentatie
• schriftelijke presentatie

Lees op onze website nog meer over de inhoud van deze mo-
dulen en start binnenkort met de opleiding LSSO management 
assistent. 

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. 
De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende 
plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot 
de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: 
www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Alle modulen worden afgesloten 
met een LSSO-examen. Bij vol-
doende resultaat geeft dit recht 
op een LSSO-erkend landelijk 
certificaat. De certificaten voor 
de 6 modulen geven recht op 
het LSSO-diploma Management 
Assistent(e). 

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

Vervolgstudie
Wilt u graag doorstuderen na het behalen van uw 
diploma. Start dan met de opleiding NEMAS® 
middle management. 
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Directiesecretaresse

Wij leiden op tot het IVIO diploma Directiesecretaresse. Voor directiesecretaresse zijn tegenwoordig vele 
benamingen: management assistent of office manager bijvoorbeeld. De kerntaak is veelal het verrich-
ten van secretarieel werk voor directeuren en managers van bedrijven en organisaties. De taken van 
een directiesecretaresse zijn heel divers.
Je doet verschillende dingen afhankelijke van de grootte van het bedrijf en je rol. Van het beheren van 
de agenda van de directie tot het verzamelen van de benodigde vergaderstukken voor vergaderingen. 
Je ontzorgt en doet de nazorg voor verschillende activiteiten. Jouw kracht is jouw uitermate goede 
stressbestendigheid, integriteit en vermogen tot het organiseren en plannen. Dit zijn dingen waar je 
energie van krijgt.  

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor secretariële medewerkers die graag hun kennis willen verbreden en een vol-
gende stap willen zetten in zijn/haar carrière. 

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor de opleiding IVIO directiesecretaresse dien je concreet evc’s (eerder verworven competenties) te over-
leggen. Je toont aan dat je reeds als secretaresse (of verwante functie werkzaam bent) óf dat je recent een 
secretaressediploma hebt behaald (<4 jaar), je kunt aantonen dat jouw computervaardigheden uitmun-
tend zijn.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande modulen.
Module Communicatie en Basismanagement
In deze module maak je kennis met de volgende onderdelen:
• Bedrijfsoriëntatie
• Leidinggeven
• Personeelsbeleid
• Marketing
Module Zakelijke correspondentie Nederlands gevorderd
• Briefonderdelen en lay-out
• Over (zakelijke) taal en stijl
• Informatieverzoek en –afhandeling
• Memo
• Een bestelling
• Betalingsverkeer
• De offerte
• Zakelijke mailing (verkoopbrief)
• Zakelijke mailing (circulaire)
• Een klachten- of bezwarenbrief
• Slechtnieuwsbrieven
• Een uitnodiging
• De sollicitatiebrief en curriculum vitae
Module Zakelijk Engels gevorderd (English on the job)
• How to introduce yourself 
• Safety first Small talk
• Sales department 
• Writing a short note Small talk
• Correspondence 
• Practice makes perfect Small talk
Naar gelang de hulpvraag is het mogelijk om de IVIO opleiding directiesecretaresse uit te breiden met losse 
modulen. Hiervoor helpen wij u graag in een persoonlijk gesprek verder.
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Directiesecretaresse

‘Wij helpen u 
opweg naar 

de volgende stap
 in uw  carrière’

Examen
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau. De examens van IVIO examenbureau worden onafhankelijk geëxa-
mineerd op uw eigen leslocatie. 

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een afzonderlijk examen. Wanneer u het examen bij IVIO examenbureau afrondt 
ontvangt u bij goed resultaat een landelijk erkend diploma. 

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

Vervolgstudie
Ambieert u meer verantwoordelijkheid na het behalen van uw diploma? Start dan met de opleiding NEMAS® middle 
management.
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Praktische Managementvaardigheden

Veel opleidingen, waaronder ook de managementopleidingen, leiden op voor landelijk erken-
de en gewaardeerde diploma’s. Deze examens zijn veelal op de theorie gericht. In deze cursus/
training wordt op praktische wijze aandacht besteed aan vaardigheden op managementge-
bied. Bestemd voor diegenen die graag zijn/haar managmentskills wil verbeteren of 
uitbreiden. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die in hun werk met organiseren en leidinggeven te maken krijgen of 
te maken gaan krijgen.

Niveau
MBO+

Vooropleiding
Middle Management of een vergelijkbare vooropleiding of relevante werkervaring.

Programma
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
• Rapporteren;
• Onderhandelen;
• Klachtenbehandeling;
• Conflicthantering;
• Teambuilding;
• Leiderschapsstijlen.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 3 lesweken
Avondopleiding:        7 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende start momenten in het jaar. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau van De 
Laat Kenniscentrum.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U 
kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

O O K  I N  

W O R K S H O P  VA R I A N T
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Praktische Managementvaardigheden

‘In slechts 
3 weken uw

 managementskills 
verbeteren of 
uitbreiden?’

Studiemateriaal
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Diploma/certificaat
Bij voldoende aanwezigheid en inzet wordt een instituutscertificaat, dan wel een bewijs van deelname uitgereikt.

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

Zie ook de website www.delaatkenniscentrum.nl
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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 salarisadminis-
trateur of assistent op de afdeling loonadministratie. Ook als u regelmatig samenwerkt met de sala-
risadministratie, 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 salarisadminis-
tratie 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 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.

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

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
Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de 
Associatie.
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Basiskennis Loonadministratie (BKL) 

‘Persoonlijke
 aanpak en korte 

lijnen maken 
dit een prettige 

opleiding’

Merle - Student DLKC

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
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@delaatkenniscen-
trum.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 oplei-
dingen 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.
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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 ma-
nier 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 onderne-
mingen 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 medewerkers 
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 werknemers-
verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan bod.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4
Als personeelsconsulent of loonadministrateur moet u kennis hebben over arbeidsverhoudingen, arbeids-
overeenkomsten, 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 vak-
gebied. 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 organisaties 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 conflict-
behandeling.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. Hieronder vindt u de belangrijkste examenstof 
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 werkne-

mersverzekeringen
• inkomstenbelasting, alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure
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Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) 

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

Lisanne - Student PDL

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 klo-
kuren 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 ge-
schiedt 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 adminis-
tratief 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 vin-
den 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, MPZ en VPS) worden onder 
reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Met de Vakopleiding Payroll Services (VPS) bent u gevorderd op het gebied van loonadmi-
nistratie met de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. U wordt opgeleid in 
onder meer HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering. Daarnaast 
wordt u getraind in communicatieve vaardigheden. Na afronding van de Vakopleiding Payroll 
Services bekleedt u een adviserende rol over flexibele arbeidsvoorwaarden en fungeert u als 
spil tussen de HR-afdeling, de financiële afdeling en de salarisadministratie.

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 RPP-register. Lees hierover meer op onze website.

Doelgroep
Bent u een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of hebt u momenteel een andere functie, 
maar wilt u zich professionaliseren binnen dit vakgebied? Ga dan voor het Associatiediploma VPS (Vakop-
leiding Payroll Services).

Niveau
HBO-AD.

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

Programma Vakopleiding Payroll Services VPS
De opleiding bestaat uit onderstaande vier modulen.

Module Loonheffingen niveau 5
Wanneer u in uw werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat u 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 u paraat moet 
hebben. In deze module doet u deze kennis op en ontwikkelt u vaardigheden waarmee u deze kennis kunt 
toepassen.

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

Module Personeel & Organisatie niveau 5
Tijdens de module Personeel & Organisatie leert u hoe u als volwaardig personeelsmanager aan de slag 
kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties 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 leert u methodieken van budgettering toepassen. Tot slot 
wordt er ook aandacht besteedt aan hoe u uw personeel aanstuurt, personeel motiveert en hoe u voorstel-
len beoordeelt met betrekking tot organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie.

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 leert u alles over ge-
sprekstechnieken en kunt u tweegesprekken voeren.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijke examen afgerond. De afzonderlijke examens van Vakopleiding 
Payroll Services worden elk afgenomen bij de Associatie voor Examinering.
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Examen Loonheffingen niveau 5
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Loonadministratie en loonaangifte
• Regelgeving met betrekking tot dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
• Werkkostenregeling en van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemers-

verzekeringen
• Inkomstenbelasting en van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
• Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de 

Wazo
• Sociale zekerheid
• Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
• Regelgeving bij werkloosheid

Examen Personeel & organisatie niveau 5
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de 
Associatie is:
• Personeel
• Organisatie

Examen Communicatie niveau 5
Het examen voor de module Communicatie wordt afgenomen 
door De Laat Kenniscentrum. De belangrijkste examenstof op basis 
van het examenprogramma van de Associatie is:
• Communicatie
• Luistervaardigheden
• Effectief communiceren
• Gespreksvoering
• Gespreksvormen
• Feedback

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

Studiebelasting
Circa zes à acht klokuren per week.

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 en 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.

NIRPA
Wij hebben kwalitatief opleiden hoog in het vaandel staan en laten dit ook graag toetsen door externe partijen. Wij vin-
den 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, MPZ en VPS) worden onder 
reguliere opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP.

‘Professionaliseer 
u verder binnen 
uw vakgebied’
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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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Medewerker Personeelszaken (MPZ)

‘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 Associatie.

Studiebelasting
Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associ-
atie 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@
delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie
Bent u klaar met de opleiding MPZ 
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. 
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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 exa-
men¬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. 

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

Volg dan de 
module POC.’

Medewerker Personeelszaken (MPZ) 

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

Module POC
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Personeelconsulent

In de functie van Personeelsconsulent heeft u een adviserende en ondersteunende rol voor leidingge-
venden binnen uw organisatie. U adviseert onder meer de manager Personeelszaken en de directie over 
het personeels- en organisatiebeleid. Wilt u meepraten over de visie van uw organisatie? Spreekt het 
opbouwen van een sterk personeelsbeleid u aan? Dan is de opleiding Personeelsconsulent de juiste stap 
voor uw carrière! 

Doelgroep
Voor iedereen die zijn of haar kennis wil verbreden op het gebied van personeels- en organisatiebeleid. 

Niveau
MBO 4/HBO-AD

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Middle Management & Bedrijfsvoering
De module Middle Management & Bedrijfsvoering richt zich op communicatie en op personeels-, financi-
eel- en marketingmanagement. Communicatie is van groot belang binnen een organisatie of u nu werkt 
op een afdeling Personeel en Organisatie of een ander middle managementniveau. Krachtige en effectieve 
communicatie is onmisbaar in uw functie. Gedurende de opleiding leert u inzicht te krijgen in het commu-
nicatieproces en leert u de verschillende communicatiemiddelen kennen. Op het gebied van personeels-
management weet u waarom een doordacht personeelsbeleid van belang is en wat dit beleid inhoudt. Ook 
financieel- en marketingmanagement zullen tijdens de opleiding aan bod komen. U leert de belangrijkste 
begrippen op het gebied van middle management en kunt deze toepassen in de praktijk.

Module Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
Als personeelsconsulent of loonadministrateur moet u kennis hebben over arbeidsverhoudingen, arbeids-
overeenkomsten, 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 Zakelijke Correspondentie Nederlands
Gedurende deze module leert u de verschillende stijlen en briefsoorten kennen en schrijven. U leert brieven 
en teksten van andere redigeren en corrigeren. Daarbij weet u wat een huisstijl is en hoe u de huisstijl van 
de organisatie toepast.

Examen
Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond.

Examen Middle Management & Bedrijfsvoering
Het examen Middle Management & Bedrijfsvoering bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 60 minuten. De 
belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:
• communicatie
• personeelsmanagement
• financieel management
• marketingmanagement
• kwaliteitsmanagement
• productie en logistiek management
• informatiemanagement
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Personeelconsulent

Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
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 zeker-
heid, regelgeving bij arbeidsongeschiktheid, regelgeving bij werkloosheid.

Examen Zakelijke Correspondentie Nederlands
Het examen bestaat uit 6 vragen en schrijfopdrachten en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het 
examenprogramma van de Associatie is:
• klachtenbrief
• circulaire 
• laatste aanmaning
• sollicitatie
• vormkenmerken
• grammatica, spelling en interpunctie
• schrijfstijl

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

Studiebelasting
Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
De examens worden afgenomen door de Nederlandse As-
sociatie voor Praktijkexamens op diverse examen¬locaties 
in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrij-
ving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen 
rekening en verantwoordelijkheid.
Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de web-
site van de Associatie. 

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 personeelsconsulent 
en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoor-
beeld kiezen voor de opleiding PDL, arbeidsrecht, 
NEMAS® HRM of middle management. 

‘Duidelijk, 
Persoonlijk en 

Gezellig’

Linda - Student 
Personeelsconsulent
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NEMAS HRM

Wij leiden u met de opleiding NEMAS® HRM op tot HR professional. Na het afronden van de NEMAS® 
opleiding HRM kunt u de beschikbare HR-instrumenten toetsen en personeelsvraagstukken interpre-
teren. Als HR-medewerker komt u op managementniveau te werken. Om op managementniveau te 
kunnen functioneren, ligt de nadruk van de opleiding op strategie, planning en organisatie en persone-
le sturing. Daarnaast kunt u ook op managementniveau acteren op het gebied van werving en selectie, 
personeelsontwikkeling en -begeleiding, beloning en diversiteit. Met de opleiding NEMAS® HRM wordt u 
opgeleid tot een veelzijdige human resource medewerker.

Doelgroep
Voor iedereen die ambities heeft op het gebied van HRM of wilt werken op management, advies of strate-
gisch niveau.

Niveau
HBO

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel adviseren wij u om eerst het diploma NEMAS® Middle Ma-
nagement te halen.

Programma
De opleiding NEMAS® HRM bestaat uit twee modulen: Scriptie HRM en HRM.

Module Scriptie HRM
Gedurende de opleiding wordt een scriptie geschreven. Tijdens elke cursusbijeenkomst zal tijd worden 
besteed aan de begeleiding rondom het schrijven van de scriptie.

Module HRM
Tijdens de module HRM komen onderstaande onderwerpen, afgeleid uit het examenprogramma van de 
Associatie, aan bod:
• management en strategisch HRM/personeelsmanagement
• doelen van het HRM/personeelsbeleid
• werving en selectie
• personeelsontwikkeling en –begeleiding
• beloning
• diversiteit
 
Examen
Het examen voor de module HRM bestaat uit een online examen met 20 zowel open als gesloten vragen 
en duurt 1 uur en 30 minuten. Het examen voor de module Scriptie HRM bestaat uit het schrijven van een 
scriptie. De scriptie wordt beoordeeld op de onderstaande punten:
• doel, doelgroep
• probleemstelling
• analyse
• conclusies en aanbevelingen
• verwerking praktijkervaring
• samenvatting

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.
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NEMAS HRM

‘Doordat ik de 
opleiding dichtbij 
huis kan volgen is 

deze goed te 
combineren met 

werk en gezin’

Monica - Student DLKC

NEMAS® HRM diploma
U ontvangt het NEMAS® HRM diploma indien u zowel voor het online examen als voor de scriptie een voldoende heeft 
behaald. De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS® in samenwerking met de Associatie. Inschrijving 
geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar web-
site van de Associatie: www.associatie.nl.

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

Vervolgstudie
U weet als geen ander dat er continue veranderingen zijn in uw vakgebied. Volgt u daarom een van onze cursussen die 
u kunt vinden onder de permanente educatie.
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Arbeidsrecht niveau 5

Bedrijven kampen steeds vaker met bedrijfsjuridische vraagstukken, zo ook op het gebied van arbeids-
recht. Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Iedereen die een 
arbeidsovereenkomst heeft gesloten komt in aanraking met arbeidsrecht. Tijdens de opleiding Arbeids-
recht niveau 5 doet u aantoonbaar kennis op van het arbeidsrecht in Nederland en leert u deze toe te 
passen in de praktijk.

Doelgroep
De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is waardevol voor iedereen die in aanraking komt met de wet- en re-
gelgeving op dit gebied. Bent u werkgever, juridisch medewerker, HR-manager of bedrijfsjurist, dan is deze 
opleiding een waardevolle aanvulling voor uw carrière.

Niveau
HBO (associate degree)

Vooropleiding
Voor de opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
De cursus is onderverdeeld in vier thema’s:

Arbeidsovereenkomst:
Aan bod komen de verschillende arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties. Ook wordt het eenzijdig wijzi-
gingsbeding, concurrentiebeding, boetebeding en proeftijdbeding behandeld. Tot slot leert u de ketenbe-
paling en arbeidsovereenkomst toe te lichten.

Collectieve arbeidsovereenkomst:
Tijdens het onderdeel collectieve arbeidsovereenkomst gaan we dieper in op de bepalingen uit een onder-
nemings-cao, bedrijfstak cao en algemeen bindend verklaarde cao. U leert in welke gevallen kan worden 
afgeweken van bepalingen en kunt dit toelichten. U kunt normatieve, diagonale en obligatoire bepalingen 
in een arbeidsovereenkomst toepassen.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst:
In dit onderdeel leert u over de verschillende betaalde en onbetaalde verlofvormen, zoals zwangerschaps- 
en bevallingsverlof. Daarnaast leert u hoe u de regelgeving met betrekking tot vakantiedagen kunt toepas-
sen. Tot slot gaan we dieper in op bepaalde vorderingen die de werkgever met het loon kan verrekenen.

Einde van de arbeidsovereenkomst:
In het laatste thema dat behandeld wordt komt het einde van de arbeidsovereenkomst aan de orde. U kunt 
de verschillende beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst toelichten. U kunt de rechten van de 
werknemer bij de overgang van een onderneming aangeven, alsook de gevolgen voor een arbeidsovereen-
komst bij faillissement of doorstart toelichten. U weet wanneer toestemming van het UWV vereist is voor 
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en in welke gevallen een procedure bij de kantonrechter moet 
worden gevolgd. U kunt de transitievergoeding toelichten en weet wanneer er sprake is van een opzegver-
bod.

Examen
Het examen duurt twee uur en wordt online afgenomen. Met behulp van 27 open vragen wordt u getoetst 
op kennis, begrip, toepassings- en analysevaardigheden. Het examen wordt afgenomen door de Associatie. 
Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u naar de website: www.associatie.nl
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Arbeidsrecht niveau 5

Studiebelasting
Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma 
Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het associatiediploma arbeidsrecht niveau 5. Samen met het 
associatiediploma Ondernemingsrecht niveau 5 en Vermogensrecht niveau 5 kunt u het functiegericht Associatiediplo-
ma Juridisch Adviseur aanvragen. De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 geeft in combinatie met het Associatiediploma 
Juridische Vaardigheden niveau 4 recht op het aanvragen van het functiegericht Associatiediploma Paralegal.

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

Vervolgstudie
Samen met het associatiediploma Ondernemingsrecht niveau 5 en Vermogensrecht niveau 5 kunt u het functiege-
richt Associatiediploma Juridisch Adviseur aanvragen. De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 geeft in combinatie met het 
Associatiediploma Juridische Vaardigheden niveau 4 recht op het aanvragen van het functiegericht Associatiediploma 
Paralegal.

“Veel geleerd door 
de persoonlijke 

benadering van de 
docent’ 

Nadine -  Student Arbeidsrecht
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Wilt u zelfstandig een boekhouding kunnen voeren voor een kleine organisatie? Of bent u uit-
gekeken op het papieren kasboek van uw vereniging of werkgever? Ga dan voor het diploma 
Basiskennis Boekhouden (BKB).
Hoe handelt u bij veranderingen in bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten? Op welke 
wijze legt u dit systematisch en geautomatiseerd vast? Met het diploma BKB heeft u de juiste 
kennis in huis. Met het diploma BKB kunt u in kleine organisaties zelfstandig de boekhouding 
voeren en eenvoudige, maar belangrijke overzichten samenstellen.

Doelgroep
BKB is de juiste stap voor u indien u kennis wilt maken met de boekhouding van een handelsbedrijf. U hoeft 
nog niets van boekhouden te weten om te kunnen beginnen. Na het behalen van de diploma’s BKB en 
Basiskennis Calculatie (BKC) kunt u nog doorgaan voor het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Bekendheid en affiniteit met de werkzaamhe-
den binnen dit beroepsprofiel zijn noodzakelijk.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit o.a.:
• Theorie van boekhouden: complete boekhouding van een eenmanszaak;
• Computerboekhouden;
• Begrippen computerboekhouden en
• Presenteren en rapporteren van informatieoverzichten
• Belastingen en sociale verzekeringen;
• Ondernemingsvormen;
• E-bankieren;
• Privacywetgeving en Archivering.
       
Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 5 lesweken
Avondopleiding:        10 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website:www.delaat-
kenniscentrum.nl
 
Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

S T A R T G A R A N T I E

Basiskennis Boekhouden (BKB) / 
Elementair Boekhouden
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‘De docent houdt de 
stof boeiend’

Jasperina - Student Boekhouden

Basiskennis Boekhouden (BKB) / 
Elementair Boekhouden

Studiebelasting
Circa vier à vijf klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en Sti-
bex. De keuze voor examenkamer is aan de cursist.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele 
examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie en/of Stibex. 

Lees op de website meer over het verschil tussen beide examenkamers. 

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

Vervolgstudie
Bezitters van het diploma BKB en BKC komen in aanmerking voor het overkoepelend Associatie diploma Financial 
Assistant indien zij examen doen bij de Associatie.
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Basiskennis Calculatie (BKC) 

Werkt u graag met cijfers en spreekt de functie Financieel-economisch medewerker u aan? 
Dan is het Associatiediploma Basiskennis Calculatie(BKC®) de eerste stap op weg naar uw 
doel. Vanwege de specifieke aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het gra-
fisch presenteren van gegevens, is dit diploma zeer praktijkgericht.

In combinatie met het Associatiediploma Basiskennis Boekhouden (BKB) geeft BKC recht op het functie-
gerichte Associatiediploma Financial Assistant. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die berekeningen in de goederenhandel en kostprijs- en verkoop-
prijscalculaties moet kunnen uitvoeren, zowel handmatig als in een spreadsheetprogramma moet kunnen 
toepassen. Verder is het een raadzaam onderdeel voor iedereen die uiteindelijk het diploma Praktijkdiplo-
ma Boekhouden (PDB) wil behalen.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Bekendheid en affiniteit met de werkzaamhe-
den binnen dit beroepsprofiel zijn noodzakelijk.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit:
• Elementaire rekenkundige berekeningen;
• Goederenhandel;
• Kostprijsberekeningen;
• Statistiek;
• Spreadsheetgebruik en
• Presenteren en rapporteren binnen een rekenblad.
• Handel algemeen;
• Koop en verkoop;
• Internationale handel;
• Verzekeringen;
• Kredietverlening en Wetskennis.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 5 lesweken
Avondopleiding: 10 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende startmomenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website:www.delaat-
kenniscentrum.nl
 
Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

S T A R T G A R A N T I E
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Basiskennis Calculatie (BKC) 

‘Kom in slechts 
5 weken  meer te 

weten over 
kostprijs- en 

verkoopprijs-
calculaties’

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Voor de actuele prijs verwijzen wij u graag naar de website.

Studiemateriaal
Circa 150,- euro

Diploma
De examens worden per computer worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en Sti-
bex. De keuze voor examenkamer is aan de cursist.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele 
examenkosten verwijzen wij naar website van de Associatie en/of Stibex. 

Lees op de website meer over het verschil tussen beide examenkamers. 

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

Wij leiden u op tot het Associatiediploma Financieel Assistent ofwel Finacial Assistant. U hebt een stevi-
ge 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 hebt u met dit diploma voldoende kennis om uw eigen administratie bij te 
houden.

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

Doelgroep
Wilt u in een kleine organisatie zelfstandig de boekhouding voeren? Of voor de bedrijfsleiding belangrijke 
overzichten samenstellen? Haal dan het Associatiediploma Financieel Assistent: een logische opstap voor 
een loopbaan in de administratieve sector!

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende deze opleiding komen alle onderdelen van de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB en Ba-
siskennis 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 Praktijkexa-
mens op de locaties van de Open Universiteit (OU) in heel Nederland.

Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 
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. 
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Financial Assistant

‘Vragen en 
problemen worden 

deskundig 
aangepakt’  

 Frank - Student DLKC

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

Vervolgstudie
Heeft u de opleiding BKB en BKC reeds behaald? Studeer dan door en start met de opleiding PDB ofwel praktijkdiplo-
ma boekhouden.

‘In korte tijd 
en met plezier, 

zichtbare resultaten’

Frank - Student DLKC
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Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organi-
satie 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 ac-
tueel. 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 be-
drijfsleven, 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 
ambielen. 

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 grootboek-
rekening 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 onderne-

ming

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

S T A R T G A R A N T I E
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Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

‘Fijne begeleiding 
met persoonlijk 

contact en 
individuele 

betaalbare lessen’

Jeltje - Student PDB

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.

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 verschil-
lende locaties in heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen reke-
ning en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex: www.stibex.nl. 

Informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze PDB opleiding? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag 
verder!

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 loonadmi-
nistratie en volg bijvoorbeeld de 
opleiding PDL. praktijkdiploma 
loonadministratie. 
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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) 

Deze opleiding is een zeer gewaardeerde aanvulling op Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veel-
gevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector. MBA’ers 
vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in 
het bedrijf. Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidingge-
vende positie in financieel-administratieve richting ambiëren.
 
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor medewerkers, die een functie op middenkaderniveau ambiëren in de financi-
eel-administratieve sector.

Niveau
HBO-AD

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

Programma
Het lesprogramma bestaat uit vier onderdelen:

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

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert u om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bij-
voorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. 
Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadmi-
nistratie 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.

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

Module Belastingwetgeving niveau 5
U leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbe-
lasting 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 bent u moeiteloos in staat een 
belastingaangifte te doen.
Aanbevolen wordt om eerst de modulen Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie ( journaalposten) te 
volgen alvorens met de module Financiële Rapportage & Analyse te beginnen.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 16 lesweken
Avondopleiding: 24 lesweken

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  
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Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) 

‘Een waardevolle 
aanvulling op het 
Praktijkdiploma 

Boekhouden’

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschil-
lende start momenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website:www.delaatkenniscentrum.nl
 
Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

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 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 MBA examen te laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is online en wordt op ver-
schillende 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. 

Lees op onze website meer over de examens en de verschillen 
tussen de examenkamers. 

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het Praktijk-
diploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financi-
eel-administratieve sector.

U heeft interesse in enkel de module Financiering van de opleiding MBA. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, economisch 
medewerker/manager of een verantwoordelijke 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 Financiering niveau 5
U leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een 
investeringsselectie te maken. U leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen kennen en 
berekeningen hierbij te maken. Ook kent u de wettelijke regelingen met betrekking tot de verslaglegging.

Examen Financiering niveau 5
De belangrijkste examenstof 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

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen-
locaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt 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 voor de module Financiering 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 examen-
kosten verwijzen wij naar de website van Stibex. 

Module Financiering
Moderne Bedrijfsadministratie
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‘Prettige lessen 
binnen een goede 

sfeer’

Suzanne - Student MBA

Moderne Bedrijfsadministratie

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag 
verder!

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

U heeft interesse in enkel de module Belastingwetgeving van de opleiding MBA. 

Doelgroep
De opleiding MBA is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, econo-
misch medewerker/manager of een verantwoordelijke 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 Belastingwetgeving niveau 5
U leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbe-
lasting 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 bent u moeiteloos in staat een 
belastingaangifte te doen.

Examen Belastingwetgeving niveau 5
De belangrijkste examenstof 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 loonbelas-

ting 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.

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen-
locaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt 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.

Module Belastingwetgeving
Moderne Bedrijfsadministratie 
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‘Enkel behoefte aan 
meer deskundigheid 

op het gebied van 
Belastingwetgeving?’

Moderne Bedrijfsadministratie 

U kunt er ook voor kiezen om uw examen voor de module Belastingwetgeving 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. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag 
verder!

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

U heeft enkel interesse in de module Kostencalculatie.

Doelgroep
De opleiding MBA is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, econo-
misch medewerker/manager of een verantwoordelijke 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 Kostencalculatie niveau 5
Gedurende deze module leert u meer over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstuk-
ken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maakt u diverse 
kostencalculaties gedurende deze module.

Examen Kostencalculatie niveau 5
De belangrijkste examenstof is:
• Kosten- en waardebegrippen
• Kostensoorten en deze berekenen
• Kostenverbijzonderingsmethoden
• Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
• Kostencalculaties maken
• Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Studiebelasting
Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen-
locaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt 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 voor de module Kostencalculatie 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.

Module Kostencalculatie 5
Moderne Bedrijfsadministratie
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Module Kostencalculatie 5

‘Lessen gegeven 
door docenten 

werkzaam in het 
vakgebied’

Christel - Student DLKC

Moderne Bedrijfsadministratie

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag 
verder!

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).
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De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het Praktijk-
diploma 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 mede-
werker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op financieel-admi-
nistratief 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 bij-
voorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. 
Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadmi-
nistratie 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 productieondernemingen.
• Boekingen maken van kostensoorten.
• Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode 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 onderne-

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

kening 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 examen-
locaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt 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.

Module Bedrijfsadministratie
Moderne Bedrijfsadministratie
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Module Bedrijfsadministratie

‘Door het volgen van 
een module kunt u 

nauwkeuriger inspelen 
op uw leerbehoefte’

Moderne Bedrijfsadministratie

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. 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. 

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag 
verder!

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).
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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-administratief werkveld. De opleiding Assistent Con-
troller 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, optimalisatievraagstukken en 
informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maak je diverse kosten-
calculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5
In deze module leert je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot 
bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en 
leasing. Met deze kennis kun je als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfs-
administratie 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 loonbe-
lasting 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 moeiteloos 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 betrouw-
baarheid 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 binnen jouw organisatie – 
onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt.
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Assistent Controller

Rapporteren en Adviseren door Financials RAF
Je leert de resultaten van je werkzaamheden goed over te brengen op anderen. Goede schriftelijke communicatie 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 begrijpelijke rapportage voor non-financials. 

Examen
De modules die horen bij de opleiding assistent controller worden afgesloten door middel van afzonderlijke 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 kostenplaat-

senmethode, opslagmethode 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, industrië-

le 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
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Assistent Controller

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 loonbelas-

ting 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.

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 eindter-
men:
• 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.
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Assistent Controller

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, 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.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding Assistent Controller? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

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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Rapporteren & Adviseren door Financials

Als financieel expert bent u deskundig in uw vak. Maar kunt u de resultaten van uw werk ook duidelijk 
overbrengen op anderen? Goede schriftelijke communicatie is bij financieel-economische onderwer-
pen een noodzaak. Deze zijn immers niet voor iedereen even toegankelijk. Met het Associatiediploma 
Rapporteren & Adviseren door Financials bent u getraind om effectief en op maat te rapporteren. Of 
het nu gaat om een begrotingsrapportage of jaarverslag, u vertaalt uw resultaten probleemloos voor 
non-financials, compleet met schriftelijke toelichting, conclusies en adviezen. Voor financiële experts 
met sterke communicatieve vaardigheden gaan veel deuren open.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administrateurs op mbo-niveau, MBA’ers die de titel RFM® willen verkrijgen.

Niveau
HBO ad

Vooropleiding
Er is geen specifieke opleiding vereist.

Programma
Het examen Rapporteren & Adviseren door Financials bestaat uit het zelfstandig schrijven en aanleveren 
van een adviesrapport/verslag over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met 
de financieel-economische praktijk. In het rapport koppelt de kandidaat opgedane theoretische kennis 
aan praktijkervaring. Deze praktijkervaring ontleent de kandidaat aan de eigen werkomgeving of de eigen 
werkplek. De kandidaat toont door middel van het gekozen onderwerp aan de (theoretische) vaardighe-
den te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezette en uitgevoerde rapportage/verslag die voldoet aan de 
eindtermen. U kunt uw rapport/scriptie ter beoordeling indienen. Uw docent begeleidt u bij het opstellen 
van uw rapport.

Duur van de opleiding
Het betreft een maatwerktraject. De opleidingsduur is in overleg met het inschrijfbureau van De Laat Ken-
niscentrum. 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. 

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. Let op, deze module wordt enkel aan-
geboden in Goes en Eindhoven.
 
Studiebelasting
Circa vijftien klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Het betreft een maatwerktraject. In overleg met de cursist stellen wij een passende offerte op. 



83

Rapporteren & Adviseren door Financials

‘Leer beter 
schriftelijk 

communiceren  
en haal meer 

resultaat uit uw 
werkzaamheden’

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties. 
Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij 
naar de website van de Associatie: www.associatie.nl. 

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

Wilt u het management voorzien van betrouwbare en volledige managementinformatie?

Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en ineffi-
ciënt 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 betrouw-
baarheid bedreigen. Een schone taak voor u als financieel-economisch medewerker? Jazeker! Met het 
Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®) beschikt u over de vereiste kennis om grip 
te krijgen op de informatieprocessen binnen uw organisatie – onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in 
sneltreinvaart ontwikkelt.

Verder groeien?
In combinatie met de Associatiediploma’s Rapporteren en adviseren door Financials (RAF) en Moderne 
Bedrijfsadministratie (MBA) geeft het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) ook 
recht op inschrijving in het Register Financieel Management. U mag zich dan Financieel Manager (RFM) 
noemen. Hiermee toont u aan dat u up-to-date bent opgeleid voor het financieel management van 
kleine en middelgrote organisaties. Bovendien biedt het Associatiediploma BIV vrijstelling binnen de 
propedeutische fase van de SPD-opleiding.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor administrateurs op mbo-niveau, MBA’ers die de titel RFM® willen verkrijgen.

Niveau
HBO ad

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Geadviseerd wordt het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden 
(PDB®) of Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).

Programma
De module Inleiding bestuurlijke informatievoorziening geeft u inzicht in het functioneren van organisaties, 
(functionele) processen en procesbeheersing in organisaties, informatieverzorging, de kwaliteit van de 
informatieverzorging, interne controle, controletechnische functiescheiding en organisatietypologieën. U 
gaat dieper in op controletechnische maatregelen en informatiebehoeften die bij het goed functioneren 
van processen aan de orde zijn.

Duur van de opleiding
Het betreft een maatwerktraject. De opleidingsduur is in overleg met het inschrijfbureau van De Laat Ken-
niscentrum. 

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. 

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. Let op, deze module wordt enkel aan-
geboden in Goes en Eindhoven.
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Bestuurlijke Informatievoorziening

‘Kleinschalige
 opleiding met 

ruimte voor 
discussie’

Marcella - Student DLKC

Studiebelasting
Circa tien tot vijftien klokuren per lesweek.

Cursusprijs
Het betreft een maatwerktraject. In overleg met de cursist stellen wij een passende offerte op. 

Diploma
De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties. 
Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij 
naar de website van de Associatie: www.associatie.nl. 

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

Zie ook de website www.delaatkenniscentrum.nl 
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LSSO Financieel Administratief Medewerker

Als Financieel Administratief Medewerker bent u op meerdere plaatsen in een bedrijf of instelling inzet-
baar ter ondersteuning van met name financieel administratieve werkzaamheden. Daarbij kan worden 
gedacht aan het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden, calculaties en financiële controle-
werkzaamheden. Daarnaast kunt u ook worden ingezet voor bijvoorbeeld archiefwerkzaamheden, het 
verwerken van inkomende en uitgaande post of het verwerken van teksten met behulp van tekstver-
werkingsprogramma’s en het invoeren van gegevens. U bent dus breed inzetbaar op financieel en ad-
ministratief gebied en verricht gevarieerde ondersteunende werkzaamheden. De opleiding Financieel 
Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor financieel-administratieve 
kantoorfuncties.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding Financieel Administratief Medewerker is bestemd voor aankomende boekhoudkundige mede-
werkers.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande acht modulen.

Module Telefoneren
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• communicatie
• klantgericht handelen
• gesprekstechnieken
• telefoongesprekken voorbereiden en voeren
• soorten gesprekken
• communicatie-infrastructuur
• telecommunicatiediensten
• telefoonetiquette en –alfabet
• telefoonoefeningen

Module Toetsenbordvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• informatie over toetsenbord en zithouding
• gebruikershandleiding type-programma
• studiewijzer en exameneisen
• ergonomie (geen toetsstof)

Module Tekstverwerken
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen
• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties
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Module Praktijkvaardigheden
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• baliewerkzaamheden
• Nederlandse taal
• notities en memo’s
• postverwerking
• archiveren
• persoonlijke presentatie
• internet en e-mail
• solliciteren
• loopbaan en social media: LinkedIn

Module Rekenvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• basis rekenen
• afschrijvingen
• rente
• vreemde valuta
• BTW
• Facturen
• Verzekeringen
• indexcijfers

Module Spreadsheet
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan 
bod:
• inleiding Windows
• werkbladen bewerken en opmaken
• werken met meerdere werkbladen
• beveiliging van bestanden
• berekeningen en formules
• cel verwijzing
• functies
• gegevens sorteren, zoeken en filteren 

grafieken

Module Boekhouden
Binnen de module komen onderstaande on-
derwerpen aan bod:
• inventaris en balans
• resultatenrekening
• dagboeken
• debiteuren- en crediteurenadministratie
• journaliseren
• grootboek
• kolommenbalans
• Btw administratie
• correctieposten
• afschrijvingen
• permanentie
• jaarrekening
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LSSO Financieel Administratief Medewerker

Module Computerboekhouden
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• accountview starten en gebruiken
• aanmaken en inrichten van een administratie
• boeken in inkoop- en verkoopboek
• boeken in kas- en bankboek; autocodering
• memoriaalboekingen en Btw-aangifte
• overzichten en rapporten
• jaarovergang en mailing
• facturering

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar 
en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij 
u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO-examen. De examens vinden plaats in o.a. november, febru-
ari, april en juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend landelijk certificaat. De certifi-
caten voor de 8 modulen geven recht op het LSSO-diploma Financieel Administratief Medewerker.

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

Vervolgstudie
Heeft u uw opleiding tot financieel administratief medewerker afgerond? 
Start dan met de opleiding BKC. 
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‘Er wordt gewerkt  
in kleine groepen 

waarbij het tempo 
goed wordt 

afgestemd op de 
groep’

Jules - Student DLKC
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LSSO Administratief Medewerker

e opleiding Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen 
administratieve kantoor¬functies. U bent op meerdere plaatsen binnen het bedrijf inzetbaar. U kunt 
bezoekers ontvangen en te woord staan, telefoon-, faxcontacten en e-mail afhandelen. Ook kunt u 
worden ingezet voor bijvoorbeeld archiefwerkzaamheden, het verwerken van inkomende en uitgaande 
post of het verwerken van teksten met behulp van tekstverwerkingsprogramma’s en het invoeren van 
gegevens en eenvoudige controlewerkzaamheden. Aan het eind van de cursus LSSO Administratief Me-
dewerker bent u uitermate geschikt om als administratief medewerker aan de slag te gaan!

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582 

Doelgroep
De opleiding Administratief Medewerker is bestemd voor aankomende medewerkers voor specifieke werk-
zaamheden ter ondersteuning van kantoorpersoneel of kantoorfuncties.

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Telefoneren
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• communicatie
• klantgericht handelen
• gesprekstechnieken
• telefoongesprekken voorbereiden
• telefoongesprekken voeren
• soorten gesprekken
• communicatie-infrastructuur
• telecommunicatiediensten
• telefoonetiquette en –alfabet
• telefoonoefeningen

Module Toetsenbordvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• informatie over toetsenbord en zithouding
• gebruikershandleiding type-programma
• studiewijzer en exameneisen
• ergonomie (geen toetsstof)

Module Tekstverwerken
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen
• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties

Module Praktijkvaardigheden
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
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• baliewerkzaamheden
• Nederlandse taal
• notities en memo’s
• postverwerking
• archiveren
• persoonlijke presentatie
• internet en e-mail
• solliciteren
• loopbaan en social media: LinkedIn

Module Rekenvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• basis rekenen
• afschrijvingen
• rente
• vreemde valuta
• BTW
• Facturen
• Verzekeringen
• indexcijfers

Module Spreadsheet
Binnen de module komen onderstaande onderwer-
pen aan bod:
• inleiding Windows
• werkbladen bewerken en opmaken
• werken met meerdere werkbladen
• beveiliging van bestanden
• berekeningen en formules
• cel verwijzing
• functies
• gegevens sorteren, zoeken en filteren grafieken

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in ver-
schillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de 
website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend 
landelijk certificaat. De certificaten voor de zes modulen geven recht op het LSSO®-diploma Administratief Medewer-
ker.Voor een beperkt aantal modulen kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling. Voor informatie hierover 
verwijzen wij u naar de website van het LSSO®.
Als u het LSSO®-diploma Telefonist(e)/Receptionist(e) hebt behaald en doorstroomt naar de opleiding Administratief 
Medewerker, mogen de resultaten voor de modulen Toetsenbordvaardigheid, Tekstverwerken, Telefoneren  en Prak-
tijkvaardigheden worden meegenomen naar de opleiding Administratief Medewerker.

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

Vervolgstudie
Wilt u graag verder in de administratieve branche en hierin meer verantwoordelijk dragen. Start dan met de opleiding 
BKB ofwel elementair boekhouden. 



92

Ad
m

in
is

tr
at

ie
ve

 o
pl

ei
di

ng
en

Administratief Medewerker

Bent u straks degene die alle administratieve ins en outs kent binnen een organisatie? Werkt 
u bovendien graag met mensen? Dan is de opleiding Administratief Medewerker echt iets voor 
u! Als administratief medewerker bent u op meerdere plaatsen binnen het bedrijf inzetbaar. 
U kunt bezoekers ontvangen en te woord staan. Ook kunt u worden ingezet voor bijvoorbeeld 
archiefwerkzaamheden, het verwerken van inkomende en uitgaande post of agendabeheer. 
Aan het eind van de opleiding Administratief Medewerker bent u uitermate geschikt om als 
administratief medewerker aan de slag te gaan. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn als administratief medewerker. 

Niveau
MBO

Vooropleiding
Voor deze administratieve opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel belangrijk dat u de 
Nederlandse taal goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft.

Programma 
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modules.

Module Basiskennis Nederlands
In de module Basiskennis Nederlands komen onderstaande zaken aan bod om eenvoudige corresponden-
tie af te kunnen handelen:
• basisgrammatica
• spelling en stijl 

Module Basiskennis Front -en backofficewerkzaamheden
In de module Basiskennis Front -en backofficewerkzaamheden komen onderstaande zaken aan bod:
• Communiceren (algemeen)
• Wat zijn frontofficewerkzaamheden?
• Sociale vaardigheden en algemene omgangsvormen 
• Klantvriendelijk telefoneren 
• Organisatie en administratie 
• Agendabeheer (algemeen) 
• Agendabeheer in Outlook 
• Postbeheer 
• Het archief 
• Rangschikken en sorteren 

Module Rekenvaardigheden basis
In de module Rekenvaardigheden basis komen onderstaande zaken aan bod:
• Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen Idem + machtsverheffing, worteltrekken, volgorde van 

berekeningen.
• Introductie grootheden, eenheden en prefixen, lengte, oppervlakten, inhouden, volume.
• Percentages, promillen, gemiddelden Idem + relatieve percentages, verhoudingen.
• Renteberekeningen, btw-berekeningen Idem + afschrijvingen.
• Valuta.

 D E  L A A T                    K
EN

NISCENTRUM

M A A T S C H A P P E L I J K  E N  D O O R  

H E T  B E D R I J F S L E V E N  E R K E N D  

E N  G E WA A R D E E R D
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‘Geen specifieke 
vooropleiding

nodig’

Examen
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau. De examens van IVIO examenbureau worden onafhankelijk geëxa-
mineerd op uw eigen leslocatie. 
Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO examenbureau kunt u contact opnemen met het in-
schrijfbureau.  

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek. 

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen per module. Wanneer u het examen bij IVIO examenbureau afrond 
ontvangt u bij goed resultaat een diploma. 
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Een Commercieel Administratief Medewerker is een onmisbare schakel in het in- en verkoopproces en 
is vaak in contact met klanten. U heeft vooral telefonisch contact met klanten en vervult vanuit die 
context vaak een vraagbaakfunctie voor klanten en collega’s. Naast de verkooptaken heeft u ook een 
belangrijke rol in de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject. De Commercieel Ad-
ministratief Medewerker kan snel wisselen tussen werkzaamheden en daarbij geordend en nauwkeurig 
werken. U heeft gevoel voor interne bedrijfsprocessen en kan u verplaatsten in collega’s. U bent sociaal 
vaardig en commercieel ingesteld en heeft oog voor service aan interne en externe klanten. U kunt zich 
inleven in de klant aan de telefoon en stelt zich flexibel op richting de klant. Wanneer u de cursus LSSO 
Commercieel Administratief Medewerker heeft behaald, bent u uitermate geschikt om in de commercië-
le administratie aan de slag te gaan!

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding Commercieel Administratief Medewerker is bestemd voor aankomende commercieel mede-
werkers binnendienst.

Niveau
MBO 3/4

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig, al is een minimale VMBO/MAVO vooropleiding 
aan te bevelen.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande acht modulen.

Module Telefoneren
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• communicatie
• klantgericht handelen
• gesprekstechnieken
• telefoongesprekken voorbereiden
• telefoongesprekken voeren
• soorten gesprekken
• communicatie-infrastructuur
• telecommunicatiediensten
• telefoonetiquette en –alfabet
• telefoonoefeningen

Module Toetsenbordvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• informatie over toetsenbord en zithouding
• gebruikershandleiding type-programma
• studiewijzer en exameneisen
• ergonomie (geen toetsstof)

Module Tekstverwerken
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen

LSSO Commercieel 
Administratief Medewerker
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• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties

Module Praktijkvaardigheden
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• baliewerkzaamheden
• Nederlandse taal
• notities en memo’s
• postverwerking
• archiveren
• persoonlijke presentatie
• internet en e-mail
• solliciteren
• loopbaan en social media: LinkedIn

Module Rekenvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• basis rekenen
• afschrijvingen
• rente
• vreemde valuta
• BTW
• facturen
• verzekeringen
• indexcijfers

Module Spreadsheet
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan 
bod:
• inleiding Windows
• werkbladen bewerken en 

opmaken
• werken met meerdere werk-

bladen
• beveiliging van bestanden
• berekeningen en formules
• cel verwijzing
• functies
• gegevens sorteren, zoeken en 

filteren grafieken

Module Commerciële administra-
tie
Binnen de module komen on- derstaande 
onderwerpen aan bod:
• verkooporders administreren
• bestellingen plaatsen
• inkooporders administreren
• overeenkomsten, BTW en barcodes
• marketing, sales en inkoop
• vergaderen en werkoverleg
• schriftelijk rapporteren
 

‘Goed voorbereid op 
alle uitdagingen 

binnen een 
commerciële 

administarteve functie’
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Module Klantcontacten
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• offerte
• Nederlandse taal: spelling
• Nederlandse taal: schrijfstijl
• (commercieel) zakelijke correspondentie
• verkoopgesprek
• mondeling presenteren
• relatiebeheer

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar 
en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij 
u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een 
LSSO®-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de acht modulen geven recht op het LSSO®-diplo-
ma Commercieel Administratief Medewerker. Voor een beperkt aantal modulen kan een beroep worden 
gedaan op een vrijstellingsregeling. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van het LSSO®.

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

Vervolgstudie
Administratieve functies zijn veelgevraagd. Ontwikkel uzelf en start met de opleiding basiskennis boek-
boekhouden BKB of basiskennis calculatie BKC

LSSO Commercieel 
Administratief Medewerker
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‘Goede uitleg en 
begeleiding tijdens 

de opleiding’

Kevin - Student Commercieel 
administratief medewerker

LSSO Commercieel 
Administratief Medewerker
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De automatisering van de boekhouding heeft in het bedrijfsleven in korte tijd een enorme vlucht geno-
men. Daarbij is er een grote keuze gekomen in de aan te schaffen computerboekprogramma’s. In deze 
compacte en praktische cursus computerboekhouden leert u hoe u een administratie geheel of gedeel-
telijk met uw computer kunt voeren. In principe is deze cursus pakketonafhankelijk. Het pakket waar-
mee gewerkt gaat worden is of Exact of Accountview.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor degenen die de administratie geautomatiseerd willen (gaan) voeren.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Basiskennis van het boekhouden en enige ervaring met de computer is vereist.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande twee modulen.

Module Basiskennis Boekhouden, onderdeel boekhouden
Tijdens deze module komen de volgende onderdelen aan bod:
• Journaalposten
• Kolommenbalans
• Balans, (sub)grootboek en bijboek
• BTW-administratie
• Boekhouding rechtspersoon

Module Computerboekhouden
Tijdens deze module komen de volgende onderdelen aan bod:
• Accountview starten en gebruiken
• Aanmaken en inrichten van een administratie
• Boeken in inkoop -en verkoopboek
• Boeken in kas -en bankboek
• Memoriaalboekingen en BTW-aangifte
• Overzicht en rapporten
• Jaarovergang en mailing
• Facturering

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 5 lesweken
Avondopleiding: 10 lesweken

Lesdag en -tijd
De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagop-
leiding start om 10.00 uur tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

LSSO Computerboekhouden / 
Basiskennis boekhouden
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LSSO Computerboekhouden / 
Basiskennis boekhouden

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschil-
lende start momenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website:www.delaatkenniscentrum.nl.
 
Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa drie à vijf klokuren per lesweek.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een LSSO-examen op het opleidingsinstituut. Bij voldoende resultaat ontvangt u 
een LSSO-certificaat Computerboekhouden.

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

‘In slechts 5 weken 
klaar voor 
de digitale 

boekhouding’
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OPLEIDINGEN
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LSSO Receptioniste/Telefoniste

Als receptioniste/telefoniste bent u het visitekaartje van het bedrijf waarvoor u werkt. U communiceert 
telefonisch en mondeling met klanten en bezoekers en verricht lichte administratieve taken. Tijden de 
LSSO-opleiding Receptioniste/Telefoniste leert u alle vaardigheden om klanten en bezoekers goed te 
woord te kunnen staan. Uw communicatieve vaardigheden worden uitvoerig getraind.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor aankomende telefonistes/receptionistes of degenen die deze werkzaamhe-
den uitvoeren zonder daarvoor een opleiding te hebben genoten.

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding Receptioniste/Telefoniste is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande vier modulen.

Module Telefoneren
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• communicatie
• klantgericht handelen
• gesprekstechnieken
• telefoongesprekken voorbereiden
• telefoongesprekken voeren
• soorten gesprekken
• communicatie-infrastructuur
• telecommunicatiediensten
• telefoonetiquette en –alfabet
• telefoonoefeningen

Module Toetsenbordvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• informatie over toetsenbord en zithouding
• gebruikershandleiding type-programma
• studiewijzer en exameneisen
• ergonomie (geen toetsstof)

Module Tekstverwerken
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen
• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties
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LSSO Receptioniste/Telefoniste

‘Prettige communicatie 
ook voorafgaand aan 

de opleiding’

Els – Student DLKC

Module Praktijkvaardigheden
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• baliewerkzaamheden
• Nederlandse taal
• notities en memo’s
• postverwerking
• archiveren
• persoonlijke presentatie
• internet en e-mail
• solliciteren
• loopbaan en social media: LinkedIn

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in ver-
schillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de 
website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. 
Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend 
landelijk certificaat. De certificaten voor de 4 modulen geven 
recht op het LSSO®-diploma Receptionist(e)/Telefonist(e).

Vrijstellingen
Voor Toetsenbordvaardigheid en Tekstverwerken kan onder 
bepaalde voorwaarden een vrijstelling worden verleen. Voor 
informatie hierover verwijzen wij u naar de website van LSSO®.

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

Vervolgstudie
Wilt u graag doorstuderen? Behaal 
dan uw secretaresse diploma, 
doordat u reeds enkele modulen 
heeft behaald geven deze recht tot 
vrijstelling bij de opleiding LSSO 
secretaresse. 
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Receptioniste/ Telefoniste

Als Receptioniste / Telefoniste bent u het eerste aanspreekpunt achter de receptie of balie van een 
bedrijf en weet u hoe u bezoekers moet ontvangen. Hiernaast voert u diverse administratieve taken uit. 
Alle vaardigheden die u nodig heeft voor deze functie leert u tijdens de opleiding Receptioniste / Telefo-
niste.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor aankomende receptionistes / telefonistes of degenen die deze werkzaamhe-
den uitvoeren zonder daarvoor een opleiding te hebben genoten.

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal 
goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande twee modulen.

Module Basiskennis Nederlands
In de module Basiskennis Nederlands komen onderstaande zaken aan bod om eenvoudige corresponden-
tie af te kunnen handelen:
• basisgrammatica
• spelling en stijl 

Module Basiskennis Front -en backofficewerkzaamheden
In de module Basiskennis Front -en backofficewerkzaamheden komen onderstaande zaken aan bod:
• Communiceren (algemeen)
• Wat zijn frontofficewerkzaamheden?
• Sociale vaardigheden en algemene omgangsvormen 
• Klantvriendelijk telefoneren 
• Organisatie en administratie 
• Agendabeheer (algemeen) 
• Agendabeheer in Outlook 
• Postbeheer 
• Het archief 
• Rangschikken en sorteren
 
Examen 
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau of de Associatie. De examens van IVIO examenbureau 
worden onafhankelijk geëxamineerd op uw eigen leslocatie. Voor meer informatie met betrekking tot het 
examen van IVIO examenbureau kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.
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Receptioniste/ Telefoniste

‘Fijne service vooraf 
en een goed contact 

met de docent 
tijdens de opleiding’

Sylvia - Student Receptioniste/ 
Telefoniste 

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma
De opleiding Receptioniste / Telefoniste wordt afgesloten met een examen per module. Wanneer u het examen bij IVIO 
examenbureau afrondt ontvangt u bij goed resultaat een diploma.

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

Vervolgstudie
Ambieert u meer verantwoordelijkheid na het behalen van uw diploma voor de opleiding Receptioniste / Telefoniste? 
Start dan met de IVIO opleiding Secretaresse of specialiseer uzelf verder met de opleiding Basiskennis Boekhouden, 
Basiskennis Calculatie of Efficient en klantvriendelijk telefoneren.
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LSSO Secretaresse Opleiding

De Secretaresse Opleiding is een basisopleiding tot secretarieel medewerker. U kunt alle voorkomende 
uitvoerende taken kunt uitvoeren. Hierbij moet u denken aan: postbehandeling, correspondentie, re-
ceptietaken, archivering, notuleren, facturen en gegevens beheren. Na het behalen van de cursus LSSO 
Secretaresse kunt u binnen het secretariaat aan de slag!

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor degenen die werkzaam (willen) zijn in een secretariële functie en daarvoor 
een volledig  secretaresse diploma willen behalen of herintreders die een aantal praktische vaardigheden 
willen leren.

Niveau
MBO 3   

Vooropleiding
Voor de modulen zakelijk Nederlands en zakelijk Engels adviseren wij minimaal VMBO of MAVO niveau. Voor 
de overige modulen is geen specifieke vooropleiding vereist, afhankelijk van de vooropleiding is het in een 
aantal gevallen mogelijk vrijstelling te verkrijgen voor één of meerdere modulen.

Programma
De Secretaresse opleiding bestaat uit onderstaande acht modulen.

Module Toetsenbordvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• informatie over toetsenbord en zithouding
• gebruikershandleiding type-programma
• studiewijzer en exameneisen
• ergonomie (geen toetsstof)

Module Zakelijk Nederlands
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• grammatica
• spelling
• correspondentie

Module Rekenvaardigheid
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• basis rekenen
• afschrijvingen
• rente
• vreemde valuta
• BTW
• facturen
• verzekeringen
• indexcijfers

Module Spreadsheet
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• werkbladen bewerken en opmaken
• werken met meerdere werkbladen
• beveiliging van bestanden
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LSSO Secretaresse Opleiding

• berekeningen en formules
• cel verwijzing
• functies
• gegevens sorteren, zoeken en filteren grafieken

Module Tekstverwerken
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding Windows
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen
• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties

Module Notuleren
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• voorwaarden goede notulen
• vergaderbegrippen
• vergadervormen
• verloop van een vergadering
• voorbereiding van een vergadering
• functies van de notulen
• verslagvormen
• kennis van organisaties
• kennis van regelingen en instanties

Module Kantoorpraktijk
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen 
aan bod:
• vaardigheden en eigenschappen van de secretaresse
• bezoekers ontvangen
• telefoneren
• social media en bedrijfsleven
• betekenis, kansen en gevaren van social media
• agendabeheer en tijdbeheer
• agendabeheer met outlook
• vergaderingen regelen en taken beheren met 

outlook

Module Zakelijk Engels
Binnen de module komen onderstaande onder-
werpen aan bod:
• grammar
• correspondence
• idiom
• communication
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LSSO Secretaresse Opleiding

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. 
De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer 
informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: 
www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. De examens vinden plaats in o.a. november, 
februari, april en juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend landelijk certificaat. De 
certificaten voor de 8 modulen geven recht op het LSSO®-diploma Secretaresse Opleiding. Voor een be-
perkt aantal modulen kan een beroep worden gedaan op een vrijstellingsregeling. Voor informatie hierover 
verwijzen wij u naar de website van het LSSO®.

Informatie
Wilt u meer informatie over de Secretaresse Opleiding? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-
2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie
Ambieert u meer verantwoordelijkheid na het behalen van uw secretariële diploma? Start dan op de op-
leiding directiesecretaresse of specialiseer uzelf door het volgen van de opleiding medisch secretaresse 1, 
medisch secretaresse 2, praktijkdiploma medisch secretaresse of juridisch secretaresse.
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LSSO Secretaresse Opleiding

‘De docent denkt 
echt met je mee. 

Erg prettig!’

‘Afsheen - Student Secretaresse
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Secretaresse Opleiding

Wij leiden op tot het IVIO diploma Secretaresse. Als secretaresse werkt u voornamelijk zelfstandig. Uw 
dagelijkse taken bestaan uit gegevensverzameling en –verwerking, informatievoorziening, planning en 
organisatie, communiceren en het maken van afspraken. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend, 
notuleert vergaderingen en beheert actie- en besluitenlijsten.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn bij een secretaresseteam, afdelings-
secretaresse of als personal assistent van een directiesecretaresse.

Niveau
MBO 3/4

Vooropleiding
Voor deze opleiding moet u over een vooropleiding als secretarieel medewerker of ruime administratieve 
ervaring beschikken. U moet kunnen aantonen dat u in voldoende mate beschikt over computervaardig-
heden aangaande Excel, Outlook, Word en Powerpoint. Alsmede over een typevaardigheid beschikt van 
minimaal 135 aspm.

Programma
De opleiding bestaat uit vier modulen.

Module Nederlands en Zakelijk Nederlands gevorderd (niveau 3F)
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Grammatica en spelling
• Briefonderdelen en lay-out
• Zakelijke taal en stijl
• Informatieverzoek -en afhandeling
• Memo
• Een bestelling 
• Betalingsverkeer
• Offerte
• Zakelijke mailing
• Klacht- of bezwarenbrief
• Slechtnieuwsbrieven
• Uitnodiging
• Sollicitatiebrief en curriculum vitae

Module Front- en backofficewerkzaamheden
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Communiceren (algemeen)
• Wat zijn frontofficewerkzaamheden?
• Sociale vaardigheden en algemene omgangsvormen
• Klantvriendelijk telefoneren
• Organisatie en administratie
• Agendabeheer (algemeen)
• Agendabeheer in Outlook
• Postbeheer
• Het archief
• Rangschikken en sorteren
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Secretaresse Opleiding

‘Persoonlijke en 
deskundige manier 

van lesgeven’

Nora – Student DLKC

Module Secretariaatspraktijk
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
• relatie- en communicatiebeheer 
• plannen en organiseren van evenementen
• vergaderingen en (internationale) reizen
• timemanagement

Module Notuleren op de laptop
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Nederland vergadert
• Voorbereidingen, rechten en plichten
• Notuleertechnieken

Examen
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau. De examens van IVIO examenbureau worden onafhankelijk geëxa-
mineerd op uw eigen leslocatie. 

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma 
Alle modulen worden afgesloten met een afzonderlijk examen. 
U kunt ervoor kiezen om de opleiding af te ronden middels 
een examen bij IVIO examenbureau of bij de Associatie. Wan-
neer u het examen bij IVIO examenbureau afrondt ontvangt u 
bij goed resultaat een landelijk erkend diploma. 

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

Vervolgstudie
Ambieert u meer verantwoordelijk-
heid na het behalen van uw secre-
tariële diploma? Start dan op de 
opleiding Management Assistent 
of specialiseer uzelf verder met de 
opleiding Verkoop- en onderhan-
delingstechnieken, Basiskennis 
Boekhouden, Basiskennis Calcula-
tie, Wervend schrijven of Efficient 
en klantvriendelijk telefoneren.
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LSSO Notuleren

Naast beroepsnotulisten zijn er ook mensen die nu en dan notulen moeten maken. Men vindt ze bij ver-
enigingen, raden, werkgroepen enzovoort, maar ook bij bedrijven en instellingen. Voor hen is notuleren 
meestal een deeltaak. Meestal zijn ze hiervoor niet opgeleid. Deze cursus geeft een goede ondergrond. 
Onderwerpen zijn notuleren, korte verslagen en besluitenlijsten.

Wij bevelen deze (maatwerk)training aan binnen het bedrijfsleven, indien gewenst in-company.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die in hun beroep, voor hun instelling of vereniging regelmatig een 
vergaderverslag of notitie maken.

Niveau
MBO 3/4

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Onderwerpen op basis waarvan theorie wordt gegeven en praktische oefeningen worden uitgevoerd zijn:
• notuleren;
• korte verslagen; 
• besluitenlijsten.

Duur van de opleiding
(Zater)dagopleiding: 2 lesweken
Avondopleiding: 4 lesweken

Lesdag en-tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende start momenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website:www.delaatkn-
niscentrum.nl.

Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.
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LSSO Notuleren

‘Leer in 
slechts 2  weken 

sneller en effectiever 
Notuleren’

Studiebelasting
Circa twee klokuren per lesweek.

Certificaat
De training wordt afgesloten met een toets en een persoonlijke beoordeling. Bij goed gevolg ontvangt u een gewaar-
deerd en door het LSSO® erkend certificaat.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscen-
trum.nl.
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Cursus notuleren op de laptop

Met een cursus notuleren op de laptop van examenbureau IVIO, leert u zo efficiënt mogelijk verslag te 
leggen en actiepunten te notuleren. De cursus betreft een efficiënte praktijkgerichte module. We maken 
gebruik van herkenbare praktijksituaties om u de fijne kneepjes van het vak te leren. U leert inhoude-
lijk, taalkundig en efficiënt verslag te leggen.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Secretaresses en andere administratief medewerkers die in hun functie regelmatig in aanraking komen met 
notuleren.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist. Om deze module te kunnen volgen moet u ongeveer 180 
aanslagen per minuut kunnen typen en is recente kennis van Microsoft Word vereist.

Programma
Tijdens de cursus notuleren op de laptop verkrijgt u inzicht in de Nederlandse vergadercultuur, de verschil-
lende soorten vergaderingen en de functie van de notulen. U raakt bekend met het treffen van voorberei-
dingen voorafgaand aan een vergadering en de rechten en plichten van zowel de voorzitter als de notulist. 
Ook leert u meer over de verschillende soorten van verslaglegging en raakt u vertrouwd met belangrijke 
noteer technieken.

Examen
Het examen wordt afgenomen door examenbureau IVIO. Voor meer informatie met betrekking tot de exa-
mens verwijzen wij u door naar de website van het IVIO examenbureau.

Studiebelasting
Voor meer informatie over de studiebelasting kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.

Diploma 
De cursus wordt afgesloten met een IVIO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een IVIO-er-
kend certificaat.

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

‘De planning in overleg 
zorgt ervoor dat ik de 

opleiding goed kan 
combineren met 

mijn werk’

Merel – Student DLKC
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LSSO Management Assistent

Als Management Assistent verricht u zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op secretarieel en 
organisatorisch gebied voor het kantoor. Bovendien bent u na deze opleiding in staat mee te denken 
met het management. Bent u zelfstandig, kunt u organiseren en goed de hoofd- en bijzaken van elkaar 
onderscheiden? Dan is de LSSO opleiding Management Assistent echt iets voor u! Met een secretariële of 
administratieve opleiding als ondergrond is het heel goed mogelijk het diploma Management assistent 
van Examenbureau LSSO te behalen!

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor secretariële medewerkers die graag hun kennis willen verbreden en een vol-
gende stap willen zetten in zijn/haar carrière. 

Niveau
MBO niveau 4

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt minimaal HAVO aanbevolen. U kunt ook worden toegelaten met het LSSO diploma 
Secretaresse, soortgelijke opleiding of relevante werkervaring.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Management
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• organisatie en omgeving
• besturen en beslissen
• operationeel, tactisch en strategisch management
• personeelsbeleid
• bedrijfsprocessen

Module Office Management
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• managementassistent: functie en plaats
• persoonlijk functioneren
• afdelingsplan
• human resource management (HRM)
• (organisatie van) bijeenkomsten en evenementen
• plan van aanpak, draaiboek en checklist
• zakenreizen

Module Marketing
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• inleiding marketing
• marketing management
• afnemers
• marktonderzoek 
• productbeleid
• distributiebeleid
• communicatie
• diensten
• direct marketing
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LSSO Management Assistent

‘Klaar voor de 
volgende stap in 
uw loopbaan?’

Module Nederlandse en bedrijfscorrespondentie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• grammatica
• spelling
• correspondentie

Module PR-bedrijfscommunicatie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• doelgericht schrijven
• brieven en direct mailing
• folders en brochures
• advertenties en advertorials
• bedrijfsbladen
• contacten met de pers
• overige communicatiemiddelen

Module Vergader- en presentatietechniek
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• vergaderbegrippen en –vormen
• verloop van een vergadering
• rollen: deelnemer en voorzitter 
• mondelinge presentatie
• schriftelijke presentatie

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. 
De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende 
plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot 
de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: 
www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Alle modulen worden afgesloten 
met een LSSO-examen. Bij vol-
doende resultaat geeft dit recht 
op een LSSO-erkend landelijk 
certificaat. De certificaten voor 
de 6 modulen geven recht op 
het LSSO-diploma Management 
Assistent(e). 

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

Vervolgstudie
Wilt u graag doorstuderen na het behalen van uw 
diploma. Start dan met de opleiding 
NEMAS® middle management. 
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‘Hoe digitaal vaardig 
bent  u?’

Diagnosetoets Digitale Vaardigheden

Hoe vaardig bent u echt met de computer? In een dagdeel meten wij hóe digitaal vaardig u echt bent. 
Wij hanteren hierbij de richtlijnen van ECDL, hét begrip wanneer het gaat over het Europees Computer 
Rijbewijs. 

De toets geeft een duidelijke eindscore en laat zien wat u goed of fout heeft gedaan. U kunt aan uw (toe-
komstige) werkgever laten zien hoe effectief en efficiënt u kunt omgaan met de computer. Computervaar-
digheden zijn immers een belangrijke basis voor het bereiken van verschillende doelen.

Durft u de test aan?
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Kantoor en Secretarieel  
Word/Tekstverwerken

Tekstverwerken is niet meer weg te denken uit de beroepspraktijk van iemand met een kan-
toorfunctie. Tijdens de cursus Word/Tekstverwerken wordt gewerkt met het tekstverwerkings-
programma Microsoft Word. Op praktische wijzen wordt het programma aan u uitgelegd. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u 
graag voor de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor iedereen die met het tekstverwerkingsprogramma Word om wil leren gaan. 

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:     
• verder werken met tekst
• tekst opmaken en indelen
• documenten opmaken
• sjablonen, lijnen en afbeeldingen
• werken met tabellen
• mailingen, etiketten en enveloppen
• taalcorrecties

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een LSSO óf IVIO examen. Onze medewerkers informeren je hier graag 
over.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat van LSSO of IVIO afgegeven.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 040-2485582 of per mail via 
info@delaatkenniscentrum.nl.
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‘Leer naast snel en 
foutloos typen ook 
meer over de juiste 

werkhouding ’

Toetsenbordvaardigheid

Gedurende de cursus leert u een basissnelheid typen van minimaal 130 aanslagen per minuut via het 
tienvingerblindsysteem. Daarnaast word aandacht besteed aan het aannemen van een juiste houding 
tijdens het typen. De cursus is zeer geschikt wanneer u snel en foutloos wilt leren typen. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor degenen die hun toetsenbordvaardigheid willen verhogen tot een redelijk en aanvaardbaar niveau.

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
U leert typen met een basissnelheid van minimaal 130 aanslagen per minuut via het tienvingersysteem 
blind. Gedurende de cursus wordt gewerkt met moderne tekstverwerkingsapparatuur.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een LSSO óf IVIO examen. Onze medewerkers informeren je hier graag 
over.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat van LSSO of IVIO afgegeven.

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

Gedurende de cursus PowerPoint leert u met een presentatieprogramma werken. Of u nu en-
kele dia’s nodig hebt of een uitgebreide voorstelling wilt maken met grafieken, audio en video. 
Het komt tijdens de praktische cursus allemaal aan bod! Tijdens de cursus wordt gewerkt met 
het programma Microsoft PowerPoint.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u 
graag voor de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor iedereen die met het programma PowerPoint om wilt leren gaan.  

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:    
• basisvaardigheden PowerPoint
• presentaties maken
• diamodel en dia-opmaak
• animatie-effecten
• grafieken
• organigrammen
• notitiepagina’s en hand-outs
• presenteren

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een LSSO óf IVIO examen. Onze medewerkers informeren je hier graag 
over.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat van LSSO of IVIO afgegeven.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 040-2485582 of 
per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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Excel/Spreadsheet

Grafieken, reeksen getallen die opgeteld moeten worden en andere berekeningen zijn gemak-
kelijk te maken met een spreadsheet of rekenprogramma. Tijdens de cursus wordt gewerkt met 
het programma Microsoft Excel. Op praktische wijzen wordt de basiskennis van het programma 
Excel aan u uitgelegd. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor iedereen die met het programma Excel om wil leren gaan. 

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:    
• werkbladen bewerken en opmaken
• werken met meerdere werkbladen
• beveiliging van bestanden
• berekeningen en formules
• cel verwijzing
• functies 
• gegevens sorteren, zoeken en filteren grafieken

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een LSSO óf IVIO examen. Onze medewerkers informeren je hier graag 
over.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat van LSSO of IVIO afgegeven.

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



Excel/Spreadsheet

123

‘Haal meer 
uit Excel’



124

COMMUNICATIEVE
OPLEIDINGEN
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Binnen iedere organisatie heeft communicatie een belangrijke functie. De zakelijke communicatie is 
voor een organisatie van groot belang bij bijvoorbeeld het geven van een presentatie op een vakbeurs, 
het schrijven van een persbericht of de omgang met de media. Tijdens de opleiding communicatieadvi-
seur (allround) leer je de basiskennis van het vakgebied communicatie. Als communicatieadviseur zijn 
er verschillende mooie doorgroeimogelijkheden. Denk aan het aansturen van een communicatieteam 
of afdelingsmanager.
 
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (assistent) communicatiemedewerkers of PR-medewerkers die snel in de 
praktijk aan de slag willen, maar wel met voldoende theoretische basiskennis.
 
Programma
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
• Communicatie, het vakgebied: basisbegrippen, communicatievormen en communicatietheorieën.
• Corporate communicatie: identiteit en imago, corporate identity en corporate identitymix, huisstijl, 

crisiscommunicatie en het opstellen van een corporate communicatieplan.
• Interne communicatie: het belang van interne communicatie, horizontale, diagonale, parallelle of 

informele communicatiestromen, top-down communicatie en bottom-up communicatie, social media 
in relatie tot de interne communicatie en de interne communicatie-audit.

• Marketingcommunicatie: (her-)positionering, de vier elementen uit de positioneringsruit, marketing-
mix, Decision Making Unit, de waardeproposities volgens Treacy en Wiersema, de Ansoff-matrix, push- 
pull- en online marketingstrategie.

 
Analyseren, onderzoeken, adviseren: interne en externe analyse van de organisatie, de relatie tussen visie, 
missie en doelstellingen, het vijfkrachtenmodel volgens Porter, de SWOT-analyse, het uitvoeren van deskre-
search, fieldresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 
Het communicatieplan: communicatieplan formuleren, communicatie scrum, rol van communicatie in een 
organisatieprobleem, doelgroepen segmenteren, communicatie doelstellingen SMART formuleren, propo-
sitie formuleren, communicatiemiddelen en budget bepalen.
 
Content en media: online en offline communicatie, storytelling en corporate story, geschreven content, 
visuele content, owned, paid en earned media, advertenties, contentstrategie en crossmediale aanpak.
 
Organiseren: briefing voor extern bureau, offerte beoordelen, advies formuleren voor de inzet van een 
extern bureau, aandachtspunten en keuzes voor het organiseren van een event, checklist of draaiboek 
formuleren.
 
Omgaan met de pers: het begrip ‘nieuws’ beschrijven, voorwaarden voor een nieuwswaardig bericht vast-
stellen, media beleid voeren, social media in het persbeleid beschrijven, soorten perscontacten benoemen, 
persberichten formuleren.

Communicatieadviseur (allround)
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Studiebelasting
Circa 4 klokuren per lesweek.
 
Certificering
Na het volgen van de opleiding ontvang je een certificaat.
 
Meer informatie?
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscen-
trum.nl.
 
Vervolgopleiding
Heb je de opleiding communicatieadviseur (allround) behaald, dan heb je voldoende mogelijkheden om verder te 
studeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van de training marketing of corporate communicatie specialist?

Communicatieadviseur (allround)
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De opleiding marketing en communicatie specialist is een opleiding voor de doorgewinterde 
communicatiemedewerker die een verdiepingsslag wil maken in het communicatievakgebied. Naast 
een theoretische onderdeel waarin we de stappen behandelen van een communicatieplan maken we 
een reallife marketingcommunicatieplan plan van je eigen organisatie wat je direct kunt inzetten bij de 
promotie van je product of dienst. Je kunt je nieuwe kennis dus direct toepassen in de praktijk!
 
Als marketing- en communicatie specialist leer je te adviseren op basis van marketing uitgangspunten. 
Je bent bijvoorbeeld in staat om te adviseren welke communicatie-inspanningen passend zijn om een 
product of dienst zo succesvol mogelijk op de markt te zetten voor je eigen organisatie. De opleiding is ook 
zeer geschikt voor zelfstandig ondernemers. Als zelfstandig ondernemer kun je naar aanleiding van deze 
opleiding een slag slaan in je eigen communicatiestrategie.
 
Doelgroep
De opleiding is ideaal voor medewerkers die als marketeer werken of willen gaan werken of al op een 
communicatieafdeling actief zijn.
 
Programma
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:
• Theoretische onderdeel waarin we een verdiepingsslag maken in het communicatievak;
• Praktisch onderdeel waarin we een reallife communicatieplan maken.
 
Theoretische module
De module bestaat uit vijf onderdelen:
• Communicatie algemeen: corporate branding, communicatiestrategie, communicatiebeleid en 

communicatiemodellen komen aan bod.
• Geïntegreerde communicatie: identiteit en imago van de organisatie, accountability van communicatie, 

communicatiefunctie binnen een organisatie, corporate story en het opstellen van een reclameplan 
worden besproken.

• Interne- en concerncommunicatie, public relations: reputatie management en identiteitsmarketing, 
regievoering bij crisiscommunicatie, interne organisatie & imago en het intern communicatieplan 
worden behandeld.

• Marketingcommunicatie en consumentengedrag: je leert meer over het doen van onderzoek, 
customer insight en het gebruik ervan in de communicatie, het marketingcommunicatieplan en de 
marketingcommunicatie- instrumenten.

• Online communicatie: online communicatie en sociale communicatie komen tijdens deze module aan 
bod.

 
Praktische module
Tijdens dit onderdeel gaan we een marketingcommunicatieplan schrijven voor je eigen organisatie. 
Gedurende de opleiding zal jouw professionele trainer je individueel begeleiden bij het schrijven van het 
marketingcommunicatieplan. Hiervoor zal bij iedere bijeenkomst tijd worden uitgetrokken.
 
Studiebelasting
Circa 6 klokuren per lesweek.
 
Certificaat
Na het volgen van  de theoretische lessen en het afronden van het plan wat inzetbaar is voor je organisatie 
verzorgen wij een certificaat.
 
Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding marketing en communicatie specialist? Neem contact met ons op via 
telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Marketing en Communicatie specialist
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Wil jij je als communicatiespecialist verder ontwikkelen op het gebied van interne- en externe communicatie 
binnen een organisatie? Volg dan de opleiding corporate communicatie specialist!
 
Als een corporate communicatie specialist is het belangrijk om vaardigheden te beheersen die nodig zijn 
om communicatiestrategieën voor bedrijven te ontwikkelen, implementeren en analyseren. De opleiding 
corporate communicatie specialist omvat een theoretisch onderdeel waarin de stappen behandeld worden 
van een corporate communicatieplan. Daarnaast maak je zelf een corporate communicatieplan voor je eigen 
organisatie, die je tevens direct kunt uitvoeren.
 
Na de opleiding corporate communicatie specialist ben je in staat om te adviseren welke communicatie-
inspanningen passend zijn voor je organisatie om de corporate identity zo goed mogelijk te presenteren aan 
je klanten. Ook zelfstandig ondernemers kunnen na het volgen van deze opleiding aan de slag met hun eigen 
communicatiestrategie.
 
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die als communicatiemedewerker werken of willen gaan werken of al op 
een communicatieafdeling actief zijn.
 
Programma
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:
• Theoretische onderdeel waarin we een verdiepingsslag maken in het corporate communicatievak;
•  Praktisch onderdeel waarin we een reallife corporate communicatieplan gaan maken.
 
Theoretische module
De module bestaat uit vijf onderdelen:
• Communicatie algemeen: corporate branding, communicatiestrategie, communicatiebeleid en 

communicatiemodellen komen aan bod.
• Geïntegreerde communicatie: identiteit en imago van de organisatie, accountability van communicatie, 

communicatiefunctie binnen een organisatie, corporate story en het opstellen van een reclameplan worden 
besproken.

• Interne- en concerncommunicatie, public relations: reputatie management en identiteitsmarketing, regievoering 
bij crisiscommunicatie, interne organisatie & imago en het intern communicatieplan worden behandeld.

• Marketingcommunicatie en consumentengedrag: je leert meer over het doen van onderzoek, customer insight 
en het gebruik ervan in de communicatie, het marketingcommunicatieplan en de marketingcommunicatie- 
instrumenten.

• Online communicatie: online communicatie en sociale communicatie komen tijdens deze module aan bod.
 
Praktische module
Tijdens dit onderdeel gaan we een corporate communicatieplan schrijven voor je eigen organisatie. Gedurende 
de opleiding zal jouw professionele trainer je individueel begeleiden bij het schrijven van het corporate 
communicatieplan. Hiervoor zal bij iedere bijeenkomst tijd worden uitgetrokken.
 
Studiebelasting
Circa 6 klokuren per lesweek.
 
Certificaat
Na het volgen van  de theoretische lessen en het afronden van het plan wat inzetbaar is voor je organisatie verzorgen 
wij ook een certificaat.
 
Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding corporate communicatie specialist? Neem contact met ons op via 
telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Corporate Communicatie specialist
Com

m
unicatieve opleidingen
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LSSO Vergader- en presentatietechnieken

Vergaderingen duren vaak lang. Dat komt vaak doordat de vergaderdeelnemers niet allemaal op tijd 
zijn, de notulen niet of niet goed gelezen hebben en agendapunten niet of slecht voorbereid hebben. 
De rol van de voorzitter is daarbij cruciaal: op de tijd letten, samenvatten en doorpakken wat betreft 
actiepunten en besluiten. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij die voorbereiding hoort het 
maken van een convocatie en een agenda, het reserveren van ruimte en apparatuur, het installeren van 
apparatuur en het voorbereiden van presentaties. En je inleven in de vorm en de opzet van een verga-
dering. Al deze voorbereidende werkzaamheden komen uitgebreid aan bod bij deze cursus/module.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die een ondersteunende rol heeft bij vergaderingen en deze efficiën-
ter en effectiever wil laten verlopen.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt minimaal HAVO aanbevolen. Ook is het mogelijk deel te nemen met het LSSO-di-
ploma Secretaresse, een vergelijkbare opleiding of voldoende werkervaring.

Programma
Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• vergaderbegrippen
• vergadervormen
• verloop van een vergadering
• rol van de deelnemer
• rol van de voorzitter
• mondelinge presentatie
• schriftelijke presentatie

Examen
De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie 
met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa 2 à 3 klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Deze cursus/module wordt afgesloten met een LSSO®-examen dat bij voldoende resultaat recht geeft op 
een gewaardeerd en door LSSO® erkend certificaat.

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

‘Wilt u vergaderingen  
efficiënter en 

effectiever laten 
verlopen?’
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Wervend Schrijven

Hoe overtuigt u met uw tekst en hoe maakt u uw lezers enthousiast? Oftewel: hoe zorgt u ervoor dat uw 
klanten uw brochure, folder, direct mail, offerte, reclametekst of persbericht lezen? Maar ook: hoe zet u 
ze aan tot actie? Tijdens deze opleiding leert u de essentiële technieken van wervend schrijven. Na deze 
training kiest u de juiste tactieken om uw klanten te verleiden, raken de toon en stijl van uw teksten de 
juiste snaar, bereidt u uw teksten systematisch voor en schrijft u uw teksten met meer gemak.

Doelgroep
De module is bedoeld voor medewerkers in commerciële binnen- en buitendienst,
(assistent-)bedrijfsleiders in de detailhandel, managementassistenten, marketing- en communicatiemede-
werkers.

Niveau
MBO+

Vooropleiding
MBO, HAVO, VWO, NIMA-MO of minimaal 18 jaar.

Programma
Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen, zijn:
• wat zet mensen aan tot lezen en doorlezen?
• schrijfstijlen en –strategieën
• inleven in de doelgroep
• koopmotieven en klantvoordelen
• stappenplan maken
• kort en bondig schrijven
• persoonlijk en beeldend schrijven
• 5xS: strategie, structuur, stijl, spelling, sturing
• de AIDA-formule: attention, interest, desire, action
• folders en brochures
• direct mail
• reclameteksten en advertorials
• persberichten
• webteksten

Studiebelasting
Circa drie à vier klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
Bij voldoende deelname en goed gevolg ontvangt u een instituutscertificaat ‘wervend schrijven’. 

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

‘Leer overtuigen 
met uw tekst’
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Efficiënt en klantvriendelijk telefoneren

De telefoon is een veelgebruikt communicatiemedium en het visitekaartje van uw bedrijf of instelling. 
Het gebruik van de telefoon lijkt gemakkelijk. De praktijk leert helaas anders. In de cursus Efficiënt en 
klantvriendelijk telefoneren bieden wij u een aantal situatie specifieke vaardigheden aan. Middels oefe-
ning leren we u om op een juiste en efficiënte manier op dit soort situaties in te spelen.

Wij bevelen deze (maatwerk)cursus aan binnen het bedrijfsleven, indien gewenst in-company.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor telefonistes, secretaressen en kantoormedewerkers, kortom voor iedereen die 
voor externe contacten regelmatig gebruik maakt van de telefoon.

Niveau
MBO+

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Onderwerpen op basis waarvan theorie wordt gegeven en praktische oefeningen worden uitgevoerd zijn:
• Vraag- en luistertechnieken;
• Melden en doorverbinden;
• Luisteren, doorvragen en samenvatten;
• Gespreksstijlen;
• Intonatieverschillen;
• Effectief communiceren;
• Gespreksdiscipline;
• Klachtenbehandeling en omgaan met conflicten.

Lesdag en-tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start 
om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur 
tot 16.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata
Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen 
verschillende start momenten in het jaar. Raadpleeg voor de actuele startdata onze website: www.delaat-
kenniscentrum.nl. 

Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa twee klokuren per lesweek.

Certificaat
De training wordt afgesloten met een toets en een persoonlijke beoordeling. Bij goed gevolg ontvangt u 
een instituuts certificaat ‘Efficiënt en klantvriendelijk telefoneren’.

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

Zie ook de website www.delaatkenniscentrum.nl.
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‘De lessen zijn een 
goede aanvulling op 

de lesstof’

Robert – Student DLKC
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Professioneel telefoneren salestraining

De telefoon is een veelgebruikt communicatiemedium wanneer het gaat om klantcontact. Deze tele-
foontraining is op maat gemaakt en in de basis gericht op het vergroten van het salesrendement. Daar-
naast kan deze training gebruikt worden om afstemming te bereiken in de wijze van aanpak binnen 
het team binnendienst, leren effectief te communiceren per telefoon (en e-mail), inspelen op de klant/
klantgericht handelen, kansen bekijken n.a.v. de huidige offerte of het op een goede wijze naar buiten 
kunnen brengen van de identiteit van het bedrijf waarmee klanten het voordeel zien van uw product of 
dienst ten opzichte van de concurrent. 

Wij bevelen deze (maatwerk)cursus aan binnen het bedrijfsleven, indien gewenst in-company.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor telefonistes, secretaresses, medewerkers binnendienst en callcentermede-
werkers. 

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Deze cursus is op maat gemaakt a.h.v. uw hulpvraag. Onderdelen uit het programma kunnen zijn:
• Vraag- en luistertechnieken;
• Melden en doorverbinden;
• Luisteren, doorvragen en samenvatten;
• Gespreksstijlen;
• Intonatieverschillen;
• Effectief communiceren;
• Gespreksdiscipline;
• Klachtenbehandeling en omgaan met conflicten.

Studiebelasting
Circa twee klokuren per lesweek. Het is belangrijk dat u het geleerde direct toepast in de praktijk.

Certificaat
De training wordt afgesloten met een toets en een persoonlijke beoordeling. Bij goed gevolg ontvangt u 
een instituuts¬certificaat.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaat-
kenniscentrum.nl.
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‘Op zoek naar een 
praktische en direct 

toepasbare training?’
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Taalopleidingen
Wilt u in Nederland studeren of werken en de taal daarom goed leren? Dan past de cursus Nederlands 
als tweede taal uitstekend bij u. De cursus leidt u direct op voor het officiële staatsexamen en is dus 
officieel erkend, nationaal én Europees.

This text is also available in English: www.delaatkenniscentrum.nl

Doelgroep
U wilt studeren of werken in Nederland? Afhankelijk van uw niveau zijn er verschillende opties om de 
Nederlandse taal te leren. Voor lagere kaderfuncties of middelbaar beroepsonderwijs (niveau A1 tot B2) 
bieden wij cursussen aan, evenals voor hogere functies, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs 
(niveau A1 tot C2). Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is geen vereiste om deel te nemen aan de 
opleiding. U kunt deze opleiding ook inzetten wanneer u verplicht bent in te burgeren.

Vooropleiding
Voor de opleiding Nederlands als tweede taal is geen specifieke vooropleiding vereist. Afhankelijk van het 
niveau waarin u instapt is wel/geen kennis van de Nederlandse taal benodigd.

Programma
Afhankelijk van uw hulpvraag zijn er verschillende mogelijkheden. De Laat Kenniscentrum werkt met het 
Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt 
genoemd. Onderstaande niveaus worden onderscheiden. Voor het staatsexamen zijn er twee programma’s. 
Deze leiden u op tot niveau A2-B1 en niveau A2-B2.

Niveaus A1 tot C2

Eindniveau A – Basisgebruiker
A1
Wanneer u het Nederlands beheerst op A1 niveau kunt u vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basis-
zinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. U kunt zichzelf aan anderen voorstellen en 
kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar u woont, mensen die u kent en 
dingen die u bezit. U kunt op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en 
duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2
Met een cursus Nederlands als tweede taal op A2 niveau, kunt u zinnen en regelmatig voorkomende 
uitdrukkingen begrijpen en die in verband brengen met zaken van direct belang (denk aan informatie over 
persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk). U kunt in het Nederlands communi-
ceren over simpele, alledaagse taken. U bent in staat aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke 
omgeving en behoeften te beschrijven.

Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker
B1
Beheerst u het Nederlands op B1 niveau? Dan kunt u de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke stan-
daardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. U 
bent in staat een eenvoudig lopende tekst te produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoon-
lijk belang zijn. U kunt een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen 
en ambities. U kunt redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2
Wanneer u het Nederlands beheerst op B2 niveau kunt u de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst be-
grijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in 
het eigen vakgebied. U kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moeder-
taalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. U kunt 
duidelijke en gedetailleerde teksten produceren over een breed scala aan onderwerpen. U bent instaat 
een standpunt over een actuele kwestie uiteen te zetten en daarbij in te gaan op de voor- en nadelen van 
diverse opties.

Cursus Nederlands als tweede taal 
vanaf niveau A1
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‘Bereid u met deze 
cursus voor op het 

NT2 examen’

Cursus Nederlands als tweede taal 
vanaf niveau A1

Eindniveau C - Vaardig gebruiker
C1
Als vaardig gebruiker van de Nederlandse taal op C1 niveau, bent u in staat een breed scala van veeleisende, lange 
teksten te begrijpen en de impliciete betekenis hiervan te herkennen. U kunt zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken 
zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Het is voor u mogelijk flexibel en effectief met 
taal om te gaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. U kunt een duidelijke, goed 
gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken organisato-
rische structuren en verbindingswoorden.

C2
Wanneer u het Nederlands beheerst op het hoogste niveau (C2), kunt u vrijwel alles wat u hoort of leest gemakkelijk 
begrijpen. U kunt de informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, 
beargumenteren, reconstrueren en hiervan een samenhangend verslag doen. Alhoewel Nederlands uw tweede taal 
is, kunt u zich spontaan, vloeiend en precies uitdrukken. U bent instaat fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere 
situaties, te onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker.

Examen
U doet een officieel staatsexamen. Er zijn 2 examenprogramma’s. U kiest voor programma I (niveau A2-B1) als u vak-
gericht werk wilt gaan doen, of daarvoor een opleiding wilt 
volgen. Programma II (niveau A2-B2) is het programma dat u 
volgt als u wilt werken op hbo- of universitair niveau, of daar-
voor een opleiding wilt volgen. Beide programma’s bestaan uit 
4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Studiebelasting
Circa zes klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat cursus Nederlands als tweede taal
Slaagt u voor het examen? Dan ontvangt u een NT2-diploma. 
Met dit diploma laat u zien dat u de Nederlandse taal begrijpt. 
DUO neemt alle NT2-examens af, 
namens het College voor Toetsing 
en Examens (CvTE). Op de website 
van het CvTE vindt u meer infor-
matie over het examen. Daar staan 
ook proefexamens.
Informatie
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‘De docent neemt 
alle tijd en geen 

vraag is te moeilijk’

Miranda – Student Nederlands

Wanneer u een offerte of orderbevestiging wilt opstellen of een uitnodiging of zakelijke e-mail wilt 
schrijven, zijn specifieke vaardigheden en een goede kennis van de Nederlandse taal benodigd. Na het 
volgen van deze cursus kunt u verschillende soorten brieven schrijven en weet wat de formele kenmer-
ken zijn. Grammatica en spellingsregels past u correct toe en ook hanteert u zonder twijfel de juiste stijl 
en toon. 

Doelgroep
Dit diploma is bestemd voor iedereen die zakelijke documenten, e-mails en brieven wil schrijven. Een basis-
niveau schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid t.a.v. de Nederlandse taal is gewenst. Startniveau 2F.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal goed begrijpt en 
redelijk spreekt en schrijft.

Programma
De cursus Correspondentie Nederlands omvat onderstaande onderwerpen:
• Briefonderdelen en lay-out
• Over (zakelijke) taal en stijl
• Informatieverzoek en –afhandeling
• Memo
• Een bestelling (koop en bevestiging
• De sollicitatiebrief en curriculum vitae

Examen
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau. De examens van IVIO examenbureau worden onafhan-
kelijk geëxamineerd op uw eigen leslocatie. Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO 
examenbureau kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa twee klokuren per lesweek.

Diploma 
De cursus wordt afgesloten met een examen. 
Bij voldoende resultaat ontvangt u een 
IVIO diploma Correspondentie Nederlands 
basis of instituutscertificaat.

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

Correspondentie Nederlands basis
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Wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbreden? Met de cursus Basiskennis Nederlands leert u de 
basisgrammatica, spelling en stijl, zodat u zelfstandig eenvoudige correspondentie kunt afhandelen. 
Na afronding van de cursus Basiskennis Nederlands heeft u alle benodigde kennis in huis om goedlo-
pende teksten te schrijven. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
Voor iedereen die graag zijn kennis van de Nederlandse taal wil verbreden. 

Niveau  
MBO

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal goed begrijpt en 
redelijk spreekt en schrijft.

Programma 
De opleiding bestaat uit onderstaande drie modules.

Module Basiskennis grammatica
De Nederlandse taal kent veel grammaticale regels. Gedurende deze module leert u hoe u moet ontleden, 
zodat u bijvoorbeeld altijd kunt beredeneren hoe u werkwoorden vervoegt. Daarnaast leert u een foutloze 
e-mail of (sollicitatie)brief schrijven. 

Module Spelling
De spelling van Nederlandse woorden is gebonden aan officiële regels. Deze regels worden doorgevoerd in 
het reguliere onderwijs en bij de overheid. Als u deze spelling leert en inzicht krijgt in de regels zult u steeds 
minder spelfouten maken.

Module Stijl
U leert eenvoudige stijlfouten herkennen en daarmee voorkomen. Met het ontwikkelen van een prettige 
schrijfstijl bereidt u zich voor op de module Correspondentie. 

Examen 
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau. De examens van IVIO examenbureau worden onafhan-
kelijk geëxamineerd op uw eigen leslocatie. 
Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO 
examenbureau kunt u contact opnemen met het inschrijfbu-
reau.  

Studiebelasting 
Circa twee klokuren per lesweek. 

Diploma/certificaat 
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer u 
het examen bij IVIO examenbureau afrond ontvangt u bij goed 
resultaat een landelijk erkend certificaat. 

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

Basiskennis Nederlands
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De zakelijke correspondentie staat gedurende de cursus Zakelijk Nederlands centraal. U leert spelling 
en grammatica toepassen om foutloos brieven te kunnen schrijven. U leert correct de verschillende 
soorten stijlen toe te passen en kent de kenmerken van verschillende brieven. Aan het eind van deze 
cursus past u zonder problemen de kenmerken en stijlen van brieven toe en heeft u alle kennis in huis 
om goedlopende teksten te schrijven.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die in zijn functie te maken krijgt met het opstellen van brieven. 

Niveau
MBO 3/4

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de opleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• grammatica: werkwoorden, stijlproblemen, grammaticale problemen, zinsdelen, woordsoorten en 

zinsbouw
• spelling: woordenschat, klinkers en medeklinkers, spelling 
• correspondentie: opzet van een brief en verschillende zakelijke brieven

Examen
De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie 
met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa twee klokuren per lesweek.

Diploma 
De cursus kan worden afgesloten met een 
landelijk examen dat op het instituut wordt 
afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt 
u een landelijk gewaardeerd en door het 
LSSO® erkend certificaat.

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

    Zakelijk Nederlands
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‘Leerzame lessen 
met oog voor 

persoonlijke doelen’

Hilde - Student Zakelijk Engels

Bent u werkzaam als telefoniste, receptioniste, baliemedewerkster of administratieve kracht? Met de 
cursus Zakelijk Engels Basis haalt u meer uit uw functie en leert u de basis van het zakelijke Engels. Ge-
durende de cursus leert u de basis van de Engelse grammatica en doet u functiegerichte kennis op over 
de spreek- en schrijfvaardigheid van de Engelse taal.
De voertaal tijdens de cursus is Engels. Het is hierbij geen probleem dat u de gesproken taal nog niet 
(volledig) machtig bent. Juist door het oefenen in een veilige situatie leert u de taal actief te gebruiken.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor iedereen die graag de basis van het zakelijk Engels wil leren. 

Niveau 
MBO

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal 
goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft. Een eerste kennismaking met gesproken en geschreven Engelse 
taal is een pré. 

Programma
Gedurende de cursus wordt iedere les aandacht besteed aan de spreek- en schrijfvaardigheid, leesvaardig-
heid en de Engelse grammatica. Onderstaande zaken komen onder andere aan bod tijdens de spreek- en 
schrijfvaardigheid. Vanaf het eerste moment wordt er Engels met u gesproken om het leerrendement te 
vergroten.

Examen
U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau of bij LSSO examenbank. De examens van IVIO examen-
bureau worden onafhankelijk geëxamineerd op uw eigen leslocatie. Uw LSSO examen wordt afgenomen op 
diverse plekken in het land. 

Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO examenbureau kunt u contact opnemen met 
het inschrijfbureau. Voor meer informatie over het LSSO examen verwijzen wij u graag naar www.examen-
bureaulsso.nl.

Studiebelasting 
Circa drie klokuren per lesweek (inclusief praktijk). 

Diploma/certificaat 
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer u 
het examen bij IVIO examenbureau of LSSO examenbureau 
afrondt ontvangt u bij goed resultaat een landelijk erkend 
certificaat. 

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

Zakelijk Engels Basis / 
English on the job
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Medewerker Logistiek Warehouse

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe 
logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te brei-
den met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Medewerker Logistiek Ware-
house de ideale opstap naar een mooie carrière in de logistiek en kan deze toegepast worden 
binnen elk bedrijf. 

Met de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse ben je goed voorbereid op de verantwoordelijkheid 
en variëteit van een baan als logistiek medewerker. Als Logistiek Medewerker Warehouse hou je je bezig 
met de binnenkomende orders en maakt je goederen verzendklaar. Je zorgt ervoor dat de binnenko-
mende voorraden op de juiste plek terecht komen en de kwaliteit ervan behouden blijft. De opleiding 
Medewerker Logistiek Warehouse is een volwaardige vakopleiding waarbij je kennis op doet over wat er 
bij een baan als logistiek medewerker allemaal komt kijken.

Doelgroep
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is bedoeld voor (toekomstige) magazijnmedewerkers die 
in een magazijn, warehouse of distributiecentrum verantwoordelijk willen zijn voor de binnenkomende 
orders, goederenopslag en het verzendklaar maken van goederen. Voor mensen die al werkzaam zijn op 
een logistieke afdeling is deze opleiding een goede aanvulling op hun kennis.  

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist. Van jou wordt 
verwacht dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). Lees op onze website meer over het 
vereiste niveau. 

Programma
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit drie modulen.

Module ontvangst en verwerking van goederen
• Logistiek en groothandel
• Samenwerken
• Goederenontvangst
• Retourgoederen en emballage
• Goederenopslag
• Hulp -en transportmiddelen
• Borden in het magazijn
• Derving
• Onderhoud en schoonmaak
• Gevaarlijke stoffen
• Magazijnlay-out
• Kwaliteit en arbo
• Knelpunten
• Voorraadtekorten en voorraadoverschotten
• Voorraadsysteem

Module Verzamelen en verzendklaar maken van goederen
Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:
• Orders
• Orderproductie voorbereiden
• Orders verzamelen
• Voorraadinventarisatie
• Milieu en hygiëne in het magazijn
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‘Keuze uit een 
schriftelijk of 

online examen’

Module Inventariseren van de voorraad
Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:
• Verzendklaar maken
• Goederen laden
• Transport

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. Je kunt kiezen voor een schriftelijk examen óf een online examen. Je 
sluit je opleiding af met een diploma welke wordt afgegeven door een externe examenbank. In overleg met onze advi-
seurs kun je een keuze maken voor een IVIO of LEC diplomering. 

Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

Om je een indicatie te geven van het niveau geven wij je graag een beeld van de onderwerpen die u op het examen 
kunt verwachten. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de website.

Studiebelasting
Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma
Het examen wordt afgenomen door de Stichting LEC of het 
IVIO. U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrij-
ving van het examen via ons kantoor. De kosten voor het 
online examen Logistiek medewerker bedragen ongeveer 90,- 
euro. Bij het online examen worden de drie modulen in een 
keer geëxamineerd . 

De kosten voor het schriftelijk examen bedragen ongeveer 65,- 
euro per module. Het examen doe je in je vertrouwde lesom-
geving. 

Informatie 
Heb je vragen of wil je meer weten 
over deze opleiding? Neem dan 
gerust contact met ons op via tele-
foonnummer 040-2485582 of per 
mail via info@delaatkenniscen-
trum.nl. Wij helpen je graag verder!

Vervolgstudie
De opleiding medewerker logistiek 
warehouse met goed gevolg afge-
sloten. Studeer verder en start 
met de opleiding logistiek 
teamleider warehouse. 
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Logistiek Teamleider Warehouse

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe 
logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te brei-
den met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Teamleider de ideale 
start voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan worden 
binnen elk bedrijf. 

Met de opleiding Logistiek Teamleider Warehouse wordt u voorbereid op een succesvolle carrière als 
logistiek teamleider binnen een warehouse of magazijn. Als logistiek teamleider bent u verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse gang van zaken in een magazijn of in een warehouse. U coördineert de medewer-
kers en zorgt voor een goede afhandeling van logistieke processen, zoals goederenontvangst, opslag, 
ordersamenstelling en voorraadbeheer. Ook ziet u erop toe dat het laden en lossen en het opslaan van 
goederen op de juiste manier gebeurd. Na het behalen van de opleiding Logistiek Teamleider Ware-
house bent u de aangewezen persoon die ervoor zorgt dat het werk in het warehouse goed, veilig en op 
tijd gebeurd.

Doelgroep
De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse is voor iedereen die al werkzaam is als teamleider in een wa-
rehouse. Ook is deze opleiding geschikt voor mensen die willen gaan werken in een warehouse als teamlei-
der maar nog geen werkervaring in een magazijn hebben. Daarnaast is de opleiding ook een aanrader voor 
iedereen die vanuit het magazijn een overstap wil maken naar een leidinggevende functie.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding bevelen wij aan om een MAVO/VMBO vooropleiding te hebben gevolgd of een van de 
volgende opleidingen: Logistiek Medewerker Warehouse, Warehouse Medewerker, Logistiek Medewerker 
of Magazijnmedewerker. Van u wordt verwacht dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). 
Lees op onze website meer over het vereiste niveau.

Programma
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit vier modulen.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom
Als logistiek teamleider bent u in staat door een goede samenwerking de gehele goederenstroom te 
coördineren. U weet hoe de administratieve afhandeling verloopt in het proces orderontvangst – goede-
renontvangst – goederenopslag. U weet welke hulpmiddelen hierbij worden ingezet en waar u op moet 
letten als het gaat om retourgoederen, emballage, (in- en externe) transportmiddelen, derving, onderhoud 
en schoonmaak, (vervoer van) gevaarlijke stoffen en magazijninrichting. U kent bovendien de eisen, regels 
en procedures met betrekking tot o.a. kwaliteit(szorg) en arbo. U herkent knelpunten en kunt de goederen-
stroom zo nodig corrigeren.

Module Orderafhandeling
Een logistiek teamleider weet hoe hij/zij orders afhandelt – ook als er verschillende soorten orders worden 
gebruikt, u kan de orderproductie voorbereiden, orders verzamelen en de orderproductie inplannen. U 
bent bekend met verschillende documentsoorten en draait uw hand niet om voor een goede voorraadin-
ventarisatie. U bent op de hoogte van de eisen, regels en procedures ten aanzien van milieu en hygiëne in 
het magazijn, het verzendklaar maken van goederen, het laden en het uiteindelijke transport ervan.
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Logistiek Teamleider Warehouse

Module Personeelsbeleid / Personeelsbeheer in de logistiek
Goede logistiek valt of staat met goed (opgeleid) personeel. U kunt de personeelsbehoefte vaststellen, weet hoe het 
personeelsbestand is samengesteld, kent de kengetallen en houd je actief bezig met de werving en selectie van perso-
neel. U kent daarom de eisen, regels en procedures met betrekking tot o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsregelge-
ving, ziekteverzuim, ontslag en loopbaanbegeleiding. U weet hoe het functieprofiel er uitziet en kent de beoordelings-
cyclus. U kunt slechtnieuws- en/of probleemgesprekken voeren.

Module Leidinggeven / Manager transport en logistiek
Een logistiek teamleider kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstellingen en het 
beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthantering. U kan overleg voeren 
en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, delegeren en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek teamleider warehouse werkt u met een voor u samengestelde lijst, hierop kunt u aange-
ven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk 
vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een pré, maar geen vereiste voor deze oplei-
ding. 

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. 
Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gerelateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:
• Ontvangst en inslag van goederen
• Laad- en losplaatsen
• Intern transport en overslag
• Stationair transport
• Orderverzamelen
• Verzenden en verpakkingstechnieken
• Goederenstroombeheer
• Capaciteitsplanning
• Registreren en inventariseren van voorraden
• Operationeel leidinggeven
• Werken met PGS
• Beheer bederfelijke goederen
• Milieuwetgeving
• Verpakkingstechnieken
• Documenten in opslag
• Documenten en vrachtbrieven
• Informatiestroom en technologie in de logistiek
• Administratieve automatisering
• Kwaliteit van diensten
• Werkboek Arbocatalogus
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Logistiek Teamleider Warehouse

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor. 

Informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op via tele-
foonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl. Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie
Uw opleiding logistiek teamleider warehouse met goed gevolg afgesloten. Studeer verder en start met de 
opleiding logistiek supervisor warehouse. 
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Logistiek Teamleider Warehouse

‘De insteek van 
de opleiding is 

zeer persoonlijk 
en flexibel’

Patrick - Student Teamleider 
Warehouse
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Logistiek Supervisor Warehouse

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe 
logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te brei-
den met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Supervisor een gede-
gen opleiding voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan 
worden binnen elk bedrijf. 

Als logistiek supervisor bent u verantwoordelijk voor het logistiekbeleid, logistieke processen, perso-
neelsbeleid, aanwinst en het onderhouden van zakelijke contacten. U voert op eigen initiatief de taken 
binnen de organisatie uit. U stuurt de medewerkers aan om hun taken te kunnen uitvoeren. Bij afwij-
kingen zorgt u voor oplossingen en past u de procedures aan. U rapporteert dit direct aan uw leidingge-
vende. Deze opleiding is de ideale opstap naar een HBO opleiding Logistiek en Economie. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (toekomstig) logistiek supervisors.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse kan u in sommige gevallen vrijstelling verlenen tot voor en-
kele modulen. Voor de opleiding Logistiek Supervisor Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist, 
echter gerichte praktijkervaring in de branche en een vooropleiding als Logistiek Teamleider Warehouse 
zorgen voor een goede aansluiting op het lesprogramma. 

Programma
De opleiding bestaat afhankelijk van de genoten vooropleiding onderstaande modulen: 

Module Relatiebeheer / Inkoop- en verkoopbeleid logistiek
Van u mag verwacht worden dat u zicht staande houdt in verschillende situaties. Denk hierbij aan in- en 
verkoopsituaties. U bent in staat tot het voeren van een goed relatiebeheer en kent het klappen van de 
zweep als het gaat om inkoop het voeren van inkoopgesprekken en het maken van leverancierskeuzes. U 
bent in staat overeenkomsten op te stellen en kunt deze controleren. U bent op de hoogte van de verze-
keringen die nodig zijn en weet waarom deze moeten worden afgesloten. U leert meer over internationale 
handel en weet hoe u met klachten om kunt gaan. 

Module Bedrijfseconomie / Logistiek rekenen
Deze module is opgebouwd uit twee onderdelen bedrijfseconomie gericht op het exploiteren en beheren 
en bedrijfseconomie gericht op het financieren. U leert meer over het berekenen van kosten, kostprijsele-
menten, kostprijsberekening en kostprijs differentiatie. Na het volgen van deze module zijn begrippen als 
variabele kosten, personele kosten, winstopslag en verkoopprijs geen onbekend terrein meer voor u. 
Module Personeelsbeleid / Arbeidsovereenkomst en sociaal beleid in de logistiek
Tijdens de opleiding logistiek teamleider warehouse heeft u geleerd dat goede logistiek valt of staat met 
goed (opgeleid) personeel. Tijdens de opleiding logistiek supervisor gaan we dieper in op de arbeidsover-
eenkomsten en het sociaal beleid in de logistiek.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom / orderafhandeling 
Deze module is versneld en is voor diegenen die geen relevante vooropleiding kunnen aantonen. Een goe-
de supervisor is op de hoogte van het proces op de werkvloer. In deze module komen onderwerpen als een 
administratieve afhandeling, proces van orderontvangst tot goederenopslag, derving, gevaarlijke stoffen, 
orderproductie, documentsoorten, enzovoorts aan bod. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u 
graag naar de opleiding logistiek teamleider warehouse. 

Module Leidinggeven / Manager transport en logistiek
Deze module is verplicht voor diegenen die geen gerichte vooropleiding hebben gevolgd. Indien u de op-
leiding logistiek Teamleider Warehouse heeft gevolgd kunt u mogelijk vrijstelling aanvragen. Een logistiek 
supervisor kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstellingen en het 
beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthantering. U kan over-
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Logistiek Supervisor Warehouse

‘Duidelijke uitleg 
met voorbeelden uit 

de praktijk’

Abel – Student Logistiek

leg voeren en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, delegeren en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek supervisor warehouse werkt u met een voor u samengestelde checklijst, hierop kunt u 
aangeven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking met het bedrijfsleven be-
langrijk vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een pré, maar geen vereiste voor deze 
opleiding.

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. 
Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gerelateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:
• Inkoop van opslagmiddelen en diensten
• Value Added Logistics
• Handelingsbeleid
• Distributieplanning
• Trends in op- en overslagsector
• Formules opslagbedrijven
• Material requirements planning
• Netwerkplanning
• Personeelsbeheer bij de logistieke dienstverlener
• Arbeidsovereenkomst in de logistiek
• Sociaal beleid in de logistiek
• Logistieke beleidsvoering
• Marktbewerking
• Markt en marktpositie
• Verkoopbeleid logistiek
• Offerte maken
• Registreren en inventariseren van voorraden
• Voorraadsystemen
• Voorraadanalyses
• Voorraadbeleidstaken

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk 
voor inschrijving van het examen via ons 
kantoor. 

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

De opleiding Medisch Administratief Medewerker is een praktijkgerichte opleiding en dus 
perfect als u werkzaam wil zijn bij een zorginstantie, verzekeraar, huisartsenpost of -praktijk. 
In de zorgsector zijn administratieve mensen met specifieke kennis en sociale vaardigheden 
zeer gewild. 

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u 
graag voor de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn bij een zorginstantie, verzekeraar, 
huisartsenpost of -praktijk. 

Niveau 
MBO

Vooropleiding
Voor deze opleiding moet u over een vooropleiding als administratief medewerker beschikken of aantoon-
bare praktijkervaring. Affiniteit met de verzorgende sector is uiteraard belangrijk. 

Programma
Het programma bestaat uit twee verplichte modules: Medische Terminologie en Medische Secretariaat-
spraktijk. U dient aan te kunnen tonen dat uw kennis m.bt. Outlook, Word en Nederlandse taal op voldoen-
de niveau is. Indien dit niet het geval is, zijn ook de modulen Nederlandse taal basis, Word basis en Outlook 
basis verplicht. Om uw kennis en vaardigheden nog verder te verbeteren kunt u de opleiding eventueel 
aanvullen met onderstaande cursus programma’s:
• Notuleren op de laptop
• Rekenvaardigheid basis
• Zakelijk Engels Medisch basis

Medische terminologie
Gedurende deze module leert u de medische terminologie kennen van onder andere de anatomie, fysiolo-
gie, pathologie en immunologie. Daarnaast werkt u aan de juiste schrijfwijze en uitspraak van de terminolo-
gie. 

Medische secretariaatspraktijk
Gedurende deze module krijgt u inzicht in de functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van een me-
disch administratief medewerker. Bovendien leert u om te gaan met patiënten van verschillende leeftijden, 
hun ziektebeeld en emoties. Hiernaast leert u van alles over de Nederlandse gezondheidszorg, ziekenhuis-
organisatie, arts en opleiding, specialisaties en overige beroepen in de gezondheidszorg, de huisartsen-
praktijk, sociale wetgeving en zorgverzekeraars. Natuurlijk leert u alle ins en outs in de medische wereld 
kennen: postverwerking, archiveren, kaartsystemen, ICD-code, agendabeheer, het spreekuur, communice-
ren en specifiek patiëntvriendelijk telefoneren, klachtenafhandeling en werken aan de medische balie. 

Examen
Deze opleiding wordt onafhankelijk geëxamineerd door IVIO Examenbureau. 
Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO examenbureau kunt u contact opnemen met 
het inschrijfbureau.  
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Medisch Administratief Medewerker

‘Vriendelijk, 
betrokken 

onderwijs op maat’

Wilma - Student Medisch 
administratief medewerker

Studiebelasting 
Circa drie klokuren per lesweek. 

Diploma/certificaat 
Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer u het examen bij IVIO examenbureau afrond ontvangt u bij 
goed resultaat een landelijk erkend diploma. 

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

Na de opleiding Polikliniek Assistent kunt u breed ingezet worden binnen diverse poliklinie-
ken. Als polikliniek assistent ontvang je patiënten tijdens spreekuren en verricht je adminis-
tratieve en secretariële taken op de polikliniek. Denk aan werkzaamheden met betrekking tot 
het elektronisch patiënten dossier (EPD), het verzorgen van schriftelijke correspondentie met 
verwijzers en het maken van afspraken. In deze functie verricht je frontoffice werkzaamheden 
en beantwoord je de telefoon.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is geschikt voor afgestudeerd secretaresses en telefonistes (of hen met minimaal een MBO 3 
niveau) die een functie als polikliniek assistent ambiëren.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor de opleiding Polikliniek Assistent is geen vooropleiding verplicht. Affiniteit met de zorg is uiteraard 
wel belangrijk. Indien u de opleiding Medisch Administratief Medewerker heeft afgerond heeft u recht op 
vrijstellingen. U kunt hiervoor in overleg met uw opleidingsinstituut. 

Programma
Het programma bestaat uit drie verplichte modules: Medische Terminologie, Medische Secretariaatsprak-
tijk, Medisch Fundament. U dient aan te kunnen tonen dat uw kennis op het gebied van, Nederlandse taal, 
Word en Outlook voldoende is. Indien deze niet voldoende is, zijn ook de modulen Nederlandse Taal Basis, 
Word basis en Outlook basis verplicht. Om uw kennis en vaardigheden nog verder te verbeteren kunt u de 
opleiding eventueel aanvullen met onderstaande cursus programma’s:
• Notuleren op de laptop
• Medische Correspondentie (onderdeel van de opleiding Medisch Secretaresse)
• Telefoneren 
• Nederlandse correspondentie basis 

Module Medische Terminologie
Tijdens de module medische terminologie raak je bekend met de belangrijkste medische termen op het 
gebied van anatomie (de bouw van het lichaam), fysiologie (het functioneren van het lichaam), pathologie 
(ziekteleer) en immunologie (het verdedigingsmechanisme van het lichaam). Je leert de termen onder 
andere met behulp van luisterfragmenten en raakt vertrouwd met de schrijfwijze en uitspraak.

Module Medische Secretariaatspraktijk
Tijdens de module Medische Secretariaatspraktijk maken we u wegwijs in de medische wereld. U krijgt 
inzicht in de functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van een polikliniek assistent. Daarnaast leert 
u meer over de Nederlandse gezondheidszorg. Thema’s als de ziekenhuisorganisatie, arts en opleiding, 
specialisaties, overige beroepen in de gezondheidszorg, de huisartsenpraktijk, sociale wetgeving en 
zorgverzekeraars, passeren de revu. Tot slot raakt u bekend met de administratieve kant van de medische 
sector. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: postverwerking, archiveren, medische dossiers, 
kaartensystemen, ICD-code, agendabeheer, het medisch spreekuur, telefoneren met patiënten, klachtenaf-
handeling en werken aan de medische balie.

Module Medische Fundament
Tijdens de module Medisch Fundament wordt uw kennis, opgedaan tijdens de module Medische Termi-
nologie, gerelateerd aan basiskennis over belangrijke onderdelen en functies van het menselijk lichaam, 
zoals: de huid, botten, gewrichten, spierstelsel, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, stofwisseling, 
uitscheiding, mannelijke en vrouwelijke geslachts- en voortplantingsorganen, endocriene klieren, herse-
nen, zenuwen, zintuigen, psychiatrie en in grote lijnen de geneesmiddelenleer.
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Polikliniek Assistent

“Veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht 

en vragen’

Suzan - Student DLKC

Module Nederlandse Taal Basis
Tot slot maakt de module Nederlandse Taal Basis onderdeel uit van de verplichte modulen voor deze opleiding. U 
doet kennis op over de belangrijkste Nederlandse grammatica, spelling en stijlregels om medische correspondentie te 
kunnen afhandelen.

Examen
Onze medische opleidingen worden geëxamineerd door examenbureau IVIO. Voor meer informatie met betrekking tot 
het examen kunt u contact opnemen met ons inschrijfbureau.

Studiebelasting
Neemt u ook voor meer informatie over de studiebelasting gerust vrijblijvend contact met ons op.

Diploma 
Alle vier verplichte modules moeten met een voldoende zijn afgerond om het diploma Polikliniek Assistent te behalen.

Informatie
Meer informatie over de opleiding Assistent Polikliniek? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of 
per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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Medisch Secretaresse

Wanneer u als secretaresse of administratief medewerker in de gezondheidszorg wilt werken, 
heeft u een flinke voorsprong als u enige medische kennis in huis hebt. Het diploma Medisch 
Secretaresse is een sterke aanvulling op uw cv. U doet kennis op over het menselijk lichaam en 
medische aandoeningen. Met het diploma heeft u theoretische basiskennis opgedaan, wat u 
zal helpen in uw carrière als medisch secretaresse!

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn bij een ziekenhuis, privékliniek of 
(huis)artsenpraktijk. 

Niveau 
MBO 4

Vooropleiding
Voor deze opleiding moet u over een vooropleiding als secretaresse beschikken of aantoonbare praktijk-
ervaring. Wanneer u eerst de opleiding medisch administratief medewerker  of assistente polikliniek heeft 
gevolgd, krijgt u vrijstellingen krijgen. Dit is in overleg met het opleidingsinstituut. 

Programma
Het programma bestaat uit zes verplichte modules: Medische Terminologie, Medische Secretariaatspraktijk, 
Medische Ethiek en Praktische Psychologie, Medisch Fundament, Medische Correspondentie. U dient aan 
te kunnen tonen dat uw niveau m.bt. Outlook, Excel en Nederlandse taal, Notuleren op voldoende niveau 
is. Indien dit niet het geval is, zijn ook de modulen Nederlandse taal basis, Word basis, Notuleren op de 
laptop en Outlook basis verplicht. Om uw kennis en vaardigheden nog verder te verbeteren kunt u de oplei-
ding eventueel aanvullen met onderstaande cursus programma’s:
• Notuleren op de laptop
• Zakelijke correspondentie Nederlands gevorderd
• Rekenvaardigheid basis
• Zakelijk Engels Medisch basis

Medische terminologie
Gedurende deze module leert u de medische terminologie kennen van onder andere de anatomie, fysiolo-
gie, pathologie en immunologie. Daarnaast werkt u aan de juiste schrijfwijze en uitspraak van de terminolo-
gie. 

Medische secretariaatspraktijk
Gedurende deze module krijgt u inzicht in de functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van een 
medisch secretaresse. Hiernaast leert u van alles over de Nederlandse gezondheidszorg, ziekenhuisorga-
nisatie, arts en opleiding, specialisaties en overige beroepen in de gezondheidszorg, de huisartsenpraktijk, 
sociale wetgeving en zorgverzekeraars. Natuurlijk leert u alle ins en outs in de medische wereld kennen: 
postverwerking, archiveren, kaartsystemen, ICD-code, agendabeheer, het spreekuur, communiceren en 
specifiek patiëntvriendelijk telefoneren, klachtenafhandeling en werken aan de medische balie. 

Medische ethiek en praktische psychologie
U leert om te gaan met patiënten van verschillende leeftijden, hun ziektebeeld en emoties.

Medisch fundament
Tijdens deze module leert u de anatomie, pathologie en immunologie gerelateerd aan de huid, botten, 
gewrichten, spierstelsel, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, stofwisseling, uitscheiding, mannelijke 
en vrouwelijke geslachts- en voortplantingsorganen, endocriene klieren, hersenen, zenuwen, zintuigen, 
psychiatrie en in grote lijnen de geneesmiddelenleer. 
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Medisch Secretaresse

‘Ontvang na 
afronding een 

Landelijk erkend 
IVIO Diploma’

Medische correspondentie
Medische correspondentie dient te voldoen aan specifieke eisen. Als secretaresse van een specialist moet u foutloos 
dictaten kunnen uitwerken. Voor deze module heeft u een eigen laptop nodig. 

Examen
Deze opleiding wordt onafhankelijk geëxamineerd door IVIO Examenbureau.
De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van IVIO voor de bovengenoemde examens is:
• cellen en weefsels
• oncologie
• skelet, spieren en gewrichten
• pathologie
• orgaanstelsels
• endocriene systeem
• zintuigen
• zenuwstelsel
• psychopathologie, psychiatrie
• geneesmiddelenleer
• laboratoriumonderzoek 

Studiebelasting 
Circa vijf klokuren per lesweek. 

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer u 
het examen bij IVIO examenbureau afrond ontvangt u bij goed 
resultaat een landelijk erkend diploma. 

Informatie 
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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LSSO Medisch Secretaresse 1

De opleiding Medisch Secretaresse is opgesplitst in twee opleidingen van een jaar, namelijk Medisch 
Secretaresse 1 en Medisch Secretaresse 2. In de opleiding Medisch Secretaresse 1 leert u de algemene 
secretariële vaardigheden en een aantal specifieke aspecten van werken in de gezondheidszorg. U kunt 
uw kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2, die uit enkel 
medische modulen bestaat.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor degenen die werkzaam willen zijn als medisch secretaresse in de gezond-
heidszorg.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor de opleiding Medisch Secretaresse 1 is een vooropleiding van minimaal VMBO KB (Kaderberoepsge-
richte leerweg) aan te bevelen. Instroom vindt veelal plaats op basis van HAVO- of VWO-vooropleiding. Ook 
LSSO®-cursisten met het diploma Secretaresse of Administratief Medewerker stromen vaak door.

Programma
De opleiding bestaat uit de volgende zeven modulen:

Toetsenbordvaardigheid
• Blindtypen met 10 vingers
• Ergonomie

Tekstverwerken
• Tekst opmaken en indelen
• Afbeeldingen
• Tabellen

Zakelijk Nederlands
• Grammatica
• Spelling
• Zakelijke correspondentie

Notuleren
• Vergaderbegrippen en –vormen
• Verslagvormen
• Uitwerken en aantekeningen

Medische administratie
• Organisatie van de gezondheidszorg
• Klinieken
• Medisch dossier

Medische terminologie
• Kennis van de bouwstenen van een groot aantal medische termen
• Inzicht in de betekenis van deze termen
• Foutloos schrijven en uitspreken van deze termen
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LSSO Medisch Secretaresse 1

‘Fijne lessen 
met goed 

ondersteunend 
lesmateriaal’ 

Salina - Student DLKC

Anatomie en fysiologie
• De opbouw van het menselijk lichaam
• De algemene fysiologie
• Anatomische en fysiologische aspecten van orgaanstelsels

Lesdag en -tijd
Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 
uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 16.00 uur (inclusief 
een koffiepauze en een lunch). 

Verder bieden wij de mogelijkheid om in overleg de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hier-
voor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Studiebelasting
Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. 
De examens vinden plaats in november, februari, april en juni. 
Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend 
landelijk certificaat. De certificaten van de 7 modulen geven 
recht op het LSSO® diploma Medisch Secretaresse 1.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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LSSO Medisch Secretaresse 2

De opleiding Medisch Secretaresse is opgesplitst in twee opleidingen van een jaar, namelijk Medisch 
Secretaresse 1 en Medisch Secretaresse 2. In de opleiding Medisch Secretaresse 1 leert u de algemene 
secretariële vaardigheden en een aantal specifieke aspecten van werken in de gezondheidszorg. U kunt 
uw kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2, die uit enkel 
medische modulen bestaat.

Voor deze opleiding kunt u examen doen bij zowel examnbureau IVIO als LSSO. Wij adviseren u graag voor 
de best passende keuze. Neem hiervoor vrijvlijvend contact met ons op: 040-2485582

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor degenen die werkzaam willen zijn als medisch secretaresse in de gezond-
heidszorg.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor de opleiding Medisch Secretaresse 2 is als vooropleiding de opleiding Medisch Secretaresse 1 vereist. 
Het is wel mogelijk zonder deze vooropleiding in te schrijven op de modulen van Medisch Secretaresse 2 en 
om hiervoor de erkende certificaten te behalen. Het diploma Medisch Secretaresse 2 wordt echter uitslui-
tend verstrekt aan bezitters van het diploma Medisch Secretaresse 1.

Programma
De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Pathologie
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• geschiedenis van de pathologie
• algemene en speciële pathologie
• infecties, immunologie en ontstekingen
• tumoren
• pathologische aspecten van orgaanstelsels

Module Organisatie van de gezondheidszorg
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• eerstelijns- en tweedelijnszorg
• huisartsen en apotheken
• andere zorgverleners in de eerste lijn
• zelfzorg en mantelzorg
• ziekenhuizen
• tweedelijns voorzieningen
• samenwerking tussen eerste en tweede lijn
• preventie en gezondheidsbevordering
• kwaliteit in de zorg
• klachten in de zorg
• financiering van het zorgstelsel
• overheid en gezondheidszorg

Module Omgangskunde 
Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module Omgangskunde 1 ‘Omgangskunde’. 
De module richt zich met name op de communicatie. Er komen onder andere onderstaande onderwerpen 
aan bod:
communicatiemodellen
• waarnemen en interpreteren
• non-verbaal gedrag
• luisteren
• samenvatten
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LSSO Medisch Secretaresse 2

‘De logische 
vervolgstap na 

Medisch 
Secretaresse 1’

• vragen stellen
• concretiseren
• meningen
• omgaan met gevoelens
• feedback
• assertief reageren
• argumenteren
• digitaal communiceren

Module Nederlandse bedrijfscorrespondentie
Deze module is toegevoegd met ingang van 1 augustus 
2016. Binnen de module komen onderstaande onderwer-
pen aan bod:
• spelling
• grammatica
• schrijfstijl
• correspondentie

Module Reflectieverslag
Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module 
Omgangskunde 2 ‘Reflectieverslag’. 
U schrijft een reflectieverslag. Hierin bespreekt u een 
praktijksituatie, uw leermoment. 
Aangevuld met relevante theorie. De theorie dient 
uit een andere bron te komen dan uit het boek of het 
werkboek.

Module Medische correspondentie en dictafonie
Binnen de module komen onderstaande onderwer
pen aan bod:
• conventies voor de medische brief en/of      

medisch verslag betreffende een patiënt gericht      
aan de huisarts en/of eventuele medebehandelaars

• werking en gebruik van transcriptieapparatuur
• uitwerken van ingesproken teksten

Examen
De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in ver-
schillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de 
website van LSSO: 
www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting
Circa 9 tot 12 klokuren per week.

Diploma Medisch Secretaresse 2
Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. De examens vinden plaats in o.a. november, februari, april en 
juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten van de 6 modulen 
geven recht op het LSSO® diploma Medisch Secretaresse 2.

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

Tijdens de opleiding Medische Kennis en Terminologie maakt u kennis met belangrijke medische 
begrippen en vergroot u uw kennis over het menselijk lichaam en verschillende medische aandoenin-
gen. Gedurende de opleiding wordt ingegaan op belangrijke systemen en organen van het menselijk 
lichaam en de samenhang hiertussen. In de medische sector is behoefte aan goed opgeleid adminis-
tratief personeel. De opleiding maakt hét verschil op uw cv en zal u ondersteunen bij het uitvoeren van 
administratieve en ondersteunende werkzaamheden in de medische sector.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor administratief medewerkers binnen de gezondheidszorg, verzorgenden en 
medische secretaresses. Daarnaast is de opleiding een aanrader voor hen die zich verder willen verdiepen 
in de medische wereld.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
Voor dit opleidingstraject is geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding Medisch Secretaresse wordt 
als vooropleiding echter sterk aanbevolen.

Programma
Het opleidingsprogramma bestaat uit vier verschillende onderdelen:
• Vertalen van medische termen: U leert medische termen te vertalen van het Nederlands naar het Latijn 

en andersom.
• Medische teksten corrigeren op fouten: U begrijpt medische teksten en de daarin gebruikte termen. U 

kunt teksten corrigeren op fouten.
• Medische termen correct uitschrijven: U weet medische termen correct uit te schrijven op basis van 

gesproken tekst. U gebruikt de getalswaarde en eenheid correct.
• Kennis van medische onderwerpen: U kent de bouw, functie, ziektebeelden en -verschijnselen van 

belangrijke lichamelijke stelsels en organen. We behandelen onder andere het spijsverteringskanaal, 
ademhalingsstelsel en de nieren. Ook leert u over het vakgebied van verschillende medische specialisa-
ties en de relevante wet- en regelgeving.

Examen
Het examen van de opleiding Medische Kennis en Terminologie duurt 90 minuten en wordt online afgeno-
men. Het examen bestaat uit 67 zowel open als gesloten vragen. U wordt onderworpen aan diverse kennis- 
en toepassingsvragen. Het examen wordt afgenomen door de Associatie. Voor meer informatie met betrek-
king tot het examen verwijzen we u naar de website: www.associatie.nl.

Studiebelasting
Voor meer informatie over de studiebelasting kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.
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Associatie Medische Kennis en Terminologie

‘Alle examenstof 
wordt behandeld, 
waardoor je goed 

voorbereid het 
examen in gaat’

Robin - Student  DLKC

Diploma 
Na het succesvol afronden van de opleiding Medische Kennis en Terminologie ontvangt u het gelijknamige diploma 
van de Associatie. Verder groeien? In combinatie met één van onze secretariële medische opleidingen laat u zien alle 
vaardigheden onder de knie te hebben om als administratief of secretarieel medewerker in de gezondheidszorg aan de 
slag te gaan.

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



168

Juridische Vaardigheden niveau 4
Sp

ec
ia

lis
tis

ch
e 

 o
pl

ei
di

ng
en

In veel functies komt men in aanraking met juridische kwesties. Het is handig als u dan de 
basisaspecten van het vak onder de knie heeft. Tijdens de opleiding juridische vaardigheden 
niveau 4 verwerft u basiskennis van het Nederlandse recht. Tot de basisvaardigheden van een 
juridisch medewerker behoort onder andere het kunnen hanteren van de wettenbundel en het 
ontleden van wetsartikelen. Daarnaast leert u meer over dossiervorming en dossierbeheer.

Doelgroep
De opleiding juridische vaardigheden is waardevol voor de startend juridisch medewerker. Daarnaast zijn 
ook secretaresses en leden van bijvoorbeeld de ondernemersraad, die regelmatig in aanraking komen met 
juridische kwesties, gebaat bij dit opleidingstraject.

Niveau
MBO niveau 4

Vooropleiding
Voor de opleiding Juridische vaardigheden niveau 4 is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Het lesprogramma leert u de basisaspecten van het juridische vak aan de hand van de negen onderstaande 
thema’s:
• Rechtsbronnen en hun vindplaatsen
• Wettenbundel hanteren
• Wetsartikelen ontleden
• Jurisprudentie vinden en gebruiken
• Juridische literatuur gebruiken
• Parlementaire stukken raadplegen
• Casus oplossen via een stappenplan
• Taal van juristen hanteren
• Dossier op adequate wijze vormen en beheren

Examen
Het examen van deze opleiding tot juridisch medewerker duurt twee uur en wordt online afgenomen. U 
krijgt 30 zowel open- als meerkeuzevragen voorgelegd waarmee u getoetst wordt op uw kennis, begrip, toe-
passings- en analysevaardigheden. Het examen wordt afgenomen door de Associatie. Voor meer informatie 
met betrekking tot het examen verwijzen wij u naar de website: www.associatie.nl.

Studiebelasting
Voor meer informatie over de studiebelasting kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.

Diploma 
Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het associatiediploma Juridische vaardigheden 
niveau 4. In combinatie met de associatiediploma’s Vermogensrecht niveau 5, Arbeidsrecht niveau 5 en 
Ondernemingsrecht niveau 5 kunt u het 
functiegericht diploma Paralegal aanvragen.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via 
info@delaatkenniscentrum.nl.
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Juridische Vaardigheden niveau 4

‘Dé opleiding voor 
de startende 

Juridisch 
medewerker’

Specialistische  opleidingen
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Ondernemerschap

Bruis je van de ideeën en zie je elke dag wel weer nieuwe kansen waarvan je weet dat je er 
een succes van kunt maken? Dat klinkt alsof we hier te maken hebben met een ondernemer! 
Dan zit je goed, want na de opleiding Ondernemerschap weet jij hoe je jouw beste ideeën tot 
succesvolle bedrijven laat uitgroeien.
 
Doelgroep
Is het je droom om binnenkort te starten met je eigen bedrijf? Er komt veel op je af als startende 

ondernemer en een goede voorbereiding is dan essentieel. De opleiding Ondernemerschap leert je alle 
kneepjes van het vak.
 
Programma
We behandelen o.a.
• Ondernemerschap in het algemeen
• Commercie en Sales
• Marketing
•  Financiële en Bedrijfsadministratie
• Personeel en Organisatie
 
Na het volgen van de opleiding Ondernemerschap kun je een eigen ondernemingsplan opstellen, ken je de 
verschillen van nationaal en internationaal zaken doen en weet je hoe je een winst- en verliesrekening of 
factuur opstelt. Daarnaast heb je kennis van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en kun je de 
arbeidsproductiviteit berekenen.
 
Studiebelasting
Circa 2 klokuren per lesweek.
 
Diploma
Na het volgen van de opleiding Ondernemerschap ontvang je een diploma dat wordt afgegeven door de 
Associatie voor Examinering.
 
Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding ondernemen? 
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail.
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Basiskennis Ondernemerschap

Helemaal voorbereid zijn op het ondernemerschap om je eigen bedrijf tot een succes te 
maken? Dan is de cursus Basiskennis Ondernemerschap het antwoord voor jou. Na deze 
cursus
 
• Weet je precies hoe je je nieuwe bedrijf in de markt zet.
• Begrijp je wat er komt kijken bij personeel, zoals een arbeidsovereenkomst, 

arbeidsvoorwaarden en de plichten werkgever/werknemer.
• Kun je zelf de bedrijfsadministratie bijhouden.
 
De cursus ondernemen helpt jou als startende ondernemer om je bedrijf direct goed neer te zetten, zodat je 
een sterke fundering hebt waarop je kunt bouwen.
 
Doelgroep
Is het jouw droom om binnenkort te starten met je eigen bedrijf? Er komt veel kijken bij het oprichten van 
een eigen bedrijf, dus een goede voorbereiding het halve werk. De cursus Basiskennis Ondernemerschap 
leert je alle kneepjes van het vak.
 
Programma
We behandelen o.a.
• Marketing. Denk aan marktvormen, reclame, prijs en plaats.
• Personeel en Organisatie. Bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en de plichten 

werkgever/werknemer.
• Bedrijfsadministratie. Bijvoorbeeld de ondernemingsvormen, fiscale bepalingen, factuur en begroting.
 
Studiebelasting
Circa 2 klokuren per lesweek.
 
Certificaat
Na het volgen van de cursus Basiskennis Ondernemerschap ontvang je een certificaat dat wordt afgegeven 
door de Associatie voor Examinering.
 
Meer informatie?
Meer informatie over de cursus ondernemen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 
of per mail.
 
Wil je nog meer leren over het ondernemerschap? Bekijk dan ook de opleiding Ondernemerschap.
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Digitale Vaardigheden (DiVa) 

De maatschappij digitaliseert in rap tempo. Waar digitale vaardigheden voorheen nog als ‘luxe’ of ‘voor 
jongeren’ werden bestempeld, is iedereen er tegenwoordig van doordrongen dat je niet meer zonder 
kunt. Juist in Corona-tijden hebben we gezien dat het voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, lastig 
is om mee te blijven komen. Digitale vaardigheden zijn nodig om de noodzakelijke dagelijkse dingen te 
regelen, zoals het invullen van de belastingpapieren, communiceren met MijnOverheid, sociale contac-
ten te onderhouden en om concertkaartjes te reserveren. Maar ook op de werkvloer moeten mensen 
digitaal vaardig genoeg zijn om een loonstrookje te bekijken, het werkrooster in te zien, te rapporteren 
etc.

Ons aanbod is speciaal ontwikkeld voor diegenen die niet voldoende digitaal vaardig zijn en over het alge-
meen ook niet in bezit zijn van een ‘device’. Het een heeft weinig zin onder het ander.
 
Onze werkwijze is uniek doordat we samenwerken met professionals op het gebied van ICT en taalspecia-
listen. Door deze gebundelde kennis en ervaring is de cursus “digitale vaardigheden (DiVa)” laagdrempelig 
en voor veel doelgroepen aantrekkelijk. We streven gezamenlijk naar digitale inclusie en het beperken van 
e-waste. De laptops die gebruikt worden tijdens deze cursus hebben als doel op een duurzame manier in-
gezet te worden voor een digitale samenleving. Bij goed gevolg kan de geleende laptop worden behouden 
door de cursist.
 
De cursus Digitale Vaardigheden (DiVa) combineert een fysieke trainingsdag met een Portal. Cursisten zijn 
tijdens de cursus bezig met taal, digitale vaardigheden, hebben ondersteuning vanuit een helpdesk en zijn 
werkzaam op een device.
 
Inhoud             
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een 1-daagse training (8 uur) met als onderwerp: Digitale vaardigheden Instapniveau - Digivaardighe-

den benodigd op de werkvloer
• Elke training wordt verzorgd door 2 gekwalificeerde vaardigheidstrainers
• 1 Jaar lang inlogmogelijkheid op de online exclusieve digitale vaardigheden (DiVa) Portal, dat 2-maan-

delijks gevuld wordt met nieuwe leer-modules (“een leven lang leren”)
• 1 Jaar lang toegang tot de livefeed, waar cursisten live vragen kunnen stellen aan de docenten en aan 

elkaar (community building)
• 1 Jaar lang toegang tot Youtube Diva films om de opleidingen te herhalen en te oefenen. Hier kunnen 

de cursisten ook kennis maken de nieuwste leer-modules.
• Een gefurbished laptop voor elke deelnemer uitgevoerd met “panic-button” voor direct contact met de 

helpdesk.
• Twee jaar helpdesk support op de laptop (teamviewer, telefonische helpdesk)
 
Opbouw
Vooraf aan de training, voeren we met alle deelnemers een intake. Tijdens deze intake halen we de leer-
wensen en -doelen naar boven en nemen we een 0-meting af, zodat we het startniveau van de deelnemers 
goed in kaart hebben. Deze resultaten en leerdoelinventarisatie gecombineerd met de input van de werk-
gever, creëren een solide basis van dit traject op maat.
 
Bij aanvang van de trainingsdag ontvangen alle deelnemers een eigen inlogcode voor de Portal. Deze Portal 
is de basis voor de cursus en biedt de mogelijkheid om ook na de training door te blijven leren. In de Portal 
staan momenteel 8 modules klaar:
• Module 1: Introductie en Hardware
• Module 2: Windows Software
• Module 3: Internet
• Module 4: E-mail
• Module 5: Online Dreigingen
• Module 6: Mediawijsheid
• Module 7: Informatie zoeken
• Module 8: Welkom Online
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De Portal en deze modules vormen de basis van de training. Elke 8 weken zorgen wij voor een nieuwe les in de 
Portal, zoals Gebruik DIGID en Online Solliciteren. We stimuleren de deelnemers om ook thuis in te loggen in de 
Portal met hun inlogcode, zodat zij zich ook na de trainingsdagen blijven ontwikkelen.
 
Trainingsdag
Tijdens de trainingen zetten wij op een groep van 25 deelnemers 3 professionele trainers in, die bekwaam zijn in 
het eigen maken van digitale vaardigheden. Zij beschikken over voldoende kennis, geduld en mogelijkheden om 
de deelnemers van eventuele faalangst af te helpen en hen te begeleiden tijdens hun leerproces. De trainers die 
op dit traject actief zijn, zijn gewend om te werken met NT1-ers (Nederlands als 1e Taal).
 
Doelgroep
Deze training is ontwikkeld voor mensen die de basis van het laptop- en internetgebruik willen leren. Het is fijn 
als de spreek- en luistervaardigheid voldoende is ontwikkeld. Het spreek- en luisterniveau ligt boven niveau B1 
/ 2F en de woordenschat is voldoende. Het lesmateriaal op de Portal is visueel en hiermee ook geschikt voor 
mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven.  
Wij hebben veel ervaring met NT2 en kunnen het programma online in meerdere talen aanbieden. Informeer 
naar de mogelijkheden.
 
Certificaat
Na afronding van de 1 of 2 - daagse training wordt er een eindmeting afgenomen en kan de leercurve worden 
gemeten. Elke deelnemer ontvangt een certificaat van (voldoende) deelname en een refurbished laptop. Zoals 
aangegeven, blijven zij ook na de training een jaar lang toegang houden tot de Portal.
 
Studiebelasting
Deelnemers kunnen doordat zij een laptop ter beschikking hebben thuis dagelijks aan de slag met de oefenin-
gen in de Portal. De studiebelasting is persoonsafhankelijk. Mochten studenten tijdens de thuisstudie hulp nodig 
hebben kunnen ze contact opnemen met de helpdesk. De helpdesk is gedurende het gehele studiejaar voor 
studenten beschikbaar.
 
Deze cursus komt in aanmerking voor het STAP budget. 
Kosten voor deze cursus bedragen 999,- euro incl. BTW en 
studiemateriaal.

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

“Iedereen kan de 
basisbeginselen 

van het laptop- en 
internetgebruik 

onder de knie 
krijgen!”
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Training Ondernemingsraad

In de meerdaagse training Ondernemingsraad ligt de focus op zowel inhoudelijke kennis als praktische 
kennis door een plan te bepalen van de ondernemingsraad. De training wordt 100% op maat gemaakt 
voor jullie OR.
 
Als ondernemingsraad houden jullie je bezig met alle aspecten binnen een bedrijf. Denk hierbij aan 
algemene, financiële, commerciële en juridische zaken. Hiervoor dient een OR goed te kunnen samen-
werken met het hogere bestuur en effectief te communiceren met de achterban. De training Onderne-
mingsraad leert je ondernemingsraad te laten excelleren!
 
Doelgroep
De training ondernemingsraad is geschikt voor de startende ondernemingsraad die net is opgericht of net 
is gekozen. Zowel onervaren als ervaren leden kunnen deelnemen om de nieuwe OR zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen.
 
Programma
De training Ondernemingsraad is een meerdaagse training van 3 dagdelen van 4 uur. De volgende onder-
werpen worden besproken:
 
Dagdeel 1
Tijdens het eerste dagdeel van de OR cursus wordt er een Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel opge-
steld. Dit profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:
• Sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
• Bijdrage aan een team
• Tips voor de communicatie
• Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
• Ideale werkomgeving en motiveren
 
Voor de ondernemingsraad worden de individuele profielen bij elkaar gebracht in een teamwiel. Het team-
wiel is de basis van de teamanalyse waarbij de kracht van het team en de risico’s in beeld worden gebracht.
 
Na deze bijeenkomst weten jullie precies wat de talenten zijn van alle teamleden om deze zo effectief mo-
gelijk te benutten.
 
Dagdeel 2
Tijdens het tweede dagdeel van de OR cursus wordt dieper ingegaan op de theorie. Tijdens deze bijeen-
komst worden de volgende onderwerpen besproken:
• Basiscursus WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
• De plichten van de OR
• De positie van de OR (wat is de verhouding OR tot bestuurder en de achterban)
• De werkwijze van de OR
• De focuspunten van de OR
• Afspraken over de samenwerking en verdeling van taken
• Samenwerking met de bestuurder
• Communicatie met de achterban
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Dagdeel 3
Tijdens het derde dagdeel van de OR cursus wordt dieper ingegaan op de voorgaande dagdelen en wordt 
besproken hoe dit gekoppeld wordt aan de praktijk. Tijdens dit dagdeel is ruimte voor specifieke casussen of 
vragen en gaan jullie actief zelf aan de slag.
Na het volgen van deze training Ondernemingsraad op maat:
• Weten jullie de OR goed te positioneren binnen de organisatie;
• Kennen jullie de rechten en plichten van de OR;
• Zijn er heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke rol- en taakverdeling;
•  Ligt er een communicatieplan klaar om met de achterban te communiceren.

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

Een Talenten Motivatie Analyse, afgekort TMA geeft inzicht in je talenten en 
competenties. Een vragenlijst in combinatie met een gesprek zorgt ervoor 
dat je een helder beeld krijgt van waar je nu staat en welke mogelijkheden 
je hebt. Een TMA kan ingezet worden als individueel, persoonlijk hulpmiddel. 
Het kan zo bijvoorbeeld dienen als achtergrond bij de keuze van een oplei-
ding. Een TMA kan ook onderdeel zijn van een assessment, loopbaanontwik-
keling, beoordelingsstructuur of bij werving en selectie.

Wat kunt u verwachten?
Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat er vooraf een TMA functieprofiel wordt vastgesteld. De Laat 
Kenniscentrum bekijkt vooraf met de klant welke competenties de nadruk hebben binnen een bepaalde 
functie.

Vervolgens beantwoordt de kandidaat online in ongeveer 1,5 uur ruim 300 vragen.

De TMA-methodiek brengt de resultaten met elkaar in verband, dit kan zowel gekoppeld aan het functie-
profiel zijn of op basis van een algemeen persoonlijk rapport.

De interpretatie en eindconclusie van het rapport is mensenwerk. Er zal daarom ook altijd aansluitend aan 
de online vragenlijst een gesprek plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat er uiteindelijk 
een advies richting de opdrachtgever wordt verstrekt inzake de haalbaarheid van de gevraagde competen-
ties óf heb je zelf aan de hand van je persoonlijk rapport zicht op je eigen talenten en ontwikkeling.

Ongeacht de hulpvraag ken je na afloop van een TMA -traject je eigen talenten en de mate waarin deze 
aansluiten bij je ambities. Een TMA traject kun je naar wens uitbreiden met bijvoorbeeld een 360 graden 
feedback, functieprofiel, capaciteitenonderzoek, beroepentest of teamprofiel. Uit ervaring weten we dat je 
de TMA gaat ervaren als een prettig, uitdagend en kloppend instrument. Dit komt vooral omdat TMA een 
positieve benadering kent. Talenten zijn nooit goed of fout.

De Laat Kenniscentrum is bevoegd om de Talenten Motivatie Analyse, 
TMA, te gebruiken.

Doelgroep
TMA helpt mensen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze 
effectiever en gelukkiger in werk worden. TMA maakt loopbaankeuzes 
overzichtelijk door een concreet inzicht in talenten, competenties en 
vacatures.

Toepassing
U kunt een TMA inzetten voor o.a.:
• Werving en selectie
• Invulling van uw gesprekscyclus
• Ondersteuning bij re-integratie
• Leiderschapsontwikkeling
• Loopbaanontwikkeling
• Outplacement
• Beroepskeuze
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Coaching
Insights Discovery

Insights Discovery is een eenvoudig model dat de voorkeursstijl van 
mensen met behulp van vier kleuren beschrijft. De introductie van           
Insights Discovery leidt tot een groter inzicht in de onderlinge samen-
werking en communicatie en tot een grotere effectiviteit. Het systeem 
gaat uit van psychologische voorkeuren. Het introduceert een gemeen-
schappelijke terminologie om gedrag en groepsprocessen op een neu-
trale niet veroordelende wijze bespreekbaar te maken. Insights maakt 
oorzaken van stroeve interacties inzichtelijk en biedt concrete handvat-
ten om deze te verbeteren. 

Insights heeft een instrument ontwikkeld waarbij door middel van het invullen van een beperkt aantal vra-
gen een Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel wordt opgesteld. Insights Discovery is een gevalideerd 
instrument gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het  instrument gebruikt vier kleuren; rood, geel, blauw 
en groen om het persoonlijkheidsprofiel te bepalen. Het profiel bestaat uit een aantal onderdelen, 
waaronder:
• sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
• bijdrage aan een team
• tips voor de communicatie
• suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
• ideale werkomgeving en motiveren

De voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor 
de persoon in kwestie het meest natuurlijk is. 

Bij het werken met een team worden de individuele profielen bij elkaar gebracht in een teamwiel. Het 
teamwiel is de basis van de teamanalyse waarbij de kracht van het team en de risico’s in beeld worden 
gebracht.

Onze ervaring leert dat Insights Discovery een krachtig model is voor persoonlijke ontwikkeling en team- en 
organisatieontwikkeling.

De Laat Kenniscentrum is bevoegd om Insights Discovery te gebruiken.

Doelgroep
Het Insights Discovery systeem is uitermate geschikt voor het stimuleren van de motivatie en effectiviteit 
van uw medewerkers, managers en teams via een verhelderend inzicht in hun manier van denken, werken 
en communiceren. 

Programma
Tijdens onze sessies maken we gebruik van Insights Dis-
covery, een betrouwbaar en statisch gevalideerd instru-
ment, dat gebruikt maakt van een heldere en toegankelij-
ke kleurentaal. De sessies zijn toepasbaar op alle niveaus 
binnen de organisatie en is geschikt voor (inter)nationale 
teams of organisaties. Een deelnemer vult een vragenlijst 
in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt 
een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk 
verslag welke inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de 
invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke 
omgeving. 

Toepassing
• Persoonlijke effectiviteit
• Teambuilding
• Sales en verkoop
• Aanpak
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‘Bij De Laat 
Kenniscentrum zijn 

ze  meedenkend, 
hulpvaardig en 

flexibel’

Berry - Student DLKC 

Talentontwikkeling / Bijscholing

In veel gevallen benut de werkgever maar een fractie van het potentieel van zijn/haar werknemers. Wij 
ondersteunen bij talentmanagement en gerichte scholing. We laten talenten floreren en zorgen dat 
mensen en teams in hun kracht komen staan. Vaak hebben werknemers veel meer in huis dan in eerste 
instantie gezien wordt. Wij laten u die talenten (her)ontdekken. 

Het (door)ontwikkelen van uw talenten kan betekenen dat er scholing of coaching nodig is. Dit kan vanuit 
ons reguliere aanbod, maar in sommige gevallen is een bijlestraject, permanente educatie of coachingstra-
ject de weg om uw talenten te ontwikkelen. De klant blijvend in zijn kracht! Dat is ons motto.


