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Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl

2
Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen.
In deze brochure tref je alle informatie aan over de opleiding van jouw keuze.
Heb je nog vragen? Bel of mail ons! Ook als we je ergens anders mee van dienst kunnen zijn.
Wil je een proefles volgen? Laat het ons weten, je bent van harte welkom!
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Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO

Cursus Marketing
Avondopleidingen SKO
Avondopleidingen SKO verzorgt ruim 25 jaar opleidingen voor iedereen die
graag zijn of haar kennis of vaardigheden wil vergroten.
SKO leidt op voor landelijke diploma’s van:
• de Nederlandse Associatie voor Examinering,
• het LSSO en
• de NEMAS.
De opzet van de opleidingen van SKO blijkt succesvol: korte cursussen, met
meerdere startmomenten per jaar en praktijkgerichte lesstof.
De opleidingen zijn betaalbaar en leiden op voor een landelijk diploma. De
lessen worden in de avonduren verzorgd door enthousiaste, ervaren en
betrokken docenten.
Je gaat één avond per week naar school en volgt daar klassikale lessen. Door
de interactie tijdens de lessen word je door andere deelnemers
geïnspireerd.
De leslocaties zijn:
Maurick College
Titus Brandsmalaan 1
Vught

Jeroen Bosch College
Rompertsebaan 63
’s-Hertogenbosch

(voor navigatie: Martinilaan 8, Vught)

SKO kan ook incompany-trainingen verzorgen op jouw bedrijfslocatie.
Zoek je een nieuwe baan, wil je om- of bijscholen, of wil je promotie maken?
Dan is Avondopleidingen SKO echt iets voor jou!
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Cursus Marketing
Marketing
De cursus Marketing biedt je een basis in de marketing.
Na het volgen van de cursus heb je kennis gemaakt met de belangrijkste
facetten van marketing. Je leert de basisbegrippen en past deze toe, je leert
over het marketingplan, het gedrag van afnemers, over marktonderzoek,
dienstenmarketing en direct marketing.
De cursus is helemaal up-to-date: we bespreken de traditionele vier P’s van
marketing en daarnaast ook de vier en acht C’s van online-marketing en de
6 B’s van de online marketingtrechter: vanaf het bezoeken van de website
door de potentiële klant tot het binden van de klant na de aankoop.

Iets voor jou?
Voor iedereen die zich wil oriënteren op het gebied van marketing is dit een
perfecte cursus.
Ben je in een omliggend gebieden werkzaam, ook dan kan de cursus Marketing interessant vor je zijn.
Je leert de belangrijkste marketing begrippen kennen en toepassen aan de
hand van cases. Maar niet alleen van cases. Ook jouw eigen praktijksituatie
zal bij de lesstof betrokken worden zodat je de lesstof direct kunt toepassen
in je werk.
Heb je nog geen baan in deze richting? Geen probleem. Door de cases en de
praktijksituaties van je medecursisten zal de stof toch tot leven komen.
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Cursus Marketing
Jouw vooropleiding
Er is voor de cursus Marketing geen speciale vooropleiding vereist. Het is wel
aan te raden minimaal een opleiding te hebben op mbo-3 of havo-niveau.
Het niveau van de cursus Marketing is vergelijkbaar met MBO-4 niveau.
Je hebt 9 avonden les. Je gaat 1 avond per week naar school.
Ook krijg je huiswerk. Je dient rekening te houden met gemiddeld 2 tot 3 uur
zelfstudie per week.

Certificaat Marketing
Je kunt de module Marketing afsluiten met een landelijk examen dat bij voldoende resultaat recht geeft op een landelijk LSSO certificaat.
Je kunt direct na het afsluiten van een module examen doen.
De dichtstbijzijnde examenlocatie voor jou is waarschijnlijk
‘s-Hertogenbosch (of Nieuwegein).
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Cursus Marketing
De volgende stap:
vervolgopleidingen/-cursussen
De cursus Marketing kan in vele functies goed van pas komen. Is je interesse
breder?
Dan kun je overwegen ook de cursus
• Management en/of
• PR/Bedrijfscommunicatie
te volgen. Ook deze cursussen kun je afsluiten met een certificaat.
Wil je graag een diploma behalen, dan is de opleiding
• Marketing Medewerker of
• Management Assistent
misschien iets voor jou. Zie onderstaand overzicht voor de cursussen waaruit
deze opleidingen zijn opgebouwd. Als je de cursus Marketing hebt behaald,
krijg je een vrijstelling voor deze cursus.
Cursussen

Diploma’s

Marketing
Medewerker

PR/Bedrijfscommunicatie		
X		
Vergader-/Presentatietechnieken				
Marketing		
X		
Office Management				
Management		
X		
Nederlandse Bedrijfscorrespondentie		
X		
Commerciële Administratie		
X
X
Klantcontacten		

Management
Assistent
X
X
X
X
X
X
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Het lesmateriaal ontvang je de eerste lesavond van je docent.
Het examengeld betaal je aan het examenbureau op het moment dat je je inschrijft voor een examen.

Cursus Marketing
Overzicht
Startdatum
Aantal avonden

Maandag		 04.02.19 18.45 - 20.45
					
9 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau

Vergelijkbaar met mbo-4 niveau

Prijs (geen BTW verplicht) Lessen			
Lesmateriaal		
Afsluiting

Examen LSSO
Prijs examen		
		
Certificaat Marketing

Vught

375,40,-

euro
euro

52,-

euro

Inschrijven
Wil je de cursus Marketing gaan volgen?
Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven
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Vught
Cursus Marketing
Lesavonden Marketing
Startdatum maandag 4 februari 2019, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

04.02.19
11.02.19
18.02.19
25.02.19
11.03.19
18.03.19
25.03.19
01.04.19
08.04.19

18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur
18.45 - 20.45 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

12.04.19

Middag

Hotel Central, Den Bosch

Disclaimer:
Avondopleidingen SKO heeft de planning met zorg samengesteld, maar accepteert geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. In uitzonderingsgevallen kan een les naar een
andere datum worden verzet.

Je docent
Peter Lemmens verzorgt de lessen.
Hij verrijkt de studiestof met echte voorbeelden uit
de praktijk en geeft tips die je direct in je werk kunt
toepassen.
Heb je inhoudelijke vragen over de cursus, neem dan
gerust contact op:
peterlemmens@avondopleidingensko.nl.
Hij belt of mailt je zo spoedig mogelijk.
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Cursus Marketing
Lesstof Marketing
Inleiding marketing
•
•
•
•
•

Marketingconcepten,
Afnemers,
Marketingmix,
Omgevingsfactoren,
Marketingfuncties.

Marketing management

•
•
•
•
•
•
•

Het planningsproces,
Ondernemingsplan,
Missie, doelen (SMART),
Core bussiness, afgeleide doelen,
Marketingplan,
Algemene strategieën (Porter),
Groeistrategieën (Ansoff).

Afnemers

Prijsbeleid en distributiebeleid
•
•
•
•
•
•

Prijsbepalingsmethoden,
Functies distributiekanaal,
Soorten distributiekanalen,
Push en pull strategie,
(Distributie)kanaalconflicten,
Distributie intensiteit.

Communicatie

• communicatieproces
• reclame, persoonlijke verkoop,
sales promotions, public relations,
sponsoring,
• verkoopformules: AIDA en VOCATIO.

Diensten en direct marketing

• Soorten consumentengedrag,
• Het besluitvormingsproces,
• Psychologische (Maslow), sociologische en economische factoren,
• Industriële afnemers.

•
•
•
•
•
•

Marktonderzoek

Online marketing

Productbeleid

•

• Soorten marktonderzoek: desk- en
fieldresearch – steekproef.
•
•
•
•

Productonderdelen en -indelingen,
Assortiment,
Merken en merkbescherming,
Productlevenscyclus en productmix.

•
•

•
•
•

dienstenmarketing
kenmerken van diensten
De 5e P: personeel,
Direct marketing
begrip direct marketing
vormen van direct marketing

De online marketingtrechter,
Ontwikkelingen in online marketing,
Marketingcommunicatie (zoekmachine-marketing),
Linkbuilding en e-mailmarketing,
Virals,
Games en affiliate.
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Cursus Marketing
Schoolvakanties
Schooljaar 2018 - 2019
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio.
Op onderstaande data zijn er geen lessen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15.10.2018
24.12.2018
04.03.2019
22.04.2019		
22.04.2019
30.05.2019
10.06.2019		
08.07.2019
-

19.10.2018
04.01.2019
08.03.2019
03.05.2019
31.05.2019
16.08.2019

Het schooljaar start na de zomer weer vanaf maandag 9 september 2019.
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Cursus Marketing
Financiële informatie
Betaling door bedrijf
Vaak betaalt je bedrijf (of een andere instantie) je opleiding. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. We sturen de factuur dan rechtstreeks naar
hen. Heb je voor je bedrijf een offerte nodig? Bel of mail ons en we zorgen er
voor. We zijn erkend door het CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW.
We brengen geen BTW in rekening en hebben geen BTW-nummer.
Betaling door jou zelf
Betaal je de opleiding zelf? En kun je het bedrag niet in 1x betalen?
Geen probleem. Je mag in maandelijkse termijnen betalen, zonder extra
kosten. We adviseren je wel om je opleiding in 1 kalenderjaar te betalen. Dat
geeft je meestal voordeel bij je belastingafrek (maar 1x de drempel van 250,euro). Zie onderstaand.
Teruggave belastingdienst
Meestal is het mogelijk een gedeelte van het les-, boeken- en examengeld
terug te krijgen van de Belastingdienst. Je vindt meer over dit onderwerp op
de site van de Belastingdienst: Mag ik mijn studiekosten aftrekken?
In 2019 zijn studiekosten aftrekbaar. Er zijn wel plannen om vanaf 2020 de
aftrek studiekosten te stoppen.
Een korte uitleg over de afrek studiekosten (zonder studiefinanciering)*:
Het betreft studiekosten van een studie die je zelf volgt. Krijg je een vergoeding
voor je studie? Bijvoorbeeld van je werkgever? Dan haal je deze eerst van je
studiekosten af. Daarna haal je de drempel van € 250,- er van af. Het bedrag
dat overblijft is je aftrek studiekosten. Van dit bedrag kun je in 2018 (minimaal)
36,55% terug ontvangen (als je voldoende belasting betaalt).
* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
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Onderstaand tref je de adresgegevens aan van de locaties waar Avondopleidingen SKO lessen verzorgt.
Bij beide locaties kun je gratis parkeren.
Als je op de landkaartjes klikt kom je in Google Maps terecht en kun je direct je route plannen.

Cursus Marketing
Locaties
Locatie Vught

De opleidingen in Vught verzorgt SKO
op het:
Maurick College
Titus Brandsmalaan 1
Vught
Let op!
Gebruik voor navigatie s.v.p.:
Martinilaan 8, Vught. Je komt dan uit op de
parkeerplaats voor de school

Locatie Den Bosch

De opleidingen in Den Bosch verzorgt
SKO op het:
Jeroen Bosch College
Rompertsebaan 63
‘s-Hertogenbosch
Let op!
Binnenkomst via de achteringang direct om
de hoek: Zevenhontseweg, Den Bosch.
Inrit direct naast de inrit van de orthodontist.
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Cursus Marketing
Contact
Avondopleidingen SKO
Postbus 2227
5260 CE Vught
073 - 656 22 77

Inschrijving KvK:
BTW-nummer:

41084220
n.v.t.

(niet BTW-plichtig)

www.AvondopleidingenSKO.nl
info@AvondopleidingenSKO.nl

We hopen dat de informatie in deze brochure duidelijk voor je is.
Heb je nog vragen? Of kunnen we je nog ergens anders mee van dienst zijn?
Bel of mail ons!
Ook als je bijvoorbeeld graag een offerte wilt ontvangen of een proefles wilt
volgen.
Laat het ons weten, we regelen het, en je bent van harte welkom!

Annemarie Vaes
hoofd opleidingen

Margriet de Paauw,
assistent opleidingen
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