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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 Zakelijk Duits
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 Zakelijk Duits
Taalcursus Duits
Tegenwoordig hebben veel organisaties relaties met Duitstalige bedrijven.
De behoefte het Duits te kunnen gebruiken, neemt sterk toe. Je ziet
“beheersing van de Duitse taal” ook steeds meer terugkomen in vacatures.
Om als bedrijf professioneel over te komen is vaardigheid in het gebruik
van de Duitse taal een must.
Om de cursus Zakelijk Duits te volgen is het niet noodzakelijk dat je al een
baan hebt waar je de Duitse taal gebruikt. Het mooie is wel dat wanneer je al
contact hebt met Duitse bedrijven, je hetgeen je ‘s avonds in de klas leert,
vaak de volgende dag al op je werk kunt toepassen.

Is de cursus Duits wat je zoekt?
De cursus Zakelijk Duits van Avondopleidingen SKO is nuttig voor je als je het
Duits correct wilt leren toepassen, zowel mondeling als schriftelijk. In een
zakelijke omgeving.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Schriftelijke taalvaardigheid Duits:
Spelling, Taalbeheersing, Zakelijke Correspondentie Duits.
• Mondelinge taalvaardigheid Duits:
Spreken, Uitspraak, Formulering, Luistervaardigheid.
• Idioom.
• Standaardzinnen.
Je krijgt klassikaal les.
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Cursus Zakelijk Duits
Waarom Duits?
Vijf redenen om te kiezen voor de cursus Zakelijk Duits:
1. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU.
2. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner.
3. Met Duits heb je meer kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
4. Beter nu dan later. Hoe jonger je bent des te gemakkelijker je het leert.
5. Het is voor Nederlanders relatief makkelijk om Duits te leren.

“Deutsch macht Spaß”
“Deutsch macht Spaß”, dat is mijn motto. Het leren van een vreemde taal
(dus ook Duits) is ‘ganz toll’. En Duits is niet alleen ‘naamvallen’. (Bovendien is
dat ook te leren als een spel, een puzzel.)
Nee, het leren van Duits is, net als bij elke vreemde taal, vooral doen, durven
fouten te maken. Duitsers vinden Nederlanders leuk en doen graag zaken met
hen. En als je als Nederlander dan ook nog de moeite neemt om Duits te spreken, wordt dit enorm gewaardeerd. Het opent letterlijk en figuurlijk deuren.
Dat heb ik zelf ervaren toen ik werkzaam was in het bedrijfsleven.
De lessen Duits zijn afwisselend, de ene week grammatica en de andere week
de vaardigheden spreken, lezen, luisteren en schrijven. Aangevuld met anekdotes, humor, handige oefensites en extra oefenmateriaal.
Ook kunnen praktijkvoorbeelden vanuit je eigen werksituatie behandeld worden.
Duitsland is ons buurland én de belangrijkste handelspartner. Spreek daarom
de taal van je buren. Met Engels kom je een eind, maar met Duits kom je
verder. Dus ik zou zeggen: “Mach einfach mit”.
Conny van den Hoogen,
docent Zakelijk Duits
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Cursus Zakelijk Duits
Jouw vooropleiding
Voor de cursus Zakelijk Duits is minimaal vmbo/mavo-c-niveau gewenst
met daarbij één of enkele jaren Duitse les. Vaak is het alweer een tijd
geleden dat je Duitse les hebt gehad. Het geeft niet als je de kennis niet
meer paraat hebt, maar als je nooit les in Duits hebt gehad, zal je meer thuis
moeten doen.
Je krijgt 18 avonden 1,5 uur les. In totaal duurt de cursus 5 tot 6 maanden.
Je krijgt ook huiswerk. Je kunt er van uitgaan dat je thuis nog 3 tot 5 uur per
week met je studie bezig bent, afhankelijk van je parate kennis en/of
dagelijks gebruik binnen werksituaties.
Het niveau van de cursus kun je vergelijken met mbo-4 niveau oftewel
A2/B1 niveau (ERK).
Na de cursus Zakelijk Duits kun je deelnemen aan de
training Zakelijk Duits Conversatie. In deze training werk je aan het nog
vlotter en beter zakelijk Duits spreken.

Certificaat Zakelijk Duits
Na de cursus Zakelijk Duits kun je je inschrijven voor een landelijk examen.
Het Examenbureau LSSO neemt deze examens af, o.a. in Den Bosch.
Het examen is niet verplicht, maar we raden het wel aan.
Slaag je voor het examen, dan ontvang je het LSSO certificaat Zakelijk Duits.
Wil je niet deelnemen aan het examen, dan kun je bij Avondopleidingen SKO
een “Bewijs van Deelname” aanvragen (gratis). Om hiervoor in aanmerking
te komen dien je minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest.
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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 Zakelijk Duits
Overzicht
Startdata
Dinsdag		 10.09.19
18.45 - 20.15
			
Aantal avonden
18 lesavonden, 1 lesavond per week
Niveau

Vergelijkbaar met mbo-4 niveau

Prijs (geen BTW verplicht)

Lessen*			
Lesmateriaal*		

Afsluiting

Examen LSSO
Prijs examen			
71,Certificaat Zakelijk Duits

545,35,-

Den Bosch

euro
euro
euro (examen niet verplicht)

* Wil je in maandelijkse termijnen betalen? Dat kan, zonder extra kosten. Vermeld op het
inschrijfformulier in het vakje “Opmerkingen” dat je in termijnen wilt betalen en we sturen je
een factuur met daarop de betalingstermijnen.

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

Inschrijven
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Onderstaand zie je de lessenplanning van de cursus Zakelijk Duits die start op
dinsdagavond 10 september 2019 op het Jeroen Bosch College in Den Bosch.
Er is elke week les op dinsdagavond met uitzondering van de schoolvakanties.

Cursus Zakelijk Duits
Lesavonden
Startdatum dinsdag 10 september 2019, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag
dinsdag
dinsdag

10.09.19
17.09.19
24.09.19

18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

01.10.19
08.10.19
22.10.19
29.10.19

18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

05.11.19
12.11.19
19.11.19
26.11.19

18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

dinsdag
dinsdag
dinsdag

03.12.19
10.12.19
17.12.19

18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

07.01.20
14.01.20
21.01.20
28.01.20

18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur
18.45-20.15 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

31.01.20

Middag

Hotel Central, Den Bosch

13.03.20

Middag

Hotel Central, Den Bosch

Examen:
vrijdag
of
vrijdag

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.

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

9

Cursus Zakelijk Duits
Lesstof
Korrespondenz
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Geschäftsbrief,
Die Anfrage,
Das Angebot,
Die Bestellung,
Die Bestellungsannahme,
Die Einladung,
Die Mängelrüge,
Die Reservierung.

Kommunikation
•
•
•
•
•
•

An der Rezeption eines Hotels,
Geschäftliche Gespräche,
Reservierung eines Zimmers,
Fragen nach dem Weg,
Im Restaurant,
Eine deutsche Firma möchte ein
Angebot,
• Im Reisebüro,
• Probleme wegen einer Rechnung,
• Besuch eines Vertreters.

Grammatik

• Het geslacht van het zelfstandig
naamwoord,
• Werkwoorden:
haben, sein, werden,
• Sterke en zwakke werkwoorden,
• De vier naamvallen,

• Voorzetsels en werkwoorden met
een naamval,
• Meervoud van het zelfstandig
naamwoord,
• Vraagwoorden.

Idiom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het duitse telefoonalfabet,
De telefoon,
Datum en tijd,
Uitnodigen en zich voorstellen,
Telefoneren,
Begroeten,
Afspreken,
Vragen en bedanken,
Bestellen en annuleren,
Adviseren,
Feliciteren, complimenten maken,
Hotel/Restaurant,
Niet-zakelijke gesprekken,
Eten en drinken,
Gezondheid en ziekte,
Sociale gesprekken,
Toespraken,
Persoonlijke gegevens vragen,
Gesprek beginnen/beëindigen,
Blij/teleurgesteld zijn, hopen,
verbazen,
• Reserveren.
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Cursus Zakelijk Duits
Schoolvakanties
Schooljaar 2019 - 2020
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio.
Op onderstaande data zijn er geen lessen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

14.10.2019
23.12.2019
24.02.2020
13.04.2020		
20.04.2020
04.05.2020
05.05.2020
21.05.2020
01.06.2020		
13.07.2020
-

18.10.2019
03.01.2020
28.02.2020
01.05.2020
22.05.2020
14.08.2020

Het schooljaar start na de zomer weer vanaf maandag 9 september 2019 en
het jaar daarop vanaf maandag 7 september 2020.
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Cursus Zakelijk Duits
Financiële informatie
Betaling door bedrijf
Vaak betaalt je bedrijf of een andere organisatie je opleiding. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. We sturen de factuur dan rechtstreeks naar hen.
Heb je voor je bedrijf, het UWV (hier hebben we een overeenkomst mee) of
een andere instantie 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. Ook over je examens
(bij externe instanties) hoef je geen BTW te betalen als je bij ons de opleiding
volgt.
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 verregaande 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 2019 (minimaal)
36,65% 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 Zakelijk Duits
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 Zakelijk Duits
Contact
Avondopleidingen SKO
Postbus 2227
5260 CE Vught
Telefoon: 073 - 656 22 77
WhatsApp: 06 - 395 30 105

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
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