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Dank voor je interesse in onze opleidingen en cursussen.
In deze brochure tref je alle informatie aan over de cursus 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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Open Avond, maandag 6 september 2021, 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO

Notuleren
Avondopleidingen SKO
Avondopleidingen SKO verzorgt al 30 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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Notuleren
Cursus Notuleren
Vaak is het maken van notulen niet je hoofdtaak, maar dien je het af en toe
wel te doen. Het is een taak die je serieus dient te nemen: het maken van
goede notulen is belangrijk!
En jouw notulen worden door je collega’s en/of andere connecties gelezen.
Reden te meer om te zorgen dat ze er goed uit zien!
Het kan zijn dat je notulen maakt bij bepaalde vergaderingen binnen het
bedrijf, maar ook binnen een instelling, een vereniging, een werkgroep, enz.
kan het voorkomen dat je notulen dient te maken.
De cursus Notuleren komt dan heel goed van pas. Tijdens deze cursus leer
je hoe je goede notulen maakt. Naast de theoretische kennis die je opdoet
oefen je in het maken van notulen. Je levert deze in bij je docent en je krijgt
persoonlijke feedback en tips, zodat je snel vooruitgang boekt.

Iets voor jou?
De cursus Notuleren is geschikt voor jou indien je voor je bedrijf of
vereniging zo nu en dan notulen/een vergaderverslag dient te maken.
In de cursus Notuleren word je getraind in het vaardig en effectief vastleggen
van een vergadering.
Onderwerpen die aan bod komen zijn (zie ook pagina 9):
• Vergaderingen, soorten verslagen, functies notulen,
• Convocatie, agenda, algemene voorbereidingshandelingen,
• Luisteren, samenvatten, registreren,
• Geheugen, aantekeningen uitwerken, afkortingen,
• Maken van notulen a.d.h.v. video-opnamen van vergaderingen.
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Notuleren
Jouw vooropleiding
Voor de cursus Notuleren is VMBO-TL/Mavo-C-niveau of gelijkwaardig
gewenst.
Je hebt 9 avonden les van 1,5 uur per avond. Daarnaast krijg je huiswerk.
Per week kun je uitgaan van 3 tot 5 uur huiswerk.
Het niveau van de cursus is te vergelijken met MBO-3 niveau.
Tijdens de lessen kun je werken met een computer om je aantekeningen te
maken en deze vervolgens uit te werken.
Ben je niet handig met de computer of vind je het gewoon prettiger om te
schrijven, dan kan dat natuurlijk ook.
Je kunt zelf kiezen wat je wil.

Certificaat
De cursus Notuleren kun je afsluiten met een landelijk examen dat bij voldoende resultaat recht geeft op een landelijk LSSO certificaat.
Dit examen is niet verplicht. We raden het wel aan om hieraan deel te nemen.
Ga je niet op examen dan hoef je uiteraard geen examengeld te betalen.
Ben je 80% van de lessen aanwezig geweest * van de 9 lessen), dan kun je bij
SKO gratis een Bewijs van Deelname aanvragen.
De dichtstbijzijnde examenlocatie voor jou is waarschijnlijk
‘s-Hertogenbosch.
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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.

Notuleren
Overzicht
Startdatum

Maandag		 07.02.22

Aantal avonden

			
9 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau

vergelijkbaar met MBO-3 niveau

18.45 - 20.15

Prijs (geen BTW verplicht) Lessen			
Lesmateriaal		
Afsluiting

Examen LSSO
Prijs examen		
Certificaat Notuleren

Vught

295,35,-

euro
euro

81,-

euro

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

Inschrijven
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Vught
Notuleren
Lesavonden Notuleren
Startdatum maandag 7 februari 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

07.02.22
14.02.22
21.02.22
07.03.22
14.03.22
21.03.22
28.03.22
04.03.22
11.04.22

20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Examen:
vrijdag

22.04.22

Middag

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.
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Notuleren
Lesstof Notuleren
Voorwaarden voor het maken
van goede notulen
Vergaderbegrippen
•
•
•
•

Vergadering en notulen,
Vergaderdoelen,
Convocatie en agenda,
Agendapunten, vergaderpunten en
agenda-bijlagen,
• Presentielijst,
• Vergaderruimte.

Vergadervormen

• Verschillen in doel,
• Verschillen in soort,
• Verschillen in moment.

Verloop van een vergadering
• Vaste agendapunten,
• Variabele agendapunten.

Voorbereiding v.e. vergadering
•
•
•
•
•

Convocatie,
Agenda-overleg,
Agenda,
Agendabijlagen,
Verdere voorbereidingen.

Functies van de notulen

• Het maken van aantekeningen,

• Het uitwerken van aantekeningen,
• Het model voor de notulen,
• Archivering en verzending van de
notulen,
• Omgaan met vertrouwelijke
gegevens,
• Tijdschema van de organisatie van
een vergadering.

Nederlandse taal

• Spelling, Formulering,
• Stijl.

Verslagvormen
•
•
•
•

Letterlijk verslag,
Uitvoerig verslag,
Beknopt verslag,
Besluitenlijst en actiepuntenlijst.

Kennis van organisaties

• Rechtsvormen van ondernemingen,
• Rechtsvormen van instellingen.

Kennis van regelingen en
instanties
•
•
•
•
•

Ondernemingsraad,
ARBO-dienst,
CAO,
Uitkeringsinstellingen,
Jaarrekening.
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Notuleren
Schoolvakanties
Schooljaar 2021 - 2022
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio.
Op onderstaande data zijn er geen lessen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

23.10.2021
25.12.2021
26.02.2022
18.04.2022		
23.04.2022
06.06.2022		
16.07.2022
-

31.10.2021
09.01.2022
06.03.2022
08.05.2022
04.09.2022

Het schooljaar 2021-2022 start vanaf maandag 13 september 2021.
Het schooljaar 2022-2023 start vanaf maandag 12 september 2022.
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Notuleren
Financiële informatie
Betaling door je werkgever of andere instantie
Soms betaalt je werkgever of een andere organisatie je opleiding. Je kunt dit
aangeven op het inschrijfformulier. We sturen de factuur dan rechtstreeks naar
hen.
Offerte
Heb je voor je werkgever of een andere instantie een offerte nodig?
Bel, mail of app ons en we zorgen er voor.
BTW
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 in termijnen
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.
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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.

Notuleren
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!
Is de eigen parkeerplaats aan de Rompertsebaan vol, parkeer dan direct om de hoek op
de andere parkeerplaats van de school:
Zevenhontseweg, Den Bosch.
Inrit direct naast de inrit van de orthodontist.

De scholen zijn geopend vanaf 18.15 uur.
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Notuleren
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, app 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

Open Avond, maandag 6 september 2021, 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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Mogelijkheden LSSO-Opleidingen en Cursussen
Telefoniste/Receptioniste

Callcentermedewerker

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Zakelijk Engels
- Klantcontacten
- Marketing

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Klantcontacten

▲

Financieel
Administratief Medewerker
vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

▲

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel

▲

- Excel

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Medische Terminologie
- Medische Administratie
- Zakelijk Nederlands
- Notuleren
- Anatomie & Fysiologie

▲

Medische
Secretariaatskennis

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
3 modulen:

(evt. + Zakelijk Duits, niet verplicht)

- Medische Terminologie
- Anatomie & Fysiologie
- Pathologie

Marketing Medewerker

Management Assistent

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
6 modulen:

▲

- Nederlandse
Bedrijfscorrespondentie
- Management
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
7 modulen:

▲

▲
Assistent
Marketing Medewerker

▲

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Nederlands
- Zakelijk Engels
- Notuleren
- Kantoorpraktijk

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Engels
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

▲

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
7 modulen:

▲

▲

Secretaresse

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Boekhouden
- Computerboekhouden

Medisch Secretaresse

▲

Commercieel Medewerker
Binnendienst

- Excel Vervolg

▲

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
6 modulen:

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Telefoneren
- Praktijkvaardigheden
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Klantcontacten
- Commerciële Administratie

- Toetsenbordvaardigheid
- Word (tekstverwerken)
- Rekenvaardigheden
- Excel
- Zakelijk Nederlands
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
4 modulen:

Administratief Medewerker

Commercieel
Administratief Medewerker
vergelijkbaar met MBO-niveau 3
8 modulen:

vergelijkbaar met MBO-niveau 2
4 modulen:

▲

vergelijkbaar met MBO-niveau 3
6 modulen:

▲

Medewerker Klantenservice

vergelijkbaar met MBO-niveau 4
6 modulen:

- Nederlandse
Bedrijfscorrespondentie
- Management
- Marketing
- PR/Bedrijfscommunicatie
- Vergader-/Presentatietechniek
- Office Management
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