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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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Open Avond, maandag 5 september 2022, 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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Je leert leuker bij Avondopleidingen SKO

Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Avondopleidingen SKO
Avondopleidingen SKO verzorgt al ruim 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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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
De opleiding PDB® (Praktijkdiploma Boekhouden) is essentieel voor
financieel administratieve medewerkers.
Je leert niet alleen om zelfstandig een boekhouding van een kleine organisatie te voeren, maar als je de opleiding afrondt geef je daarmee ook aan dat
je over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikt. Niet voor niets is het
Praktijkdiploma Boekhouden één van de meest gevraagde diploma’s in het
bedrijfsleven. Het is een stevige basis voor een succesvolle carrière op boekhoudkundig gebied.
Als je nog geen kennis van boekhouden en calculatie hebt is het verstandig
om eerst de korte opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB® en Basiskennis
Calculatie BKC® te volgen.

PDB®-opleiding iets voor jou?
De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden is opgezet voor jou, als werknemer
in een functie waarin het verzorgen van de boekhouding één van de belangrijke taken is.
Daarnaast is de opleiding een aanrader voor jou als je een baan zoekt in de
richting boekhouden en je je kennis en vaardigheden op financieel administratief gebied wilt vergroten.
Ook kun je de PDB®-opleiding zien als opstap naar een hogere opleiding als
de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie MBA. De opleiding MBA sluit
direct aan op de opleiding PDB®.
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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Opbouw opleiding PDB®
De opleiding PDB® bestaat uit 27 lesavonden. Per avond heb je 3 uur les.
Je krijgt les in de volgende vakken/modulen:
• Bedrijfsadministratie (BA) 13 lesavonden
• Kostencalculatie
(KC)
7 lesavonden
• Financiering
(FI)
7 lesavonden
Na elke module kun je examen doen.
In totaal duurt de opleiding PDB® een (school)jaar.
Volg je ook de opleidingen BKB®/BKC® dan duurt de totale opleiding
BKB®/BKC®/PDB® anderhalf jaar.
Je krijgt klassikaal les van een ervaren docent.
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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Niveau en vooropleiding
Voor de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden raden wij als vooropleiding
aan de opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB® en
Basiskennis Calculatie BKC®.
Het niveau van de opleiding PDB® is vergelijkbaar met mbo-4 niveau.
Je hebt 27 avonden les in het onderdeel PDB® (en evt. 10 avonden in BKB®/
BKC®).
Daarnaast krijg je huiswerk.
Je kunt er van uitgaan dat je naast de lessen nog ongeveer 4 tot 6 uur per
week thuis dient te studeren.

Diploma PDB®
De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt de examens af van de
PDB®-opleiding. Aan hen betaal je het examengeld en van hen ontvang je (bij
voldoende resultaat) je Praktijkdiploma Boekhouden PDB®.
De examens van PDB® (3 examens) zijn online examens.
Je maakt de examens op een door jou zelf gekozen moment. Je kunt hiervoor
zelf een datum/tijd kiezen. Het examen leg je af aan een computer op één
van de examenlocaties.
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Het lesmateriaal ontvang je de eerste lesavond van je docent.
Het les- en boekengeld betaal je aan ons. Het examengeld betaal je aan het examenbureau op het
moment dat je je inschrijft voor een examen. De opleiding PDB® bestaat uit 3 examens.

Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Overzicht opleiding PDB®
Startdata
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Maandag		 12.09.22
Dinsdag		 13.09.22
Maandag		 07.11.22
Maandag		 06.02.23
Dinsdag		 07.02.23
Dinsdag		 11.04.23

18.45 - 22.00		
18.45 - 22.00		
18.45 - 22.00		
18.45 - 22.00		
18.45 - 22.00		
18.45 - 22.00		

Aantal avonden

27 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau

Vergelijkbaar met mbo-4 niveau

Vught
Den Bosch
Vught
Vught
Den Bosch
Den Bosch

Prijs gehele opleiding* Lessen PDB®				
(geen BTW verplicht)
Lesmateriaal PDB®		

1.625,270-

euro
euro

Prijs per losse module*		Lessen PDB®-BA		
(geen BTW verplicht)
Lessen PDB®-KC of PDB®-FI		
Lesmateriaal per module		

850,465,90,-

euro
euro
euro

1.000,-

euro

Korting met STAP-budget		
Afsluiting

Examen Associatie voor Examinering
Prijs per examen
190,- euro
		
Diploma Praktijkdiploma Boekhouden PDB®

* Wil je in maandelijkse termijnen betalen? Dat kan zonder extra kosten. Vermeld op het

inschrijfformulier in het vakje “Opmerkingen” dat je in termijnen dit wilt en we regelen het.

Inschrijven
Wil je de opleiding Praktijkdiploma PDB® gaan volgen? Of één van de
modules van PDB®? Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven
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Vught
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Planning modules per opleiding
Startdatum maandag 12 september 2022, Maurick College, Vught

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden
PDB®-Financiering		 7 avonden
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

eerste les:
12.09.2022
07.11.2022
06.02.2023

Startdatum maandag 7 november 2022, Maurick College, Vught

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Financiering		 7 avonden
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

Startdatum maandag 6 februari 2023, Maurick College, Vught

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden
PDB®-Financiering		 7 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

eerste les:
07.11.2022
06.02.2023
11.09.2023
eerste les:
06.02.2023
11.09.2023
06.11.2023
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Vught
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesrooster PDB®-KC
Startdatum maandag 12 september 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

12.09.22
19.09.22
26.09.22
03.10.22
10.10.22
17.10.22
31.11.22

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

Lesrooster PDB®-FI
Startdatum maandag 7 november 2022, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

07.11.22
14.11.22
21.11.22
28.11.22
05.11.22
12.12.22
19.12.22

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

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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Vught
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesrooster PDB®-BA
Startdatum maandag 6 februari 2023, Maurick College, Vught
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

06.02.23
13.02.23
27.02.23
06.03.23
13.03.23
20.03.23
27.03.23
03.04.23
17.04.23
08.05.23
15.05.23
22.05.23
05.06.23

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught

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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Den Bosch
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Planning modules per opleiding
Startdatum dinsdag 13 september 2022, Jeroen Bosch College, Den Bosch

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden
PDB®-Financiering		 7 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

eerste les:
13.09.2022
07.02.2023
11.04.2023

Startdatum dinsdag 7 februari 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden
PDB®-Financiering		 7 avonden
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

eerste les:
07.02.2023
11.04.2023
05.09.2023

Startdatum dinsdag 11 april 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch

Modules:
aantal lessen:
PDB®-Financiering		 7 avonden
PDB®-Bedrijfsadministratie		13 avonden
PDB®-Kostencalculatie		 7 avonden

tijd:		
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur
18.45 – 22.00 uur

eerste les:
11.04.2023
05.09.2023
06.02.2024
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Den Bosch
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesrooster PDB®-BA
Startdatum dinsdag 13 september 2022, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

13.09.22
20.09.22
27.09.22
04.10.22
11.10.22
18.10.22
01.11.22
08.11.22
15.11.22
22.11.22
29.11.22
06.12.22
13.12.22

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
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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Den Bosch
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesrooster PDB®-KC
Startdatum dinsdag 7 februari 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

07.02.22
14.02.22
28.02.22
07.03.22
14.03.22
21.03.22
28.03.22

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

Lesrooster PDB®-FI
Startdatum dinsdag 11 april 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

11.04.23
18.04.23
09.05.23
16.05.23
23.05.23
30.05.23
06.06.23

18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur
18.45 - 22.00 uur

Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
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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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesstof PDB-Bedrijfsadministratie
Informatie

Diverse boekingen

De boekhoudcyclus

Bijzonderheden over inkopen
• Verschillende soorten inkopen,
• Inkoopretouren,
• Kortingen bij inkopen.

Organisaties en hun administratie
• Organisaties,
• Gegevens en informatie,
• Communicatie en informatie(stromen),
• Administratie en boekhouding.
Inventaris en balans

Veranderingen in de balans
• Veranderingen in bezittingen en schulden,
• Veranderingen in bezittingen, schulden, EV.

Belastingen
• Drie groepen belastingen,
• Berekeningen met omzetbelasting,
• Boekingen met omzetbelasting .

Bijzonderheden over verkopen
• Eén soort verkopen,
• Verkoopretouren,
De dagboeken en het grootboek
• Kortingen bij verkopen,
• Rangschikking van fin. feiten in dagboeken, • Kruisposten,
• Het openen van het grootboek,
• Oninbare vorderingen.
• Het inschrijven van fin. feiten i.h. grootboek.
Personeelskosten
Hulpberekeningen van het Eigen vermogen
• Loonkosten,
• De splitsing van de grootboekrekening EV,
• Overige personeelskosten.
• De grootboekrekeningen Inkoopprijs verkoVaste activa
pen en Opbrengst verkopen,
• Afschrijvingskosten,
• De grootboekrekeningen voor de kosten,
• Grootboekrekening Afschrijving,
• De grootboekrekening Privé.
• Verkoop van vaste activa.
De kolommenbalans
Interest
• De proefbalans en de saldibalans,
• Interestkosten
• De volledige kolommenbalans.
• Interestopbrengsten
De afsluiting van de boekhouding
Uitbreiding van de boekhoudcyclus
• De eindbalans en de WV-rekening,
Subadministraties
• De afsluiting en heropening van de groot• De debiteurenadministratie
boekrekeningen.
• De crediteurenadministratie
De rangschikking van grootboekrekeningen
Permanence
• Het decimale rekeningenstelsel,
De permanence in de voorraad en de bruto• Het rekeningenstelsel van een eenvoudige winst op verkopen
handelsonderneming (eenmanszaak).
• In- en verkoopjournaalposten met zuivere
Journaliseren
• Journaalposten,
• Het journaal.

rekeningen
• Voorraadverschillen
• Contante inkopen en kortingen bij inkopen

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Vervolg PDB-Bedrijfsadministratie
• Contante verkopen en kortingen bij verkoop
De administratie van de voorraad tegen
vaste verrekenprijzen
• De vaste verrekenprijs
• Het afwikkelen van het saldo op de rekening Prijsverschillen bij inkoop
• De invloed van een prijswijziging op de
vaste verrekenprijs
De ontvangst van goederen en facturen op
verschillende tijdstippen
• De gescheiden ontvangst van goederen en
facturen
• Eerst ontvangst goederen, later ontvangst
facturen
• Eerst ontvangst facturen, later ontvangst
goederen
• Geen vaste volgorde tussen ontvangst
goederen en ontvangst facturen
De afgifte van goederen en facturen op
verschillende tijdstippen
• De gescheiden afgifte van goederen en
facturen
• Eerst afgifte goederen, later afgifte facturen
• Eerst afgifte facturen, later afgifte goederen
• Geen vaste volgorde tussen afgifte goederen en afgifte facturen
De permanence in de kosten
• Kosten en uitgaven
• De permanence bij
- vooruitbetaalde kosten
- achteraf betaalde kosten

- vooruitontvangen opbrengsten
- achteraf ontvangen opbrengsten
De permanence in de personeelskosten
• De permanence in de kosten van personeel met een
- vast aantal uren
- onregelmatig aantal uren
De permanence in de kosten en opbrengsten van vaste activa
• Verkoop van vaste activa
• Buitengebruikstelling van vaste activa
• Inruil van vaste activa

Financiering

Eigen vermogen
• Aandelenkapitaal
• Reserves
• Winstverdeling
Vreemd vermogen
• Financiering met Vreemd vermogen
• De permanence in de interestkosten
• De permanence in de interestopbrengsten
Voorzieningen
• Voorzieningen
• De garantievoorziening
• De onderhoudsvoorziening

Periodeafsluiting

Kolommenbalans met voorafgaande journaalposten
• Vergeten en uitgestelde boekingen
• Correctie van onjuiste jourmaalposten
• Voorraadverschillen en kasverschillen
• Volledige kolommenbalans

De permanence in de opbrengsten
• Opbrengsten en ontvangsten
• De permanence bij
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
Lesstof PDB-Kostencalculatie
Basisvaardigheden

Elementaire berekeningen
• Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen,
• Machtsverheffen,
• Berekeningen met verhoudingen,
• Oplossen van een vergelijking met één
onbekende,
• Berekeningen met vreemde valuta.
Berekeningen met procenten en promillages
• Procenten van het honderd,
• Procenten boven het honderd,
• Procenten onder het honderd,
• Berekeningen met promillages,
• Enkelvoudige interest.
Facturen
• De factuur,
• Kortingen op het gewicht,
• Kortingen op de prijs,
• Bijkomende bedragen,
• Omzetbelasting.

Kosten

Kostensoorten
• Inkoopprijs verkopen en kosten materialen,
• Personeelskosten,
• Interestkosten,
• Kosten van grond, diensten van derden en
belastingen.
Kosten van vaste activa
• Afschrijvingskosten van vaste activa,
• Interestkosten vaste activa,
• Complementaire kosten,
• Berekenen economische gebruiksduur.

Break-evenanalyse
• Variabele en constante kosten,
• De break-evenanalyse in de dienstverlenende onderneming,
• De break-evenanalyse in de handelsonderneming.

Resultaten

Delingscalculatie en resultaten in de dienstverlenende onderneming
• Kostprijscalculatie,
• Commerciële kostprijs,
• Verkoop en begroot-verkoopresultaat en
bedrijfsresultaat.
De opslagcalculatie in de dienstverlenende
onderneming
• Directe en indirecte kosten,
• De primitieve opslagmethode,
• De verfijnde opslagmethode,
• Arbeidsuurtarief en machine-uurtarief,
• Verkoopresultaat en bedrijfsresultaat.
Resultaten in de handelsonderneming
• De brutowinstopslagmethode,
• Bedrijfsresultaat bij de brutowinstopslagmethode.
Variabele kostencalculatie
• Dekkingsbijdrage en bedrijfsresultaat bij de
variabele kostencalculatie in de
dienstverlenende onderneming,
• Dekkingsbijdrage en bedrijfsresultaat bij de
variabele kostencalculatie in de
handelsonderneming.
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Lesstof PDB-Financiering
Basisvaardigheden

Kengetallen

Enkelvoudige interest
• Berekeningen,
• Terugrekenen,
• Aflossen,
• Leverancierskrediet.

Rentabiliteit
• Rentabiliteit van het totale vermogen,
• Rentabiliteit van het Eigen Vermogen.

Indexcijfers
• Indexcijfers,
• Berekeningen met het basisjaar,
• Terugrekenen.

Samengestelde interest
• Eindwaarde van één bedrag,
• Annuïteit.
Verslaggeving
• Balans,
• Winst- en verliesrekening,
• Liquiditeits- en resultatenbegroting.

Liquiditeit en solvabiliteit
• Netto werkkapitaal,
• Current ratio,
• Quick ratio,
• Cashflow,
• Solvabiliteit.

Activiteitskengetallen
• Krediettermijn debiteuren,
• Krediettermijn crediteuren,
• Omzetsnelheid en opslagduur voorraad,
• Omloopsnelheid vermogen,
• Arbeidsproductiviteit.

Financiering

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
• Eenmanszaak,
• Vennootschap onder firma en maatschap,
• Commanditaire vennootschap.
Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
• Besloten vennootschap en naamloze
vennootschap,
• Aandelenkapitaal,
• Aandelenemissie,
• Dividend.
Vreemd vermogen op lange termijn
• Verschillende vormen,
• Obligatielening.

Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Schoolvakanties
Schooljaar 2022 - 2023
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio.
Op onderstaande data zijn er geen lessen (we zijn wel bereikbaar).
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren

15.07.2022
22.10.2022
24.12.2022
18.02.2023
10.04.2023		
22.04.2023
29.05.2023		

03.09.2022
30.10.2022
08.01.2023
26.02.2023
07.05.2023

Het schooljaar 2022-2023 start vanaf maandag 12 september 2022.
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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 rechtstreeks naar hen.
UWV
Avondopleidingen SKO heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Dat
betekent dat, wanneer je hiervoor in aanmerking komt, je via het UWV bij ons je
opleiding kunt volgen.
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.
STAP-budget
Al onze opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget. STAP-budget
is een subsidie voor scholing. Het is een geldbedrag van maximaal € 1.000,- dat
je 1x per jaar kunt gebruiken. STAP staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt
Positie. Cursisten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• minimaal 18 jaar,
• geen AOW,
• je bent de afgelopen 2 jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest voor
de volksverzekeringen.
Zie voor meer informatie de volgende pagina.
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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STAP-budget
Al onze opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget.
Het STAP-budget is een subsidie voor scholing.
Het is een geldbedrag van maximaal € 1.000,- dat je één keer per kalenderjaar
kunt gebruiken.
Je dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• je bent minimaal 18 jaar,
• je ontvangt geen AOW,
• je bent de afgelopen 2 jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest
voor de volksverzekeringen.
Ook heb je een DigiD nodig, anders kun je niet inloggen.
Er zijn 6 momenten per jaar dat je de STAP-subsidie kunt aanvragen:
Vanaf (op) 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november en 1 januari (valt
één van deze dagen in het weekend dan verschuift deze tot na het weekend).
Zorg dat je de dag van je aanvraag vóór 10.00 uur klaar zit om de aanvraag
in te dienen. Het geld is waarschijnlijk binnen een dag/enkele uren al op.
Het is net als bij het kopen van tickets voor een concert. Je komt direct in
een wachtrij te staan (ververs de pagina niet!) en moet er dus echt op tijd bij
zijn.
Let op!
Voordat je een aanvraag kunt indienen heb je van ons een aanmeldbewijs nodig. Neem dus tijdig contact met ons op.
Wij proberen voor jou een zo gunstig mogelijke aanvraag te regelen.
Inclusief lesmateriaal en examens zodat je niets, of in anders zo min
mogelijk, zelf hoeft bij te betalen.
Meer informatie: https://www.avondopleidingensko.nl/stap-budget.html
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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Overige informatie
NRTO
Avondopleidingen SKO heeft het keurmerk van de NRTO (de Nederlandse
Raad voor Training en Opleiding).
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen
de NRTO staat kwaliteit centraal.
De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun
verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het
gedrag van de leden, de NRTO gedragscode. Doel van de NRTO gedragscode
is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid
van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van
de branche. Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde
gedragscode. Zie voor de gedragscode de volgende link:
https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/
Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/voorwaarden-2022-1.html
Klachtenregling
Gaat er iets niet goed in je opleiding, ben je niet tevreden? Bespreek het eerst
direct met je docent of neem contact op met Annemarie Vaes. Dan kunnen we
samen bekijken hoe we het probleem kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.
Onze klachtenregeling vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/klachten.html
Privacyverklaring
Onze privacyverklaring vind je hier:
https://www.avondopleidingensko.nl/privacyverklaring.html
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, 073 - 656 22 77 www.avondopleidingensko.nl, info@avondopleidingensko.nl
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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.

Praktijkdiploma Boekhouden PDB®
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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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 5 september 2022, 19.00 - 21.00 uur, Maurick College Vught
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