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Je leert leuker bij 
Avondopleidingen SKO

Cursus
Financieel Assistent

• BKB® Basiskennis Boekhouden
• BKC® Basiskennis Calculatie

2023

Nu met STAP-subsidie van € 1.000,- per jaar!
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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

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
(voor navigatie: Martinilaan 8, Vught)

Jeroen Bosch College
Rompertsebaan 63
’s-Hertogenbosch 

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!

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
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Opstap naar een baan
Het diploma Financieel Assistent is een mooie opstap naar een baan als 
bijvoorbeeld assistent bij een administratiekantoor of op een financiële 
afdeling van een bedrijf of andere organisatie.
Er is veel vraag naar financieel assistenten.

Heb je een eigen bedrijf, bijvoorbeeld als ZZP’er? Dan kun je na het behalen 
van het diploma Financieel Assistent je eigen administratie verzorgen.

Combinatie BKB® en BKC®

De opleiding Financieel Assistent is een combinatie van de opleidingen 
BKB® (Basiskennis Boekhouden) en BKC® (Basiskennis Calculatie).

Beide opleidingen kun je op dezelfde avond volgen:
van 18.45 - 20.45 Basiskennis Boekhouden BKB®
van 21.00 - 22.00 Basiskennis Calculatie BKC®

BKB® en BKC® kun je zowel in Vught als in Den Bosch volgen.

Diploma Financieel Assistent
De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt de examens af van de 
opleiding Financieel Assistent. Aan hen betaal je het examengeld en van hen 
ontvang je (bij voldoende resultaat) je diploma’s Basiskennis Boekhouden 
BKB® en Basiskennis Calculatie BKC®. 
Heb je beide diploma’s behaald, dan ontvang je van de Associatie ook het 
diploma Financieel Assistent.

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
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Basiskennis Boekhouden
De opleiding Basiskennis Boekhouden is onmisbaar als je de boekhouding 
verzorgt. 
In de BKB® opleiding leer je de basis van het boekhouden. Dat wil niet 
zeggen dat de opleiding eenvoudig is: na de cursus Basiskennis Boekhouden 
kun je zelf de boekhouding van een klein bedrijf verzorgen. En daar komt 
veel bij kijken!

BKB® opleiding iets voor jou? 
De opleiding Basiskennis Boekhouden is een eerste stap naar een baan in de 
boekhouding.

Maar ook als je al een baan hebt in deze richting, kan de opleiding heel 
nuttig voor je zijn. Je krijgt er meer inzicht door.
Vaak verzorg je nu maar een klein deel van de boekhouding, of voer je 
bepaalde gegevens in een boekhoudprogramma in. Het is dan heel prettig te 
ontdekken wat er achter de schermen gebeurt en hoe de totale 
boekhouding in elkaar steekt.

Heb je een administratieve functie of zou je die willen hebben, dan is de 
opleiding BKB® een perfecte opleiding, en het diploma een waardevolle 
aanvulling op je cv.
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Niveau en vooropleiding
Het niveau van de opleiding Basiskennis Boekhouden is vergelijkbaar met 
mbo-3 niveau. Je hebt geen speciale vooropleiding nodig. We starten bij het 
begin.

Heb je nog geen opleiding op boekhoudkundig gebied, maar wel een hogere 
vooropleiding in een andere richting? Dan raden we je toch aan te starten 
met de opleiding BKB® (en eventueel BKC®). In de vervolgopleiding PDB® 
gaan we er van uit dat je de basis, die je bij BKB®/BKC® leert, beheerst. 
Na BKB®/BKC® kun je doorleren in de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden 
PDB® (vergelijkbaar met mbo-4-niveau) en eventueel Moderne Bedrijfsadmi-
nistratie MBA (vergelijkbaar met hbo-ad-niveau).

Bij BKB® heb je 10 avonden les: 1x per week 2 uur.
Daarnaast krijg je huiswerk. Je kunt er van uitgaan dat je thuis nog 2 avonden 
per week aan het studeren bent (minimaal 3 tot 5 uur per week).

Diploma Basiskennis Boekhouden 
De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt het examen af van de 
BKB® opleiding. Aan hen betaal je het examengeld en van hen ontvang je (bij 
voldoende resultaat) je diploma Basiskennis Boekhouden BKB®.

Het examen van Basiskennis Boekhouden is een flexibel examen: je maakt 
het examen op een door jouzelf gekozen moment. Bij het inschrijven voor je 
examen kun je zelf de datum/tijd kiezen. 
Het examen leg je af aan een computer op één van de aangewezen locaties. 
Tijdens de lessen wordt dit besproken.
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Overzicht opleiding BKB®

Startdata Dinsdag  14.02.23 18.45  - 20.45 Den Bosch  
 Maandag  03.04.23 18.45  - 20.45 Vught 
 Dinsdag  04.04.23 18.45  - 20.45 Den Bosch 
 
Aantal avonden 10 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau Vergelijkbaar met mbo-3 niveau

Prijs BKB® Lessen BKB®    445,-  euro
 Lesmateriaal BKB®  90,-  euro
 Examen BKB®   206,-  euro
 Totaalprijs     741,- euro
 STAP-budget     -/- 741,- euro
 Totaalprijs met STAP-budget* 0,- euro  

Financieel Assistent Lessen BKB®/BKC®  725,-  euro
 Lesmateriaal BKB®/BKC®  175,-  euro
 Examens BKB®/BKC®  412,-  euro
 Totaalprijs     1.312,- euro 
 STAP-budget    -/- 1.000,- euro
 Totaalprijs met STAP-budget* 312,- euro
Afsluiting Examen(s) Associatie voor Examinering 
 
*  Totaalprijs is inclusief lessen, lesmateriaal en examen(s). 

Inschrijven
Wil je de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB® gaan volgen? Of de opleiding 
Financieel Assistent (BKB+BKC)? Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven

Het lesmateriaal ontvang je de eerste lesavond van je docent. 
De opleidingen BKB® en BKC® bestaan ieder uit 1 examen. 
 

Zie ook de pagina STAP-budget!

https://www.avondopleidingensko.nl/inschrijven.html
https://www.avondopleidingensko.nl/stap-budget.html
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Basiskennis Calculatie
De opleiding Basiskennis Calculatie BKC® is een goede aanvulling op de 
opleiding Basiskennis Boekhouden BKB®. En een prima opstap naar het 
Praktijkdiploma Boekhouden PDB®.

De opleiding Basiskennis Calculatie kan op dezelfde avond gevolgd worden als 
de opleiding Basiskennis Boekhouden.

In de opleiding BKC® leer je het rekenen dat je bij het verzorgen van de boek-
houding nodig hebt.

Als je BKB® en BKC® hebt gehaald kun je verder leren voor het Praktijkdiploma 
Boekhouden PDB® en evt. het diploma Moderne Bedrijfsadministratie MBA.

Opleiding BKC® iets voor jou? 
De opleiding Basiskennis Calculatie is voor jou de aangewezen opleiding als je 
je snel de basis van het calculeren (rekenen) wilt leren.

Het is een prima start voor jou als je een administratieve functie wilt hebben 
(of hebt) en in die functie geheel of gedeeltelijk de boekhouding verzorgt.

Je krijgt inzicht in de belangrijkste onderdelen van calculatie. Na de 
opleiding ben je in staat eenvoudige berekeningen te maken.

De opleiding BKC® wordt bijna altijd in combinatie met de opleiding BKB® 
gevolgd. 
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Niveau en vooropleiding
Het niveau van de opleiding Basiskennis Calculatie is vergelijkbaar met 
mbo-3 niveau.  

Je hebt geen speciale vooropleiding nodig. 

Je hebt 10 avonden les: 1x per week 1 uur.

Daarnaast krijg je huiswerk. Je kunt er van uitgaan dat je thuis nog 1 à 2 
avonden per week aan het studeren bent (minimaal 2 tot 4 uur per week).

Diploma Basiskennis Calculatie 
De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt het examen af van de 
BKC® opleiding. Aan hen betaal je het examengeld en van hen ontvang je (bij 
voldoende resultaat) je diploma Basiskennis Calcualtie BKC®.

Het examen van Basiskennis Calculatie is een flexibel examen: je maakt het 
examen op een door jouzelf gekozen moment. Bij het inschrijven voor je 
examen kun je zelf de datum/tijd kiezen. 
Het examen leg je af aan een computer op één van de aangewezen locaties. 
Tijdens de lessen wordt dit besproken.
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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. 
De opleidingen BKB® en BKC® bestaan ieder uit 1 examen.  

Overzicht opleiding BKC®

Startdata Dinsdag  14.02.23 18.45  - 20.45 Den Bosch  
 Maandag  03.04.23 18.45  - 20.45 Vught 
 Dinsdag  04.04.23 18.45  - 20.45 Den Bosch 
 
Aantal avonden 10 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau Vergelijkbaar met mbo-3 niveau

Prijs BKB® Lessen BKB®    345,-  euro
 Lesmateriaal BKB®  85,-  euro
 Examen BKB®   206,-  euro
 Totaalprijs     636,- euro
 STAP-budget     -/- 636,- euro
 Totaalprijs met STAP-budget* 0,- euro  

Financieel Assistent Lessen BKB®/BKC®  725,-  euro
 Lesmateriaal BKB®/BKC®  175,-  euro
 Examens BKB®/BKC®  412,-  euro
 Totaalprijs     1.312,- euro 
 STAP-budget    -/- 1.000,- euro
 Totaalprijs met STAP-budget* 312,- euro
Afsluiting Examen(s) Associatie voor Examinering
*  Totaalprijs is inclusief lessen, lesmateriaal en examen(s). 

Inschrijven
Wil je de opleiding Basiskennis Calculatie BKC® gaan volgen? Of de opleiding 
Financieel Assistent? Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven

Zie ook de pagina STAP-budget!

https://www.avondopleidingensko.nl/inschrijven.html
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Den Bosch

Lesrooster BKB®

Startdatum dinsdag 14 februari 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 14.02.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch 
dinsdag 28.02.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 07.03.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 14.03.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 21.03.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 04.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 11.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 18.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 09.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 16.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch

Lesrooster BKC®

Startdatum dinsdag 14 februari 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 14.02.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch 
dinsdag 28.02.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 07.03.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 14.03.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 21.03.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 04.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 11.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 18.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 09.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 16.05.23 21.00  - 22.00 uur 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.

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
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Lesrooster BKB®

Startdatum maandag 3 april 2023, Maurick College, Vught
maandag 03.04.23 18.45  - 20.45 uur Vught
dinsdag 11.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
maandag 17.04.23 18.45  - 20.45 uur Vught
maandag 08.05.23 18.45  - 20.45 uur Vught
maandag 15.05.23 18.45  - 20.45 uur Vught
maandag 22.05.23 18.45  - 20.45 uur Vught
dinsdag 30.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
maandag 05.06.23 18.45  - 20.45 uur Vught
maandag 12.06.23 18.45  - 20.45 uur Vught
maandag 19.06.23 18.45  - 20.45 uur Vught

Lesrooster BKC®

Startdatum maandag 3 april 2023, Maurick College, Vught
maandag 03.04.23 21.00  - 22.00 uur Vught
dinsdag 11.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
maandag 17.04.23 21.00  - 22.00 uur Vught
maandag 08.05.23 21.00  - 22.00 uur Vught
maandag 15.05.23 21.00  - 22.00 uur Vught
maandag 22.05.23 21.00  - 22.00 uur Vught
dinsdag 30.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
maandag 05.06.23 21.00  - 22.00 uur Vught
maandag 12.06.23 21.00  - 22.00 uur Vught
maandag 19.06.23 21.00  - 22.00 uur Vughtt

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.

Vught

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
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Den Bosch

Lesrooster BKB®

Startdatum dinsdag 4 april 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 04.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 11.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 18.04.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 09.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 16.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 23.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch 
dinsdag 30.05.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 06.06.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 13.06.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch
dinsdag 27.06.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch

Lesrooster BKC®

Startdatum dinsdag 4 april 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 04.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 11.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 18.04.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 09.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 16.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 23.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch 
dinsdag 30.05.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 06.06.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 13.06.23 21.00  - 22.00 uur Den Bosch
dinsdag 27.06.23 21.00  - 22.00 uur 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.

www.avondopleidingensko.nl
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Lesstof Basiskennis Boekhouden
De balans
• De eenmanszaak
• De inventaris
• Het Eigen Vermogen (EV)
• De balans

Veranderingen in de balans
• Financiele feiten
• Veranderingen in de balans die  

wel/geen invloed hebben op het EV
• Winst-en-verliesrekening (WV)

Grootboekrekeningen
• Het openen van het grootboek
• Het bijwerken van de grootboekrekeningen
• Het afsluiten van de grootboekrekeningen
• Verband tussen de grootboekrekening EV 

en de WV-rekening

Hulprekeningen van het EV
• Regels voor het bijwerken van de hulpreke-

ningen van het EV
• Verband tussen de hulprekeningen van het 

EV en de WV-rekening

Kolommenbalans
• Het opstellen van de kolommenbalans
• Het afsluiten van de grootboekrekeningen

Dagboeken en subadministraties

Journaal
• Het boekhoudkundig model
• Grootboekrekeningen bijwerken aan de 

hand van het journaal
• Journaalposten en Rekeningschema

Belastingen
• Belastingen voor een eenmanszaak
• Omzetbelasting bij inkoop, verkoop en 

privégebruik
• Af te dragen omzetbelasting
• Omzetbelasting bij retourin- en verkopen

Inkopen en verkopen

Permanence
• Nog te betalen/te ontvangen bedragen
• Vooruitbetaalde/-ontvangen bedragen
• Kruisposten

Duurzame productiemiddelen
• Aankoop van duurzame productiemiddelen
• Afschrijven op duurzame productiemidde-

len en afschrijven met gebruik van aparte 
afschrijvingsrekening

• Afstoten van duurzame productiemiddelen

Vreemd vermogen
• Op lange en korte termijn
• Inkomstenbelasting

Voorafgaande journaalposten
• Kasverschillen en voorraadverschillen
• Vergeten en foutieve  boekingen

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
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Lesstof Basiskennis Calculatie
Elementaire berekeningen
• Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 

delen
• Machtsverheffen
• Rekenvolgorde
• Afronden
• Verhoudingen
• Vergelijking met één onbekende

Procenten en promillen
• Procenten van het honderd
• Procenten onder en boven het honderd
• Uitdrukken in een percentage
• Procentuele veranderingen
• Promillen
• Berekeningen met omzetbelasting

Interestberekeningen
• Enkelvoudige interest
• Formule enkelvoudige interest
• Het kapitaal en de looptijd berekenen

Handel
• Ontwikkelingen  en functies van de handel
• Groothandel en kleinhandel
• De bedrijfskolom
• Samenwerkingsvormen
• Handel met het buitenland

Koop en verkoop
• Koop, verkoop en levering
• Leverings- en betalingsvoorwaarden
• Kortingen
• Inkoopwaarde van de verkopen
• Vervoerskosten

Verzekeringen
• Indeling verzekeringen
• Schade- en sommenverzekeringen
• Berekeningen bij verzekeringen
• Belastingen

Kosten van duurzame productiemiddelen
• Duurzame productiemiddelen
• Afschrijvingsmethoden
• Resultaat bij inruil of buitengebruikstelling
• Terugrekenen van de aanschafprijs en de 

levensduur
• Interestkosten van een duurzaam produc-

tiemiddel

Directe en indirecte kosten
• De kostprijs
• Kostenindelingen en opslagmethoden
• Fabricagekostprijs en commerciële kostprijs
• Winstopslagmethoden

Constante en variabele kosten
• Bezetting
• Constante kosten, variabele kosten
• Integrale kostprijs
• Verkoopresultaat en bedrijfsresultaat
• Brutowinst en nettowinst

Break-even analyse
• Break-even afzet en omzet
• Break-even analyse bij een handelsonder-

neming

Diagrammen
• Lijn-, Staaf-, Kolommen- en Cirkeldiagram

www.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 15.07.2022 -  03.09.2022 
Herfstvakantie 22.10.2022 -  30.10.2022
Kerstvakantie 24.12.2022 -  08.01.2023
Voorjaarsvakantie 18.02.2023 -  26.02.2023
Pasen 10.04.2023  
Meivakantie 22.04.2023 -  07.05.2023
Pinksteren 29.05.2023  

www.avondopleidingensko.nl
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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.

www.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. Zie voor 
de actuele data: https://www.stapuwv.nl/p/STAP-informatie
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 aanmeld-
bewijs 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

www.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
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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.

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!
Ingang is aan de Zevenhontseweg, 
Den Bosch.
Inrit direct naast de inrit van de orthodontist.

Locaties

De scholen zijn geopend vanaf 18.15 uur.

www.avondopleidingensko.nl
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Contact
Avondopleidingen SKO
Postbus 2227
5260 CE Vught
Telefoon: 073 - 656 22 77
WhatsApp: 06 - 395 30 105

Inschrijving KvK:  41084220
BTW-nummer:  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

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
https://www.avondopleidingensko.nl/whatsapp.html
https://www.avondopleidingensko.nl/
mailto:info@avondopleidingensko.nl

	Over Avondopleidingen SKO 3

