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Nu met STAP-subsidie van € 1.000,-!
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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!
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Medewerker Personeelszaken
Na de opleiding Medewerker Personeelszaken MPZ heb je de nodige kennis 
en vaardigheden in huis om de functie van Medewerker Personeelszaken 
uitstekend te kunnen vervullen. Een afwisselende baan.
Je leert o.a.
• het ondersteunen van de P&O-manager bij bijv. het werven en  

selecteren van nieuw personeel, het bijhouden van de personeels-
dossiers, het signaleren en regelen van jubilea en andere bijzondere 
gelegenheden, het registreren van ziekteverzuim, het onderhouden van 
externe contacten met uitzendbureaus, het UWV, enz.

• de nieuwe wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten,  
ketenregeling, CAO’s, OR, en vele andere zaken waar je als bedrijf mee te 
maken hebt. Ook leer je over sociale verzekeringen/voorzieningen,  
ziektewetuitkering, reïntegratietraject, verlof, ontslag, enz.

• Tot slot leer je over allerlei zaken rondom lonen, inhoudingen,  
werkkostenregeling, bruto-/belastbaar-/nettoloon, auto van de zaak,  
werknemers-/werkgeverslasten, heffingskortingen, loonkostenvoordelen, 
loonaangifte, enz.

Kortom, zoals gezegd, een baan voor iemand die van afwisseling houdt.

Iets voor jou?
De opleiding MPZ is geschikt voor jou als je al werkt op een personeels-
administratie of als je hiertoe wilt worden opgeleid. Ook voor secretaresses 
en management assisistentes die (een deel van) bovenstaande taken in hun 
pakket hebben is de opleidng zeker heel interessant en nuttig.

Voor een medewerker personeelszaken is er altijd werk. In deze opleiding 
leer je zaken die dagelijks actueel zijn op de afdeling personeelszaken en doe 
je veel praktische kennis op.

www.avondopleidingensko.nl
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Opbouw opleiding
De lessen zijn klassikaal. Je krijgt les van een docent die uitleg over de lesstof 
geeft en waaraan je je vragen kunt stellen.

De opleiding Medewerker Personeelszaken bestaat uit 3 modules:

• Basiskennis Loonadministratie BKL,
Modules: 
- Arbeidsrecht/Sociale Zekerheid, 
- Loonheffingen.
10 weken les (periode september  - november, 18.45  - 21.30), 

• Personeel, Organisatie, Communicatie POC,
7 weken les (periode februari-maart, 18.45  - 20.45).

Diploma  
De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt de examens af van de 
opleiding MPZ. Aan hen betaal je het examengeld en van hen ontvang je (bij 
voldoende resultaat) je diploma Medewerker Personeelszaken.

Om je diploma MPZ te behalen dien je aan drie examens deel te nemen en 
deze te halen:
• examen Loonadministratie,
• examen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid,
• examen Personeel, Organisatie, Communicatie.

Alledrie de examens zijn flexibel: Je kunt hiervoor zelf een datum/tijd kiezen. 
De examens leg je af aan een computer op een examenlocatie naar keuze. 
Tijdens de lessen wordt dit besproken.

www.avondopleidingensko.nl
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Jouw vooropleiding
Er is voor de opleiding Medewerker Personeelszaken geen speciale 
vooropleiding vereist.

Het niveau van de opleiding MPZ is vergelijkbaar met MBO-3 niveau.

Je hebt 17 avonden les.
Daarnaast krijg je huiswerk.
Je kunt er van uitgaan dat je thuis nog ongeveer 3 tot 5 uur per week dient te 
studeren.

Vervolgopleiding
Mogelijke vervolgopleiding na de opleiding MPZ is:

• Praktijkdiploma Loonadministratie PDL.

www.avondopleidingensko.nl
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Overzicht
Startdatum Dinsdag  07.02.23 18.45  - 20.45* Den Bosch
 Dinsdag  12.09.23 18.45  - 21.30* Den Bosch
     
Aantal avonden 17 lesavonden, 1 lesavond per week

Niveau Vergelijkbaar met mbo-3 niveau

Prijs (geen BTW verplicht) Lessen   1.150,-  euro
 Lesmateriaal   170,-  euro
 Examens   570,- euro
 Totaalprijs    1.890,- euro
 STAP-budget   -/- 1.000,- euro
   Totaalprijs met STAP-budget 890,- euro

 Liever per modulde? 
 Alleen BKL (totaal) 1.250,- euro
 Alleen POC (totaal) 740,- euro   
Afsluiting  Diploma Basiskennis Loonadministratie BKL (na behalen LH en AR/SZ)
 Diploma Medewerker Personeelszaken MPZ (na behalen BKL en POC)
 
* Begin-/Eindtijd afhankelijk van de module.

Inschrijven
Wil je de opleiding Medewerker Personeelszaken gaan volgen? 
Klik op onderstaande button en schrijf je nu in!

Inschrijven

Het lesmateriaal ontvang je de eerste lesavond van je docent. 
De lessen en het lesmateriaal brengen wij in rekening, het examengeld betaal je aan het examenbureau 
op het moment dat je je inschrijft voor een examen. 
 

Zie ook de pagina STAP-budget!

www.avondopleidingensko.nl
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Planning modules
Startdatum dinsdag 7 februari 2023, locatie Den Bosch 

Modules: aantal lessen: tijd: eerste les: 
Personeel Organisatie Communicatie  7  avonden 18.45  - 20.45 uur di 07.02.2023
Basiskennis Loonadministratie*   10 avonden 18.45  - 21.30 uur di  12.09.2023

* Modules Loonheffingen en Arbeidsrecht/Sociale Zekerheid

Startdatum dinsdag 12 september 2023, locatie Den Bosch

Modules: aantal lessen: tijd: eerste les: 
Basiskennis Loonadministratie*   10 avonden 18.45  - 21.30 uur di  12.09.2023
Personeel Organisatie Communicatie  7  avonden 18.45  - 20.45 uur di 06.02.2024

* Modules Loonheffingen en Arbeidsrecht/Sociale Zekerheid

Onderstaand zie je de planningen van de verschillende modules van de opleidingen Medewerker 
Personeelszaken die in Den Bosch starten. 

www.avondopleidingensko.nl
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Vught

Lesrooster POC
Startdatum dinsdag 7 februari 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 07.02.23 18.45  - 20.45 uur 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 28.03.23 18.45  - 20.45 uur Den Bosch

Lesrooster BKL®

Startdatum dinsdag 12 september 2023, Jeroen Bosch College, Den Bosch
dinsdag 12.09.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 19.09.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 26.09.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 03.10.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 10.10.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch

dinsdag 31.10.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 07.11.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 14.11.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 21.11.23 18.45  - 21.30 uur Den Bosch
dinsdag 28.11.23 18.45  - 21.30 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 BKL®

Arbeidsrecht/Sociale Zekerheid
Arbeidsovereenkomsten
• Vier elementen,
• Soorten arbeidsovereenkomsten,
• Rechten en plichten, arbeidsvoorwaarden,
• Proeftijdbeding, concurrentiebeding.

Collectieve arbeidsovereenkomsten
• Soorten cao’s, werking cao.

Overige arbeidsverhoudingen
• Overeenkomst  - van opdracht/ - tot aanneming 

van werk/ - met variërend aantal arbeidsuren,
• Uitzendovereenkomst.

Einde arbeidsovereenkomst
• Mogelijke manieren van eindigen,
• Rechten en plichten, opzegverboden.

Medezeggenschap
• Werking ondernemingsraad, personeels- 

vertegenwoordiging, personeelsvergadering.

Arbeidsomstandigheden
• Reikwijdte, verantwoordelijkheden,
• Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)

Arbeidstijden
• Reikwijdte, dagdiensten, nachtdiensten, pauzes.

Socialezekerheidswetgeving
• Sociale verzekeringen, voorzieningen, regelingen,
• Betreffende uitvoeringsinstanties,
• Verzekeringsplicht, uitkeringsdagloon,
• Polisadministratie.

Arbeidsongeschiktheid en ziekte
• Re-integratievoorzieningen,
• Verloop re-integratietraject,
• Loondoorbetalingsplicht, ziektewetuitkering.

Wet arbeid en zorg
• Verlofvormen met en zonder uitkering,

Werkloosheidswet
• Ontslag- en onderbrekingswerkloosheid.

Loonheffingen
Dienstbetrekking
• Elementen dienstbetrekking, 
• Soorten dienstbetrekkingen,
• Goedgekeurde overeenkomsten.

Inhoudingsplicht
• Werkgever als inhoudingsplichtige,
• Verplichtingen bij indiensttreding,
• Overige administrtieve verplichtingen,
• Gevolgen niet-voldoen aan verplichtingen,
• Rol salarisadministratie.

Loonbegrip, loonheffingen
• Onderwerp inhoudingsplicht, 
• Wet uniformering loonbegrip,
• Bruto- en nettoloon, loon in geld en natura,
• Werkkostenregeling, cafetariaregeling,
• Auto van de zaak, loonberekening.
• Genietingsmoment, 
• Werknemers-/werkgeverslasten, 
• Heffingskortingen, levensloopregeling,
• Lage inkomensvoordeel, eigen risicodragerschap,
• Premiekorting en  -vrijstelling, eindheffingen.

Loonaangifte
• Vorm belastingheffing, 
• Toepassing loonbelastingtabellen,
• Verschillende loontijdvakken/aangiftetijdvakken, 
• Voortschrijdend cumulatief rekenen,
• Opbouw aangifte,
• Wijze van aangifte doen, corrigeren aangifte.

Betalen loonheffingen
• Tijdstip van afdracht, afdrachtverminderingen,
• Subsidieregeling praktijkleren, wijze van betalen.

Sancties rond de loonheffingen,
• Administratief verzuim, aangifteverzuim,
• Betaalverzuim, correctieverzuim.

Bezwaarprocedure
• Indienen klacht, bezwaar maken.

Formulieren

www.avondopleidingensko.nl
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Personeel
Personeelsinstrumenten:
• Rond indiensttreding van werknemers,
• Rond het personeelsbeleid,
• Rond de functies van werknemers,
• Rond de beoordeling van werknemers,
• Rond de loopbaan van werknemers,
• Rond de ziekte van werknemers,
• Rond uitdiensttreding van werknemers.

Werving en selectie:
• Procedure werving en selectie
• Rechten sollicitant

Personeelsplanning:
• Uitgangspunten personeelsplanning,
• Planningstermijn en -niveau,
• Opstellen personeelsplanning,
• Personeelsmobiliteit.

Diversiteit:
• Categorieën
• Integratie

Functiewaardering en beoordeling:
• Functiewaardering en beoordeling,
• Competentiemanagement.

Loopbaan:
• Loopbaanontwikkeling,
• Management development.

Organisatie
Organisatiestructuur:
• De structuur,
• Leidinggeven,
• Organisatie-indeling:
• Onderverdeling,
• Voortbrengingsproces.

Ondernemingstype:
• Handel, Industrie, Extractie,
• Landbouw, (financiële) Dienstverlening,

Samenwerkingsverbanden:
• Franchising, 
• Fusie, Holding of concern,
• Joint venture,
• Netwerkorganisatie,
• Samenwerkingsovereenkomst.

Sociaal beleid:
• Uitleg,
• Ontwikkeling.

Personeelszaken (P&O):
• Rolverdeling, Taken,
• Personeelsinformatie.

Communicatie
Uitleg communicatie:
• Doel communicatie,
• Verstoring communicatie,
• Verschil met informatie.

Soorten communicatie:
• Communicatiemanier,
• Communicatievorm,
• Communicatiepartijen.

Interne communicatie:
• Interne informatie,
• Interne middelen.

Schriftelijke informatie:
• De tekst,
• Personeelsadvertentie,

Mondelinge communicatie:
• Het gesprek,
• Sollicitatiegesprek.

Lesstof POC

www.avondopleidingensko.nl
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Schoolvakanties
Kalenderjaar 2023
Avondopleidingen SKO houdt rekening met de schoolvakanties in de regio. 
Op onderstaande data zijn er geen lessen. 
Ons kantoor is wel bereikbaar (uitgezonderd officiële feestdagen).

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 
Zomervakantie 08.07.2023 - 10.09.2023 
Herfstvakantie 14.10.2023 - 22.10.2023
Kerstvakantie 23.12.2023 -  07.01.2024 
 

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 aanvragen. 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: 
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 week-
end). 
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

www.avondopleidingensko.nl
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Locaties

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!
Is de eigen parkeerplaats aan de Rompertse-
baan 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.

www.avondopleidingensko.nl
mailto:info%40avondopleidingensko.nl?subject=Vraag%20over%20opleiding
https://www.google.nl/maps/place/Martinilaan+8,+5262+BR+Vught/
https://www.google.nl/maps/place/Rompertsebaan+63,+5231+GT+'s-Hertogenbosch/
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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
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