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Inhoud

Behendigheid

Toetsenbordvaardigheid

Introductie

Introductie vijf in één

Windows

Word

Word Basis

Word Gevorderd

Word Mailingen Verzorgen

Word Complexe Documenten

Word Formulieren en Sjablonen

Excel

Excel Basis

Excel Gevorderd

Excel: Functies en Formules

Excel: Draaitabellen en Grafieken

Excel: Analyse en Rapportage

Excel: Koppelingen en Macro’s

Excel Power BI

Excel Power BI Desktop

Excel VBA

Excel voor Financials

Office

Office 365 voor Eindgebruikers

Migratie naar nieuwe Office 365 omgeving

Training functioneel beheerder SharePoint

Outlook Alles-In-Eén

Outlook en Time Management

Access Basis

Access Gevorderd (Maatwerk)

Access VBA

PowerPoint Alles-In-Eén

Project Basis

Project Gevorderd (Maatwerk)

Cursus Visio Basis

Adobe

Photoshop Elements Basis

Photoshop Elements Gevorderd

Photoshop Basis  

Photoshop Gevorderd

Illustrator Basis

Illustrator Gevorderd

InDesign Basis

InDesign Gevorderd

Premiere Pro

Revu

Bluebeam Revu

3DS Max Design

AutoCAD

AutoCAD Basis - snel aan de slag

AutoCAD Basis 

AutoCAD Gevorderd

AutoCAD 3D

AutoCAD Dynamische blokken

AutoCAD Tekening lezen  

Developer

Python Programmeren

Python Programmeren Gevorderd

WordPress

Overige

iPad

Prezi Next

Linkedin

Solliciteren met Linkedin

Google AdWords

Klik op de cursus om naar de juiste pagina te gaan.
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Op zoek naar een computer cursus?
Een basis, gevorderde of expert cursus. Iedereen 
kan bij ons terecht! U kunt aan onze computer 
cursussen deelnemen bij een van onze locaties in 
de regio. Ook bieden wij diverse opleidingsvormen 
zodat u kunt kiezen wat bij u past. Wij geven zowel 
trainingen in klassikale, open leercentrum (OLC) en  
In-company leervorm.

Cursusvormen
Open Leercentrum (OLC)
Met onze unieke lesmethode kunt u zelfstandig en 
onder begeleiding van een vakkundige docent de 
cursusstof doorlopen. Door het individuele karakter van 
de cursusmethode waarin u in uw eigen tempo werkt, is 
het altijd mogelijk om direct te starten met de een cursus 
van uw keuze. 
U kunt gebruik maken van een gratis proefles om kennis 
te maken met onze unieke methode. Tijdens deze 
proefles kunnen wij uw huidige kennis bepalen en 
samen met u een traject uitstippelen.
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Klassikaal
Een klassikale training is een trainingsvorm waarbij 
deelnemers in groepsvorm les krijgen van een van 
onze docenten. De groep kan bestaan uit medewerkers 
van dezelfde organisatie of van verschillende.  Deze 
vorm van lesgeven is voor de meeste deelnemers een 
vertrouwde methode. Het voordeel  van deze curcus is 
het contact met de andere cursisten. U kunt naast van 
de docent ook veel van elkaar opsteken. Met andere 
problemen constateren en bijbehorende oplossingen 
vinden is erg leerzaam.

In-Company
Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd hebben 
op de eigen werkplek. CompuAct heeft ruime ervaring 
met het verzorgen van cursussen “on the job”. Al onze 
cursussen kunnen wij dan ook bij u op locatie verzorgen. 
Bij meerdere deelnemers is een training bij u op 
locatie vaak goedkoper dan inschrijving bij onze open-
roostertrainingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de 
trainingen op een van onze locaties of een door ons 
gehuurde locatie bij u in de omgeving te organiseren.
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Omschrijving
Een cursus waar u thuis, op school en op het werk veel 
voordeel van heeft.

Typen behoort vandaag de dag tot een zeer 
belangrijke communicatietechniek. Vaardig typen 
biedt ons de mogelijkheid om aan anderen snel en 
overzichtelijk informatie te geven of te vragen. We 
hoeven maar te denken aan de snelle toename van 
allerlei tekstverwerkende apparatuur. De techniek van 
het typen beperkt zich al lang niet meer alleen tot de 
bekende schrijfmachine, maar is ook noodzakelijk 
voor de bediening van moderne kantoormachines en 
computers.

Binnen een betrekkelijk korte tijd kunnen we een grote 
vaardigheid in het typen verwerven. Op een prettige 
wijze zelfs. CompuAct Opleidingen gebruikt voor het 
aanleren van het typen moderne PC’s in combinatie 
met een typevaardigheids-programma.

Doel
Vaardig, met tien vingers en “blind” leren typen.

Doelgroep
Iedereen die zich vaardig wilt maken in het typen.

Moet ik thuis oefenen?
Het cursusmateriaal en de software worden bij de start 
van de training aan u overhandigd. U dient elke dag 
thuis te oefenen om de cursus tot een goed einde te 
brengen!

Toetsenbordvaardigheid
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Vooropleiding: Windows, Word
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: On-line
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 215,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 10 uur 
Studielast: 30 uur
 

 KLASSIKAAL
 

 IN-COMPANY 
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

Terug naar 
inhoud
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Omschrijving
Deze basiscursus geeft een korte inleiding in de 
meest populaire programma’s. In tien lessen leert u 
de basismogelijkheden van het besturingssysteem 
Windows. De nadruk bij deze cursus ligt op het 
aanleren van vaardigheden voor de thuisgebruiker. 
Veel senioren volgen deze cursus omdat zij in eigen 
tempo kunnen werken en veel vragen kunnen stellen.

Na afloop van deze computercursus voor beginners 
kunt u desgewenst uw kennis verder uitbreiden met 
onze Word, OutLook en Excel cursussen die dieper op 
de stof ingaan.

Doel
Leren werken met de muis, kennismaking met het 
besturingssysteem Windows en een kort overzicht van 
de mogelijkheden van Word, Excel en Internet & E-mail 
verkrijgen.

Doelgroep
De echte beginner zonder computerervaring. Veel 
beginnende computergebruikers volgen deze cursus 
om de eerste stapjes op het internet te kunnen zetten.

Nog geen computer?
Wij adviseren u graag en desgewenst kunnen wij de 
computer voor u installeren.

Voorkennis
Voor de Introductiecursus heeft u geen computerkennis 
nodig.

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.

Globale cursusinhoud
• Hardware, onderdelen en functies.
• Werken met de muis en het toetsenbord.
• Voordelen van Windows.
• Bureaublad, introductie werken met Windows.
• Opstarten, afsluiten computer en programma’s.
• Introductie Word, lettertypen, selecteren.
• Tekst vergroten, bestanden opslaan.
• Spellingscontrole, kopiëren en plakken.
• Maximaliseren en minimaliseren.
• Introductie Excel, internet.

Introductiecursus

Vooropleiding: Geen 
Vervolgopleiding: Word, Excel, Outlook
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 315,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 14 tot 20 uur 
Studielast: 7 tot 10 uur
 

 KLASSIKAAL
 

 IN-COMPANY
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Globale cursusinhoud
• Wat is nieuw en waarom.
• Opstarten en afsluiten Windows 10 en PC.
• Taakbalk, snelkoppelingen, tijd.
• De muisknoppen, slepen, klikken, dubbelklikken.
• Startmenu en bureaublad wijzigen.
• Werken met diverse programma’s.
• Systeeminstellingen, voorkeuren.
• Minimaliseren en maximaliseren.
• Bureaublad en stijl aanpassen.
• Werken met vensters en werkbalk.
• Vormgeving achtergrond en scherm.
• Bestandsbeheer, archiveren, slepen.
• Kopiëren, verplaatsen, aanmaken mappen.
• Hardware, software en apps installeren.
• Verwijderen bestanden, prullenbak, wijzigen.
• Formatteren en diverse mogelijkheden.
• Onedrive.
• Microsoft Account aanmaken en waarom.

Windows 10

Omschrijving
In de cursus worden u de standaardfuncties van 
Windows geleerd, zodat u geheel zelfstandig met 
Windows kunt werken. Na het volgen van de cursus 
Windows heeft u geen problemen meer met het 
beheren en onderhouden van uw computer.

Doel
Zelfstandig en efficiënt leren werken met Windows10.  
Na het volgen van deze Windows 10 cursus hebt u 
geen moeite met de nieuwe ‘live tiles’ en apps en kunt 
u meteen aan de slag.

Doelgroep
De beginnende computergebruiker die volledig thuis 
wilt raken in het besturingssysteem Windows.

Voorkennis
Voor deze Windowscursus hoeft u geen kennis van 
computers te hebben. Bent u een langzame leerling? 
Geen probleem, u kunt bij ons in uw eigen tempo 
werken!

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Internet & E-mail, Word, Excel, Outlook
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands of Engels

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 295,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 14 tot 20 uur 
Studielast: 7 tot 10 uur
 

 KLASSIKAAL 
 

 IN-COMPANY Prijs: € 795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Word Basis

Omschrijving
Microsoft Word is het meest gebruikte tekst-
verwerkingsprogramma van dit moment. In 
het bedrijfsleven is veel vraag naar kennis van 
tekstverwerken. CompuAct Opleidingen verzorgt een 
uitgebreide en praktijkgerichte basiscursus. U heeft 
enige kennis van Windows nodig om de cursus Word 
Basis te volgen. Tijdens de cursus wordt u goed 
begeleid door deskundige docenten. Heeft u specifieke 
vragen? Geen probleem! Gedurende de cursus kunt u 
alle vragen stellen en ook uw bestanden meenemen.

Doel
Leren werken met de veelvoorkomende opties van het 
tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word, zoals 
documenten opmaken, bewerken en afdrukken.

Doelgroep
Een ieder die de basisvaardigheden van Microsoft 
Word wil leren zoals typen, spellingcontrole, knippen, 
plakken, indeling, opmaak, tabs en tabellen.

Voorkennis
Voor deze Word basis cursus dient u enige kennis 
van Windows te hebben. Beheerst u de basiskennis 
van Windows niet helemaal? U kunt bij ons een 
Windowscursus volgen! 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Typen en bewerken van documenten.
• Schermonderdelen, paginaweergave.
• Opslaan en openen documenten in mappen.
• Opmaken, corrigeren, aanpassen bestanden.
• Opmaakfuncties vet, cursief, onderstrepen.
• Bestandsorganisatie, wijzigingen in tekst.
• Zoeken/vervangen, afdrukken, opsommingstekens.
• Inspringen, kop- en voetteksten, alinea.
• Spelling- en grammaticacontrole.
• Paginanummering, marges instellen.
• Ongedaan maken, helpfunctie en assistent.
• Lettertypes, zoeken en vervangen.
• Werken en wisselen tussen meerdere documenten.
• Speciale effecten in de tekst.
• Synoniemen en antoniemen.
• Tabellen invoegen en bewerken.

Vooropleiding: Geen. Evt. Windows
Vervolgopleiding: Word Gevorderd, PowerPoint, Excel
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 12 tot 18 uur 
Studielast: 6 tot 9 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Globale cursusinhoud

• Query opties in het adressenbestand.
• Etiketten en enveloppen.
• Sorteren en selecteren.
• Mailings maken met speciale velden.
• Sjablonen.
• Standaardbrief en adressenbestand maken.
• Standaardinstellingen van Word.
• Overzichtsweergave.
• Bladerobjecten, macro’s en sneltoetsen.
• Index en inhoudsopgave.
• Formulieren maken.
• Automatische opmaak, opmaakprofielen.

Word Gevorderd

Omschrijving
Microsoft Word is het meest gebruikte tekst-
verwerkingsprogramma van dit moment. In het 
bedrijfsleven is veel vraag naar kennis van 
tekstverwerking. CompuAct Opleidingen verzorgt 
een uitgebreide en praktijkgerichte Word gevorderde 
cursus. U heeft goede basiskennis van Word nodig 
om de cursus Word Gevorderd te volgen. Tijdens 
de cursus wordt u goed begeleid door deskundige 
docenten. Heeft u specifieke vragen? Geen probleem! 
Gedurende de cursus kunt u alle vragen stellen en ook 
uw bestanden meenemen.

Doel
Leren werken met de geavanceerdere opties van 
Microsoft Word, zodat u in staat bent een document 
zeer uitgebreid en efficiënt te bewerken.

Doelgroep
Mensen die al ervaring met Microsoft Word hebben, 
maar graag alle ins en outs willen leren.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Word te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Vooropleiding: Word Basis
Vervolgopleiding: Word Mailingen Verzorgen,
 Word Complexe Documenten,
 Word Formulieren en Sjablonen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 14 tot 20 uur 
Studielast: 7 tot 10 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus kunt u een cursus 
Word Mailingen Verzorgen volgen. Tijdens deze cursus 
leert u onder andere hoe u op efficiënte en goede 
manier mailingen kunt verzorgen. U leert omgaan met 
hoofddocumenten, gegevens-bestanden in Word, 
Excel, schakelopties, etc. Natuurlijk kunt u deze cursus 
volgen n  de Office versie die u thuis of het werk heeft.

Doel
Leren werken met de geavanceerdere opties van 
Microsoft Word, zodat u in staat bent een mailing te 
verzorgen. Tevens leert u met Excel een database 
beheren.

Doelgroep
Mensen die al enige ervaring met Word hebben, maar 
graag alle ins en outs willen leren over mailingen.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Word te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Hoofddocument maken.
• Etiketten en enveloppen.
• Sorteren en selecteren.
• Mailings maken met speciale velden.
• Query opties in het adressenbestand.
• Database beheren, bekijken, wijzigen.
• Records filteren en zoeken.
• Veldcodes aanpassen.
• Vraag- en invulvelden gebruiken.

Word Mailingen Verzorgen

Vooropleiding: Word Basis
Vervolgopleiding: Word Complexe Documenten,
 Word Formulieren en Sjablonen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Na het volgen van de Word Basiscursus kunt u de 
tekstverwerkingscursus Word Complexe documenten 
volgen. Tijdens deze cursus leert u onder andere hoe u 
om moet gaan met complexe en grote documenten. U 
leert omgaan met stijlen, nummering, inhoudsopgaven 
en indexen.

Doel
Leren werken met de geavanceerdere opties van 
Microsoft Word, zodat u in staat bent een groot en 
complex document zeer uitgebreid en efficiënt te 
bewerken.

Doelgroep
Mensen die al enige ervaring met Word hebben, 
maar graag alle ins en outs willen leren zoals stijlen, 
nummeringen, inhoudsopgaven en indexen.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Word te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Sjablonen opzetten.
• Automatische opmaak, opmaakprofielen.
• Index en inhoudsopgave.
• Kruisverwijzing, hyperlinks.
• Standaardinstellingen van Word aanpassen.
• Wijzigingen bijhouden en samenwerken.
• Navigatievenster, zoeken, documentstructuur.
• Stijlen gebruiken.
• Overzichtsweergave.
• Illustraties invoegen en bewerken.
• Tekenen, SmartArt, grafieken.

Word Complexe Documenten

Vooropleiding: Word Basis
Vervolgopleiding: Word Mailingen Verzorgen,
 Word Formulieren en Sjablonen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus kunt u een 
tekstverwerkingscursus Formulieren en Sjablonen 
volgen. Tijdens de training leert u sjablonen te maken 
in Word. Deze kunnen bestaan uit opmaakprofielen, 
AutoTeksten, werkbalken, menu’s en eenvoudige 
macro’s. Het ontwerpen en beveiligen van een formulier 
met formuliervelden komt ook aan bod.

Doel
Leren werken met de geavanceerde opties van Microsoft 
Word, zodat u in staat bent om een grote en complexe 
documenten efficiënt te bewerken.

Doelgroep
Deze training is speciaal ontwikkeld voor vergevorderde 
Word-gebruikers die zelfstandig formulieren en 
sjablonen willen ontwikkelen in Word, bijvoorbeeld 
voor het ontwikkelen van huisstijldocumenten.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Word te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Stijlen gebruiken.
• Sjablonen gebruiken, toepassen.
• Sjablonen maken.
• Bouwstenen.
• Secties.
• Velden en bladwijzers.
• Formulieren maken en beveiligen.
• Oude en nieuwe formulieren.
• Met een macro een sjabloon openen.
• Formulieren oproepen via het lint.

Word Formulieren en Sjablonen

Vooropleiding: Word Basis
Vervolgopleiding: Word Mailingen Verzorgen,
 Word Complexe Documenten
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Excel Basis

Omschrijving
Microsoft Office Excel is het rekenprogramma van 
Microsoft. Veel bedrijven gebruiken Excel voor hun 
administratie, hun boekhouding of voorraadbeheer. 
Microsoft Excel is een indrukwekkend programma. 
Voor beginners op het gebied van administratie en 
wiskunde is deze cursus makkelijk te begrijpen.

Doel
Het basisgebruik van Excel aanleren. Door bijvoorbeeld 
op vrij eenvoudige wijze ingewikkelde berekeningen te 
laten uitvoeren.

Doelgroep
Iedereen die de basisvaardigheden van Excel onder de 
knie wil krijgen.

Voorkennis 
Voor deze cursus dient u enige kennis van Windows 
en/of Word te hebben.

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Wat is een spreadsheet en een werkmap.
• Starten en afsluiten Excel, helpfunctie.
• Bladen invoegen/wijzigen, bladnamen wijzigen.
• Gegevens en formules invoeren/wijzigen.
• Uitlijnen van tekst, speciale tekens.
• Selecteren (meerdere) cellen, reeksen invoeren.
• Opmaak en instellingen van tekst/cellen/randen.
• Vulgreep en kopiëren, snelmenu’s.
• Absolute en relatieve verwijzingen.
• Formules en foutcontrole, sorteren gegevens.
• Subtotalen, spelling en koppelen.
• Verbergen, beveiligen en vastzetten cellen.
• Grafieken maken/opmaak/wijzigen.
• Kaart, afdrukinstellingen en opmaak.
• Beveiligen werkmappen en bladen.
• Werkbalk opvragen/aanpassen/maken.

Vooropleiding: Windows, Word Basis
Vervolgopleiding: Word, Access, PowerPoint
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands of Engels

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 14 tot 20 uur 
Studielast: 7 tot 10 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Gevorderd

Omschrijving
Na het volgen van de basis cursus Excel kunt u zich 
verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van het 
rekenprogramma Excel via de cursus Excel Gevorderd. 
U raakt meer thuis in de uitgebreide opties van het zeer 
handige programma Excel.

Doel
De complexere, uitgebreidere opties van Excel onder 
de knie krijgen, zoals het maken van macro’s en 
draaitabellen.

Doelgroep
Mensen die al enige ervaring met Microsoft Excel 
hebben, maar graag alle ins en outs willen leren.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basis onderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Excel te beheersen.

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Logische functies en database.
• Gegevenstabellen met variabelen.
• Scenario’s maken en vergelijken.
• Invoerwaarden zoeken met de oplosser.
• Rekenfuncties gebruiken in een database.
• Records bekijken in het dataformulier, AutoFilters.
• Records selecteren op selectiecriteria.
• Subtotalen berekenen in een gesorteerde database.
• Data samenvatten in een draaitabel.
• Macro’s openen en wijzigen.
• Relatieve verwijzingen maken in een macro.
• Macro’s starten via knoppen of menu’s.
• Menu maken met macro-opdrachten.
• Zelf functies maken (o.a. met tekstwaarden).

Vooropleiding: Excel Basis
Vervolgopleiding: Word, Access, PowerPoint
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands of Engels

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 12 tot 18 uur 
Studielast: 6 tot 9 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Functies en Formules

Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus Excel kunt u zich 
verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van het 
rekenprogramma Excel via de cursus Excel: Functies 
en Formules. U raakt meer thuis in de uitgebreide 
opties van het zeer handige programma Excel.

Doel
Mensen die al thuis zijn in de basismogelijkheden 
van Excel, maar zich graag willen verdiepen in de 
uitgebreidere mogelijkheden.

Doelgroep
Mensen die al enige ervaring met Microsoft Excel 
hebben, maar graag alle ins en outs willen leren van 
Formules en Functies.

Voorkennis 
Voor deze cursus dient u de basis onderdelen zoals 
beschreven in de Basiscursus Excel te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Absolute en relatieve celverwijzingen.
• Opbouw van een functie.
• Functie invoeren.
• Veel gebruikte functies (SOM, GEMIDDELDE,  
 MIN, MAX, INTEGER, AFRONDING, AANTAL).
• Datum, tijd en seriële getallen.
• Rekenen met data.
• Functies VANDAAG, NU en TIJD.
• Jaartallen, dagen, maanden uit een datum halen.
• Netto werkdagen berekenen.
• Opbouw van een functie.
• Werken met tekstfuncties.
• Leeftijd berekenen.
• Verticaal en Horizontaal zoeken.
• Logische functies (EN, OF).
• Informatiefuncties.
• Nesten met logische en informatie functies.

Vooropleiding: Enige ervaring met Excel
Vervolgopleiding: Excel Koppelingen en Macro’s
  Excel Draaitabellen en Grafieken 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 10 tot 14 uur 
Studielast: 4 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Draaitabellen en Grafieken

Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus Excel kunt u zich 
verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van het 
rekenprogramma Excel via de cursus Excel: Draai-
tabellen en Grafieken.

Doel
De complexere, uitgebreidere opties van Filteren, 
Draaitabellen en bijbehorende grafieken onder de  
knie krijgen.

Doelgroep
Financiële medewerkers, administrateurs, data-
analisten, onderzoekers, HR-managers.

Voorkennis 
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Excel te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers. Globale cursusinhoud

• Logische functies en database.
• Gegevenstabellen met variabelen.
• Records bekijken in het dataformulier, AutoFilters.
• Records selecteren op selectiecriteria
• Subtotalen berekenen in een gesorteerde database.
• Sparklines.
• Formules in draaitabellen maken.
• Rekenfuncties gebruiken in een database.
• Data samenvatten in een draaitabel.
• Groeperen, Degroeperen en Subtotaal.
• Duplicaten verwijderen.
• Slicer gebruiken.
• Excel koppelen met andere bronnen.
• Draaitabellen en data.
• Met een macro een draaitabel maken.

Vooropleiding: Ruime ervaring met Excel 
Vervolgopleiding: Excel Koppelingen en Macro’s, 
  Access basis, PowerPoint 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 tot 4 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 3 tot 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 3 tot 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Analyse en Rapportage

Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus Excel kunt u zich 
verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van het 
rekenprogramma Excel met de cursus Excel: Analyse 
en Rapportage. U raakt meer thuis in de uitgebreide 
opties van het zeer handige programma Excel.

Doel
Tijdens deze cursus leert u werken met de analyse- en 
rapportagemogelijkheden van Excel. Denk hierbij aan 
Draaitabellen (PivotTables) of handige Wat-als (Whatif)-
hulpmiddelen als de Oplosser (Solver) en Doelzoeken 
(GoalSeek), waarmee u scenario’s kunt maken en zo 
Excel naar een door u gewenst resultaat toe kunt laten 
rekenen.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor eindgebruikers die 
al ruime ervaring hebben met Excel en met behulp 
van dit programma gegevens willen analyseren en 
rapporteren.

Voorkennis 
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Excel te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Verbinding maken met externe gegevens (tekst,  
 webpagina, Access-database).
• Verbindingen beheren.
• Draaitabellen maken en uiterlijk van aanpassen.
• Gegevens in draaitabel vernieuwen.
• Groeperen, sorteren en filteren in draaitabellen.
• Draaigrafieken.
• Aangepaste weergave.
• De logische functie ALS gebruiken (en ook  
 AANTAL.ALS, SOM.ALS).
• Gegevenstabel maken.
• Scenario’s maken en vergelijken.
• De oplosser.
• Statistische functies.
• Voorspellende functies.
• Nesten van functies.

Vooropleiding: Excel Basis, Excel Draaitabellen & 
  Grafieken 
Vervolgopleiding: Programmeren in Excel met VBA 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 tot 4 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 3 tot 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 3 tot 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Koppelingen en Macro’s

Omschrijving
Na het volgen van de basiscursus Excel kunt u zich 
verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van het 
rekenprogramma Excel via de cursus Excel Koppelingen 
en Macro’s. U raakt meer thuis in de uitgebreide opties 
van het zeer handige programma Excel.

Doel
Mensen die al thuis zijn in de basis mogelijkheden 
van Excel, maar zich graag willen verdiepen in de 
uitgebreidere mogelijkheden.

Doelgroep
Mensen die al enige ervaring met Microsoft Excel 
hebben, maar graag alle ins en outs willen leren van 
koppelingen en macro’s.

Voorkennis 
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Excel te beheersen. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Voorwaardelijke opmaak met formules en cellen.
• Dynamische koppelingen met Word en PowerPoint.
• Gegevens samenvoegen, hyperlinks.
• Samenwerken met Excel, opmerkingen, delen, 
 wijzigingen, hyperlinks.
• Werkmappen, tabs, cellen, gebieden beveiligen.
• Macro opnemen, openen, uitvoeren.
• Macro’s op het lint plaatsen.
• Grafieken (trendlijn, waarde-assen, 
 secundaire assen, sjabloon).

Vooropleiding: Excel Basis, Excel Draaitabellen &  
  Grafieken 
Vervolgopleiding: Programmeren in Excel met VBA
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 6 tot 9 uur 
Studielast: 3 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel Power BI

Omschrijving
Hoe ga je als organisatie om met Business intelligence (BI) 
in deze tijd vol nieuwe technologische ontwikkelingen? 

Business intelligence is een steeds waardevollere tool om 
de besluitvorming naar een hoger plan te tillen. Jammer 
genoeg haalt Business Intelligence nog weinig voordeel uit 
de snelheid waarmee data tegenwoordig beschikbaar komt.

Met de komst van PowerBI speelt Microsoft volledig in op 
de behoefte data zo snel mogelijk in te zetten als bruikbare 
informatie voor uw organisatie. Microsoft Power BI is een 
zeer krachtige tool voor data discovery en Self Service BI. 
Op eenvoudige wijze kunnen indrukwekkende analyses 
en dashboards worden gecreëerd.

Daarnaast wordt Power BI maandelijks door Microsoft 
geüpdatet met diverse nieuwe mogelijkheden, zoals 
nieuwe visualisaties en gebruik maken nieuwe bronnen. 
Het delen van deze dashboards met uw collega’s is 
erg eenvoudig, helemaal wanneer u gebruik maakt van 
Office365 online.

Met de cursus Excel Power BI leert u hoe u uit bestaande 
gegevens visuele overzichten kunt maken door gebruik 
te maken van de Business Intelligence tools in Excel en 
meerdere ondersteunende tools. Maak data inzichtelijk 
met behulp van Power BI.

Doel
De complexere, uitgebreidere opties van filteren, draaitabellen 
en bijbehorende grafieken onder de knie krijgen.

Doelgroep
Iedereen die uitgebreide analyses willen maken van 
data die binnen de organisatie beschikbaar is.

Voorkennis
Voor deze cursus heeft u uitstekende kennis nodig van Excel.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• The Power BI family.
• Data in Power Pivot importer.
• Introductie naar Measures.
• CALCULATE().
• ALL().
• FILTER().
• IF(), SWITCH(), BLANK() SUMX() en andere functies.
• Multiple data tabellen.
• Power BI Desktop data bron.
• Power BI Desktop data opzetten.
• Visualisaties en rapporten maken.

Vooropleiding: Excel Gevorderd 
Vervolgopleiding: Geen 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC
  

 KLASSIKAAL Prijs: € 645,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
De Power BI Desktop cursus is een praktijkgerichte 
cursus die bestaat uit 2 dagen. Tijdens deze twee 
dagen leert u om gemakkelijk vanuit een of meerdere 
verschillende databronnen analyses en rapportages 
te maken. Er wordt intensief gewerkt met de Power 
Query en PowerPivot functies om data te verzamelen, 
overzichtelijk maken, analyseren en verbeteren met 
behulp van standaardtools en geavanceerde functies 
die aanwezig zijn in Power BI Desktop. Aan de hand 
van een te ontwerpen BI-model kunnen analyses en 
rapportages gemaakt worden.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Excel Power BI Desktop

Vooropleiding: Excel Gevorderd 
Vervolgopleiding: Geen 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC
  

 KLASSIKAAL Prijs: € 645,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 2 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 2 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel VBA

Omschrijving
Tijdens deze driedaagse training leert u programmeren 
in Excel met behulp van VBA. U raakt vertrouwt met de 
concepten van het aansturen van Excel middels 
procedures en functies. De verschillende objecten 
binnen Excel komen allemaal aan bod, evenals de 
diverse properties en methods van tabellen, ranges, 
assen, graphs, charts, windows, menu’s en buttons. 
Ook technieken als een kolom met data toevoegen, 
berekende kolommen toevoegen, rijen uit een database 
kopiëren, charts maken uit een database en het 
gebruik van aangepaste command buttons en menu’s 
krijgen ruimschoots aandacht tijdens de training. Een 
volledige cursus en, een uitstekende keuze om uzelf 
verder te verdiepen in VBA!

Doel
Tijdens deze klassikale training gaat u zich onder 
begeleiding van zeer ervaren docent in op alle aspecten 
van VBA. De trainer wisselt de theorie af met demo’s 
en oefeningen die aansluiten op de praktijksituatie. 
Er is veel tijd gereserveerd om te oefenen en er is 
voldoende afwisseling van theorie en praktijk. 

Doelgroep
Mensen die willen leren werken met VBA om Microsoft 
Excel te kunnen automatiseren

Voorkennis
Het is noodzakelijk dat u enigzins bekend bent met 
Visual Basic for Applications. Daarnaast is ervaring 
met andere programmeertalen handig, maar niet 
noodzakelijk

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Functies.
• Het objectmodel.
• Application.
• Werkmappen benaderen.
• Werkbladen benaderen.
• Cellen benaderen en bewerken.
• Eigenschappen uitlezen.
• Eigenschappen instellen.
• Formules opbouwen in een cel via VBA.
• Gebeurtenissen.
• Activate/deactivate.
• Reageren op wijzigingen.
• Opdrachtgebeurtenissen.

Vooropleiding: Visual Basic for Applications
Vervolgopleiding: Maatwerk VBA (Toegespitst op de  

  specifieke wens van de klant. Neem   

  hiervoor contact op met het hoofdkantoor)

Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1050,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: 3 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 895,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: 3 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Excel voor Financials 

Omschrijving
Een tweedaagse cursus voor financiële professionals 
waarin u alles leert over het verzamelen van 
gegevens, het verwerken van gegevens tot informatie, 
het rapporteren van informatie, het vanuit Excel 
raadplegen van databases met financiële informatie en 
het verder perfectioneren van Excel-modellen middels 
besturingselementen en macro’s.

Doel
Leren werken met de geavanceerdere (financiële) 
opties van het spreadsheetprogramma Excel, zodat u 
in staat bent gegevens te analyseren en automatiseren.

Doelgroep
Deze training is uitermate geschikt voor financieel en 
administratief medewerkers, managers en leiding-
gevenden. U heeft in uw dagelijkse praktijk veel met 
Excel te maken en u wilt kennismaken met de vele 
mogelijkheden van Excel.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u de basisonderdelen zoals 
beschreven in de basiscursus Excel te beheersen.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Geavanceerd filteren en sorteren.
• Subtotalen in lijsten.
• Wizard tekst naar kolommen.
• Dubbelen gegevens verwijderen.
• Draaitabellen en -grafieken.
• Een lijst analyseren met functies 
 (rente, afschrijving, etc.).
• Voorwaardelijke opmaakopties.
• Geavanceerde grafiekopties.
• Beveiligen en samenwerken in Excel.
• Gegevensvalidatie.
• ‘Wat-Als-Analyses’ (doelzoeker, oplosser, etc.).
• Macro’s voor het maken van draaitabellen.
• Financiële functies.

Vooropleiding: Excel basis 
Vervolgopleiding: Excel met VBA
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC 

 KLASSIKAAL Prijs: € 645,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 2 dagen

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
De Office 365-training voor eindgebruikers is een goede 
basiscursus om medewerkers kennis te laten maken met  
het programma en de mogelijkheden die het biedt.

Doel
Na deze training zijn cursisten in staat om efficiënt 
gebruik te maken van Office 365 en kennen zij de 
voordelen van SharePoint.

Doelgroep
De cursus Office 365 voor Eindgebruikers is ingericht 
op de gebruikers van het Office 365 pakket die de 
meeste mogelijkheden willen leren kennen en optimaal 
gebruik van willen maken van Office 365.

• U wilt overal en altijd bij uw data en aan het werk  
 kunnen.
• U wilt Office 365 leren gebruiken om deze   
 mobiliteit te realiseren.
• U heeft gewerkt met een oudere of eerdere versie  
 van Microsoft Office en wilt op een praktijkgerichte  
 manier kennismaken met Office 365.

Globale cursusinhoud
• Wat is de Cloud?
• Inloggen en uitloggen.
• Navigeren in SharePoint.
• Werken met lijsten en bibliotheken.
• Tekstverwerken, Webapp Word.
• Spreadsheets, Webapp Excel.
• Presenteren, Webapp PowerPoint.
• Communiceren via Lync.
• Verzamelen, Webapp One Note.
• Outlook, e-mail en Agenda.
• Outlook koppelen aan een mobiel apparaat.
• Website maken.
• Documenten delen op een teamsite.
• Audio en video in- of uitschakelen.
• Externe communicatie in- of uitschakelen.
• OneDrive.

Office 365 voor Eindgebruikers

Vooropleiding: Enige kennis van van Windows  
  en Office
Vervolgopleiding: Werkplekondersteuning 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC 

 KLASSIKAAL Prijs: € 425,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Een migratie naar de nieuwe versie van Microsoft 
Office 365 vergt een extra inspanning van uw 
organisatie en uw medewerkers. Met de migratie 
bent u op zoek naar  meer efficiency en productiviteit.  
Met een goede instructie en kennisoverdracht 
kunt u uw medewerkers voorbereiden en komt 
de continuïteit op de werkplek niet in het geding. 
CompuAct Opleidingen ontzorgt uw migratie 
traject en heeft al jaren ervaring.

Office 365 
Microsoft Office 365 is de jongste telg uit de Office-
familie. Met Office 365 heeft u vrijwel overal toegang tot 
uw e-mail, documenten, contactpersonen en agenda’s. 
Voor veel bedrijven is het noodzakelijk om steeds meer 
mobiel te werken, en gebruikers de beschikking over 
alle data blijven houden. Microsoft maakt dit mogelijk 
door Office 365 vanuit ‘the cloud’ te laten draaien. Dit 
is een online omgeving op een Microsoftserver, waar u 
vanuit elke locatie al uw vertrouwde programma’s kunt 
gebruiken zoals uw e-mail (Outlook), Lync Online en 
Office-programma’s als Word en Excel. 

SharePoint
Om de samenwerking met collega’s, klanten, 
toeleveranciers en partners te faciliteren gebruiken 
steeds meer organisaties SharePoint. SharePoint is 
met haar uitgebreide mogelijkheden voor document 
management, toegangsbeheer en workflow 
implementatie inmiddels het meest gangbare en snelst 
groeiende platform. Meer en meer organisaties kiezen 
of hebben al gekozen voor SharePoint in combinatie 
met Office 365 als platform voor kennisdeling en 
samenwerking. CompuAct Opleidingen verzorgt alle 
dienstverlening die gepaard gaat met het introduceren 
van Office 365 en/of SharePoint binnen uw organisatie: 
advies, licentieverkoop, configuratie, training en 
maatwerk toepassingen.

Werkwijze
CompuAct Opleidingen verzorgt alle dienstverlening 
die gepaard gaat met de training van SharePoint binnen 
uw organisatie: Inventarisatie, planning, sjablonen, 
cursus lokalen, configuratie, training en maatwerk 
toepassingen.

Migratie naar nieuwe Office 365 omgeving

Planning van de cursus
Wij verzorgen de complete migratie training voor u met 
een kennisscan, planning, uitnodigingen, uitvoering 
en evaluatie. Via onze online planningstool kunnen 
cursisten zich inschrijven en houdt u een vinger aan 
de pols: 

• Inventariseer de kennisbehoefte en wensen van  
 uw personeel
• Plan cursussen op diverse data en locaties
• Nodig medewerkers uit om te kiezen voor een  
 voor hen geschikte datum
• Evalueer cursussen, docenten, locaties, cursisten
• Diverse gebruikersrollen, ieder met zijn eigen  
 rechten en beperkingen

Sjablonen migreren in huisstijl
Dagelijks worden documenten, correspondentie 
gemaakt met behulp van Microsoft Office. Vreemd 
genoeg worden vanuit één bedrijf verschillende 
versies van bijvoorbeeld brieven, formulieren en 
faxen verstuurd. Door te werken met Office huisstijl/
sjablonen zorgt u ervoor dat alle documenten identiek 
zijn, ongeacht door wie het document is gemaakt. 
Werkt u met sjablonen uit de oude versie of wilt u 
weten wat de mogelijkheden zijn? Wij kunnen voor uw 
organisatie een huisstijl ontwikkelen / vernieuwen en 
deze integreren in Office 365. 

Mobiel cursuslokaal
Geen computers maar wel een vergaderruimte? Geen 
probleem; wij richten desgewenst een cursuslokaal bij 
u in met laptops, beamer, server, etc. Het cursuslokaal 
behoeft een snelle internet verbinding. 

Cursusmateriaal
Na de training gaan cursisten enthousiast aan de slag 
met de nieuwe Office versie. Handig als ze dan over 
materiaal beschikken waar ze snel antwoorden vinden 
op hun vragen. CompuAct Opleidingen kan de training 
ondersteunen met de volgende materialen (maatwerk):

• Quick Reference Cards
• Migratie reader
• Handboek Office 365 
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Gezien de dynamische aard van Office 365 en 
SharePoint wordt het materiaal geschreven naar de 
situatie in uw organisatie. Na een eerste inventarisatie 
kunnen wij middels een offerte aangeven wat de 
verwachte kosten hiervoor zijn. 

Maatwerk
Zowel de training voor uw eindgebruikers als 
beheerders betreffen maatwerk. De behandelde 
onderwerpen moeten aansluiten bij het gebruik van 
Office 365 en SharePoint in uw organisatie. Van te 
voren inventariseren wij hoe de betreffende software 
wordt ingezet en is ingericht. 

Training eindgebruikers Office 365
Een kritische succesfactor van het implementeren van 
een nieuwe  Office 365 omgeving is training. Op een 
leerzame en leuke manier leren werken met Office 365, 
dat doet u door een training te volgen bij CompuAct 
Opleidingen. Dat kan bij u op locatie. CompuAct 
Opleidingen biedt deze cursus in diverse vormen aan 
(het betreft hier altijd maatwerk)

• In-Company op maat bij u op locatie
• Korte presentaties bij u op locatie
• Werkplekondersteuning bij u op locatie

Training functioneel beheerder SharePoint 
Uiteraard worden ook de Office applicatiebeheerders 
/ helpdesk medewerkers van uw organisatie niet 
vergeten: met een uitgebreid trainingsprogramma 
worden zij opgeleid om de SharePoint implementatie 
tot een succes te brengen en de vragen van de 
medewerkers goed te kunnen beantwoorden. 
CompuAct Opleidingen biedt deze cursus in twee 
vormen aan:

• In-Company op maat bij u op locatie
• Werkplekondersteuning bij u op locatie

Migratie naar nieuwe Office 365 omgeving

Vooropleiding: Enige kennis van van Windows  
  en Office
Vervolgopleiding: Werkplekondersteuning 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
De SharePoint training voor beheerders is een 
intensieve 2-daagse training die zich richt op de 
SharePoint beheerder die (dagelijks) met SharePoint 
werkt of gaat werken. Tijdens deze training komen alle 
onderdelen aan bod die u nodig heeft voor het beheren 
van SharePoint & Office 365.

Doel
Na deze training bent u in staat om uw site(s) goed in 
te richten, aan te passen en uw kennis over te dragen 
richting de eindgebruiker. 

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 
onderhouden van de SharePoint omgeving.

Training functioneel beheerder SharePoint

Globale cursusinhoud
• Office 365 Gebruikers.
• Nieuwe gebruikers toevoegen.
• Licenties toewijzen aan gebruikers.
• Nieuwe gebruikersgroepen maken.
• Bestaande gebruikersgroepen aanpassen Licenties.
• Toewijzen van een licentiebeheerder.
• Begeleiding bij de aanschaf van licenties.
• Exchange (Outlook).
• Configuratie.
• Externe contactpersonen toevoegen.
• Aanmaken distributiegroepen.
• Aanmaken email aliassen.
• Inschakelen email archieven (back-up mailbox).
• Lync Online instellingen.
• Bestandsoverdracht in- of uitschakelen.
• Audio en video in- of uitschakelen.
• Beheren van SharePoint siteverzamelingen.

• Externe communicatie in- of uitschakelen 
 SharePoint online.
• Nieuwe siteverzameling maken.
• Bestaande siteverzamelingen verwijderen.
• Opslagquotum aanpassen.
• Quotum voor bronnengebruik aanpassen.
• Externe contacten toelaten.
• Domeinnaam toevoegen.
• Toestaan dat gebruikers formuliersjablonen   
 inschakelen voor browsers.
• Beheerders toekennen aan het termenarchief.
• Beheren van SharePoint sites.
• Aanmaken standaard sites.
• Aanpassen titel, beschrijving en logo van sites.
• Toevoegen van gebruikers en groepen aan sites.
• Toewijzen van permissies voor gebruikers 
 en groepen aan sites.

Vooropleiding: Windows 10, Word basis, 
  Excel basis, Outlook uitgebreid
Vervolgopleiding: Werkplekondersteuning 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1395,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 1 dag

 IN-COMPANY Prijs: € 1795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
In deze cursus leert u uw eigen persoonlijke adresboek 
opbouwen van gebruikers die u regelmatig berichten 
verstuurt. Een bepaalde groep een mailing versturen? 
Na deze cursus is dat geen probleem meer. Tevens 
leert u uw agenda, Postvak IN etc. te delen met andere 
gebruikers. Door Microsoft Outlook slim in te zetten, 
krijgt u uw e-mail, agenda, projecten en taken beter 
onder controle. Zo wint u tijd en ervaart u meer controle 
en rust in uw werk.

Doel
De geavanceerde mogelijkheden van Outlook onder de 
knie krijgen.

Doelgroep
Computergebruikers met enige outlook-ervaring die 
alles uit het programma Outlook willen halen.

Voorkennis
Voor deze cursus dient u enig kennis van Word en 
Windows te hebben. 

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Outlook Alles-In-Eén

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Globale cursusinhoud
• Voorkeuren instellen.
• Gebruik van categorieën.
• Machtigingen verlenen.
• Werken in mappen van andere gebruikers.
• Postbus en agenda van anderen openen.
• Contactpersonen en taken van een ander.
• Vergaderingen accepteren namens een collega.
• Taken toewijzen aan een collega.
• Meer contactpersonenmappen.
• Importeren en exporteren.
• vCards gebruiken
• Postvak IN organiseren, ongewenste e-mail voorkomen.
• Berichtmarkeringen en opties.
• Regels en waarschuwingen.
• Kleurgebruik voor afspraken en Groepsplanning gebruiken.
• Notities maken, verwijderen en meesturen.
• Kleuren, weergaven en categorieën.
• Eenvoudig zoeken, Sorteren en filteren.

Vooropleiding: Windows, Word
Vervolgopleiding: Word Gevorderd, Excel Basis
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 12 tot 18 uur 
Studielast: 6 tot 9 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Globale cursusinhoud
• Cursusinhoud.
• 4 x per dag e-mail lezen.
• Lezen en: 
  Weggooien / archiveren 
  Doen  
  Uitstellen door middel van taken
• Archiveren: 
  afdeling mappenstructuur, max 10 stuks  
  Postvak IN - mappen 
  De harddisk met documenten 
  De hardcopy’s - ordners, etc 
  Taken - mappen
• Categorieën gebruiken met de afdeling max 10 stuks.
• Regels maken die ongeveer 50% opruimen max 10 stuks.
• Zoekmappen maken max 10 stuks.
• E-mail schrijven op de juiste manier -Taken uitdelen  
 ipv mail - actie-mening-ter info.
• Delen van agenda, postvak, taken, etc.
• Snel stappen maken voor 50% van je handelingen  
 max 10 stuks.
• Sjablonen maken voor terugbelverzoek, etc.

Outlook en Time Management

Time Management & Outlook in 10 stappen
De cursus Time management en Outlook geeft 
een afdeling en de manager van deze afdeling de 
mogelijkheid om Outlook ten volle te benutten. De 
principes van Time Management worden direct 
toegepast in Outlook. Een praktische doe-cursus voor 
de gehele afdeling van een bedrijf inclusief de manager 
die veel tijdsbesparing oplevert. 

Voor deze cursus is het van belang dat er een 
voorgesprek is met de manager van de afdeling van 
ongeveer 1,5 uur. De docent schrijft een op maat 
gemaakte “hand-out” voor het bedrijf/afdeling. Tevens 
volgt er na de cursus een halve dag van implementatie 
op de afdeling zodat alle Outlook gebruikers kunnen 
beschikken over de sjablonen, quick stets, et cetera. 
Standaard wordt er nog een extra dag gerekend voor 
deze werkzaamheden.

Doelgroep
Afdelingen en managers van deze afdelingen die te 
maken hebben met:
• een overvolle e-mail inbox en een drukke agenda
• veel interrupties en overleg over lopende zaken
• tijdgebrek en een onrustig gevoel over zaken
• het uitstellen van belangrijke complexe klussen
• moeite met prioriteiten stellen, plannen en   
 overzicht houden

In-Company?
CompuAct Opleidingen verzorgt de cursus bij u op 
locatie. Desgewenst nemen wij laptops, beamer en 
scherm mee.

Technische aanpassingen
Afhankelijk van de beperkingen van Outlook en de 
Exchange server van u, de opdrachtgever, is het 
verstandig om deze cursus aan te bieden in overleg 
met de afdeling ICT van uw bedrijf. Wij adviseren de 
afdeling ICT graag over de diverse opties!

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Vooropleiding: Windows, Word
Vervolgopleiding: Word Gevorderd, Excel Basis
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Met behulp van het databaseprogramma Access 
kunt u grote gegevensbestanden op een snelle 
manier bijhouden. Door het goed kunnen bijhouden 
van bijvoorbeeld uw adresgegevens kunt u snel een 
gerichte mailing sturen naar uw klanten. Voor beginners 
op het gebied van databases is deze opleiding 
makkelijk te begrijpen. Tijdens deze Access opleiding 
worden ook onderwerpen als uitgebreide queries en 
relaties behandeld. U ontvangt een cursusboek met 
lesbestanden en opgaven. De cursus wordt afgerond 
met een examen.

Doel
Leren om in Access een gegevensbestand op te zetten 
en regels hierop toe te passen.

Doelgroep
Personen met enige kennis van Windows en Excel die 
thuis willen raken in het database programma Access.

Voorkennis
U dient ruime ervaring te hebben op het gebied van 
Excel en kennis te hebben van Windows om deze 
cursus te volgen.

Globale cursusinhoud
• Access opstarten en afsluiten.
• Tabellen bekijken, wijzigen en afdrukken.
• Gegevens selecteren en sorteren via een query.
• Zoeken gegevens, filteren en query’s maken.
• Dynasets en queryberekeningen maken.
• Groepstotalen en gemiddelden berekenen.
• Databases aanmaken en sleutels definiëren.
• Formulieren gebruiken, sorteren.
• Veldnotatie, eigenschappen en invoermaskers.
• Standaardwaarden instellen en controleren.
• Validatieregels en tabelstructuren.
• Snelrapporten, Wizardrapport.
• Etiketten maken en automatische opmaak.
• Formulieren, Wizardformulier, velden en labels.
• Invoervakken met keuzelijsten.
• Relaties tussen tabellen en query’s leggen.

Access Basis

Vooropleiding: Windows, Excel Basis
Vervolgopleiding: Excel Gevorderd, Word Gevorderd 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 14 tot 20 uur 
Studielast:  7 tot 10 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen
Studielast: 2 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen
Studielast: 1 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Deze cursus wordt op maat gemaakt met als 
uitgangspunt de inzet van Access in uw bedrijf.
Met behulp van het databaseprogramma Access kunt 
u grote gegevensbestanden op een snelle manier 
bijhouden. Door het goed kunnen bijhouden van 
(bijvoorbeeld) uw adresgegevens kunt u snel een
gerichte mailing sturen naar uw klanten. 
In deze Access-cursus voor gevorderden wordt 
dieper ingegaan op gevorderde onderwerpen zoals 
geavanceerde query’s, formulierfunctionaliteit 
en  techniek, rapportage, XML import en export, 
beveiliging, schakelborden en macro’s.

Doel
In deze cursus leert de cursist hoe hij of zij een 
database kan ontwerpen. Na een opfrissing van de 
basistechnieken wordt uitgebreid ingegaan op de 
verschillende onderdelen. Aan het einde van deze 
cursus is de cursist in staat om een krachtige en 
relationele database te maken waarvan hij lang plezier 
zal hebben.

Doelgroep
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor hen die bekend
zijn met de basistechnieken van Access en een eigen 
database willen maken.

Voorkennis
Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij al enige 
ervaring heeft in het werken met Access.

Mogelijke cursusinhoud (bijvoorbeeld))
• Herhaling van basiskennis over tabellen en velden.
• Geavanceerde query’s met criteria.
• Parameter query’s.
• Kruistabel en samenvoeg query’s.
• Eigenschappen van besturingselementen.
• Foutcontrole in formulieren.
• Toevoeg- bijwerk- verwijderquery’s.
• Hoofd en subformulieren.
• Knoppen en formulieren Rapportage, 
 kop- en voetteksten.
• Subrapporten, Speciale velden.
• XML-documenten exporteren.
• Data Access pagina’s maken.
• Inleiding en opmaak van een Schakelbord.
• Opstartformulier instellen.
• Beveiliging, Macro’s en beveiliging,  
 Introductie VBA.
• Labels.
• Invoervakken met keuzelijsten.
• Relaties tussen tabellen en query’s leggen.

Access Gevorderd (Maatwerk)

Vooropleiding: Access Basis
Vervolgopleiding: Programmeren in Access met  
  VBA, Access Gevorderd 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 695,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: In overleg
 

 IN-COMPANY Prijs: € 895,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: In overleg
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Tijdens deze driedaagse cursus leert u programmeren 
in Access met behulp van VBA. U raakt vertrouwt met 
de concepten van het aansturen van Access middels 
procedures en functies. De verschillende objecten 
binnen Access komen allemaal aan bod. 

Doel
Leren om te programmeren in Access met behulp van 
VBA.

Doelgroep
Deze training richt zich op gevorderde gebruikers die 
met Access geavanceerde applicaties willen bouwen. 
De nadruk ligt daarbij op praktijkgericht werken met 
Visual Basic in Access.

Voorkennis
Het is noodzakelijk dat u bekend bent met Visual Basic 
for applications. Daarnaast is ervaring met andere 
programmeertalen handig, maar niet noodzakelijk.

Globale cursusinhoud
• Werk automatiseren middels macro’s.
• Gegevens macro’s gebruiken.
• Database objecten aansturen met CoCmv.
• Objecten openen en sluiten.
• Waarschuwingen weergeven.
• Tabellen manipuleren.
• Records tonen, wissen, zoeken en toevoegen.
• Database manipuleren met het Application object.
• Waardes in een veld optellen.
• Waardes opzoeken.
• Formulieren en Rapporten manipuleren met 
 object Me.
• Reageren op gegevensinvoer.
• Eigen functies schrijven.
• Controle en Foutopsporing.
• Reageren op fouten en onverwachte  
 omstandigheden.
• Beveiliging, Macro’s en beveiliging,  
 Introductie VBA.
• labels.
• Invoervakken met keuzelijsten.
• Relaties tussen tabellen en query’s leggen.

Access VBA

Vooropleiding: Introductie VBA
Vervolgopleiding: Geen 
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands 

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1050,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen
Studielast: 3 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 895,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 3 dagen
Studielast: 3 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Het programma Microsoft PowerPoint geeft u 
alle middelen om binnen enkele ogenblikken een 
professionele presentatie te maken. Tijdens deze 
cursus PowerPoint leert u teksten en afbeeldingen 
overzichtelijk weer te geven. Grafieken, animaties, 
illustraties etc. leert u functioneel te gebruiken binnen 
uw presentaties, afgewisseld door diverse presentatie-
effecten en multimedia-aspecten van PowerPoint.

De uiteindelijke presentatie kunt u afdrukken op papier 
of eventueel direct vanaf uw computer presenteren met 
een beamer. Tijdens de cursus leert u de uitgebreide 
mogelijkheden van PowerPoint doorgronden. Een 
cursus voor een creatief persoon met enige kennis van 
Windows en/of Word. U ontvangt een cursusboek met 
lesbestanden en opgaven. De cursus wordt afgerond 
met een examen.

Doel
Een uitgebreide presentatie leren samenstellen door 
handig gebruik van het programma PowerPoint.

Doelgroep
Een ieder die op creatieve wijze een indruk-wekkende 
presentatie in elkaar wil leren zetten.

Voorkennis
Enige ervaring met Microsoft Word en Windows is 
gewenst. PowerPoint biedt veel mogelijkheden maar 
is makkelijk te leren!

Certificaat
Rond u uw cursus af in het open leercentrum, dan 
kunt u examen afleggen. Na succesvol afronden van 
dit examen ontvangt u een certificaat van CompuAct 
Opleidingen Nederland B.V. met daarop het door u 
behaalde cijfer.
 
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• PowerPoint opstarten en afsluiten.
• Weergaven.
• Werkbalken, verplaatsen en verwijderen gegevens.
• Presentatie opslaan, nieuwe dia beginnen.
• Tekst invoegen en opmaken.
• Wizard gebruiken en verschillende dia’s maken.
• Sjablonen, organogram en grafieken.
• Tekstkolommen en tabellen maken.
• Illustraties en afbeeldingen invoegen.
• Tekenen en objecten gebruiken.
• Effecten en animaties diavoorstelling.
• Standaardinstellingen aanpassen.
• Dia’s exporteren naar Word.
• Sneltoetsen en importeren vanuit Excel.
• Autocorrectie en spelling.
• Inpakken en wegwezen.

PowerPoint Alles-In-Eén

Vooropleiding: Windows, Word Basis
Vervolgopleiding: Photoshop
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Den Bosch, Haarlem, Nijmegen,  
  Zaandam 
Cursusduur: 12 tot 18 uur 
Studielast: 6 tot 9 uur
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 325,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 tot 6 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 6 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
U wilt uw projecten kunnen beheren en de voortgang 
nauwlettend bijhouden? In de cursus Microsoft Project 
leert u het beste uit dit programma en uw eigen werk als 
projectmanager te halen! Microsoft Project geeft met 
de heldere grafische weergave een duidelijk overzicht 
en is een goede basis voor uw rapportages. 

U leert in deze cursus om met Project de taken van 
uw projecten overzichtelijk weer te geven, wijzigingen 
en voltooiing bij te houden en projectgegevens te 
gebruiken in de andere Officepakketten. Met de 
cursus Microsoft Project leert u de fijne kneepjes van 
projectmanagement. Mensen, middelen, budgetten, 
deadlines: als projectmanager houdt u overal 
rekening mee. Maar het belangrijkste is het houden 
van overzicht. 

Doel
Het leren opzetten van een projectplanning, inzetten 
van middelen, analyseren van de planning, rapporteren 
over het project en de voortgangs-bewaking.

Doelgroep
Deze cursus Microsoft Project is geschikt voor 
iedereen die direct of indirect bij project-management 
en projecten op de werkvloer betrokken is.

Project Basis

Globale cursusinhoud
• Wat zijn spreadsheets en werkmappen?
• Voorkeursinstellingen.
• Kalenders.
• Work Breakdown Structure.
• Afhankelijkheden.
• Beperkingen (constraints/lags).
• Resources (werk, materiaal, kosten, budgetten).
• Resourcetoewijzingen.
• Overbelastingen opsporen en oplossen.
• Teamplanner.
• Rapporteren (standaard Project).
• Visual Reports.
• Baselines.
• Voortgang (Globaal en Gedetailleerd).
• Taken (de-)activeren.
• Organizer.

Vooropleiding: Windows, Excel Basis,   
  Projectmanagement
Vervolgopleiding: Microsoft Project Gevorderd
  (In-Company)
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC 
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 525,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Project is als projectplanningspakket zeer flexibel en kan 
voor diverse soorten projecten worden ingezet.  U kunt 
de Project werkomgeving naar eigen inzicht aanpassen. 
In deze training gaan we dieper in op het analyseren 
van projectgegevens, zodat u sneller inzicht krijgt in de 
planning en de uitvoering en zo gerichter conclusies kunt 
trekken. 

U kunt na de cursus het werken met projectbestanden 
versnellen en verbeteren met behulp van projectsjablonen. 
Tijdens de Cursus Project Gevorderd maken we gebruik 
van een groot aantal projectvoorbeelden. Zo hebt u de 
gelegenheid om de verworven kennis praktisch toe 
te passen aan de hand van concrete projectcases en 
specifieke oefeningen.

Doel
Het leren aanpassen van de structuur, weergave en 
rapportage van een projectplanning.

Doelgroep
De cursus Project Gevorderd is bedoeld voor iedereen 
die met Project de structuur, weergave en rapportage van 
zijn projecten wil wijzigen. Belangrijk is dat men al ervaring 
heeft met Project.

Project Gevorderd (Maatwerk)

Globale cursusinhoud
• Filters en groepen 
  Eigen filters en groepen creëren 
  Filters aanpassen 
  Filteren met behulp van berekeningen
• Aanpassen/berekenen van velden 
  Het creëren van aangepaste velden 
  Berekenen met aangepaste velden 
  Met behulp van aangepaste indicatoren
• Aanpassen tabellen en weergaven 
  Het creëren van een tabel  
  Het creëren van een weergave
• Budgettering  
  Maken en bijhouden van budgetten
• PERT Analyse  
  Het gebruik van PERT te schatten taak duur
• Sjablonen  
  Creëren van een sjabloon  
  Bewerken van een sjabloon  
  Gebruiken van sjablonen  
  Hoe gebruik je de optie beheer

Vooropleiding: Project Basis
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 395,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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inhoud

Omschrijving
Microsoft Office Visio maakt het eenvoudig voor IT-
professionals en zakelijke gebruikers om complexe 
informatie te visualiseren, verkennen en communiceren. 
U kunt ingewikkelde tekst en tabellen die moeilijk te 
begrijpen zijn, omzetten in Visio-diagrammen die de 
informatie in één oogopslag weergeven. Maak in plaats 
van statische afbeeldingen gegevensverbanden Visio-
diagrammen die de gegevens duidelijker weergeven, 
eenvoudig te vernieuwen zijn en uw productiviteit 
aanzienlijk kunnen verhogen.

Doel
Het doel van deze cursus is de cursist de 
basisvaardigheden te leren om met dit diagrammen 
(tekeningen) programma te kunnen werken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor computergebruikers die 
de basismogelijkheden willen leren hoe met Visio 
tekeningen te maken.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Certificaat
Na het afronden van de cursus ontvangt u het bewijs 
van deelname “Visio Basis” van CompuAct Opleidingen 
- een waardevol certificaat voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Starten en afsluiten van Visio.
• Structuur van Visio en basishandelingen.
• Werken met vensters.
• Werkbalken gebruiken.
• Opslaan, openen en sluiten van Visio-bestanden.
• Afdrukken van Visio-tekeningen.
• Stencils, tekeningen en werkruimtes openen en sluiten.
• De pagina-indeling van de tekening veranderen.
• Gebruik van tekeningen.
• Vormen van de Stencils naar de tekeningen slepen.
• Aangepaste Stencils maken.
• Werken met vormen en verbindingslijnen.
• Vormen groeperen, van volgorde veranderen en uitlijnen.
• Afbeeldingen invoegen (o.a. van internet).
• Sjablonen maken.
• Werken met hyperlinks.

Cursus Visio Basis

Vooropleiding: Project Basis
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 525,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Met de cursus Adobe Photoshop Elements Basis 
raakt u in acht lessen van elk twee uur wegwijs in dit 
creatieve fotobewerkingsprogramma. De Photoshop 
Elements- cursus is bedoeld voor mensen die op 
een gemakkelijke manier hun gemaakte foto’s willen 
bewerken en organiseren.

Doel
Tijdens deze cursus leren wij u niet alleen uw foto’s 
digitaal te verbeteren, zoals flitserlicht in een gezicht 
weghalen, kleurcorrecties maken of tanden witter 
maken maar ook de leuke en creatieve mogelijkheden 
binnen Photoshop Elements komen aan bod. 
Bijvoorbeeld het uitknippen van personen of objecten 
en die samenvoegen met een andere foto.

Doelgroep
De cursus Adobe Photoshop Elements Basis 
is uitermate geschikt voor (hobby)fotografen, 
creatievelingen en voor lichtzakelijk gebruik. 

Voorkennis
Ruime ervaring met het werken met de computer is 
een must.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Verkennen van de werkomgeving.
• Behandeling van de belangrijkste gereedschappen 
 en menu’s.
• Sneltoetsen voor gereedschappen.
• Foto’s organiseren en taggen.
• Werken in lagen en transparante lagen.
• Werken met filters.
• Fotomanipulatie.
• Selecties uitknippen en in lagen plakken.
• Kleurcorrecties.
• Fotocollage maken.
• Slagschaduw toevoegen aan objecten.
• Gezichtsverbetering: Tanden witter maken, rode  
 ogen, flitserlicht weghalen.
• Foto retoucheren.

Photoshop Elements Basis

Vooropleiding: Windows, Word Basis
Vervolgopleiding: Photoshop Elements,  
  llustrator basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 545,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 12 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 12 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Met de cursus Adobe Photoshop Elements Gevorderd 
raakt u in acht lessen van elk twee uur verder bedreven 
in dit creatieve fotobewerkingsprogramma. De cursus 
Adobe Photoshop Elements Gevorderd is bedoeld voor 
mensen die al enige kennis hebben van fotobewerking, 
maar hun kennis willen verdiepen.

Doel
Verdiepen in de gevorderde mogelijkheden van Adobe 
Photoshop Elements.

Doelgroep
De cursus Adobe Photoshop Elements Gevorderd is 
het vervolg van Adobe Photoshop Elements Basis.

Voorkennis
Adobe Photoshop Elements Basis

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• DPI afbeelding aanpassen voor websites.
• Gebruik maken van slimme objecten.
• Werken met laagmaskers.
• Werken met afbeeldingstransparantie in 
 meerdere lagen.
• Beeldmanipulatie d.m.v. knippen en plakken vanuit 
  meerdere afbeeldingen.
• Gedetailleerd foto’s retoucheren.
• Effecten creëren door meerdere transparante  
 foto’s in lagen te gebruiken.
• RAW-foto’s bewerken.
• Kanaalaanpassing.
• Oogkleur wijzigen.
• Werken met verschillende brushes.
• Schilderen met de brushtool.
• Presentatie maken.

Photoshop Elements Gevorderd

Vooropleiding: Photoshop Elements Basis
Vervolgopleiding: InDesign basis, Illustrator basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 545,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 12 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 985,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 12 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
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Omschrijving
Adobe Photoshop is hét professionele retoucheer- 
en beeldbewerkingsprogramma. Adobe Photoshop 
is ongeëvenaard als het gaat om het corrigeren van 
kleurenscans en het toepassen van een breed scala aan 
bewerkingen op afbeeldingen. Of u nu snel correcties 
wilt aanbrengen of creatieve beeldbewerking wilt 
toepassen, u kunt in alle gevallen op een eenvoudige 
manier mooie resultaten behalen.

Doel
Vertrouwd raken met de basismogelijkheden van 
Adobe Photoshop.

Doelgroep
De Photoshop Basiscursus is uitermate geschikt voor 
iedereen die professioneel beelden wil bewerken met 
Adobe Photoshop.

Voorkennis
Ruime ervaring met het werken met Windows en enige 
affiniteit met fotobewerking is een must.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Het verkennen van het beeldscherm en de  
 uitgebreide gereedschapskist.
• Het uitsnijden van onderwerpen op een foto.
• Het werken met meerdere lagen.
• Het belang van resoluties van gedigitaliseerde  
 beelden.
• Retoucheren en kleurcorrecties maken & creatieve 
  toepassingen met filters.
• Tekst & teksteffecten.
• Schaduwen en reflecties maken.
• Photoshop-technieken, zoals selecties, maskers, 
  lagen, teksteffecten, etc.
• Bestandsformaten zoals Tiff, EPS, PICT, GIF en JPEG.

Photoshop Basis  

Vooropleiding: Windows, Word
Vervolgopleiding: Photoshop gevorderd, 
  InDesign basis, Illustrator basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Adobe Photoshop is hét professionele retoucheer- 
en beeldbewerkingsprogramma. Adobe Photoshop 
is ongeëvenaard als het gaat om het corrigeren van 
kleurenscans en het toepassen van een breed scala aan 
bewerkingen op afbeeldingen. Of u nu snel correcties 
wilt aanbrengen of creatieve beeldbewerking wilt 
toepassen, u kunt in alle gevallen op een eenvoudige 
manier mooie resultaten behalen.

Doel
Dieper ingaan op de geavanceerde mogelijkheden van 
Adobe Photoshop, als vervolg op de basiscursus.

Doelgroep
Deze cursus is het vervolg op de Adobe Photoshop 
Basis- opleiding.

Voorkennis
Adobe Photoshop Basis dient als voorkennis.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Geavanceerd vrijstaand maken van beelden.
• Geavanceerde composities ontwerpen.
• Digitale foto’s corrigeren en verbeteren.
• Gebruik van fotofilters inclusief maskers.
• Het begrijpen van Foto resolutie.
• Gebruik van kleurmanagement.
• Kleurseparaties.
• Import en export van pdf-bestanden.
• Geavanceerde kleurcorrectie.
• Geautomatiseerde toepassingen.

Photoshop Gevorderd

Vooropleiding: Photoshop Basis
Vervolgopleiding: Photoshop specialisatie
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Illustrator is een professioneel tekenprogramma en 
is dé standaard op dit gebied in de grafische wereld. 
Kennis van Adobe Illustrator is dus een absolute must 
voor iedereen die aan de slag wil gaan als DTP’er 
of grafisch vormgever. Dit veelzijdige programma 
wordt echter ook veel gebruikt door onder andere 
webdesigners, modeontwerpers, stylisten, (interieur)
architecten en (industrieel) ontwerpers.

Doel
Vertrouwd raken met de basismogelijkheden van 
Adobe Illustrator.

Doelgroep
De basiscursus Illustrator is bedoeld voor iedereen die 
Illustrator wil gaan gebruiken om uw ideeën op een 
visuele manier vorm te geven in drukwerk.

Voorkennis
Ervaring met Photoshop of andere beeldbewerkings-
programma’s is wenselijk. Algemene kennis van 
Windows en tekenvaardigheid is een must.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Behandeling van de belangrijkste  
 gereedschappen, menu’s en paletten.
• Het creëren en bewerken van vormen.
• Het combineren/uitbreiden van vormen met  
 PathFinder en padbewerking.
• Het handmatig en nauwkeurig natekenen van  
 logo’s en/of afbeeldingen.
• Het instellen van kleuren, stalen, patronen en  
 verlopen voor vulling en lijn.
• Meerdere (identieke) objecten snel aanmaken,  
 verdelen en/of uitlijnen.
• Speciale (net)verlopen en een aantal veel gebruikte  
 filters en effecten.
• Typografische mogelijkheden, tekst in, op en om 
  vormen, lettercontouren.
• Technische aspecten m.b.t. het werken met  
 kleuren en kleurscheidingen.

Illustrator Basis

Vooropleiding: Windows, Word Basis
Vervolgopleiding: Illustrator Gevorderd, 
  InDesign Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Illustrator is een professioneel tekenprogramma en 
is dé standaard op dit gebied in de grafische wereld. 
Kennis van Adobe Illustrator is dus een absolute must 
voor iedereen die aan de slag wil gaan als DTP’er 
of grafisch vormgever. Dit veelzijdige programma 
wordt echter ook veel gebruikt door onder andere 
webdesigners, mode-ontwerpers, stylisten, (interieur)
architecten en (industrieel) ontwerpers.

Doel
Leren werken met de geavanceerde mogelijkheden 
van Adobe Illustrator.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al enige tijd 
met Adobe Illustrator werkt. 

Voorkennis
Ruime ervaring met het werken met Windows en kennis 
van de basishandelingen van Illustrator zijn een must.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers. Globale cursusinhoud

• Geavanceerd gebruik van patronen, penselen en 
  symbolen.
• Mogelijkheden met grafieken.
• 3D-objecten tekenen en aanpassen.
• Werken met transparantie en afvlakken van  
 bestanden.
• Drukklaar maken van bestanden door onderdelen  
 uit te breiden.
• Geavanceerde verlopen maken met het  
 net-gereedschap.
• Lagen omzetten naar een animatie.
• Bewaren en exporteren naar .ai, .pdf, .jpg, .gif 
 en .swf.
• Kleurmanagement binnen Illustrator.
• Maskeren.
• Geavanceerde tekstmogelijkheden, werken met 
 tekst- en alineastijlen.
• OpenType opties.
• Afdrukken vanuit Illustrato.

Illustrator Gevorderd

Vooropleiding: Windows, Word, Illustrator Basis,
Vervolgopleiding: Photoshop Basis, 
  Photoshop Gevorderd, 
  InDesign Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Adobe InDesign is hét opmaakprogramma, waarmee je 
allerlei publicaties zoals advertenties, folders, nieuws-
brieven, kranten, tijdschriften en boeken maakt.
Indesign maakt deel uit van de Adobe Creative Suite 
en is sterk geïntegreerd met de andere Adobe-
programma’s binnen de CS-omgeving zoals Illustrator 
en Photoshop.

Doel
Vertrouwd raken met de basismogelijkheden van het 
opmaakprogramma Adobe InDesign.

Doelgroep
De basis cursus InDesign is bedoeld voor degenen 
die meer complexe grafische producten op een 
typografisch verantwoorde manier willen opmaken. 
Alles wat u gemaakt hebt in andere programma’s als 
Photoshop en Illustrator brengt u samen in InDesign. 
Deze cursus is ontwikkeld voor grafici die professioneel 
aan de slag willen met het maken van folders, flyers, 
catalogi, etc.

Voorkennis
Ruime ervaring met het werken met Windows is een 
must. Enige kennis van Photoshop of Illustrator is 
wenselijk

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Gebruikersinterface.
• Werkruimte instellen.
• Pagina-instellingen.
• Stramienpagina’s.
• Paginanummering.
• Tekst- en afbeeldingskaders.
• Object roteren, schalen en uitlijnen.
• Werken met lagen en stijlen.
• Gereedschap positie.
• Lettertypebeheer.
• Tekst invoeren, automatische doorloop.
• Paginavervolgaanduiding.
• Beheer koppelingen.
• Laagsamenstellingen vanuit Photoshop/Illustrator.
• Bibliotheekbeheer.

InDesign Basis

Vooropleiding: Windows, Word, Illustrator Basis,
Vervolgopleiding: Indesign Gevorderd, 
  Photoshop Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Adobe InDesign is hét opmaakprogramma, waarmee 
je allerlei publicaties zoals advertenties, folders, 
nieuws-brieven, kranten, tijdschriften en boeken 
maakt. InDesign maakt deel uit van de Adobe Creative 
Suite en is sterk geïntegreerd met de andere Adobe 
programma’s binnen de CS-omgeving zoals Illustrator 
en Photoshop.

Doel
Leren werken met de geavanceerde opties van Adobe 
InDesign zodat u alle ins en outs leert kennen.

Doelgroep
U werkt al enige tijd met InDesign of heeft de 
basiscursus al gevolgd. Alles wat u gemaakt hebt in 
andere programma’s als Photoshop en Illustrator 
brengt u samen in InDesign. Deze cursus is ontwikkeld 
voor grafici die professioneel aan de slag willen met 
het maken van folders, flyers, catalogi, etc.

Voorkennis
Adobe InDesign Basiscursus. 

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• Steunkleur toepassen.
• Kleur(verloop) toepassen op teksten en objecten.
• Kleurbeheer.
• Profiel insluiten.
• Standaardwerkruimte instellen.
• Gebruik van Adobe Bridge.
• Teken, alinea en objectstijlen.
• Tabellen importeren en opmaken.
• Stijlen laden uit een ander document.
• Tekst in een tabel opmaken.
• Wijzigen kolomformaat.
• Illustraties gebruiken in tabellen.
• Celstijlen.
• Preflight gebruiken.
• Pakket gebruiken.
• Adobe PDF-bestand maken.

InDesign Gevorderd

Vooropleiding: Windows, Word, Illustrator Basis,
Vervolgopleiding: Indesign Gevorderd, 
  Photoshop Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Adobe Premiere Pro is al jaren het standaard 
toonaangevende programma’s op het gebied van 
videomontage en is een veel gebruikt programma om 
videobeelden in te lezen, te monteren en te bewerken. 

Tijdens de driedaagse cursus Adobe Première Pro 
leert u naast vrijwel alle functies van het programma 
een juiste werkwijze en workflow om het programma 
op een professionele manier in de dagelijkse praktijk te 
gebruiken. Verder komen alle begrippen en instellingen 
voor input en output uitgebreid aan bod en gaat u op 
een professionele manier video’s monteren.

Doel
Vertrouwd raken met de mogelijkheden van Adobe 
Premiere Pro.

Doelgroep
Deze cursus is voor iedereen die professioneel 
met de videocamera aan de slag wilt gaan en deze 
vaardigheden nog mist en dat willen verbeteren.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus in een klassikale 
of  in-company setting ontvangt u een certificaat van 
deelname van CompuAct Opleidingen Nederland B.V., 
een waardevol document voor werkgevers.

Globale cursusinhoud
• benodigde hard- en software.
• importeren vanaf de videocamera.
• importeren van muziek, foto’s en logo’s.
• basistheorie “Wat is digitale video?”.
• inhoudelijke montage “Hoe pak ik mijn montage aan?”.
• basistechnieken van videomontage.
• het toevoegen van geluid aan de montage.
• foto’s en logo’s in de montage verwerken.
• het toepassen van diverse overgangseffecten.
• verschillende compressiestandaarden voor tape,  
 DVD en internet.

Premiere Pro

Vooropleiding: Windows, Word
Vervolgopleiding: Photoshop Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 725,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
Revu levert bekroonde technologie voor het maken, 
bewerken, markeren van en samenwerken aan PDF-
bestanden voor uw ontwerp- en bouwworkflows. 
Doe meer in minder tijd door in de hele projectcyclus 
markeringsgegevens te gebruiken en processen te 
stroomlijnen. 

Doel
Vertrouwd raken met de basismogelijkheden van 
Bluebeam Revu. Basis implementatie zelf kunnen 
uitvoeren.

Wat kan Bluebeam Revu
Bluebeam Revu combineert het bewerken/markeren 
van PDF-bestanden en de technologie om betrouwbaar 
PDF bestanden maken.
Bluebeam Revu is hét intuïtieve programma om 
Microsoft office-documenten en CAD tekeningen om 
te zetten naar PDF, deze te bewerken, van op- en 
aanmerkingen te voorzien en de samenvattingen te 
gebruiken om te communiceren.
• Voorzie al uw PDF documenten van op- en   
 aanmerkingen.
• Vergelijk twee of meer PDF tekeningen en laat  
 Bluebeam de verschillen vinden.
• Werk op een zeer efficiënte manier en bespaar veel tijd.
• Voeg documenten samen of splits deze juist in  
 aparte documenten.
• Opmeten en hoeveelheden bepalen? 
 Met een paar simpele muisklikken bepaalt u   
 lengtes, aantallen of hoeveelheden en rekent u  
 hiermee d.m.v. zelf gemaakte formules.
• Exporteer gescande PDF-bestanden als   
 bewerkbare Office documenten.

Doelgroep
Iedereen die in het dagelijks werken te maken heeft 
met PDF documenten en daar wat meer mee wil doen 
dan alleen bekijken.

Globale cursusinhoud
• Bluebeam Revu schermindeling.
• Persoonlijke instellingen opslaan in Profielen.
• Ribbons, werkbalken en panelen.
• Markeringen en markeringssamenvattingen.
• Stempelen.
• PDF documenten samenvoegen en splitsen.
• PDF documenten vergelijken.
• Werken met (digitale) documenten sets.
• Plakken en knippen met Momentopnames.
• Aanmaken en werken met Toolchests.
• Meten in PDF documenten.
• Berekeningen uitvoeren in Bluebeam Revu.

Bluebeam Revu

Vooropleiding: Windows
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 595,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1550,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
3DS-max is voor het maken van 3D-modellen, -animaties
en -renderings. Speciaal voor professionals in de enter-
tainment- en ontwerpbranche.

Doel
U leert op de juiste wijze een 3D model opzetten, eventueel 
in combinatie met een CAD model. Vanuit deze basis 
leert u materialen en lichtbronnen toepassen; de basis 
voor een realistische presentatie. Vervolgens wordt een 
start gemaakt met de uitgebreide animatiemogelijkheden 
waarmee u uw ontwerp ‘tot leven’ brengt.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor architecten, vormgevers 
en ontwerpers die hun ontwerpen op een realistische 
wijze willen presenteren. Met 3DS Max Design bent u 
in staat om dit op een professionele en fotorealistische 
wijze te doen. U kunt modellen uit o.a. AutoCAD en Revit 
of Inventor linken, materialen en verlichting toe te passen 
en op de juiste manier presentaties en animaties maken.

Voorkennis
De cursist dient te beschikken over een ruimtelijk inzicht. 
Daarnaast is ervaring met de computer wenselijk. Globale cursusinhoud

• Schermindeling.
• Basis instellingen 3DS Max Design.
• Omgang met bestanden.
• Uitwisseling met Revit (FBX) en andere.
• Autodesk software.
• Navigeren.
• Objecten maken.
• Objecten bewerken.
• Werken met materialen.
• Camera’s.
• 3D model plaatsen in bestaande foto.
• Verlichting.
• Analyse verlichting binnen 3D model.
• Animaties.
• Renderen.

3DS-max Basis

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1195,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: -
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1550,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: -
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen. 

Doel
In deze tweedaagse AutoCAD 2D basiscursus leert de 
cursist de workflow van AutoCAD kennen. Er wordt 
gestart met het uitleggen van de basisprincipes van 
het computertekenen en met het aanleren van enkele 
basistechnieken. Met deze vaardigheden kan er een 
eenvoudige tekening worden gemaakt, deze tekening 
kan worden bewerkt en uiteindelijk ook worden geplot. 
Alleen de meest essentiële commando’s en functies 
worden behandeld.

Voorkennis
U hoeft geen kennis van AutoCAD of AutoCAD LT te 
hebben. 

Globale cursusinhoud
• Gebruikersinterface van AutoCAD.
• Basisprincipes: xy-vlak, nulpunt,    
 coördinatensysteem.
• Basistekencommando: line, rectangle, circle.
• Tekenen met precisie: Absolute coördinaten.
• Relatieve coördinaten, Pool coördinaten.
• Navigeren door tekeningen met zoom- en   
 panfuncties, muisopties.
• Basis editeercommando.
• Selectiemethoden.
• Arceren met behulp van voor gedefinieerde   
 arceerpatronen en het aanpassen hiervan.
• Het organiseren van een tekening met layers (lagen).
• Object eigenschappen (properties).
• Werken met lagen, kleuren, lijntypes en lijndiktes.
• Het veranderen van object eigenschappen.

AutoCAD Basis - snel aan de slag

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 700,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
 

 IN-COMPANY
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen. 

Doel
Na het volgen van de basiscursus AutoCAD kunt 
u zelfstandig  en op een correcte manier een 
tweedimensionale tekening maken en afdrukken. Nadat 
u de cursus met succes heeft afgerond ontvangt u een 
officieel Autodesk- certificaat als bewijs van deelname.

Doelgroep
De basiscursus AutoCAD of AutoCAD LT is bedoeld 
voor iedereen die met AutoCAD wil leren werken. In 
deze cursus wordt de basis gelegd om een tekening 
op een zo efficiënt mogelijk manier in AutoCAD te 
maken. De cursus duurt 4 dagen, welke verspreid zijn 
over twee weken. Dit heeft als voordeel dat u in de 
tussenliggende dagen de geleerde stof kunt herhalen 
en al toe kunt passen in uw dagelijkse werk.

Bij  de volgende cursusdag kunnen vragen gesteld 
worden naar aanleiding van de behandelde stof en 
over praktijk-situaties.  De AutoCAD Basis training 
kan gevolgd worden voor de AutoCAD versies 2015, 
2014, 2013. In overleg kan er ook een training worden 
verzorg voor oudere versies.

Voorkennis
U hoeft geen kennis van AutoCAD of AutoCAD LT te 
hebben; uw eigen vakkennis is voldoende. Wel wordt 
aanbevolen dat u enige algemene kennis en ervaring 
met de computer en Windows heeft.

Globale cursusinhoud

• Gebruikersinterface van AutoCAD.
• Het gebruik van objectsnaps en grips (voor het 
 nauwkeurig tekenen).
• Objecten tekenen en ontwerpen (lijn, cirkel boog,  
 rechthoek etc.).
• Bewerken van objecten (verwijderen, roteren, 
• verplaatsen, schalen etc.).
• Het gebruik van lagen in een tekening.
• Het aanbrengen van tekst, arceringen en bematingen.
• Het maken van blokken.
• Het afdrukken (Modelspace en paperspace).

AutoCAD Basis  

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: AutoCAD Gevorderd
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1080,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 4 dagen 
Studielast: 4 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1550,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 4 dagen 
Studielast: 4 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Globale cursusinhoud
• Het maken van tabellen.
• Het maken van blokken met attributen.
• Het maken van dynamische blokken.
• Parametrisch tekenen.
• Autodesk Design Review.
• Externe referenties.
• Het maken van tool palettes.

AutoCAD Gevorderd

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen. 

Doel
In deze intensieve 2-daagse vervolgcursus wordt u 
verder vertrouwd gemaakt met de meer geavanceerde 
mogelijkheden van AutoCAD. U leert gebruik te maken 
van juiste tools om uw taken effectief uit te kunnen 
voeren. Nadat u de cursus met succes heeft afgerond 
ontvangt u een officieel Autodesk certificaat als bewijs 
van deelname.
De training is dusdanig opgezet dat de kennis snel 
eigengemaakt kan worden. Er is daarbij voldoende tijd 
voor begeleiding en het maken van oefeningen.

Doelgroep
De AutoCAD gevorderd training is vooral bedoeld voor 
gebruikers van AutoCAD die al enige maanden gebruik 
maken van AutoCAD en nog effectiever AutoCAD wil 
kunnen gebruiken.

Voorkennis
Om deze training te volgen moet u de training AutoCAD 
Basis gevolgd hebben of reeds met AutoCAD werken.

Vooropleiding: AutoCAD Basis
Vervolgopleiding: AutoCAD 3D
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 640,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 2 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1550,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 2 dagen 
Studielast: 2 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen.

Doel
Na drie dagen weet u hoe u een volumemodel en een 
vlakkenmodel tekent en ontwerpt. U leert ook hoe u 
het 3D model omzet naar een 2D werktekening. Nadat 
u de cursus met succes heeft afgerond ontvangt u een 
officieel Autodesk certificaat als bewijs van deelname.

Doelgroep
Wilt u meer dan alleen de twee dimensionale 
basisfuncties van AutoCAD kunnen gebruiken? 
Wilt uw presentaties visueler en dynamischer en 
daarmee aansprekender en overtuigender maken? 
Dan is deze AutoCAD 3D cursus een logische keuze 
en AutoCAD biedt hierin vele mogelijkheden. In de 
laatste dag maakt u kort kennis met de uitgebreide 
presentatiemogelijkheden van AutoCAD.

Voorkennis
Voor deelname aan de AutoCAD 3D training is kennis 
en ervaring met AutoCAD 2D tekenen vereist.

Globale cursusinhoud
• Introductie 3D.
• Maken van Solids (volume).
• Maken van modellen van 2D profielen.
• Werken met UCS.
• 3D Bewerkingen.
• Solid modeling (volume.
• Surface modeling (vlakken).
• Van 3D-model naar 2D-model.
• Het maken van een 2D werktekening.
• Materialen en belichting.
• Renderen.
• Afwerken 3D-afbeelding.

AutoCAD 3D

Vooropleiding: AutoCAD Gevorderd
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 960,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen 
 

 IN-COMPANY
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen.

Doel
Het toepassen van Dynamische Blokken (Dynamic 
Blocks) in AutoCAD maakt het dagelijks werk 
eenvoudiger en stelt u in staat sneller tekeningen te 
genereren. Gebruik Dynamische Blokken om tijd te 
besparen en standaardiseer het tekenproces door 
standaardcomponenten niet steeds weer opnieuw te 
hoeven tekenen. Het ‘dynamisch Block is te ‘sturen’ met 
behulp van parameters die bijvoorbeeld in een  tabel 
geplaatst zijn maar ook gekopieerd kunnen worden uit 
een Excel tabel. Het werken met hulpgeometrie ofwel 
constructiegeometrie maakt het opbouwen van een 
Dynamisch Block nog interessanter.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor AutoCAD gebruikers die 
hun symbolenbibliotheken willen optimaliseren

Voorkennis
Enige algemene kennis en ervaring met AutoCAD en 
windows wordt aanbevolen

Globale cursusinhoud
• Introductie.
• Over dynamic blocks.
• De block editor.
• Alles over de verschillende parameters en actions.
• Parametersets.
• Eigenschappen.
• Ketting acties.
• Attributen in dynamic blocks.
• Fields in dynamic blocks.
• Beheer van dynamic blocks.

AutoCAD Dynamische blokken

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 450,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
 

 IN-COMPANY
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
AutoCAD is een tekenprogramma dat veel bedrijven 
gebruiken voor technische tekeningen. 

Doel
De cursisten zijn na deze cursus vertrouwd met alle 
aan een technische tekening te stellen eisen. Ook zijn 
de cursisten in staat een technische tekening correct 
te interpreteren.

Doelgroep
Medewerkers die technische tekeningen correct 
moeten   kunnen ‘lezen’ en interpreteren.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig.

Globale cursusinhoud
• Waarom tekening lezen.
• Oriëntatie.
• Aanzichten.
• Doorsneden.
• Arcering.
• Isometrische projectie.
• Perspectief en 3D.
• Annonaties plaatsen en lezen.
• Lijnsoorten.
• Symbolen.
• Renvooi en Legenda.
• Onderhoek.
• Praktijkoefeningen.

AutoCAD Tekening lezen  

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 495,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
 

 IN-COMPANY
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 

inhoud

Omschrijving
In deze cursus leren de deelnemers te programmeren 
in de object georiënteerde programmeertaal Python. 
Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor 
installatie scripts en voor prototypes van grote 
applicaties. Na een inleiding over de installatie van 
Python en de verschillende manieren om Python 
scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen van 
Python, zoals declaraties, variabelen en control flow 
structures besproken. 

Doel
De cursus behandelt de verschillende aspecten van 
het programmeren in Python. U leert de syntax van 
de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python 
standaardbibliotheek waardoor u niet zelf steeds 
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere 
programma’s kunt bouwen.

Doelgroep
Developers en systeembeheerders die willen leren 
programmeren in Python en andere personen die 
Python code willen begrijpen.

Voorkennis
Voor deze Windows cursus hoeft u geen kennis van 
computers te hebben. Bent u een langzame leerling? 
Geen probleem, u kunt bij ons op uw eigen tempo 
werken!

Globale cursusinhoud
• What is Python?
• Python Features.
• History of Python.
• Getting Started.
• Setting up PATH.
• Python Environment Variables.
• Running Python.
• Command Line Options.
• Python in Interactive Mode.
• Python in Script Mode Identifiers.
• Reserved Words Comments.
• Lines and Indentation. 
• Multi Line Statements. 
• Quotes in Python.

Python Programmeren

Vooropleiding: Kennis en ervaring met programmeren 
  is niet strikt noodzakelijk om deel te  
  nemen aan deze cursus. Ervaring in C,  
  C#, Java, Perl of Visual Basic is   
  bevorderlijk voor een goede  
  begripsvorming
Vervolgopleiding: Elke andere programmeur cursus
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Hangt af van de te leren Pythonversie.  
  Standaardmateriaal is Introducing  
  Python (Engels), Bill Lubanovic

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1250,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: 2 dagen
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1300,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: 2 dagen
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Terug naar 
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Omschrijving
Python is een eenvoudig te leren, krachtige 
programmeertaal. Het heeft een efficiënte high-level 
datastructuren en een eenvoudige maar effectieve 
benadering van object-georiënteerd programmeren. 
Python’s elegante syntax en dynamische typen, samen 
met haar geïnterpreteerd natuur, maken het een ideale 
taal voor scripting en rapid application development in 
veel gebieden op de meeste platforms.

De Python-interpreter en de uitgebreide standaard 
bibliotheek zijn vrij verkrijgbaar in bron of binaire vorm voor 
alle grote platforms van de Python website, https://www.
python.org/, en mag vrij verspreid worden. Dezelfde site 
bevat ook distributies van en verwijzingen naar vele gratis 
derden Python modules, programma’s en instrumenten, en 
aanvullende documentatie.

De Python interpreter kan gemakkelijk uitgebreid met 
nieuwe functies en gegevenstypen in C of C ++ (of andere 
talen opvraagbaar uit C) uitgevoerd. Python is ook geschikt 
als uitbreidingstaal voor klantgerichte toepassingen.
In deze cursus leren de deelnemers te programmeren 
in de object georiënteerde programmeertaal Python. In 
deze cursus zullen gevorderde onderwerpen behandeld 
worden die van belang kunnen zijn bij het programmeren 
van grotere projecten.
Er zullen onderwerpen aan bod komen zoals het testen en 
debuggen van Python code, het bouwen van een package, 
multithreading etcetera. Aan de andere kant zullen er ook 
specifieke bibliotheken langskomen, zoals toegang tot 
databases en data-overdracht via netwerk sockets.

Doel
De cursus behandelt de verschillende aspecten van 
het programmeren in Python. U leert de syntax van 
de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python 
standaardbibliotheek waardoor u niet zelf steeds 
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere 
programma’s kunt bouwen.

Doelgroep
Developers en systeembeheerders die willen leren 
programmeren in Python en andere personen die Python 
code willen begrijpen.

Globale cursusinhoud
• Overzicht van Python-interpreters.
• Programma startup en beëindiging.
• Modules en packages.
• Package distribution (distutils).
• Subprocesses.
• Multithreading.
• Verwerken van binaire data.
• Database toegang.
• Logging.
• Netwerk sockets (TCP/IP).
• Testing, debugging en profiling.
• Namespaces en introspection.

Python Programmeren Gevorderd

Vooropleiding: De cursus Phython basis moet   
  gevolgd zijn. Ervaring in C,  
  C#, Java, Perl of Visual Basic is   
  bevorderlijk voor een goede  
  begripsvorming
Vervolgopleiding: Elke andere programmeur cursus
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Hangt af van de te leren Pythonversie.  
  Standaardmateriaal is Introducing  
  Python (Engels), Bill Lubanovic

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 1650,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 3 dagen 
Studielast: 2 dagen
 

 IN-COMPANY 
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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inhoud

Omschrijving
WordPress is het bekendste en meest gebruikte CMS 
(Content Management System) programma op dit 
moment. Het is gemakkelijk om een website of zelfs 
een webshop met behulp van WordPress te maken. 
Het wordt steeds vaker gebruikt door bedrijven.
In het kort is WordPress een systeem om een website of 
een blog mee te beheren. Mede door dit CMS systeem 
is kennis van programmeertalen zoals HTML, PHP of 
CSS niet meer nodig. Je hoeft alleen de tekst nog te 
schrijven en de afbeeldingen te plaatsen. Hierdoor 
hoef je je alleen nog te focussen op de content en niet 
op het programmeren.

Doel
Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen die de 
basis willen leren van WordPress. De doelgroep is ook 
behoorlijk groot. Dit loopt van bloggers en journalisten, 
tot winkeliers en scholieren.

Doelgroep
Iedereen die wil leren werken met WordPress of kennis 
wil aanvullen kan deelnemen aan deze Wordpress 
cursus.

Lesmateriaal
WordPress is een on-line tool en ontwikkeld zich 
razendsnel. U ontvangt een up-to-date hand out met 
handige tips en trics.

Certificaat
Na afloop van de Wordpress basis training verstrekken 
wij u het certificaat Wordpress basis.

WordPress versie
WordPress is een on-line tool en ontwikkelt zich 
razendsnel. De cursus wordt gegeven in een recente 
versie van WordPress.

Voorkennis
Voor deze WordPress cursus dient u een zeer goede 
beheersing van de computer te hebben. Het kunnen 
schrijven van teksten is een voordeel. Bent u niet zeker van 
uw kennis, of werkt u al met WordPress? Bel ons en ga in 
overleg met een van onze docenten. Wij voorzien u dan van 
een advies welke cursusinhoud het beste bij u past.

Globale cursusinhoud
• Er wordt een algemeen overzicht gegeven van de  
 mogelijkheden van WordPress.
• Het werken met het dashboard.
• Het bepalen van de structuur van je website.
• Het maken van pagina’s en berichten en deze  
 vervolgens bewerken.
• Het maken van een menu en deze bewerken.
• Het plaatsen van afbeeldingen.
• Het omgaan met reacties van mensen en spam.
• Het omgaan en werken met widgets.
• Kennismaken met de belangrijkste plugins.
• Het werken met thema’s.

WordPress

Vooropleiding: Windows, Internet & e-mail
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 565,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1095,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
De iPad is een multifunctioneel apparaat dat zowel in 
de privé- als werksfeer hard aan populariteit wint. Het 
is ook een ideaal apparaat om e-mails te lezen en te 
schrijven, nieuws te lezen. Het is ook mogelijk om met 
de iPad onderweg via 3G of 4G ‘connected’ te blijven: 
zo heeft de iPad een streepje vóór op de laptop, maar 
ook op de smartphone omdat de iPad een groter 
scherm heeft.

Doel
Efficiënter leren werken met de iPad door gebruik te 
maken van een aantal handige apps voor e-mailbeheer 
en andere dagelijkse bezigheden op kantoor en thuis.

Doelgroep
De doelgroep voor de training iPad zijn zowel zakelijke 
als privégebruikers die het maximale rendement uit hun 
iPad willen halen in een professionele omgeving. Voor 
de training iPad is geen specifieke voorkennis nodig.

Bedrijfsmatig
Wanneer de iPad bedrijfsmatig wordt gebruikt kan de 
cursus ook worden gegeven gericht op de inzet van de 
gebruikzaamheden.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig.

Globale cursusinhoud
• App Store.
• Safari.
• Office.
• Synchroniseren van de iPad met andere apparaten.
• Knoppen en iPad.
• Apps herindelen, verwijderen, afsluiten.
• Data delen tussen Apps.
• Toetsenbord, hoofd- en kleine letters, getallen,  
 vreemde tekens.
• Handige Apps, Zoeken met spotlight, Onderweg,  
 OneDrive, Goodreader en Dropbox: werken in  
 de cloud.
• E-Mail, Contacten en Agenda.

iPad  

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 150,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1/5 dag 
Studielast: 5 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 375,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1/5 dag 
Studielast: 5 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.



023 551 3409 | www.computertraining.nl
Terug naar 

inhoud

Omschrijving
In veel PowerPoint presentaties volgt de ene sheet na 
de andere sheet en ontbreekt er creativiteit. Sinds 2009 
is er een nieuwe en innovatieve manier om presentaties 
te maken. Het is een nieuwe online presentatietool 
waarmee presentaties op een andere manier worden 
gemaakt.

Prezi is dé nieuwe manier van presenteren waarbij je 
werkt in één groot werkblad, in plaats van met losse 
dia’s (slides). Plaatjes, video’s, teksten, alles is mogelijk 
om dynamisch te presenteren.

Doel
Leren hoe u op vrij eenvoudige wijze een creatieve 
presentatie maakt.

Doelgroep
Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen die 
inzicht willen krijgen in de structuur en werkwijze van 
Prezi en daarmee creatieve dynamische presentaties 
willen maken.

Voorkennis
Prezi is gemakkelijk in het gebruik en snel te leren. Om 
een optimaal rendement uit deze training te halen is 
voorkennis van Windows of iOS vereist.

Globale cursusinhoud
• Wat Prezi is en het concept achter Prezi.
• Diverse inspirerende voorbeelden.
• De verschillende toepassingsvormen van Prezi.
• Omgaan met de Prezi editor.
• Afbeeldingen, video’s en vormen toevoegen.
• Structuur aanbrengen met frames.
• Een pad aanbrengen om de prezi weer te geven.
• De creativiteit in uw presentatie verhogen.
• Presenteren, printen, publiceren, delen.

Prezi Next

Vooropleiding: Windows, iOS
Vervolgopleiding: Photoshop Basis, Illustrator Basis
Cursusmateriaal: Cursusboek
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 150,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1/2 dag 
Studielast: 4 uur
 

 IN-COMPANY Prijs: € 795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 4 tot 8 uur
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Linkedin is het grootste sociale medium op zakelijk 
gebied en ideaal om uw business netwerk te 
onderhouden of uw CV onder de aandacht te 
brengen. Linkedin is een virtueel sociaal netwerk, 
actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op vakmensen. 
Sinds september 2010 zijn er wereldwijd ongeveer 
80 miljoen geregistreerden. Linkedin heeft een grote 
naamsbekendheid en groeit de laatste jaren zeer 
sterk. Nederland is met 2 miljoen deelnemers goed 
vertegenwoordigd en heeft zelfs verhoudingsgewijs de 
meeste gebruikers van alle landen. Het belangrijkste 
doel van de website is geregistreerden te laten 
profiteren van elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt 
door contacten te leggen met anderen die u vertrouwt. 

Doel
CompuAct Opleidingen helpt u een profiel aan te maken 
en de gebruiksmogelijkheden onder de knie te krijgen. 
Wij importeren automatisch uw e-mailcontacten, zodat 
uw eerste Linkedin-relaties tot stand komen. Ook 
passen we de privacy-instellingen van uw profiel naar 
uw voorkeuren aan. 

Doelgroep
Voor iedereen die graag overzicht heeft over zijn of 
haar professionele netwerk.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig.

Globale cursusinhoud
• Wat is Social Media?
• Wat is Linkedin precies?
• Waarom Linkedin gebruiken?
• Hoe verwerkt Linkedin mijn gegevens?
• Resultaten van een bestaand profiel doorlopen.
• Profiel aanmaken.
• Overzicht profiel.
• Linkedin Account & Settings.
• Uitnodigen van contacten.
• Managen van contacten.

Linkedin

Vooropleiding: Windows, Internet & e-mail
Vervolgopleiding: Linkedin Gevorderd
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 225,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1/2 dag 
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Netwerken is de manier om nieuw werk te vinden. En 
dit gebeurt steeds meer online. Vooral Linkedin is een 
veelgebruikt netwerk om je zakelijke contacten mee te 
onderhouden.

En daarmee is het uitermate geschikt om gevonden te 
worden, een nieuwe baan te zoeken of opdrachten voor 
je bedrijf binnen te halen. Tijd om er actief gebruik van 
te maken en de mogelijkheden volledig te benutten.
Voor werkzoekers en werknemers, (ex-) zelfstandigen.
• Praktisch, stap voor stap: 
• wat kun je er mee en hoe doe je dat dan?
• Voor de beginnende en basis Linkedin-gebruiker.

Cursus doel
Na deze workshop bent u in het bezit van:
• Bent u in bezit van een eigen Linkedin profiel.
• Weet u hoe Linkedin werkt.
• Weet u hoe u zich kunt profileren.
• Weet u hoe u in contact komt met potentiele   
 opdrachtgevers.
• Weet u hoe Linkedin kunt gebruiken voor uw   
 doeleinden.

Globale cursusinhoud
• Het belang van Linkedin. (Veel sollicitanten   
 realiseren zich niet dat tegenwoordig 70% van de  
 beschikbare vacatures te vinden is op Linkedin.).
• Profiel aanmaken op linkedin en deze zo opstellen  
 dat hij de juiste boodschap verkondigd.
• Begrip van 1e, 2e, 3e, lijns connecties en hoe deze  
 te benaderen.
• Openbaar/afgeschermd profiel.
• Lid worden van interesse groepen en je profileren  
 vanuit jouw expertise.
• Het volgen van bedrijven.
• Verborgen vacatures; wat zijn dat en hoe vind ik ze.
• Gebruik maken van introducties vanuit het netwerk.

Solliciteren met Linkedin

Vooropleiding: Windows, Internet & e-mail
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 225,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1/2 dag 
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 795,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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Omschrijving
Adwords is het advertentieprogramma van Google 
waarmee u eenvoudig onder de aandacht komt van 
precies die mensen die op zoek zijn naar wat u te 
bieden heeft. U bereikt zonder verspilling de juiste 
doelgroep en u kunt het resultaat van uw inspanningen 
exact meten. Een droom voor adverteerders! Maar... 
een verkeerd opgezette Adwords campagne kost 
alleen maar geld. 

Doel
Tijdens deze interactieve workshop leert u wat er nodig 
is om een succesvolle Adwords-campagne op te 
zetten en in te richten. De workshop is zo opgezet dat 
u aan het einde van de dag uw eigen, slim opgezette 
campagne online heeft staan. Bovendien beschikt u 
dan over de kennis om de campagne zelfstandig uit te 
breiden en weet u wat u moet doen om de campagne 
te optimaliseren voor een optimaal resultaat.

Doelgroep
Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen die
willen adverteren bij de juiste doelgroep.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig.

Globale cursusinhoud
• Belangrijke begrippen bij online adverteren.
• Werking van Google Adwords en het veilingsysteem.
• Navigeren in de Adwords-omgeving.
• Het opzetten van een goede campagnestructuur.
• Kiezen van de juiste campagne-instellingen.
• Het bepalen van uw budget en biedstrategie.
• Doelstellingen bepalen en resultaten meten.
• Conversiemetingen instellen.
• Adwords koppelen met Google Analytics.
• Het belang van de Kwaliteitsscore.
• Het kiezen van de juiste zoekwoorden.
• Wat zijn zoekwoordopties?
• Effectieve advertentieteksten schrijven.
• Het testen van advertentieteksten.
• Optimaliseren van een lopende campagne.

Google AdWords

Vooropleiding: Geen
Vervolgopleiding: Geen
Cursusmateriaal: Door CompuAct ontwikkeld
Taal: Nederlands

Cursusvorm
 

 OLC
 

 KLASSIKAAL Prijs: € 895,-- (Per persoon, Ex. BTW)* 
Locatie:  Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem,  
  Den Bosch, Haarlem, Heythuysen,  
  Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,  
  Nijmegen, Zaandam  
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
 

 IN-COMPANY Prijs: € 1195,-- (Per groep, per dag, Ex. BTW)* 
Locatie:  Bij u op locatie 
Cursusduur: 1 dag 
Studielast: 1 dag
* Per factuur wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
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inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Onze vestigingen

CompuAct Opleidingen B.V. Zaandam (Hoofdkantoor)

Vincent van Goghweg 85, 1506 JB Zaandam
Telefoon: 075 - 750 36 39
E-Mail: info@computertraining.nl

CompuAct Opleidingen Den Bosch
Daviottenweg 40, 5222 BH ’s Hertogenbosch
Telefoon: 06-16138772
E-mail: jvanderlinde@computertraining.nl

CompuAct Opleidingen Haarlem
Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem
Telefoon: 023 - 551 34 09
E-mail: info@computertraining.nl

CompuAct Opleidingen Nijmegen
Bedrijvencentrum Groenestraat
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
Telefoon: 024 - 300 6294
E-mail: nijmegen@computertraining.nl 

Cursustijden Openleercentrum

 Ochtend Middag Avond
Ma * * *
Di * * *
Wo 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15** *
Do 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15** 19:00 - 21:00**
Vr * * *

Ma 09:30 - 12:15 13:00 - 15:45 -  
Di * * *
Wo * 15:00 - 17:45 18:15 - 21:00
Do 09:30 - 12:15 13:00 - 15:45 *
Vr * * *

Ma 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15 19:00 - 21:00** 
Di 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15 *
Wo * * *
Do * * *
Vr * * *
  
Ma 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15 -
Di 09:30 - 12:15 - 19:00 - 21:00
Wo - - 19:00 - 21:00
Do 09:30 - 12:15 13:30 - 16:15 -
Vr 09:30 - 12:15 - -

*   Aanvullende cursustijden mogelijkheden voor  
  groepen en bedrijven.
**   Afhankelijk van het aantal cursisten.

Voor groepen en bedrijven, aanvullende of afwijkende 
cursustijden en locatiemogelijkheden kunt u contact 
opnemen met de betreffende vestiging.


