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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. 

Klassikaal
Een klassikale cursus volgen
Compu Act Opleidingen heeft al 21 jaar ervaring met 
het verzorgen van klassikale opleidingen. Wij verzorgen 
diverse opleidingen op het gebied van Windows, 
Office, Adobe, Autocad, etc.

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. Je kunt naast van de docent ook 
veel van elkaar opsteken. Met andere problemen 
constateren en bijbehorende oplossingen vinden is erg 
leerzaam.

U kunt zich inschrijven voor een cursus op alle mogelijke 
niveaus en op verschillende locaties in het land.

Klassikaal Online (Live)
Een Virtuele klassikale cursus volgen
Compu Act Opleidingen heeft ruim 21 jaar ervaring met 
het verzorgen van opleidingen door heel Nederland. Je 
kunt bij ons terecht voor diverse opleidingen op het 
gebied van Windows, Office, Adobe, Autocad, etc.
Virtueel Klaslokaal is een trainingsvorm waarbij 
cursisten en docenten op een eenvoudige wijze via 
hun computer bijeen komen. Tijdens de cursus is het 
mogelijk contact te hebben met de andere cursisten. 
Zo kan je ook veel van elkaar opsteken.

U kunt zich inschrijven voor een cursus op alle 

mogelijke niveaus en deelnemen vanaf elke locatie in 
Nederland. Er kan vanaf elke plaats verbinding worden 
gelegd. Wat je nodig hebt is een internetverbinding 
en een computer met camera en een microfoon. De 
meeste laptops zijn hiermee standaard uitgerust. Een 
vereiste is wel dat u de juiste software geïnstalleerd 
heeft. Hier kunnen wij u mee helpen.

Voor het deelnemen aan onze klassikale sessies krijg 
je een uitgebreide uitleg via de email toegestuurd. In 
deze uitleg wordt duidelijk omschreven, ondersteund 
door afbeeldingen, hoe u aan de trainingssessie kunt 
deelnemen. Waar nodig geven wij op afstand hulp bij 
het leggen van de verbinding en het inloggen naar de 
leeromgeving.

Heeft u geen laptop dan kunt u bij ons tegen een kleine 
vergoeding een laptop huren. Wij zullen de laptop dan 
per post naar u versturen. Voor het huren van een 
laptop is een borg vereist.

in-Company Online (Live)
Een cursus organiseren voor het bedrijf
Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd 
hebben geënt op een afdeling of een groep. Compu 
Act Opleidingen heeft ruime ervaring met het verzorgen 
van cursussen “on the job”. Bij meerdere deelnemers 
is een In-Company training vaak goedkoper dan 
inschrijving bij onze open-roostertrainingen.
Voor aanvang van de cursusdag wordt het 
cursusmateriaal opgestuurd.

Voor het deelnemen aan de cursus wordt een 
uitgebreide uitleg via de email toegestuurd. In deze 
uitleg wordt duidelijk omschreven, ondersteund door 
afbeeldingen, hoe de verbinding tot stand gebracht 
wordt. Wij kunnen op afstand hulp bieden bij het 
leggen van de verbinding en het inloggen naar de 
leeromgeving.

Er kan vanaf elke plaats in Nederland verbinding worden 
gelegd. Wat je nodig hebt is een internetverbinding 
en een computer met camera en een microfoon. De 
meeste laptops zijn hiermee standaard uitgerust.
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inCompany
Een cursus organiseren bij u in het bedrijf
Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd 
hebben op de eigen werkplek. Compu Act Opleidingen 
heeft ruime ervaring met het verzorgen van cursussen 
“on the job”. Al onze cursussen kunnen wij 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.

Thuisstudie Online (Live)
Compu Act Opleidingen verzorgt diverse 
computercursussen geschikt voor thuisstudie. Met 
onze unieke lesmethode kunt u zelfstandig en onder 
begeleiding van een vakkundige docent de cursusstof 
doorlopen. Door het individuele karakter van de 
cursusmethode is het altijd mogelijk om direct te 
starten met de cursus van uw keuze. U werkt tijdens de 

cursus in eigen tempo en krijgt extra “gratis” cursustijd 
om de training af te ronden.

Elke week kunt u via een mail contact leggen met een 
docent en zo uw vragen stellen. De docent zal deze 
vragen beantwoorden via telefoon, mail, skype of 
Microsoft teams.

Voor aanvang van de cursus wordt het cursusboek 
opgestuurd. Tijdens de cursussessie zal er vanuit het 
boek gewerkt worden.

Open Leercentrum
Compu Act Opleidingen verzorgt wekelijks diverse 
computercursussen in haar Open Leercentra. Met 
onze unieke lesmethode kunt u zelfstandig en onder 
begeleiding van een vakkundige docent de cursusstof 
doorlopen. Door het individuele karakter van de 
cursusmethode is het altijd mogelijk om direct te 
starten met de cursus van uw keuze. U werkt tijdens de 
cursus in eigen tempo en krijgt extra “gratis” cursustijd 
om de training af te ronden.
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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

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.
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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: € 345,-- (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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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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=word-basis
https://www.computertraining.nl/cursus-word/cursus-word-basis/#klassikaal-virtueel
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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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=word-gevorderd
https://www.computertraining.nl/cursus-word/cursus-word-gevorderd/
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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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=word-mailingen-verzorgen
https://www.computertraining.nl/cursus-word/cursus-word-mailingen-verzorgen/
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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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=word-complexe-documenten
https://www.computertraining.nl/cursus-word/cursus-word-complexe-documenten/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=word-formulieren-en-sjablonen
https://www.computertraining.nl/cursus-word/cursus-word-formulieren-en-sjablonen/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-basis
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-basis/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-gevorderd
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-gevorderden/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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).
• 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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-functies-en-formules
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-functies-en-formules/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-draaitabellen-en-grafieken
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-draaitabellen-en-grafieken/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-analyse-en-rapportage
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-analyse-en-rapportage/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-koppelingen-en-macros
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-koppelingen-en-macros/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

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.

Info
KLIK HIER

Meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/office-cursussen/power-bi-cursussen/cursus-power-bi-desktop/
https://www.computertraining.nl/office-cursussen/power-bi-cursussen/cursus-power-bi-desktop/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=excel-voor-financials
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-voor-financials/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Info
KLIK HIER

Omschrijving
De Office 365-training 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 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

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.

Meer info: KLIK HIER

file:
https://www.computertraining.nl/office-cursussen/office-365-cursus/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

file:
https://www.computertraining.nl/excel-cursus/cursus-excel-functies-en-formules/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

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

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.
• 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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

Direct inschrijven
KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursus-outlook/cursus-outlook-alles-in-een/
https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=outlook-alles-in-een


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

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.
• Snelle stappen 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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

Direct inschrijven
KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursus-outlook/cursus-outlook-en-time-management/
https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=outlook-en-time-management


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=powerpoint-alles-in-een
https://www.computertraining.nl/powerpoint-cursus/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=elements-basis
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/photoshop-elements/cursus-elements-basis/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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: € 54W5,-- (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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=elements-gevorderd
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/photoshop-elements/cursus-elements-gevorderd/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=photoshop-basis
https://www.computertraining.nl/cursus-photoshop/cursus-photoshop-basis/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=photoshop-gevorderd
https://www.computertraining.nl/cursus-photoshop/cursus-photoshop-gevorderd/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=illustrator-basis
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/cursus-adobe-illustrator/cursus-illustrator-basis/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=illustrator-gevorderd
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/cursus-illustrator-gevorderd/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=indesign-basis
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/cursus-adobe-indesign/cursus-indesign-basis/


Terug naar 
inhoud

023 551 3409 | www.computertraining.nl

Direct inschrijven
KLIK HIER

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.

Tevens mogelijk Online (live) voor meer info: KLIK HIER

https://www.computertraining.nl/cursusdata/?fwp_lesmethode=klassikaal&fwp_soort=indesign-gevorderd
https://www.computertraining.nl/adobe-cursussen/cursus-adobe-indesign/cursus-indesign-gevorderd/


Terug naar 
inhoud

Direct inschrijven
KLIK HIER

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 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 * 13:30 - 16:00 *
Do * * 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 -
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.

file:
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