
 
Kosten van de cursus:
€ 275,- BTW vrij

Lestijden:
09:30 - 16:00 incl 30 min lunch

Lokatie trainingslokaal:
Maarn (Utrecht)

Deze cursus is inclusief:
Lesmateriaal + hardware + lunch

Score: 
Gemiddelde evaluatie is 8,5

Gespecialiseerd in Nederlands- en Engelstalige MS Office cursussen

Wat leer je in deze training?
In een kort tijdsbestek van een dag leer je om efficiënt om te gaan met Excel, de 
vele mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten te ontdekken die het werken met 
Excel aanzienlijk vergemakkelijken.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die efficiënt met Excel wil leren werken 
en inzicht wil krijgen in de mogelijkheden van het programma. De training is ook 
geschikt voor wie al met Excel werkt, maar een gedegen basis mist. Ook wie zijn 
Excel kennis wil opfrissen zal zich in deze training thuisvoelen.

Hoe wordt de training gegeven?
Naast theoretische uitleg werk je veel met praktijkoefeningen
Tijdens de training is er alle ruimte voor individuele vragen
U kunt rekenen op maximale persoonlijke aandacht

Wat krijg je van ons?
•	 Een ruime werkplek met PC en software
•	 Een lesboek, een schrijfblok en een pen
•	 Lunch, koffie, thee en frisdranken
•	 Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat

Heb je voorkennis nodig?
Voor Excel deel 1 heb je geen voorkennis nodig, wel enige basiskennis van het 
omgaan met een PC.
Voor Excel deel 2 is het gewenst dat je de meeste onderdelen van Excel deel 1 kent 
en beheerst.
Voor Excel deel 3 is het gewenst dat je de meeste onderdelen van Excel deel 1 en 
2 kent en beheerst.

Korte inhoud (puntsgewijs)
Excel deel 1
 Automatische invoer van gegevens
 Opmaken als tabel
 Getal opmaak
 Functies, zoals SOM en GEMIDDELDE
 Sorteren en filteren
 Overzicht houden
Excel deel 2
 Voorwaardelijke opmaak
 Datum- en tijdberekening
 Logische functies; ALS en geneste ALS
 Relatieve en absolute celverwijzingen
 Draaitabellen
 Vertikaal zoeken
Excel deel 3
 Statistische functies
 Valideren
 Sjablonen
 Macro’s
 Formulieren en Besturingselementen
 Scenario’s en Oplosser

Bezoek onze website om  alle 
trainingsdata te bekijken.

Klik op onderstaande knop om 
de mogelijke data te bekijken 
en je in te schrijven.

Heb je vragen? Neem contact op. Klik op de 
knop om naar ons contactformulier te gaan.

Bekijk Open Rooster

Vragen?
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