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Welkom bij NHI-Opleidingen…     
 

Voor u ligt de studiegids Kantooropleidingen van NHI-Opleidingen. Dit is slechts 1 van de 8 

beschikbare studiegidsen. Met 2 vestigingen in Zeeland kunnen wij u een zeer compleet 

cursusaanbod bieden op het gebied van PC-trainingen, kantoor-, commerciële en 

administratieve opleidingen, managementtrainingen, technische en veiligheidstrainingen.  

 
 
NHI-historie 

NHI is half jaren ’50 ontstaan door overname van de toenmalige Pontschool. Oorspronkelijk 

werden alleen zogenaamde handelsopleidingen verzorgd. In de loop van de jaren werden 

steeds meer opleidingen aan het aanbod toegevoegd. Inmiddels kunnen wij u een ruime keuze 

aan bedrijfsopleidingen en beroepsopleidingen aanbieden.  

 

Door te kiezen voor een opleiding van NHI-Opleidingen heeft u de zekerheid van kwaliteit. 

Docenten met een ruime praktijkervaring, moderne faciliteiten en grote flexibiliteit maken dat 

de opleidingen van NHI al jaren hoog staan aangeschreven bij het bedrijfsleven. Niet voor 

niets is onze slogan: Ruim 60 jaar verstand van onderwijs! 
 
Groepstrainingen 

In elk van onze vestigingen (Vlissingen, Goes) wordt regelmatig een nieuwe 

trainingskalender uitgegeven waarop individuele inschrijvingen kunnen plaatsvinden. Op de 

trainingskalender kunt u zien welke klassikale cursussen zijn ingepland. Uiteraard zijn ook 

andere data mogelijk. Raadpleeg ook onze internetsite (www.nhi-opleidingen.nl) waarop ook 

de extra ingelaste trainingen te vinden zijn. Onze cursussen worden altijd gegeven in kleine 

groepen waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd is. Deze trainingen starten bij 

voldoende deelname. 

 
Maatwerk 

Een cursus is pas echt efficiënt als u precies leert wat u wilt leren! Met onze maatwerk 

cursussen spelen we in op die behoefte. Vaak bevatten cursussen onderdelen die overbodig 

zijn of niet van toepassing op u of uw organisatie. In overleg met u bepalen we de 

trainingsbehoefte en maken vervolgens een cursusplan, precies toegesneden op uw wensen. 

Denkt u in dit verband ook eens aan NHI als u de overstap maakt naar nieuwe versies van uw 

software. 

 
In-company 

Is training op de werkvloer noodzakelijk of wilt u geen reistijd hebben van en naar de cursus? 

Dan komen wij toch naar u! Voor al onze trainingen geldt dat ze ook bij u, ‘in-company’, 

gegeven kunnen worden. Desnoods richten we bij u een compleet cursuslokaal met pc’s in. 

 
Individuele trainingen 

De meest flexibele manier van opleiden is een individuele training. U kunt dan bijvoorbeeld 

denken aan: iemand die de taal niet goed beheerst, medewerkers of leidinggevenden die 

vaardigheden willen verbeteren, een manager die beter met conflictsituaties moet leren 

omgaan. Dit zijn problemen die niet altijd groepsgewijs aangepakt kunnen worden. Met onze 

individuele trainingen brengen wij de benodigde vaardigheden bij op een effectieve manier.  

 

http://www.nhi-opleidingen.nl/
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Open leren (studeren op eigen tempo onder begeleiding) 

Voor de meeste cursussen kunt u kiezen uit klassikale cursussen (groepstrainingen) of 

trainingen volgens de methode “Open leren”. Bij “Open leren” werkt u zelfstandig uit onze 

voor de  methode “Open leren” geschikte cursusboeken onder intensieve begeleiding van een 

docent. Het aantal benodigde dagdelen voor een cursus hebben wij zodanig ingeschat dat 

cursisten voldoende tijd hebben om de cursusstof door te werken. Is snel starten belangrijk en 

wilt u niet afhankelijk zijn van andere cursisten, dan kan gekozen worden voor “Open leren”. 

In overleg met de begeleidend docent: 

• bepaalt u zélf uw tempo 

• bepaalt u zélf wanneer u wilt starten 

• bepaalt u zélf of u 1 of meerdere dagdelen per week cursus wilt volgen. 

 
Beroepsopleidingen 

Ook is het mogelijk diverse complete beroepsgerichte opleidingstrajecten te volgen. U kunt 

dan denken aan bijvoorbeeld: receptioniste/telefoniste, administratieve, secretariële, 

commerciële of management opleidingen. 

 
Erkenningen  

NHI leidt op voor de erkende examens van de Stichting Associatie Praktijkexamens, NEMAS 

(Nederlandse Managementstichting, NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), de 

Stichting Onderwijs & Praktijkexamens en de Stichting ECDL. Voor de laatstgenoemden is 

NHI tevens officieel examen/testcentrum.  

 
Inschrijven 

U kunt inschrijven via onze site: www.nhi-opleidingen.nl. Wanneer de op de kalender 

vermelde data en/of tijden niet schikken dan dient aangegeven te worden wanneer u wel kunt. 

Er worden namelijk regelmatig extra trainingen ingelast. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de wensen van de deelnemer.  
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Kantooropleidingen 
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Computertypen (volwassenen)   
 
Doel van de cursus 

Ervaring opdoen met het toetsenbord van een computer middels het ritmisch 10-

vingersysteem blindtypen. Efficiencyverhoging van 500-600% na deze training is niet 

denkbeeldig.  

 
Bestemd voor 

• Iedereen die nog niet kan typen en dit in kort tijdsbestek wilt leren. 

• Iedereen die ooit op een schrijfmachine heeft leren typen en vaardigheid wilt krijgen in 

het bedienen van het computertoetsenbord of die vaardigheid verder wilt uitbouwen. 

• Iedereen die het 10-vingersysteem beter wilt leren beheersen 

• Iedereen die de training Word wilt gaan volgen maar nog geen goede basis heeft.  

 
Inhoud 

• Aanleren alfabet volgens het ritmisch 10-vingersysteem blindschrijven 

• Aanleren cijfers en leestekens 

• Proefexamen(s) ter voorbereiding op het officiële examen. 
 
 

Vooropleiding 

Geen vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 

Wekelijkse instroming 

8 lessen van 1 uur 

Klassikaal (groepstraining) 8 lessen van 1 uur 

Er wordt hierbij vanuit gegaan dat er thuis gemiddeld 30 minuten per dag geoefend wordt. 

 
Kosten 

Cursusgeld volwassenen € 189,-. Examengeld: € 25,-. 
 
Diploma 

De deelnemer kan examen afleggen voor het diploma van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens. 

 

 

 

Nederlands & Correspondentie   
 
Doel van de cursus 

De cursus Nederlands & Correspondentie biedt u de kans om uw sollicitatiebrief, 

klachtenbrief, rapport of andere teksten foutloos te schrijven. Misschien hebt u de spelling- en 

grammaticaregels wel eens geleerd maar moet deze kennis wat opgefrist worden? Handelt u al 

uw zaken telefonisch af om te voorkomen dat u een brief met taalfouten verstuurt? Of bent u 

een vreemde taal aan het leren en weet u niet wat een persoonsvorm of een onderwerp is? 

Bijvoorbeeld wanneer schrijft u “vindt” en “vind”, “liggen” of “leggen”. Is het 

“klantekaart”of “klantenkaart”? Na deze cursus bent u in staat om het Nederlands foutloos te 
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spellen en bent u op de hoogte van de spellingregels en de grammatica. 

 
Bestemd voor 

• U wilt correct Nederlands leren schrijven volgens de juiste spellingregels en 

grammatica. 

 
Inhoud 

• Spelling van de werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd, verleden tijd, ’t Kofschip). 

• Nieuwe spelling. 

• Wel of niet aan elkaar schrijven? 

• Tussen N (hondenhok, pannenkoek). 

• Tussen S (bakkersroom, drugsbeleid of drugbeleid). 

• Liggen, leggen. 

• Als en dan. 

• Doordat/omdat. 

• U en uw. 

• Verbinding van zinnen (en, want, maar). 

• Uitdrukkingen (toentertijd, ter grootte van). 

• Vervoeging van Engelse (Amerikaanse) werkwoorden (mailen, gemaild). 

• Gebruik van hoofdletters. 

• Gebruik van leestekens. 

• Ontleden van zinnen (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp). 

• Overige spellingkwesties. 

 
 

Bijzonderheden 

In deze cursus wordt de spelling volgens het nieuwe “groene boekje” (oktober 2005) 

behandeld.  

 
Vooropleiding 

- 

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 
 
Kosten 

Cursusgeld: € 225,-. Materiaal: € 19,-.  

 
Diploma 

Indien gewenst kunt u examen afleggen voor het diploma van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens. Kosten: € 33,-. 
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Schriftelijk formuleren en rapporteren  
 
Doel van de cursus 

De cursus schriftelijk formuleren en rapporteren biedt u de kans om uw sollicitatiebrief, 

klachtenbrief, rapport of  andere teksten leesbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te schrijven. 

Bent u vaak uren bezig met het schrijven van stukken? Verbruikt u veel papier en 

tonercartridges omdat u aan het verbeteren blijft? Merkt u dat ondanks dat u zoveel informatie 

gegeven hebt, toch nog vragen krijgt? Wordt u niet of zelden uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek omdat uw brief niet aanspreekt? Of verdwijnt uw offerte bij uw klant 

ongelezen in de prullenbak omdat de informatie te ingewikkeld of te langdradig is? Is de 

opkomst op uw feestje of evenement minimaal omdat uw uitnodiging niet uitnodigt? Dan is 

dit de juiste cursus voor u! 

 

Tijdens de cursus Schriftelijk formuleren en rapporteren leert u hoe u uw stukken uitnodigend 

kunt schrijven. Door een juiste techniek zult u ook veel tijd besparen in het schrijven van 

teksten, brieven en rapporten. U leert hoe u diverse brieven kunt schrijven (o.a. 

sollicitatiebrief, klachtenbrief), rapporten en offertes.  

 
Bestemd voor 

• Iedereen die zich beter uit wilt drukken in het Nederlands.  

 
Inhoud 

• Voorbereiding en de stappen in het schrijfproces Opbouw en structuur van teksten 

(tekstmodellen, ordenen informatie). 

• Communicatie technieken en lezersgerichtheid (aan wie wil ik wat schrijven en hoe 

bereik ik mijn doel?). 

• Het schrijven van brieven, offertes en rapporten en uitnodigingen. 

• Stijl (tangconstructie, contaminatie, pleonasme, bijzinnen en stijlfouten). 

• In het kort de belangrijkste spellingregels en het gebruik van leestekens. 

 
Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

Voldoende basiskennis van de spelling en grammatica van de Nederlandse taal. Evt. de cursus 

Correct Nederlands.  

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld € 225,-. Materiaal € 25,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 
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Notuleren  
 
Doel van de cursus 

In de training Notuleren maakt de kandidaat kennis met de theoretische begrippen inzake 

vergaderen en notuleren. De deelnemer leert een convocatie schrijven en een agenda 

opstellen. Door middel van letterlijk uitgeschreven vergaderteksten worden de praktische 

vaardigheden van het kernachtig samenvatten getraind. Hierbij komen diverse hulpmiddelen 

en technieken voor het notuleren aan bod. Tot slot leert de deelnemer om de notulen duidelijk 

en overzichtelijk uit te werken (verslagleggen). 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die regelmatig notulen moet maken. 

 
Inhoud 

• Wat is vergaderen? 

• Bijzondere vergadervormen. 

• Convocatie en agenda. 

• Vormen van notulen. 

• Hulpmiddelen en technieken van het notuleren. 

• Rol van de notulist. 

• Wat wel of niet op te nemen in de notulen. 

• Verslaglegging (notulen uitwerken). 
 

Bijzonderheden 

Als optie is het mogelijk om een les vergadertechnieken aan deze cursus toe te voegen. 
 

Vooropleiding 

Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling. 

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld € 225,-. Materiaal € 19,-.  

 
Diploma 

Indien gewenst kunt u examen afleggen voor het diploma van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens. Kosten: € 33,- 
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Engels voor de kantoorpraktijk  
 
Doel van de cursus 

Deze cursus behandelt de Engelse woordenschat en grammatica van de dagelijkse zaken die 

in de kantoorpraktijk voorkomen. Ondervindt u in de praktijk ook dat u moeite heeft met het 

zoeken naar de juiste Engelse woorden en uitdrukkingen als u in het Engels bezoek moet 

ontvangen of een telefoongesprek moet voeren? Bent u nog niet op de hoogte van de Engelse 

grammatica voor de juiste spreekvaardigheid en voor het schrijven van brieven, offertes en 

opdrachten? 

Wilt u niet overspoeld worden met zaken die u niet aanspreken maar alleen leren wat voor uw 

werkomgeving belangrijk is, dan is dit de juiste cursus Engels voor u! 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die werkzaam is als receptioniste/telefoniste, administratief medewerker, 

secretaresse of managementassistente. 

• Iedereen die op het werk regelmatig mensen te woord moet staan in de Engelse taal.  
 
Inhoud 

• Het ontvangen van bezoek en het voorstellen van personen. 

• De weg vragen. 

• Engelse woordenschat inzake betalings- en verzekeringsaangelegenheden. 

• Het schrijven en beantwoorden van de zakenbrief, offerte en order. 

• Voltooide tijden, onvoltooide tijden, toekomende tijden, ing-vorm. 

• Lidwoorden, voorzetsels. 

• Voornaamwoorden (persoonlijk, aanwijzend, bezittelijk). 

• Vragend en betrekkelijk voornaamwoord. 

• Bezitsvorm. 

• Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord. 

• Hoeveelheidswoorden. 

• Lijdende vorm. 

• Woordvolgorde. 
 

Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

Kennis van de Engelse taal op MAVO niveau. 

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 12 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld € 645,-. Materiaal € 62,-.   

 
Diploma 

Indien gewenst kan examen worden afgelegd voor het diploma van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens. Kosten: € 44,- 
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Telefoontraining  
 
Doel van de cursus 

Het eerste contact tussen een onderneming en de klant is bijna altijd een telefonisch contact. 

De kwaliteit van de telefonische dienstverlening vormt een geheel met de totale service van 

het bedrijf, dus het correct aannemen en verwerken van telefoontjes is van essentieel belang. 

Een professionele en klantgerichte telefoonbehandeling zorgt voor meer efficiëntie en een 

prettige werksfeer. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die in een zakelijke omgeving regelmatig binnenkomende 

telefoongesprekken afhandelt. Bijvoorbeeld: medewerkers receptie, secretariaat, 

klantenservice, verkoopbinnendienst, debiteurenadministratie. 

 
Inhoud 

• Communicatie (houding en bewustwording). 

• Actief luisteren. 

• Vraagtechnieken. 

• Stemgebruik. 

• Structuur van een gesprek. 

• Voeren van moeilijke gesprekken (klachtbehandeling / slecht nieuws gesprekken) 

• Assertieve communicatie 

• Oefenen gesprekstechnieken. 

• Telefoonetiquette. 

• Telefoonnotities. 

• Spelalfabet. 
 

Bijzonderheden 

Deze cursus wordt ook als bedrijfstraining gegeven. De inhoud wordt dan afgestemd op de 

wensen van de opdrachtgever.  
 

Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.  

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 3 lessen van 3 uur 

De genoemde duur is voor een standaardtraining. De cursusduur kan variëren afhankelijk van 

de wensen van de opdrachtgever. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 195,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 
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Telefoontraining Engels 
 
Doel van de cursus 

Van een receptioniste/telefoniste, administratief medewerker of secretaresse wordt steeds 

vaker verwacht dat men buitenlandse telefoontjes kan afhandelen. Tijdens deze training leert 

u de algemene telefoonbegrippen in het Engels zodat u op een correcte manier de telefoontjes 

aan kunt nemen en door kunt verbinden. U leert ook u hoe personen te woord kunt staan als 

het gaat om het maken van afspraken, het aannemen van berichtjes, de weg wijzen, het geven 

of vragen van bedrijfsinformatie, het aannemen van bestellingen enz. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die in een zakelijke omgeving regelmatig binnenkomende 

telefoongesprekken afhandelt. Bijvoorbeeld: medewerkers receptie, secretariaat, 

klantenservice, verkoopbinnendienst, debiteurenadministratie. 

 
Inhoud 

• Algemene telefoonbegrippen. 

• Aannemen, in de wacht zetten en doorverbinden. 

• Informatie vragen voor het maken van telefoonnotities. 

• Afspraken maken. 

• Routebeschrijvingen. 

• Bestellingen aannemen. 

• Kantoortermen, eenvoudige bedrijfsinformatie. 

• Engelse grammatica (tijden, bevestigende zin, vragende vorm, lidwoorden, 

meervouden, bijvoeglijke naamwoorden) 
 

Bijzonderheden 

-   
 

Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.  

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

De genoemde duur is voor een standaardtraining. De cursusduur kan variëren afhankelijk van 

de wensen van de opdrachtgever. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 290,-. Materiaal € 49,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 
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Telefoontraining/communicatieve vaardigheden 
 
Doel van de cursus 

Tijdens deze training wordt naast telefoontraining veel aandacht besteed aan communicatie en 

gesprekstechnieken waardoor u in staat bent om moeilijke (telefoon) gesprekken te voeren. U 

krijgt vaak onaangekondigd lastige telefoongesprekken binnen en u weet niet meteen hoe u 

moet reageren. Tijdens deze training leert u hoe u orde en structuur in het gesprek aan kan 

brengen en u leert actief te luisteren en probleemoplossend te werken. Naast 

klachtbehandeling kunt u denken aan het omgaan met emoties, agressie, conflicthantering,het 

op correcte wijze afronden van een gesprek en hoe u bijvoorbeeld slecht nieuws overbrengt.   

 
Bestemd voor 

• Iedereen die in een zakelijke omgeving telefoongesprekken voert. Bijvoorbeeld: 

medewerkers receptie, secretariaat, klantenservice, verkoopbinnendienst, 

debiteurenadministratie, politie en uitvaartbranche. 

 
Inhoud 

• Communicatie (houding en bewustwording). 

• Wat is klantgericht telefoneren. 

• Telefoontechnieken. 

• Actief luisteren. 

• Vraagtechnieken. 

• De fases van een gesprek, structuur en opbouw. 

• Voeren van moeilijke gesprekken (klachtbehandeling / slecht nieuws gesprekken) 

• Het duidelijk overbrengen van een boodschap. 

• Assertieve communicatie 

• Omgaan met kritiek, emoties, agressie  

• Conflicthantering 

• Afsluittechnieken en het maken van vervolgafspraken. 

• Oefenen gesprekstechnieken. 

• Telefoonetiquette. 

• Telefoonnotities. 

• Spelalfabet. 

• Wat gaat er mis in de praktijk en waarom? 
 

Bijzonderheden 

Deze cursus wordt ook als bedrijfstraining gegeven. De inhoud wordt dan afgestemd op de 

wensen van de opdrachtgever.  
 

Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.  

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

De genoemde duur is voor een standaardtraining. De cursusduur kan variëren afhankelijk van 

de wensen van de opdrachtgever. 
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Kosten 

Cursusgeld € 325,-. Materiaal € 23,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 

 

 

 

Receptioniste/Telefoniste  
 
Doel van de cursus 

Voor alle bedrijven is het eerste contact met de klant van essentieel belang om commercieel te 

slagen. De receptioniste is in veel gevallen die eerste persoon. Een klantgerichte instelling en 

een dosis sociale vaardigheden zijn voor de receptioniste/telefoniste onmisbaar. Ze is hét 

visitekaartje van het bedrijf. Tegenwoordig wordt er naast het klantgericht telefoneren en de 

baliewerkzaamheden ook van de receptioniste verwacht dat ze ondersteuning biedt op 

administratief vlak. In de cursus Receptioniste/Telefoniste komt naast de genoemde 

vaardigheden ook het werken met de computer uitgebreid aan bod.  

  
Bestemd voor 

• Deze cursus is bestemd voor iedereen die op zoek is naar de combinatie van 

administratief werk en het omgaan met mensen of die een kantoorbaan ambieert. Het 

diploma Receptioniste/Telefoniste is tevens een goede basis om door te groeien naar 

een administratieve of secretariële functie. 

 
Inhoud 

• Werken met Windows, Word, Excel en Internet & E-mail. 

• Computertypen volgens het 10 vingersysteem blind. 

• Nederlands. 

• Correspondentie. 

• Balietechnieken. 

• Kantoorpraktijk. 

• Communicatieve vaardigheden. 

• Telefoontraining. 

• Omgaan met apparatuur. 

• Postbehandeling. 

• Solliciteren. 

 
Bijzonderheden 

Deze cursus kan in diverse tempo’s worden doorlopen. Afhankelijk van uw wensen kan de 

cursus overdag, ’s avonds, c.q. als een combinatie van dag- en avondcursus gevolgd worden. 
 

Vooropleiding 

Er is geen speciale vooropleiding vereist. Bij voorkennis op LBO-niveau achten wij het 

raadzaam minimaal 1 extra dagdeel per week te oefenen in ons open leercentrum.  

  
Cursusduur  

Klassikaal 32 lessen van 3 uur 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. Tijdens 

schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.   
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Kosten 

Cursusgeld € 1175,-. Materiaal € 159,-. Examengelden € 175,-.  
 
Diploma 

Zijn alle modules voor de opleiding behaald dan verkrijgt men het diploma 

Receptioniste/Telefoniste met als bijlage een cijferlijst waarop alle onderdelen van de 

verschillende modules beschreven staan. Na het behalen van de vier computermodules komt 

de cursist bovendien in bezit van het Startdiploma van het Europees Computer Rijbewijs. 

Deze 4 modules worden op een modulekaart geregistreerd. De deelnemer kan achteraf alsnog 

besluiten om de overige 3 modules te halen voor het complete ECDL® diploma. 

 

 

 

Administartief/Secretarieel   
 
Doel van de cursus 

De opleiding Administratief/Secretarieel biedt een volledig traject voor kandidaten die zich 

willen kwalificeren voor een baan op kantoor. Na het volgen van de opleiding 

Administratief/Secretarieel is het werken met een computer voor u geen enkel probleem. 

Daarnaast worden u diverse administratieve vaardigheden geleerd, waaronder boekhouden en 

notuleren. Met het diploma Administratief bent u op vele plaatsen inzetbaar, te denken valt aan 

o.a. boekhouding, secretariaat, salarisadministratie, postkamer. Dit diploma biedt 

mogelijkheden om door te stromen naar commerciële en secretariële functies. 

 
Bestemd voor 

• Mensen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging en/of de overstap naar een kantoorbaan 

willen maken.  

• Kantoormedewerkers die hun kennis willen uitbreiden of die willen doorgroeien. 

 
Inhoud 

• Computertypen tienvingersysteem blind. 

• Telefoontraining. 

• Postbehandeling. 

• Nederlands. 

• Correspondentie. 

• Communicatie. 

• Archiefbeheer. 

• Notuleren. 

• Tekstverwerking (Word). 

• Spreadsheets (Excel). 

• Boekhouden. 

 
Bijzonderheden 

Indien u al in het bezit bent van bovengenoemde ECDL onderdelen Word of Excel dan kunt u 

hiervoor vrijstelling voor verkrijgen.  
 

Vooropleiding 

Geen vooropleiding vereist. 
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Cursusduur  

Klassikaal 28 lessen van 3 uur 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. Tijdens 

schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.   
 
Kosten 

Cursusgeld € 1468,-. Materiaal € 307,-. Examengelden € 175,-.  
 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Op het 

eind van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte. Bij het behalen 

van beide delen komt men in het bezit van het diploma Kantoorassistent(e) van de Stichting 

Onderwijs & Praktijkexamens. 
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Secretariële Opleidingen 
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Afdelingssecretaresse  
 
Doel van de cursus 

Wilt u naast administratief werk ook graag regelen en organiseren? Dan is 

Afdelingssecretaresse de juiste baan voor u. Als u het diploma Afdelingssecretaresse hebt 

behaald dan voldoet u aan alle eisen die aan een secretaresse gesteld worden en kunt u 

solliciteren op de vele vacatures die u ziet. Naast de administratieve werkzaamheden weet u 

ook op juiste wijze de agenda te beheren en probleemloos afspraken te maken. Het notuleren 

van vergaderingen komt ook uitgebreid in de opleiding aan de orde, waardoor u in staat bent 

om de afspraken die tijdens een vergadering gemaakt worden duidelijk te formuleren. 

  
Bestemd voor 

• U ambieert een baan als Afdelingssecretaresse.  

• U bent kantoormedewerker en u wilt uw kennis uitbreiden of u wilt doorgroeien. 

 
Inhoud 

• Computertypen tienvingersysteem blind (vrijstelling mogelijk). 

• Agendabeheer (outlook). 

• Telefoontraining. 

• Postbehandeling. 

• Nederlands. 

• Correspondentie. 

• Communicatie. 

• Archiefbeheer. 

• Notuleren. 

• Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten. 

• Boeken van zakenreizen. 

• Tekstverwerking (Word). 

• Spreadsheets (Excel). 
 

Bijzonderheden 

Indien u al in het bezit bent van bovengenoemde ECDL onderdelen Word of Excel dan kunt u 

hiervoor in de plaats een ander onderdeel volgen (bijvoorbeeld PowerPoint).  
 

Vooropleiding 

U beheerst de Nederlandse taal. U bent volledig bekend met Windows en kunt met gemak uw 

computerbestanden beheren. Tevens kunt u de nodige informatie vinden op Internet en 

gebruik maken van e-mail. 

 
Cursusduur  

Klassikaal 3 mnd. (dagtraining meerdere dagdelen per week) 

9 mnd. (avondopleiding) 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. De 

avondopleiding duurt 9 maanden bij 1 lesavond per week. Ook is een combinatie van dag- en 

avondlessen mogelijk. Hierdoor kan de cursusduur aanmerkelijk worden bekort. Tijdens 

schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.   
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Kosten 

Cursusgeld € 1444,-. Materiaal € 438,-. Examengelden € 213,-.  
 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Aan het 

einde van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte. Bij het behalen 

van beide delen komt men in het bezit van het diploma Afdelingssecretaresse van de Stichting 

Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

Projectsecretaresse  
 
Doel van de cursus 

Vraag naar secretaresses zal er altijd zijn 

omdat voor managers, projectleiders en 

leidinggevenden de secretaresse onmisbaar 

is. De Projectsecretaresse is werkzaam in een 

bedrijf/organisatie waar sprake is van een 

projectleider, een projectmanager of 

projectdirecteur. Als Projectsecretaresse bent 

u gespecialiseerd in het aanbrengen van 

structuur in de projecten door het inzichtelijk 

maken van verantwoordelijkheden, het mede 

opstellen en bewaken van planningen en bent 

u in staat om op te treden als intermediair in 

contacten met andere afdelingen en externe 

partijen. De projectsecretaresse kan op basis 

van ervaring en sociaal - communicatieve 

kwaliteiten alsmede organisatievermogen 

uitgroeien tot officemanager van 

directieleden/managers maar heeft ook 

mogelijkheden op het terrein van Public 

relations, marketing, facilitaire 

dienstverlening of communicatie.  

  
Bestemd voor 

• De opleiding Projectsecretaresse is bedoeld voor iedereen die graag als secretaresse 

aan de slag wil, of nu in een administratieve/secretariële functie werkzaam is en zich 

verder wil specialiseren. 
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Inhoud 

• ECDL startdiploma (Word, Excel, Internet en E-mail, PowerPoint). 

• Correspondentie Nederlands, Engels. 

• Agendabeheer (Outlook). 

• Kantoorpraktijk. 

• Notuleren van vergaderingen ( vergadertechnieken, taken notulist, maken van notulen). 

• Schriftelijk formuleren en rapporteren (maken van rapportages, offertes, brieven). 

• Organiseren van zakenreizen, bijeenkomsten en evenementen (zakenreizen, beurzen, 

conferenties, vergaderingen). 

• Communicatie (wat is communicatie, communicatieve vaardigheden, 

gespreksmodellen). 

• Organisatie en omgeving (organisatiestructuren, relatie bedrijf omgeving). 

• Time management, plannen en organiseren. 

• Presenteren (presentatietechnieken). 

• Marketing (wat is marketing? waarom een marketingplan? vier P’s (product, prijs, 

plaats, promotie). 

• Public relations (wat is PR, PR-modellen, PR in de organisatie). 

• Financieel (basisbegrippen boekhouden, begroten, budgetteren). 

 
Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

U beheerst de Nederlandse taal. U bent volledig bekend met Windows en kunt met gemak uw 

computerbestanden beheren. Tevens kunt u de nodige informatie vinden op Internet en 

gebruik maken van e-mail.   

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 9 - 18 maanden 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. Ook is een 

combinatie van dag- en avondlessen mogelijk. Tijdens schoolvakanties is er geen les. Tijdens 

een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.   

Kosten 

Cursusgeld € 2.628,-. Materiaal € 422,-. Examengelden € 182,-.  

 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Op het 

eind van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte. Bij het behalen 

van beide delen komt men in het bezit van het diploma Projectsecretaresse van de Stichting 

Onderwijs & Praktijkexamens. 
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Internationaal secretaresse 
 
Doel van de cursus 

Wilt u uw grenzen verleggen en vindt u het een uitdaging om uw werkgever ook buiten 

Nederland te ondersteunen? Dan is Internationaal secretaresse de baan voor u! Er is veel 

veranderd in het bedrijfsleven door het wegvallen van de economische grenzen. Hierdoor is 

het eenvoudiger geworden om zaken te doen met buitenlandse bedrijven. 

Door deze veranderingen wordt er ook van de secretaresse verwacht dat zij naast de 

secretariële werkzaamheden ook internationale contacten kan onderhouden. Tijdens de 

opleiding Internationaal secretaresse heeft u de mogelijkheid om naast de Engelse taal (is 

verplicht) de tweede verplichte taal zelf te kiezen.(Duits of Frans) 

Na het volgen van deze opleiding bent u de Internationaal secretaresse die haar vak verstaat! 

 

 
Bestemd voor 

• De opleiding Internationaal secretaresse is bedoeld voor de secretaresse die een baan 

met een Internationaal karakter ambieert en voor secretaresses die zich willen 

specialiseren.  

 

Inhoud: 

• Agendabeheer (Outlook) 

• Computertypen 

• Telefoontraining (Nederlands, Engels, Duits of Frans) 

• Correspondentie Nederlands, Engels. 

• Correspondentie Duits of Frans 

• Kantoorpraktijk. 

• Notuleren van vergaderingen ( vergadertechnieken, taken notulist, maken van notulen). 

• Organiseren van zakenreizen, bijeenkomsten en evenementen (zakenreizen, beurzen, 

conferenties, vergaderingen). 

• Communicatie (wat is communicatie, communicatieve vaardigheden, 

gespreksmodellen). 

• Tekstverwerking Word 

• Spreadsheets (Excel) 

 
Bijzonderheden 

Indien u in het bezit bent van een Secretaressediploma is het mogelijk om de taalmodules los 

te volgen. Losse module Engels € 432,00 Losse module Frans of Duits € 576,00 
 

Vooropleiding 

• Talenkennis op minimaal MAVO-niveau.  

• Kennis van Windows.  

 
Cursusduur  

Afhankelijk van het aantal talen  15 maanden 

Tijdens schoolvakanties is er geen les.  
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Kosten 

Cursusgeld € 2.608,-. Materiaal € 334,-. Examengelden € 192,-.  
 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Aan het 

eind van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte en voor de talen. 

Bij het behalen van alle  onderdelen komt men in het bezit van het diploma Internationaal 

secretaresse van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

 

Medisch secretaresse 
 
Doel van de cursus 

Wilt u dat het secretariaat van een ziekenhuisafdeling, arts of zorginstelling úw zorg is?  

De Medisch secretaresse heeft kennis van de medische terminologie waardoor zij een 

belangrijke schakel is tussen de arts en de patiënt. Voor u is elk doktershandschrift leesbaar en 

u bent in staat om de patiënten uitleg en duidelijkheid te geven daar waar het nodig is. Naast 

de administratieve taken speelt het menselijk aspect in deze functie een belangrijke rol. Na het 

volgen van deze opleiding bent u in staat om voor een goede dossiervorming te zorgen en gaat 

u zeer accuraat en vertrouwelijk om met alle patiëntgegevens. Naast alle secretariële taken 

leert u tijdens deze opleiding alle ins en outs van de medische kantoorpraktijk en maakt u 

kennis met de wereld van anatomie, fysiologie en pathologie. 

  
Bestemd voor 

• Iedereen die een receptionele, administratieve of secretariële functie in de zorgsector 

ambieert en voor secretaresses die zich willen specialiseren. 

 
Inhoud 

• Computertypen tienvingersysteem blind (vrijstelling mogelijk). 

• Agendabeheer (outlook). 

• Telefoontraining. 

• Postbehandeling. 

• Nederlands. 

• (Medische) Correspondentie. 

• Communicatie. 

• Archiefbeheer. 

• Notuleren. 

• Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten. 

• Medische kantooromgeving 

• Anatomie/Fysiologie/Pathologie 

• Tekstverwerking (Word). 

• Spreadsheets (Excel). 
 

Bijzonderheden 

Indien u al in het bezit bent van bovengenoemde ECDL onderdelen Word of Excel dan kunt u 

hiervoor in de plaats een ander onderdeel volgen (bijvoorbeeld PowerPoint).  
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Vooropleiding 

U beheerst de Nederlandse taal. U bent volledig bekend met Windows en kunt met gemak uw 

computerbestanden beheren. Tevens kunt u de nodige informatie vinden op Internet en 

gebruik maken van E-mail. 

 
Cursusduur  

Klassikaal 12 maanden 

Er is per week één avond les van 19.00-22.00 uur. Tijdens schoolvakanties is er geen les.   

Kosten 

Cursusgeld € 2094,-. Materiaal € 361,-. Examengelden € 215,-.  
 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Bij het 

behalen van alle examenonderdelen komt men in het bezit van het diploma Medisch 

secretaresse van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 
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Juridisch secretaresse 
 
Doel van de cursus 

Bent u geïnteresseerd in een baan bij de politie, officier van justitie, rechtbank, een notaris- of 

advocatenkantoor, deurwaarderskantoor of een juridische afdeling bij een bedrijf? Dan is deze 

opleiding een goede stap voor u. Het zal voor u niet moeilijk zijn om met het diploma 

“Juridisch secretaresse” werk te vinden omdat er altijd veel werk is voor advocaten, 

notarissen en gerechtsdeurwaarders. Zaken zoals aktes en dagvaardingen moeten heel 

nauwkeurig worden uitgewerkt want juist dat ene woordje kan zo belangrijk zijn. Voor deze 

baan is een secretaressediploma alleen niet voldoende. Advocaten en notarissen eisen van hun 

medewerkers dat zij op de hoogte zijn van de juridische praktijk en dat zij weten aan welke 

eisen een akte of een dagvaarding moet voldoen. 

Tijdens de opleiding Juridisch secretaresse worden uiteraard de secretariële vaardigheden 

aangeleerd en daarnaast bestaat deze opleiding uit de juridische materie die u nodig heeft om 

straks optimaal te kunnen functioneren. U krijgt uitleg over diverse onderdelen van het recht 

en procedures. Daarnaast leert u ook hoe u om moet gaan met vakliteratuur en naslagwerken 

en krijgt u uitleg over de dagelijkse praktijk van de officier van justitie, de rechtbank, het 

notariaat, advocatuur en de gerechtsdeurwaarder.  

Bent u geïnteresseerd in een baan in een juridische omgeving en wilt u graag op de hoogte 

zijn van wat er in deze omgeving allemaal afspeelt dan biedt deze opleiding u diverse 

mogelijkheden voor een afwisselende en interessante baan. 

  
Bestemd voor 

• Iedereen die start als juridisch secretaresse of een ondersteunende baan in de 

juridische sector. 

• Secretaresses die zich willen specialiseren. 

 
Inhoud 

• Computertypen tienvingersysteem blind (vrijstelling mogelijk). 

• Agendabeheer (outlook). 

• Telefoontraining. 

• Postbehandeling. 

• Nederlands. 

• Correspondentie. 

• Communicatie. 

• Archiefbeheer. 

• Notuleren. 

• Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten.. 

• Tekstverwerking (Word). 

• Spreadsheets (Excel). 

• Recht voor de juridische kantoorpraktijk: recht, publiekrecht, privaatrecht, EG-recht, 

staatsinrichting, burgerlijk recht, sociaal recht en strafrecht. 
 
 

Bijzonderheden 

Indien u al in het bezit bent van bovengenoemde ECDL onderdelen Word of Excel dan kunt u 

hiervoor in de plaats een ander onderdeel volgen (bijvoorbeeld PowerPoint).  
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Vooropleiding 

U beheerst de Nederlandse taal. U bent volledig bekend met Windows en kunt met gemak uw 

computerbestanden beheren. Tevens kunt u de nodige informatie vinden op Internet en 

gebruik maken van E-mail. 

 
Cursusduur  

Klassikaal 13 maanden. 1 avondles per week van 19.00- 22.00 uur. 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. De 

avondopleiding duurt 9 maanden bij 1 lesavond per week. Ook is een combinatie van dag- en 

avondlessen mogelijk. Hierdoor kan de cursusduur aanmerkelijk worden bekort. Tijdens 

schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.   

Kosten 

Cursusgeld € 1923,-. Materiaal € 308,-. Examengelden € 215,-.  
 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Bij het 

behalen van alle examenonderdelen komt men in het bezit van het diploma Juridisch 

secretaresse van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

 

Managementassistent(e)   
 
Doel van de cursus 

Het secretaressevak is de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt naast de dagelijkse 

secretariële taken ook van haar verwacht dat zij meedenkt met de manager/directie en zoveel 

mogelijk anticipeert op zaken en initiatief neemt, zodat de directie zich volledig kan richten 

op de specifieke directietaken. Voor de directiesecretaresse/managementassistente is het 

noodzaak om kennis te hebben van de diverse managementaangelegenheden zoals o.a. 

personeelsbeleid, financieel management , marketing, public relations. Met deze kennis bent u 

in staat om de directie ondersteuning te kunnen geven als het gaat om het maken van 

businessplannen, (financiële) rapportages, begrotingen en budgetten. Daarnaast zult u ook 

leidinggevende taken moeten kunnen vervullen (zoals het aansturen van het secretariaat). 

In deze opleiding komen alle managementtaken aan de orde en bent u met dit diploma in staat 

om uw werkgever veel werk uit handen te nemen en voldoet u aan alle eisen voor deze 

verantwoordelijke en veelzijdige baan. 

  
Bestemd voor 

Deze opleiding is bedoeld voor alle duizendpoten die interesse hebben in een 

managementondersteunende functie of nu werkzaam zijn in een administratieve/secretariële 

baan en meer ambities hebben. 
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Inhoud 

• Kantoorpraktijk. 

• ECDL startdiploma (Internet en e-mail, Word, Excel, PowerPoint). 

• Correspondentie Nederlands en Engels. 

• Rapporteren/ schriftelijk formuleren (rapportages, verslagen, offertes). 

• Organiseren van bijeenkomsten en evenementen. 

• Communicatietechnieken (gespreksmodellen, conflicthantering). 

• Organisatie en omgeving (organisatiestructuren, relatie bedrijf en omgeving, 

veranderingsprocessen).  

• Personeelsbeleid en leidinggeven (het motiveren en aansturen van medewerkers). 

• Time Management (plannen en organiseren). 

• Presenteren. 

• Marketing (marketingbeleid, product, prijs, plaats, promotie). 

• Public relations.  

• Financieel management (balans, resultatenrekening, breakeven point, begroten en 

budgetteren, kostprijsberekening, ondernemingsplan). 

 
Bijzonderheden 

Indien u al in het bezit bent van één of meerdere van bovengenoemde onderdelen van het 

Europees Computer Rijbewijs, kunt u hiervoor in de plaats Windows of Access volgen.  
 

Vooropleiding 

Als u wilt weten of u geschikt bent voor deze opleiding kunt u een (kosteloos) intakegesprek 

bij ons aanvragen. Het uitgangspunt van deze opleiding is dat u over praktijkervaring als 

administratief of secretarieel medewerker beschikt en in het bezit bent van een typediploma. 

Indien u nog niet in het bezit bent van een typediploma kunt u dit als losse module aan de 

opleiding toevoegen (14 lessen).  

 
Cursusduur  

Klassikaal 10 – 19 maanden 

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. De 

avondopleiding duurt 19 maanden bij 1 lesavond per week. Ook is een combinatie van dag- 

en avondlessen mogelijk. Tijdens schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het 

lesrooster individueel vastgesteld.   
 
Kosten 

Cursusgeld: € 2799,-. Materiaal € 432,-. Examengelden: € 186,-.  

 
Diploma 

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Op het 

eind van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte. Bij het behalen 

van beide delen komt men in het bezit van het diploma Managementassistente van de 

Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 
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Office Manager 
 
Doel van de cursus 

Heeft u al een behoorlijke ervaring als (directie)secretaresse of managementassistent(e) dan 

kunt u doorgroeien naar de functie van office manager. De office manager heeft nog een 

aantal specifieke extra zaken in zijn of haar takenpakket, waaronder leidinggeven aan een of 

meerdere facilitaire diensten, zoals secretariaat, huishoudelijke dienst, ICT-afdeling. U bent 

eindverantwoordelijk voor o.a. de informatievoorziening binnen het bedrijf, inkoop office 

supplies, repro, werving en selectie, interne procedures, het houden van werkoverleg. Na deze 

opleiding bent u in staat zelfstandig projecten uit te voeren en te begeleiden. Tevens is dit een 

goede basis om bijvoorbeeld hoofd te worden van een reis- of uitzendbureau. 

 
Bestemd voor 

Deze opleiding is bedoeld voor alle duizendpoten die interesse hebben in een zelfstandige / 

leidinggevende functie en eindverantwoordelijkheid willen dragen voor diverse interne 

processen.  

 
Inhoud 

• Officemanagement 

• ARBO en Milieu 

• Rapporteren/ schriftelijk formuleren (rapportages, verslagen). 

• Organiseren van bijeenkomsten en evenementen. 

• Communicatietechnieken (informatiemanagement, gespreksmodellen, 

conflicthantering). 

• Algemeen management (relatie bedrijf en omgeving, veranderingsprocessen).  

• Werving en selectie. 

• Human Resource Management. 

• Werkstructurering en bedrijfsorganisatie.  

• Leidinggeven 

• Presenteren. 

• Financieel management (balans, resultatenrekening, break-even point, begroten en 

budgetteren, kostprijsberekening, ondernemingsplan). 

• Facilitair management 

 
Bijzonderheden 
- 
 

Vooropleiding 

Enkele jaren werkervaring als secretaresse of managementassistent(e). HBO werk- en 

denkniveau gewenst. Kennis van de gangbare computerprogramma’s waar onder Windows, 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Access. 

Als u wilt weten of u geschikt bent voor deze opleiding kunt u een (kosteloos) intakegesprek 

bij ons aanvragen.  

 
Cursusduur  

Klassikaal 11 maanden, avondopleiding, wekelijks les  

Tijdens schoolvakanties is er geen les.  
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Kosten 

Cursusgeld: € 2056,-. Materiaal € 390,-. Examengelden: € 225,-.  

 
Diploma 

Aan het einde van de opleiding kan examen afgelegd worden. Bij het behalen van alle 

onderdelen komt men in het bezit van het diploma Office manager van de Stichting Onderwijs 

& Praktijkexamens. 

 

 

 

Timemanagement  
 
Doel van de cursus 

Moet u ook steeds meer dingen doen in één dag en worden de stapels op uw bureau steeds 

groter en verliest u het overzicht? Hebt u het al te druk maar vindt u het toch vervelend om 

nee te zeggen? Vraagt uw baas u om nog meer taken over te nemen of bent u regelmatig tijd 

kwijt aan telefoontjes van mensen die u weer lastig vallen over activiteiten die u niet op tijd - 

of helemaal niet uit heeft kunnen voeren? Of kunt u uw deadlines niet halen omdat u van 

anderen afhankelijk bent? 

In plaats van nog harder te werken kunt u proberen slimmer te gaan werken. Dit betekent 

tijdverspillers aanpakken, beter plannen en organiseren om de gestelde deadlines te kunnen 

halen en proberen uw werk beheersbaar te maken. Orde en overzicht geven minder stress, 

meer voldoening en een tevreden klant, collega of werkgever. 

 
Bestemd voor 

• Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die in de kantoorpraktijk, projectomgeving of 

in een commerciële of leidinggevende functie tijdgebrek heeft. Als de kans groter 

wordt op half werk, u uw afspraken niet na kunt komen of activiteiten vergeet, dan 

reikt deze cursus u technieken en methodes aan om verbetering in de hectische 

werksituatie aan te brengen.  

 
Inhoud 

• Doelstellingen. 

• Opstellen persoonlijk actieplan. 

• Tijdverspillers. 

• Planningstechnieken. 

• Prioriteiten stellen. 

• De apen-in-je-nek techniek. 

• Deadlines vaststellen. 

• Tijdsplanning bewaken en bijsturen. 

• Projectmatig werken.  

• Taakverdeling/delegeren, Managementstijlen. 

• Samenwerken. 

• Omgaan met stress. 
 

Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.  



 

 

Studiegids Kantooropleidingen - © NHI-Opleidingen 

29 

 
Cursusduur  

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld € 325,00; Materiaal € 45,00.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 

 

 

 

Outlook voor de secretaresse 
 
Doel van de cursus 

Outlook is veel meer dan alleen een mailprogramma. Voor een secretaresse is het vaak lastig 

om vergaderingen in te plannen en afspraken te organiseren met meerdere personen. Outlook 

is een programma waarmee de secretaresse in een handomdraai complexe afspraken en 

vergaderingen kan beleggen maar ook een belangrijke ondersteuning biedt bij het plannen en 

bewaken van activiteiten. Het is jammer dat nog niet alle secretaresses het maximale uit 

Outlook weten te halen omdat zij nog niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van 

Outlook.  

Na deze training kunt u zeer efficiënt afspraken, vergaderingen en activiteiten (voor uzelf en 

anderen) inplannen en uw werkzaamheden structureren en bewaken met behulp van Outlook. 

 
Bestemd voor 

• Voor alle secretaresses en managementondersteuners. 

 
Inhoud 

• Instellingen van Outlook. 

• Mail. 

• Postvak in/uit; concepten, verzonden items, verwijderde items. 

• Verzendlijsten 

• Gebruik van de agenda.  

• Invoeren en wijzigen van afspraken, terugkerende afspraken maken en het inplannen 

van feestdagen. 

• Vergaderingen inplannen en uitnodigingen versturen, annuleringen verwerken. 

• Contactpersonen. 

• Taken maken, beheren en versturen. 

• Notities. 

• Logboek. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

Na het volgen van deze cursus zult u een heel nieuwe kijk hebben op de mogelijkheden van 

Outlook waardoor u het efficiënter gaat gebruiken. 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows. 
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Cursusduur  

Open Leren (individueel) 3 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 2 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 125,-. Materiaal: € 12,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt. 
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Inschrijfvoorwaarden seizoen 2017/2018  

1. Begrippen  

1.1. NHI: Onder NHI wordt in dit verband verstaan NHI-Opleidingen. Ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel te Terneuzen, Middelburg en Breda. 

1.2. Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door NHI georganiseerde cursus, opleiding, seminar of soortgelijke 

gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten" 

cursussen.  

1.2.1. "Open" cursus: 

Een "open" cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door NHI gestelde 

toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.  

1.2.2. "Gesloten" cursus: 

Een "gesloten" cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een 

beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe 

samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld. 

1.3. Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft 

doen inschrijven. 

1.4. Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.  

 

2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen  

2.1. Op het door NHI in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is 

niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de rechthebbende(n).  

2.2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en/of praktische 

ervaring. NHI aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers 

van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering 

van de cursus gegeven. 

 

3. Overmacht  

3.1. Indien het voor een docent van NHI door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal NHI trachten een 

vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt NHI zich het recht voor, de 

bijeenkomst naar een nader door NHI te bepalen datum te verschuiven. 

3.2. NHI is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht 

lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een training.  

3.3. NHI behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of 

cursusleiding in publikaties, etc. door NHI bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht 

voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden. 

 

 

"OPEN" CURSUSSEN  
 

4. Algemene regels voor open cursussen  

4.1. NHI kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders. De prijzen, plaatsen en data daarin 

genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.  

4.2. Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van NHI voldoende deelnemers voor hebben 

aangemeld.  

4.3. NHI heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van NHI niet voldoet aan door 

NHI gestelde toelatingscriteria.  

4.4. In principe beslist NHI over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum 

ervan.  

4.5. Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een 

deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus 

die NHI organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht. 

 

5. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus  

5.1. Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten annuleren, per 

aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van poststempel bindend. 

5.2. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de deelnemersprijs verschuldigd.  

5.3. Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 

5.4. Indien NHI de geplande data van een open cursus verandert - opschort dan wel vervroegt - dan hebben deelnemers het 

recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de 

verandering op de hoogte zijn gebracht.  
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5.5. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.  

5.6. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van NHI) een belangrijk deel van een bepaalde open 

cursus heeft moeten verzuimen, zal NHI, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de 

eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te 

vragen. NHI is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een 

soortgelijke open cursus niet meer door NHI wordt georganiseerd. 

 

6. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen  

6.1. Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen 

inschrijven, de factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden 

voldaan.  

6.2. De in 6.1 genoemde inschrijving kan zowel schriftelijk als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van NHI 

geschieden.  

6.3. Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft 

is hij verplicht de door NHI te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De 

buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van NHI bedragen met een minimum van € 125,-.  

6.4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere 

overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan NHI een rente wegens te late betaling 

verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag. 

 

7. Bijkomende kosten voor open cursussen  

7.1. Tenzij in de schriftelijke informatie door NHI over een open cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs 

geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de 

deelnemers afzonderlijk met NHI of de instantie die de service verleent, af te rekenen.  

7.2. Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor door NHI of door de instelling die examens 

organiseert, examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld 

opgenomen. 

 

 

"GESLOTEN" CURSUSSEN  
 

8. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen  

8.1. NHI verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de 

geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de 

opdracht verstrekt.  

8.2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het met de uitvoering gemoeide 

bedrag. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Ook voor de betaling van de 

factuur voor gesloten cursussen zijn de artikelen 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden van toepassing. 

 

9. Annulering en wijziging van gesloten cursussen  

Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt NHI de 

reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in 

rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen 

bedrag.  

 


