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Welkom bij NHI-Opleidingen…     
 

Voor u ligt de studiegids Computertrainingen 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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Europees computer rijbewijs…  (ECDL®)   
 
NHI is officieel erkend testcentrum voor het ECDL®. 

Het European Computer Driving License (ECDL, Europees Computer Rijbewijs) is een 

diploma waarmee men kan aantonen dat men over praktische kennis en vaardigheden beschikt 

om een computer op een efficiënte en professionele manier te gebruiken. 

Het ECDL zal in alle landen van Europa worden ingevoerd met overal dezelfde tests, dezelfde 

exameneisen, dezelfde examenvragen, steeds in de eigen taal. 

Het ECDL is opgebouwd uit 7 modulen. Elke met succes afgesloten module wordt op een 

modulekaart bijgeschreven. Een volle kaart geeft recht op het Europees Computer Rijbewijs. 

Alle modules, behalve de eerste, zijn een test van praktische vaardigheden. De rode draad is 

realiteit; het certificaat is een weerslag van de vaardigheden die de kandidaat echt bezit.  

De zeven tests kunnen in elke gewenste volgorde worden afgelegd binnen de geldigheidsduur 

van de modulekaart (3 jaar). Heeft u vier modulen met goed gevolg afgelegd dan ontvangt u 

automatisch het Startbewijs van het Europees Computer Rijbewijs. Alle onderdelen zijn ook 

als op zichzelf staande cursussen te volgen.  

 
De modulen:  
 
1. Basisbegrippen van Informatietechnologie (IT) 

Deze module vraagt van de kandidaat kennis van de opbouw van een pc en de basisbegrippen 

van Informatietechnologie (IT) zoals gegevensopslag en geheugen, het gebruik van 

programmatuur en de mogelijkheden van informatienetwerken. Ook weet de kandidaat hoe 

IT-systemen een rol spelen in het dagelijks leven; en de mogelijke gevolgen van computers op 

de gezondheid. Daarnaast is de kandidaat zich bewust van enkele juridische en 

veiligheidsaspecten verbonden aan computergebruik. 
 
2. De computer gebruiken en bestanden beheren in Windows 

De kandidaat bezit kennis en vaardigheid in het gebruik van basisfuncties van een pc en het 

besturingssysteem. Hij of zij kan bestanden en mappen beheren en organiseren en weet hoe 

mappen te kopiëren, verplaatsen en wissen. Daarnaast kan de kandidaat met desktop iconen 

omgaan en met vensters werken. De kandidaat kan ook zoekopdrachten en eenvoudige 

bewerkingsopdrachten uitvoeren. 

 
3. Tekstverwerking met Word 

De kandidaat kan omgaan met een tekstverwerkingsprogramma, waarbij hij/zij aantoont 

eenvoudige handelingen te kunnen verrichten die samenhangen met het maken, opmaken en 

afwerken van een document. Ook het omgaan met meer geavanceerde mogelijkheden binnen 

tekstverwerkingsprogramma's zoals het opmaken van standaardtabellen, het invoegen van 

illustraties en het importeren van bestanden worden van de kandidaat verwacht. 

 
4. Spreadsheets maken en bewerken in Excel 

De kandidaat begrijpt de basisconcepten van spreadsheets en kan de basishandelingen 

verrichten die verband houden met het maken, opmaken en gebruiken van een spreadsheets. 

Met gebruik van formules en functies kan hij of zij eenvoudige bewerkingen uitvoeren. Ook is 

de kandidaat in staat tot het uitvoeren van meer geavanceerde mogelijkheden van een 

spreadsheetprogramma zoals het importeren van objecten en het maken van schema's en 

diagrammen. 
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5. Databases maken en bewerken in Access 

De kandidaat begrijpt de basisconcepten van databases en kan een database op de pc 

gebruiken. De module bestaat uit 2 delen: het eerste test de vaardigheid om een eenvoudige 

database te ontwerpen, met behulp van een standaard databaseprogramma. In het tweede deel 

toont de kandidaat aan dat hij uit een bestaande database informatie kan ophalen door gebruik  

maken van een zoekopdracht. Ook het maken en wijzigen van rapporten komt hierbij aan bod. 

 
6. Presentaties maken en bewerken in PowerPoint 

De kandidaat is vaardig in het gebruiken van presentatiehulpmiddelen en kan eenvoudige 

taken uitvoeren, zoals het maken, opmaken en voorbereiden van presentaties. Ook kan hij of 

zij presentaties maken voor verschillende groepen of situaties. Tevens is de kandidaat in staat 

eenvoudige handelingen te verrichten met diagrammen en grafieken en kan hij of zij 

verschillende diaserie-effecten gebruiken. 

 
7. Informatie zoeken op het internet en communiceren via e-mail 

Deze module is verdeeld in twee componenten. In het eerste gedeelte toont de kandidaat aan 

een eenvoudige zoektaak op internet te kunnen verrichten. Hij of zij kan de resultaten opslaan 

en kan internetpagina's en zoekrapporten printen. In het tweede deel toont de kandidaat 

vaardigheid in het gebruik van elektronische (ver)zendprogrammatuur, het bijvoegen van 

documenten en het organiseren van mappen. 

 
De duur 

De zeven tests kunnen in elke gewenste volgorde worden afgelegd binnen de geldigheidsduur 

van de modulekaart (3 jaar). Elke met succes afgesloten module wordt op een modulekaart 

bijgeschreven. En een volle kaart geeft recht op het Europees Computer Rijbewijs. 

 
De methode 

U kunt de modules van het ECDL klassikaal volgen of via “open leren”. Bij "open leren" 

werkt de cursist zelfstandig onder begeleiding van een docent. Tegenwoordig wordt het 

systeem van "open leren" steeds populairder omdat deze methode een aantal belangrijke 

voordelen heeft: u kunt direct starten, u leert alléén wat u nog niet weet, u bepaalt zelf het 

tempo, lestijden zijn flexibel in te plannen, overdag en/of ‘s avonds, u bent niet afhankelijk 

van "voldoende deelname", u krijgt méér praktische oefeningen dan bij een klassikale 

training. 

 
De kosten 

De kosten van de afzonderlijke modules vindt u onder de beschrijvingen van de cursussen. 

Indien voor het volledige traject wordt ingeschreven is er een korting van toepassing. 

 
Examen 

De examens worden enkele keren per maand afgenomen op onze vestigingen. Wanneer men 

de eerste 4 (willekeurige) modules heeft behaald, dan ontvangt men automatisch het 

startdiploma. Na het behalen van alle 7 de modules ontvangt men het volledige Europees 

Computerrijbewijs. 
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Basiscursus PC-gebruik  

 
Doel van de cursus 

Deze cursus leidt op voor het eerste examen van het Europees computer rijbewijs (ECDL). 

Deze module vraagt van de kandidaat kennis van de opbouw van een pc en de basisbegrippen 

van Informatietechnologie (IT) zoals gegevensopslag en geheugen, het gebruik van 

programmatuur en de mogelijkheden van informatienetwerken. Ook weet de kandidaat hoe 

IT-systemen een rol spelen in het dagelijks leven; en de mogelijke gevolgen van computers op 

de gezondheid. Ook wordt tijdens deze cursus stilgestaan bij actuele onderwerpen zoals 

internet, computervirussen en het gebruik van multimedia.  

 
Bestemd voor 

• Iedereen die het Europees computerrijbewijs wilt behalen. 

• De training is bestemd voor diegenen die nog geen of weinig ervaring met computers 

of Windows hebben opgedaan. 

• Iedereen die meer theoretische kennis over de computer wilt opdoen. 

 
Inhoud 

• Onderdelen van de Personal Computer. 

• Besturingssysteem. 

• Systeemconfiguratie, beeldscherm, toetsenbord, 

extern - en intern geheugen. 

• Randapparatuur: printer, scanner, muis, modem, 

digitale camera etc.  

• Werken met MS/Windows. 

• Inleiding populaire softwarepakketten waaronder 

MS/Word en MS/Excel. 

• Internet en intranet. 

• E-mail. 

• Computervirussen. 

• Beveiliging. 

• Tips & Trucs. 
 

 
Cursusduur  

 
Kosten 

Cursusgeld € 125,-. Materiaal € 12,-. Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de 

ECDL modulekaart (€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

 
Diploma 

Als het examen succesvol is afgerond dan wordt deze cursus bijgeschreven op de ECDL 

modulekaart. 

 

 

 

Klassikaal 2 lessen van 2,5 uur 
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Windows (ecdl 2)   
 
Doel van de cursus 

Na het volgen van de training bezit de deelnemer kennis en vaardigheid in het gebruik van de 

basisfuncties van een computer en haar besturingssysteem. De cursist leert de computer in te 

stellen naar eigen wensen. Daarnaast kan de cursist bestanden en mappen beheren en 

organiseren. Ook kan hij met het bureaublad, menu’s en met vensters werken. Het uitvoeren 

van zoek- en eenvoudige bewerkingsopdrachten behoort ook tot deze training. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die meer wilt weten van het besturingssysteem Windows. 

• Iedereen die het Europees computerrijbewijs wilt behalen. 

• Iedereen die het Diploma Windows van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens 

wilt behalen. 

 
Inhoud 

• Werken met Windows: muistechnieken, werken met vensters, rolmenu's, 

dialoogvensters, werken met programma’s. 

• De Helpfunctie. 

• Configuratiescherm. 

• Bestandsbeheer (Windows Verkenner). 

• Directories, bestanden, mappen, werken met diskettes en CD-ROM’s, zoeken naar 

bestanden, de ‘werkmap’. 

• Bureau-accessoires 

Beknopt: Rekenmachine, Kladblok, Paint, WordPad. 

• Integratie tussen verschillende toepassingen. 

• Het Bureaublad. 

• Programmabeheer, Werkomgeving aanpassen. 

• De Netwerkomgeving. 

• Computervirussen. 

• Back-ups maken. 

• Gebruikersaccounts. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

Deze opleiding is de ideale basis om straks te gaan werken met Word, Excel, PowerPoint, 

Access, etc. 
 

Vooropleiding 

Geen vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 2,5 uur 
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Kosten 

Cursusgeld: € 225,-. Materiaal: € 29,-.  

• Examen ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL 

modulekaart (€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

• Examen Stichting Onderwijs & Praktijkexamens: € 29,-. 

 
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs van de Stichting ECDL 

of voor het praktijkexamen van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

Word basis (ecdl 3)   
 
Doel van de cursus 

Na het volgen van de training kunt u omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word. Na 

het volgen van de cursus bent u in staat om in een handomdraai zelf (standaard)brieven, 

rapporten, mailings, memo’s, uitnodigingen en andere documenten te maken. Vele opties 

komen naast de gebruikelijke opmaakfuncties tijdens deze cursus aan bod, waaronder: 

tabellen, tabs en inspringen, afbeeldingen en werken met sjablonen.  

 
Bestemd voor 

• Iedereen die tekstverwerken wilt leren. 

• Iedereen die het Europees Computer Rijbewijs wilt behalen. 

• Iedereen die het Praktijkdiploma Word van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens 

wilt behalen.  

• Iedereen die al “op eigen wijze” met het programma Word werkt maar nu écht de fijne 

kneepjes wilt leren. 

 
Inhoud 

• Opbouw werkscherm, menustructuur, commando's, sneltoetsen, help. 

• Elementaire bewerkingen. 

• Speciale tekens, blokfuncties, knippen, kopiëren, plakken, afdrukken. 

• Tekstopmaak: lettertypes, alinea's, tab-instellingen, inspringen, paginaopmaak, 

marges, papierformaat, paginanummering, sub- en superscript, kop- en voetteksten, 

automatische opsommingen, tekst omkaderen en arceren. 

• Werken met sjablonen en wizards. 

• Objecten invoegen, werken met figuren. 

• Afdruk samenvoegen (mailings), enveloppen en etiketten maken. 

• Kolommen, tabellen. 

• Taalcorrecties uitvoeren. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

De cursus Word is zeer praktijkgericht opgezet. U krijgt oplossingen aangereikt voor alle 

dagelijkse “tekstverwerkingsperikelen” in de werkomgeving. 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows is vereist. 
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Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 3 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 225,-. Materiaal: € 29,-. Wanneer u examen doet: 

• ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL modulekaart 

(€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

• Stichting Onderwijs & Praktijkexamens: € 29,-. 

 
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs van de Stichting ECDL 

of voor het praktijkexamen van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

 

Word vervolg  
 
Doel van de cursus 

Het aanleren van specifieke vaardigheden als vervolg op de basistraining Word voor 

Windows. Tijdens deze training kunnen eveneens voorkomende praktijkproblemen uitgewerkt 

worden.  

 
Bestemd voor 

• De gevorderde Word-gebruiker, die nog méér uit het programma wilt halen. 

 
Inhoud 

• Sjablonen, opmaakprofielen en formulieren gebruiken. 

• Sjablonen, opmaakprofielen en formulieren ontwerpen. 

• Index, inhoudsopgave en kruisverwijzing maken. 

• Mailmerge: Een mailing maken, achteraf aanpassen van een mailing, sorteren en 

selecteren.  

• Macro’s gebruiken. 

• Eenvoudige macro’s ontwerpen en aanpassen. 

• Gezamenlijk een groot document bewerken. 

• Het maken van een webpagina met Word. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows, basiscursus Word. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 225,-. Materiaal: € 33,-. 
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Verklaring 

Aan het einde van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt. 

 

 

 

Excel basis (ecdl 4)   
 
Doel van de cursus 

Na het volgen van de training beheerst u de basisfuncties van een spreadsheet, zoals het 

maken, opmaken en het gebruik ervan. Na deze training weet u veel tijd te sparen omdat u 

geleerd is hoe u de gegevens die u één keer heeft ingegeven voor verschillende doeleinden 

weer kunt gebruiken, door uw document goed op te bouwen. Het cijferwerk is voor u slechts 

enkele tellen werk, omdat u weet hoe u formules en functies kunt gebruiken. En wat dacht u 

ervan om uw gegevens te verduidelijken met een grafiek? Na deze cursus zult u enthousiast 

zijn over dit pakket en zult u ontdekken dat u geen rekenwonder hoeft te zijn om cijfermatige 

werkzaamheden uit te kunnen voeren of andere informatie te genereren. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die kennis op wilt doen over het gebruik van een spreadsheet. 

• Iedereen die het Europees Computer Rijbewijs wilt behalen. 

• Iedereen die het Praktijkdiploma Excel van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens 

wilt behalen.  

• Iedereen die nu nog met de rekenmachine naast de computer werkt en /of met 

spreadsheets wilt leren werken en nu onnodig veel tijd kwijt is aan het genereren van 

overzichten, het maken van planningen en het bewerken van cijfermatige informatie. 

 
Inhoud 

• Basishandelingen. 

• Werkbladindeling, commando's, invoeren, verwijderen, wijzigen, uitlijnen, bewaren, 

help: de Office-assistent. 

• Een werkblad opzetten. 

• Ontwerp, kolombreedte wijzigen, formules, absoluut/relatief, kopiëren, procenten, 

celbenoeming, bewaren. 

• Een werkbladmodel vormgeven. 

• Witruimte, invoegen rijen/kolommen, uitlijnen, kolombreedte, opmaak getallen, 

lijnen, lettertypes. 

• Standaard afdrukken, preview, pagina-einden, pagina opmaak, kop- en voetteksten, 

printopties, tools. 

• Werkmappen beveiligen, verwijderen. 

• Grafieken. 

Soorten, maken, opmaak, bewaren, afdrukken. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

Zeer praktische cursus die oplossingen aanreikt voor het efficiënt omgaan met Excel. U zult 

verrast zijn door de vele handigheidjes die dit pakket biedt en die u mogelijk nog niet 

gebruikt. 
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Vooropleiding 

Kennis van Windows. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 225,-. Materiaal: € 29,-. Wanneer u examen doet: 

• ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL modulekaart 

(€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

• Stichting Onderwijs & Praktijkexamens: € 29,-. 

 
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs van de Stichting ECDL 

of voor het praktijkexamen van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 
 

Excel vervolg  
 
Doel van de cursus 

Het aanleren van nog meer specifieke spreadsheet-vaardigheden als vervolg op de 

basistraining Excel. U leert niet alleen hoe u informatie kunt genereren maar ook hoe u door 

deze te wijzigen diverse calculaties voor de toekomst kunt maken. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die echt alle mogelijkheden van Excel wilt benutten en niet alleen informatie 

wilt genereren maar pas voldoening heeft als deze informatie ook op een professionele 

wijze wordt weergegeven. Hierbij kunt u denken aan het vervaardigen van 

rapportages, budgetten, begrotingen, bedrijfsresultaten of diverse boekhoudkundige 

werkzaamheden.  

 
Inhoud 

• Een gegevenstabel maken. 

• Scenario’s maken en vergelijken. 

• De doelzoeker, de oplosser. 

• Databasegebruik in Excel, sorteren, beheren via het dataformulier, de autofilter, 

subtotalen berekenen in een gesorteerde database, rekenfuncties in een database, 

• Draaitabellen maken. 

• Macro’s maken: opnemen en wijzigen, relatieve verwijzingen, macro’s kopiëren en 

combineren en permanent beschikbaar maken. 

• Zelf functies maken. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

- 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows en basiskennis van Excel. 
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Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 288,-. Materiaal: € 33,-.  

 
Verklaring 

Aan het einde van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt. 

 

 

 

Access (ecdl 5)  
 
Doel van de cursus 

Access is een database met zeer veel mogelijkheden. Helaas is nog niet iedereen op de hoogte 

van de functionaliteiten van Access waardoor er nu nog onnodig veel tijd wordt besteed aan 

het verwerken en beheren van grote hoeveelheden informatie. 

In deze cursus leert u alle vaardigheden om informatie (zowel tekst als cijfermatige gegevens) 

in te voeren, te bewerken en te sorteren zodat u op een slimme manier omgaat met de 

ingevoerde gegevens. In deze cursus wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan het 

ontwerpen en het maken van rapportages waardoor u straks in staat bent om alle wenselijke 

rapportages en overzichten te ontwerpen om uw gegevens efficiënt en professioneel te 

presenteren. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die nog niet op de hoogte is van de mogelijkheden van Access. 

• Iedereen die veel informatie moet verwerken. (zoals adresgegevens, relatiebeheer, 

prijzen en productinformatie). 

• Iedereen die het Europees Computer Rijbewijs wilt behalen. 

• Iedereen die het Praktijkdiploma Access van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens wilt behalen.  

 
Inhoud 

• Schermopbouw, programmastructuur, afsluiten, helpfunctie. 

• Werken met een database. 

Invoeren/wijzigen gegevens, gegevens zoeken, gegevens afdrukken. 

• Werken met queries en filters. 

• Bijwerkquery, toevoegquery, kruistabelquery, verwijderquery. 

• Sorteren/selecteren, berekeningen. 

• Etiketten. 

• Presenteren van gegevens. 

• Ontwerpen, aanpassen rapport. 

• Opzetten van een tabel/formulier. 

• Ontwerpen van een eigen formulier. 

• Opmaak. 

• Opzetten van een relationele database. 

• Tips & Trucs. 
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Bijzonderheden 
- 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 288,-. Materiaal: € 33,-. Wanneer u examen doet: 

• ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL modulekaart 

(€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

• Stichting Onderwijs & Praktijkexamens: € 29,-. 

 
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs van de Stichting ECDL 

of voor het praktijkexamen van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint (ecdl 6)  
 
Doel van de cursus 

PowerPoint is een pakket met zeer veel mogelijkheden om in korte tijd presentaties of andere 

documenten te maken, te verduidelijken en een professionele uitstraling te geven. Het is 

belangrijk een juiste balans aan te brengen tussen informatie en “versiering”. Tijdens deze 

training leert u de mogelijkheden van PowerPoint zodanig benutten dat uw presentatie voor 

uw publiek boeiend blijft en u een goede indruk achter laat bij uw relaties. De vele 

mogelijkheden van PowerPoint die in deze training aan de orde komen zullen u nog meer 
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inspiratie voor uw presentaties en andere documenten geven waardoor u een presentatie met 

power weet te vervaardigen. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die nog niet op de hoogte is van de vele mogelijkheden van PowerPoint en 

een presentatie met een professionele uitstraling wilt maken of andere publicaties. 

• Iedereen die het Europees Computer Rijbewijs wilt behalen. 

• Iedereen die het Praktijkdiploma PowerPoint van de Stichting Onderwijs & 

Praktijkexamens wilt behalen.  

 
Inhoud 

• Schermopbouw, programmastructuur, afsluiten. 

• Presentatie maken, opslaan, meerdere presentaties. 

• Dia’s bewerken. 

• Teksten, tekenen, objectbewerking. 

• Symbolen, achtergronden.  

maken, wijzigen, aanbrengen, verwijderen. 

• Dia’s rangschikken. 

• Sorteren, verwijderen, kopiëren, preview, printen. 

• Presenteren. 

screenshow maken, effecten, viewer. 

• Bestanden importeren, bestandsformaten, koppelingen, formaten bewerken. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

PowerPoint is meer dan alleen presentaties maken. Denkt u eens aan het maken van 

advertenties, folders en posters.  

 
Vooropleiding 

Kennis van Windows. 

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 4 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 3 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 175,-. Materiaal: € 29,-. Wanneer u examen doet: 

• ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL modulekaart 

(€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules.  

• Stichting Onderwijs & Praktijkexamens: € 29,-. 

 
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs van de Stichting ECDL 

of voor het praktijkexamen van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. 
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Internet & E-mail (ecdl 7)  
 
Doel van de cursus 

Tijdens deze cursus leert u de basisvaardigheden van het surfen op internet. U leert op diverse 

mogelijkheden informatie via internet op te vragen en te zoeken en daarnaast leert u ook hoe u 

de gevonden informatie op internet op kunt slaan en bewaren zoals webpagina’s, afbeeldingen 

en het toevoegen van de websites aan de favorieten  Tevens wordt ook aandacht besteed aan 

de actuele ontwikkelingen zoals de veiligheid van uw gegevens op internet en hoe u het 

binnenhalen van computervirussen kunt tegengaan. Tevens wordt in de cursus ook het 

versturen en het beheren van e-mail behandeld. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die nu op een eigen wijze gebruik maakt van internet en meer wilt weten van 

de mogelijkheden van internet en e-mail. 

• Iedereen die door de ontwikkelingen min of meer gedwongen wordt met internet en 

e-mail om te gaan. 

• Iedereen die het Europees Computer Rijbewijs (ECDL) wilt behalen. 

 
Inhoud 

• Benodigde hard-/software voor het gebruik van Internet. 

• Gebruik van de browser. 

• Surfen en zoeken op het World Wide Web. 

• Overige Internet-programma's. 

• Problemen oplossen. 

• Electronisch berichten versturen (E-mail), adresboek gebruiken, nieuwsgroepen 

bezoeken. 

• Electronisch zaken doen. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

Zeer praktische cursus die oplossingen aanreikt voor het efficiënt omgaan met Internet en E-

mail. U zult verrast zijn door de vele handigheidjes die uw browser en e-mail programma 

bieden en die u mogelijk nog niet gebruikt. Deze cursus wordt ook voor senioren gegeven. 

 
Vooropleiding 

Kennis van Windows. 

 
Cursusduur  

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

Klassikaal (groepstraining) 2 lessen van 2,5 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 125,-. Materiaal: € 18,-. Wanneer u examen doet: 

• ECDL: Examengeld € 21,-. Men dient daarnaast eenmalig de ECDL modulekaart 

(€ 35,-) aan te schaffen. Deze is geldig voor alle modules. (Tarieven incl. BTW). 

  
Diploma 

Er kan examen gedaan worden voor het Europees Computer Rijbewijs (ECDL).  
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Outlook  
 
Doel van de cursus 

Outlook is veel meer dan alleen een mailprogramma. Tijdens deze cursus leert de cursist de 

diverse mogelijkheden van dit pakket kennen. Zoals agendabeheer, vergaderingen inplannen, 

taakbeheer, logboek, notities, beheren contactpersonen, archiveren van data en de prullenbak. 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die zijn agenda, persoonlijke planning en mailbox beheert via het programma 

Outlook. 

• Secretaresses, kantoormedewerkers, managers en commercieel medewerkers. 

 
Inhoud 

• Verschillende E-mail accounts (zoals POP3, imap, webmail etc.). 

• Verschillende E-mail servers. 

• Instellingen van Outlook. 

• Mail. 

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

• Gebruik van de agenda. 

• Contactpersonen. 

• Taken. 

• Notities. 

• Logboek. 

• Tips & Trucs. 
 

Bijzonderheden 

Na het volgen van deze cursus zult u een heel nieuwe kijk hebben op Outlook waardoor u het 

efficiënter gaat gebruiken. 
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows. 

 
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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Project  
 
Doel van de cursus 

Deelnemers worden tijdens deze training voorbereid om zelfstandig een planning op te 

kunnen zetten, te controleren en te beheren met gebruik van de beschikbare mensen en 

middelen. Project wordt o.a. gebruikt voor industriële toepassingen, de ontwikkeling van een 

nieuw product of een onderhoudsbeurt van een fabriek, maar ook voor 

kantoorautomatiseringsprojecten. Wilt u uw planning automatiseren met dit Microsoft 

instrument dan is deze training het eerste project voor ú! 

 
Bestemd voor 

• Iedereen die projectmatig moet werken. 

• Iedereen die de voortgang van projecten moet bewaken. 

• Projectleiders/managers. 

• Projectorganisaties (bouw, consultancy, installatiebranche etc.). 

 
Inhoud 

• Een planning openen / wijzigen en afdrukken. 

• Gebruik van de helpfunctie. 

• Taken invoeren en afhankelijkheden vastleggen. 

• Vormgeving van een planning aanpassen. 

• Kostenbewaking. 

• Resources opnemen in een planning… 

• De planning optimaliseren. 

• Het project volgen. 

• Projecten samenvoegen. 
 

Bijzonderheden 

Deze cursus kan worden ingevuld naar de wensen van de opdrachtgever.  
 

Vooropleiding 

Kennis van Windows en van plannen.  

 
Cursusduur  

Open Leren (individueel) 6 lessen van 2,5 uur 

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur 

 
Kosten 

Cursusgeld: € 475,-. Materiaal: € 39,-.   

 
Verklaring 

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

 

Wat is VBA? 

VBA (Visual Basic for Applications) is de programmeertaal van Excel. Met deze 

programmeertaal kunt u er voor zorgen dat allerlei ingewikkelde en tijdrovende 

werkzaamheden in Excel volledig automatisch uitgevoerd worden. 

VBA is niet alleen de programmeertaal van Excel maar van alle Microsoft Office 

programma’s en daarnaast nog vele andere softwarepakketten. 

Er is veel meer mogelijk dan u wellicht denkt. Met de programmeertaal VBA kunt u extra 

functionaliteit (maatwerk) aan de verschillende Officeprogramma’s toevoegen zodat Office 

wordt aangepast aan úw werkwijze. 

Door gestructureerd te werken en efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden van 

Excel en Visual Basic for Applications (VBA) zijn met relatief geringe investeringen 

gigantische rendementen te behalen. Door slim gebruik gebruik te maken van de 

mogelijkheden binnen Excel en VBA kan veel tijd worden bespaard, kunnen fouten 

voorkomen worden en kunnen mensen met beperkte kennis van Excel de ingewikkeldste 

spreadsheets hanteren. Ook kunnen allerlei dialoogvensters aan de gebruiker van de sheet 

gepresenteerd worden, waardoor foutinvoer wordt beperkt of voorkomen en de sheet veel 

gebruiksvriendelijker wordt. 

 

Wat leert u? 

Doel van de training is de deelnemers zelfstandig programma’s te leren schrijven in Excel 

VBA. Deelnemers dienen minimaal te beschikken over kennis van Excel op basisniveau. 

 

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: 

• Macro’s: 

Opnemen, uitvoeren, aanpassen, knoppen 

• De Visual Basic editor: 

Werkbalken, vensters 

• Zelf code schrijven: 

variabelen en constanten, de VBA syntax, bereiken en selecties, interactie met 

gebruiker, code structuren en lussen gebruiken, (reageren op) gebeurtenissen, werken 

met objecten, eigen functies en dialoogvensters ontwerpen, foutafhandeling, etc. 

 

Hoe gaan we te werk? 

VBA trainingen verzorgen we voor individuele leerlingen of, vanwege het specialistische 

karakter, in kleine groepjes tot maximaal 4 personen. Alle deelnemers zijn van dezelfde 

organisatie. We beginnen met een korte inventarisatie van de reeds aanwezige 

vaardigheden. Vervolgens wordt kennis gemaakt met de programmeeromgeving van Excel, 

de VBE. Daarna kiezen we een praktijkopdracht, bij voorkeur een probleem van ‘de 

werkvloer’. Meteen vanaf het begin starten we met programmeren, dus niet te veel 

theoretische balast maar meteen het diepe in, onder het motto ‘learning by doing’. De cursus 

is dus meteen een aanzet tot de eerste eigen gebouwde applicatie. 
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Voor wie? 

De cursus is bestemd voor iedereen die al met het programma werkt maar meer uit Excel 

wil halen, door het automatiseren van taken of door het bouwen van Excelapplicaties. Als 

voorkennis is daarom Excelkennis op minimaal basisniveau noodzakelijk. 

Waar en wanneer? 

 

De Excel VBA cursussen worden door heel Nederland verzorgd. Dit gebeurt steeds als 

bedrijfstraining. De lessen worden altijd in overleg gegeven op een tijdstip en een locatie van 

úw keuze. 
 

 

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.  
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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.  

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.  

 

 


