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Wij verkopen geen trainingen, maar tijdwinst 
 

 

 

Vanaf zaterdag 15 december staat de training 

Excel Basis-Gemiddeld online 
 

 

Computer-College.nl laat gebruikers in het bedrijfsleven en in het Onderwijs slimmer 

en sneller werken met Excel. Meer dan 20 jaar ervaring heeft uitsluitend no nonsens 

trainingen opgeleverd. Trainingen waar ú in de dagelijkse praktijk echt iets aan hebt. 

Ons doel is niet om volledig te zijn. U krijgt bagage, geen ballast! 

 

Onze classroom trainingen nu online beschikbaar!  
In deze videoreeks, die verdeeld is over 4 cursusweken, krijgt u toegang tot: 

 meer dan 8 uur video, verdeeld over ca. 50 filmpjes. 

 een digitaal cursusboek, met een slimme Quick Reference voor een snelle toegang tot de 

video’s. 

 veel oefenbestanden 

 minimaal 3 case studies 

 

 Deze training komt overeen met 1,5 dagen classroom training. 

 

Alvast een kijkje nemen? 
Op YouTube staat een Quick tour van de cursus klaar: Quick Tour online cursus Excel  

 

U kunt de cursus verdelen over 4 lesblokken: 

 

Cursusweek 1  

11 video’s met ongeveer 2 uur materiaal. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: 

 Hoe heten alle onderdelen in Excel - Werkmap, Werkblad, Rij en Kolom, Cel, (onaangename 

verrassingen met) het Lint, werkbalk Snelle Toegang 

 Hoe herken je een tabel met formules 

 Basisformules met + - * / gebruiken 

 Techniek van het selecteren van cellen a.d.h.v. het maken van een Mondriaan 

 De kracht van Werkbladen 

 Alles over rijen en kolommen - breder en smaller, hoger en lager, verbergen en zichtbaar maken 

 

https://youtu.be/vjhBomQy0YE


 

Cursusweek 2  

8 video’s met ongeveer 1 uur en 3 kwartier materiaal. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de 

orde: 

 Volgorde van rekenkundige bewerkingen. Kent u Meneer Van Dalen nog? 

 Case study: Professioneel opmaken van een tabel  

 De valkuilen bij het maken van tabellen. Hoe doe je het in een keer goed. 

 Case study: Het maken van een Bestellijst voor Kantoorartikelen, incl. het berekenen van de BTW 

 Berekenen van de gemiddelden van de cijfers van groep 7. Hoogst en Laagst behaalde cijfer 

 Met Voorwaardelijke opmaak cijfers op groen of op rood laten springen 

 Hoe verkleint u de kans op het maken van fouten  

 

 Bonusmateriaal: Case study “Pretpark De Vrolijke Boel”, ongeveer 25 minuten extra 

 

 

Cursusweek 3  

6 video’s met ongeveer 5 kwartier materiaal. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: 

 Stapje dieper met formules. Waarom zou u dollartekens ($) in formules gebruiken? We bekijken 

diverse voorbeelden 

 Werken met een ALS()-formule 

 Alles over sorteren en filteren van gegevens 

 

 Bonusmateriaal: Case study Internationaal Transportbedrijf “Speedy Flowers”, ongeveer 20 

minuten extra 

 

 

Cursusweek 4  

10 video’s met ongeveer 2,5 uur materiaal. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: 

 Gegevens inzichtelijk maken met grafieken 

 Alles over datum en tijd en het rekenen daarmee. Het maken van een kalender. 

 Alles over het printen. Oplossen van allerlei printproblemen 

 Relevante opdrachten uit van het tabblad Bestand uit het Lint 

 Relevante opdrachten uit van het tabblad Pagina-indeling uit het Lint 

 Relevante opdrachten uit van het tabblad Beeld uit het Lint 

 Sneller en slimmer werken dankzij de Werkbalk Snelle Toegang 

 

 Bonusmateriaal: Case study “Gasverbruik”, ongeveer 30 minuten extra
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* Office vaardigheden, ook te gebruiken in Word en PowerPoint! 

 

Kosten 

De cursus kost nu slechts € 32,50 i.p.v. € 37,50. Hebt u meer cursuslicenties nodig? Bestel dan een 

Sixpack. De 6e cursist is dan gratis!  

 

Wilt u ook het keurmerk Slimmer werken met Excel? Leg dan de toets af. De 

kosten zijn € 17,50. U krijgt de toets na afloop nagekeken retour.  

 

Hebt u pech en haalt u het niet? Bestel bij uw toets direct een second shot. Voor 

maar € 6,- extra bent u verzekert van een voordelige hertoets. Prijzen zijn incl. BTW. 

 

 
 

Hebt u vragen, neem dan snel even contact met mij op. 

 

Met vriendelijk groet, 

Willem Mulder 

Tel: 0182 - 633 123 

mulder@computer-college.nl 
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