
 

 
 

 

OfficeWise Excel is ons concept om leren en praktijk aan elkaar te verbinden. 

 

Rekenfouten in offertes, in voor- en nacalculaties, in meer- en minderwerk en in facturen 

hebben bedrijven al heel veel geld (én klanten) gekost! Als u Excel goed beheerst, rekent u 

daar voorgoed mee af!  

 

Naast rekenen is Excel sterk in het analyseren van gegevens. Daardoor kunt u rationele 

beslissingen nemen (halen we wel voldoende marge op deze opdracht?) of achteraf 

analyseren waar u de mist inging, zodat u op een volgend project wél voldoende marge 

maakt. 

 

Met Excel zet u overzichtelijke planningen op die flexibel zijn aan te passen aan de realiteit 

van de dag. De communicatie met medewerkers én klanten zal daardoor soepeler verlopen. 

Dat scheelt tijd en ergernis. 

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar voldoende reden om Excel optimaal te benutten! 

 

Leren en praktijk 

Door middel van een online training leert u Excel goed kennen. U kunt kiezen uit de modulen 

Basis-Gevorderd en Gevorderd-Expert. 

 

Het voordeel van online 

De uitleg van Excel is aan de hand van video’s, oefeningen doet u in Excel. De training is 

24/7 beschikbaar. U kunt de training volgen op het moment dat het u uitkomt. Pak eens een 

half uurtje of een uurtje; u kunt op elk moment verder.  

 

U volgt de training in uw eigen tempo en op uw eigen niveau. Onderdelen die u al onder de 

knie hebt kunt u overslaan of snel doorlopen (voor de zekerheid) en u kunt onderdelen 

herhalen zo vaak als u wilt.  

 

In de praktijk ondersteunen wij u bij alle onderwerpen die we hebben genoemd en alle 

andere situaties die zich bij u voordoen. Het kan gaan om het verbeteren van bestaande 

sheets en het opzetten van nieuwe sheets.  

 



De praktijkondersteuning bestaat uit 10 uur Hulp-op-afstand. Deze gaat direct in en heeft 

een looptijd van 1 jaar. We onderhouden contact via de mail of telefonisch. Hebt u liever 

een keer een 1:1 sessie, dan kunt u 4 uur Hulp-op-afstand inwisselen voor 2 uur persoonlijke 

begeleiding in Waddinxveen. Tegen meerprijs kunnen we ook bij u op locatie komen. 

 

Tarieven 

Voor OfficeWise Excel betaalt u slechts € 325,-. Daarvoor krijgt u: 

 de module Excel Basis-Gevorderd of Gevorderd-Expert 

 tweemaal een voortgangsevaluatie tijdens het eerste half jaar  

 10 uur Hulp-op-afstand 

 

Vanaf de derde deelnemer betaalt u slechts € 275,- per deelnemer.  

 

 U kunt 4 uur Hulp-op-afstand inwisselen voor 2 uur persoonlijke begeleiding. 

 Meerprijs van begeleiding op locatie is € 200,- excl. reis- en eventuele parkeerkosten. 

 

Wilt u na Basis-Gevorderd doorgroeien naar het niveau Gevorderd-Expert, dan betaalt u 

slechts € 65,-. Aanvullend hebt u dan recht op 4 uur Hulp-op-afstand. 

 

Prijzen zijn excl. BTW. 

 

Bestellen 

Wilt u Excel OfficeWise bestellen, dan kan dat via onze webshop. 

 Wilt u 1 of 2 licenties bestellen, kies dan Excel OfficeWise (1 Pack). 

 Wilt u 3 licenties bestellen, kies dan Excel OfficeWise (3 Pack). 

 

 Wilt u meer licenties bestellen, neem dan even contact met mij op. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen of wilt u door mij gebeld worden? Klik dan hier en geef uw naam en 

telefoonnummer door. 

 

Met vriendelijke groet, 

Computer-College.nl 

 

Willem Mulder 
 

 

Elke week vindt u een handige tip op mijn LinkedIn pagina. Klik hier 
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