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Online training Office 2016

Vergroot uw kennis van en vaardigheden met de Microsoft Office applicaties Excel, Word, 
Outlook, PowerPoint en OneNote. Bent u niet of niet voldoende vaardig en/of wilt u leren om 
effectiever en productiever te werken met Office? 
Dan is onze online training Office 2016 geschikt voor u (en uw organisatie)!

Nulmetingen
De nulmetingen zijn geschikt om het huidige kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers 
vast te stellen. Op basis van het resultaat kunnen medewerkers gericht leren, doordat er aan 
het einde van de nulmeting een persoonlijk opleidingsadvies wordt getoond. Vanuit dit advies 
hebben de medewerkers de mogelijkheid om direct naar het betreffende onderdeel van de 
theoriemodule te gaan waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Zo leren 
medewerkers in de online training Office 2016 gericht en alleen wat gewenst is.

De online training Office 2016 wordt vanuit één portal aangeboden waarin de nulmetingen en 
theoriemodules van Excel, Word, Outlook, PowerPoint en OneNote zijn opgenomen. De 
training is gemaakt volgens het Integrated Learning leerconcept. Dit houdt in dat het trainen 
efficiënt en effectief gebeurd en het maakt het aanschaffen van extra opleidingsmaterialen, 
zoals boeken, overbodig. De online training Office 2016 is zeer geschikt om te gebruiken voor 
zelfstudie (e-learning), klassikale trainingen en persoonlijke begeleiding.
Vanuit het portaal kan de deelnemer een certificaat aanvragen.

Theoriemodules
Het is ook mogelijk om de theoriemodules van de online training in zijn geheel, zonder het maken van een 
nulmeting, te doorlopen. De onderwerpen uit de theoriemodules Excel, Word, Outlook en PowerPoint zijn op 
een prettige en interactieve manier eigen te maken. De leerstof wordt aangeboden aan de hand van 
instructievideo's, interactieve simulaties, het maken van opdrachten, het downloaden van aanvullende 
opdrachten en het downloaden van digitaal naslagwerk.
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Simulaties
Vervolgens dient de deelnemer de behandelde onderwerpen uit de instructievideo zelfstandig uit te 
voeren door een interactieve simulatie te doorlopen. Bij deze simulatie worden de handelingen 
verricht in de online training omgeving.

Opdrachten
In het volgende onderdeel moet men door middel van opdrachten aantonen in staat te zijn de 
geleerde theorie in de praktijk toe te kunnen passen. De opdrachten worden gedownload naar de 
eigen Office applicatie waar de handelingen verricht dienen te worden. Als de opdracht is uitgevoerd, 
kan er een video worden bekeken die alle handelingen uit de opdracht laat zien. Hierdoor kan men 
zien of de opdracht juist is uitgevoerd. 

Documentatie
De deelnemers hebben de mogelijkheid om als aanvulling op de online training extra opdrachten en 
digitaal naslagwerk te downloaden. 

Instructievideo’s
Elk onderwerp wordt door middel van een instructievideo met voice-over behandeld. De video maakt 
vaak al duidelijk of en op welke wijze de theorie in de praktijk kan worden toegepast. 
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Toets & Certificering
De deelnemers hebben optioneel 
de mogelijkheid om per 
onderdeel een toets af te nemen 
en bij een 75% of meer score een 
certificaat te behalen.


