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Alle voorbehouden
Aan deze gids is uiterste zorg besteed om u zo goed mogelijk te 
informeren. Aan mogelijke onjuistheden kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. Controleer de prijzen zoals deze zijn weergeven altijd 
met de actuele prijzen op onze website.

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de opleidingen en 
cursussen van Sinaleri Opleidingen.

Als uw opleider bieden wij een uniek aanbod van gecertificeerde 
cursussen en opleidingen aan. Deze worden allemaal verzorgd 
door mensen uit de praktijk. Door onze unieke lesmethodes 
kunnen wij ons gemakkelijk onderscheiden. Dit maakt dat onze 
cursussen en opleidingen structureel gewaardeerd worden.

Naast het volgen van cursussen en | opleidingen bieden wij ook 
de mogelijkheid om onze cursus-, bedrijfsruimte te huren voor 
vergaderingen en/of trainingen. Als opleider mag u ervan uitgaan 
dat wij u een compleet aanbod kunnen doen en zorg uit uw 
handen nemen.

Namens ons team hoop ik u binnenkort te begroeten.

Marleen Mijnals 
Sinaleri Opleidingen 
Sales en Marketing
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JOUW OPLEIDINGSPARTNER

Als partner van geregistreerde Microsoft, 

voor wat betreft gebruikerscursussen 

van Office en het Windows-systeem, 

biedt Sinaleri Opleidingen een uitgebreid 

aanbod van Microsoft-, Adobe CS/CC 

cursussen en kantooropleidingen aan. 

Mocht u als organisatie deze cursussen en/

of opleidingen intern willen organiseren, 

dan is Sinaleri Opleidingen uiteraard een 

uitstekende keuze als opleidingspartner. 

Wij verzorgen zowel grootschalige als 

kleinschalige interne programma’s,  

In-Company, door heel Nederland.

ACTUELE OPLEIDDER

Om actuele cursussen en opleidingen 

te verzorgen verlenen onze docenten 

diensten die ze de nodige actuele 

praktijkervaring geeft. Hierdoor kunnen 

wij bijvoorbeeld garanderen wij dat onze 

opleiding Praktijkdiploma Boekhouden 

actueel is, omdat wij zelf klanten hebben 

waarbij wij de gehele boekhouding 

verzorgen.

We kunnen dan ook met recht zeggen dat 

wij uw opleidingspartner zijn. Daar werken 

wij dagelijks keihard aan om dat te blijven.

ERKENNINGEN

Onderwijsinstelling

Een onderwijsinstelling is een juridische 

entiteit die rechtstreeks trainingen of 

opleidingen levert aan cursisten of 

zakelijke opdrachtgevers. Deze instelling 

kan beroepsopleidingen als hoofdactiviteit 

(bijvoorbeeld school, trainingsbureau) 

of als nevenactiviteit (bijvoorbeeld 

softwarebureau of zorginstelling) 

verzorgen.

Sinaleri Opleidingen voldoet aan deze 

juridische entiteit.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

In het CRKBO kunnen onderwijsinstellingen 

worden ingeschreven die voldoen aan de 

Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten 

voor Kort Beroepsonderwijs. Opname 

in dit register is gekoppeld aan een 

kwalitatieve audit van de instelling 

(de erkenningsregeling). Is een 

onderwijsinstelling ingeschreven in het 

register, dan is die instelling daardoor een 

erkende instelling zoals bedoeld in de BTW 

wetgeving.

Associatie voor Examinering

De Associatie voor Examinering is 

één van de grootste, onafhankelijke 

exameninstituten in Nederland. De 

Associatie wil dé expert in Nederland zijn 

op het gebied van examenontwikkeling, 

-beoordeling en -afname. Dat komt tot 

uitdrukking in hun Associatiediploma’s. Die 

zijn waardevol en waardevast.

Een Associatie-examen staat voor kwaliteit. 

Zo staat een aantal Associatie-examens - 

waaronder PDB®, BKB®, BKC® en PDL® 

- onder indirect toezicht van het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Deze Associatie-examens maken namelijk 

deel uit van verschillende curricula in het 

erkende mbo- en/of hbo-onderwijs. Het 

kwaliteitsbeleid is er echter op gericht dat 

alle examens aan dezelfde eisen voldoen.

Erkend leerbedrijf | SBB

Als erkend stagebedrijf wilt Sinaleri 

Opleidingen een hoge betrokkenheid 

tonen in de branche waarin we actief is. 

We investeren in de toekomst omdat we 

kwaliteit belangrijk vinden.

De bereidheid en geschiktheid om 

als leerbedrijf of simulatie-leerbedrijf 

Sinaleri Opleidingen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één de grootste opleiders van Flevoland en omstreken. Jaarlijks 

mogen we 500 tot 750 deelnemers opleiden. Daar zijn we ontzettend trots op.

Als opleider biedt Sinaleri Opleidingen een uniek aanbod van gecertificeerde en erkende cursussen en kantooropleidingen 

aan. Docenten uit de dagelijkse praktijk zorgen ervoor dat ons onderscheidende kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. Onze 

cursussen en opleidingen worden dan ook structureel gewaardeerd.

Sinaleri Opleidingen
Praktijkgerichte scholing voor particulieren, bedrijven en instellingen.
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beroepspraktijkvorming te verzorgen 

wordt door Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

onder andere bepaald aan de hand van 

onderstaande criteria.

- de kwaliteit van de werkzaamheden die 

we leerlingen bieden;

- de kwaliteit van de begeleiding tijdens de 

stage;

-als leerbedrijf leerlingen een veilige 

leeromgeving bieden.

Adobe Certified Professional | ACP

Wereldwijd zijn de programma’s van 

Adobe dé standaard in de markt. Het is 

dus een noodzaak om goed met deze 

programma’s te werken. Voor deze 

programma’s heeft Sinaleri Opleidingen 

passende cursussen. U moet dan denken 

aan cursussen als Adobe Dreamweaver, 

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 

Adobe Illustrator en Adobe Flash. Al onze 

cursussen worden verzorgd door een 

Adobe Certified Professionals.

Adobe Certified Professional zijn door 

Adobe erkende professionals die minimaal 

3 jaar zichtbaar werkervaring moeten 

hebben voordat zijn voor deze certificering 

in aanmerking komen.

Microsoft Office Specialist | MOS

De Microsoft Office Specialist (MOS) 

certificering wordt wereldwijd erkend 

als de belangrijkste certificatie die wordt 

gekozen om kennis en vaardigheden aan 

te tonen die horen bij de Microsoft Office 

programma’s.

Als ’Microsoft Office Specialist’ 

onderscheiden we ons van anderen. 

Hiermee garanderen we het kennisniveau 

waarop binnen een organisatie een beroep 

gedaan kan worden.

WAAROM SINALERI OPLEIDINGEN?

40+ Opleidingen

Met het aanbod van meer dan 40 

opleidingen is er altijd een opleiding voor 

jou.

Eigen rooster samenstellen

Bij Sinaleri Opleidingen heb je de 

mogelijkheid om zelf het lesrooster samen 

te stellen.

Onbeperkt leren

Leren op tijden en dagen wanneer het je 

schikt. Ook op de zaterdagen.

Meerdere lesmethodes

Met onze lesmethodes zijn we instaat om 

op elke niveau opleidingen te verzorgen.

Maatwerk

Met onze cursussen kunnen we maatwerk 

leveren. Geef aan wat je wilt leren, wij 

verzorgen de opleiding.

Hoge slagingspercentage

Met onze hoge slagingspercentage 

garanderen we dat je een cursus of 

opleiding positief afrondt.

PRAKTISHE INFORMATIE

SINALERI OPLEIDINGEN

Hoofdkantoor

De Steiger 74

1351 AE Almere

Telefoonnummer: 0365468795

E-mail: info@sinaleri.nl

Internet: www.sinaleri.nl

Overige locaties

Emmen | Heerenveen | Groningen 

Utrecht | Zwolle

IBAN: NL 45 INGB 0007396721

IBIC: INGBNL2A 

KvK: 32157210

Btw-numer: NL116950286B01
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OPEN LEERCENTRUM

Onbeperkt leren met begeleiding

Onder begeleiding van een ervaren docent 

word je individueel en vakkundig begeleid. 

Door dit karakter is het altijd mogelijk 

om direct te beginnen met een cursus 

of opleiding wanneer het jou uitkomt. Je 

werkt op jouw eigen tempo en niveau. Met 

de oefeningen en individuele begeleiding 

leer je op een prettige manier.

Kenmerken

• zelfstudie met face-to-face 

begeleiding;

• onbeperkt aantal uren les volgen;

• maximaal 8 personen per groep;

• gratis aanvullende lesuren;

• instromen op jouw eigen niveau;

• in de avonduren cursus volgen;

• ook op de zaterdagen;

• eigen rooster samenstellen;

• beginnen wanneer het uitkomt;

• een erkende cursus volgen.

Certificaat | diploma

Na afloop van elke cursus kun je een 

examen afleggen. Na het succesvol 

afronden van het examen ontvang je het 

officiële certificaat | diploma van Sinaleri 

Opleidingen.

Ondersteuning

Tijdens de cursus en/of opleiding is er 

altijd een docent beschikbaar om vragen te 

beantwoorden.

PRIVÉLES

1 op 1 begeleiding

Met privélessen kun je je wellicht beter 

concentreren. Je hebt de volle aandacht 

van de docent. Deze behandelt ook 

alleen de onderwerpen die je aan tafel 

brengt. Dit maakt dat je na de cursus of 

training naadloos de opgedane kennis kan 

toepassen op het werk of privésfeer.

Kenmerken

• 1op 1 begeleiding;

• 1 dag of 2 dagen les volgen;

• instromen op jouw eigen niveau;

• inplannen wanneer het je uitkomt;

• eigen materiaal aanbrengen;

• een erkende cursus volgen.

Certificaat | diploma

Na afloop van elke cursus ontvang je een 

certificaat van deelname.

Je kunt je ook inschrijven om een examen 

af te leggen. Na succesvol afronden 

van het examen ontvang je het officiële 

certificaat van Sinaleri Opleidingen.

Het examen kost € 65,00 per examen 

per cursus. Dit is inclusief herexamen, 

certificaat en/of diploma.

Ondersteuning

Na het volgen van een privéles heb je de 

mogelijkheid om nog vragen te stellen 

aan jouw docent. Deze kun je per e-mail 

stellen. Je ontvangt hiervoor een apart 

e-mailadres van de docent. Je mag binnen 

24 uur een passend antwoord verwachten.

KLASSIKAAL

Leren op gepande dagen

In een prettige omgeving worden de 

verschillende onderwerpen door onze 

docenten behandeld. Als je een dagcursus 

volgt, wordt er altijd een lunch geserveerd. 

Koffie, thee, cappuccino of warme 

chocolade melk kun je gedurende de 

dag gratis verkrijgen. Afhankelijk van de 

cursus bestaat de groepsgrootte uit 4 tot 6 

personen.

Sinaleri Opleidingen onderscheidt zich niet alleen met de lesmethodes die we inzetten, maar ook door de invulling van deze 

lesmethodes. Onderstaand de lesmethodes van Sinaleri Opleidingen op een rij gezet.

Lesmethodes
Meerdere lesmethodes om op elke niveau opleidingen te verzorgen.
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PRAKTISHE INFORMATIE

SINALERI OPLEIDINGEN

Hoofdkantoor

De Steiger 74

1351 AE Almere

Telefoonnummer: 0365468795

E-mail: info@sinaleri.nl

Internet: www.sinaleri.nl

Overige locaties

Emmen | Heerenveen | Groningen 

Utrecht | Zwolle

IBAN: NL 45 INGB 0007396721

IBIC: INGBNL2A 

KvK: 32157210

Btw-numer: NL116950286B01

Kenmerken

• begeleiding per groep;

• groepsgrootte in overleg;

• geïllustreerde lesmateriaal;

• een erkende cursus volgen;

• software is voorgeïnstalleerd;

• cursus met praktijkoefeningen;

• alle warme dranken zijn gratis;

• een luncharrangement is inbegrepen.

Certificaat | diploma

Na afloop van elke cursus ontvang je een 

certificaat van deelname.

Je kunt je ook inschrijven om een examen 

af te leggen. Na succesvol afronden 

van het examen ontvang je het officiële 

certificaat van Sinaleri Opleidingen.

Het examen kost € 65,00 per examen 

per cursus. Dit is inclusief herexamen, 

certificaat en/of diploma.

Ondersteuning

Na het volgen van een klassikale cursus 

heb je de mogelijkheid om nog vragen 

te stellen aan jouw docent. Deze kun je 

per e-mail stellen. Je ontvangt hiervoor 

een apart e-mailadres van de docent. Je 

mag binnen 24 uur een passend antwoord 

verwachten.

IN-COMPANY

Leren achter jouw werkplek

Veel bedrijven willen graag een cursus 

verzorgd hebben achter de eigen 

werkplek. Al onze cursussen kunnen wij 

ook op locatie verzorgen. Bij meerdere 

deelnemers kan een cursus op locatie 

soms voordeliger zijn. Het is ook 

mogelijk om deze cursussen op onze 

opleidingscentra te organiseren.

Kenmerken

• maatwerk;

• cursus met praktijkoefeningen;

• veel invloed op het lesmateriaal;

• Leren achter jouw werkplek;

• leren met collega’s;

• docent tot jou beschikking;

• ondersteuning na de cursus.

Certificaat | diploma

Na afloop van elke cursus ontvang je een 

certificaat van deelname.

Je kunt je ook inschrijven om een examen 

af te leggen. Na succesvol afronden 

van het examen ontvang je het officiële 

certificaat van Sinaleri Opleidingen.

Het examen kost € 65,00 per examen 

per cursus. Dit is inclusief herexamen, 

certificaat en/of diploma.

Ondersteuning

Na het volgen van een in-company cursus 

heb je de mogelijkheid om nog vragen 

te stellen aan jouw docent. Deze kun je 

per e-mail stellen. Je ontvangt hiervoor 

een apart e-mailadres van de docent. Je 

mag binnen 24 uur een passend antwoord 

verwachten.
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PERSOONLIJK GESPREK 

Voor consulenten die werkzaam zijn in de 

integratiebranche stellen wij ons graag 

voor in een persoonlijk gesprek bij ons 

op kantoor. Zo kunt u meteen zien waar 

en hoe wij trainen/ opleiden. Dit gesprek 

kunt u te allen tijde bij ons aanvragen 

via de e-mail aan onze supportafdeling. 

Onze supportafdeling kan alle vragen 

beantwoorden en afspraken inplannen met 

onze docenten.

Onze docenten hebben veel ervaring met 

de specifieke begeleiding van cursisten die 

extra aandacht of begrip nodig hebben. 

 OFFERTE AANVRAGEN

Is er een offerte nodig voor het UWV? Of 

wenst een bedrijf een prijsopgave voor een 

opleidingstraject? Wenst u omgeschoold 

te worden? Neem direct contact op met 

uw contactpersoon bij het UWV, CWI of re-

integratiebureau, noem onze naam en laat 

hem/haar ons benaderen voor een offerte. 

Wij versturen onze offerte er direct naartoe 

om de lijnen kort te houden. Na ontvangst 

van een getekende bevestiging wordt u 

direct uitgenodigd om te beginnen met de 

cursus(en) en/of opleiding(en).

Er kan een offerte aangevraagd worden 

voor:

Scholing

Voor klanten met afstand tot 

de arbeidsmarkt bieden wij 

beroepsopleidingen aan. Het doel is om 

deze klanten te ondersteunen bij het 

vinden van werk. De scholing die wij 

verlenen kan een onderdeel zijn van de 

re-integratie.

Functiegerichte vaardigheidstraining

Onze cursussen zoals Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel of de cursus 

Toetsenbordvaardigheid zijn voorbeelden 

van functiegerichte vaardigheidstrainingen 

bij Sinaleri Opleidingen. Een 

functiegerichte vaardigheidstraining is dus 

minder uitgebreid dan scholing: het omvat 

nooit alle vaardigheden die nodig zijn om 

een beroep of functie uit te oefenen. 

De voordelen van Sinaleri Opleidingen:

• Een prijsopgave binnen 24 uur 

• Sinaleri Opleidingen is bekend bij het 

UWV als leverancier. 

• Ruime ervaring met scholingstrajecten. 

• Cliënten kunnen direct beginnen.

• Gratis intake gesprek.

VOORBEELD OPLEIDINGEN

Microsoft Office Compleet

Microsoft Office Zakelijk Basis

Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker

Praktijkdiploma Boekhouden

KENMERKEN OPLEIDINGEN

• er is geen vooropleiding vereist;

• je volgt een specifieke opleiding voor 

een specifieke functie;

• we bieden opleidingen aan voor veel 

gevraagde functies;

• met onze praktijkgerichte opleidingen 

leer je wat jouw toekomstige 

werkgever verwacht.

VOOR CONSULENTEN

Consulenten die werkzaam zijn in 

de integratiebranche kunnen een 

informatiemap bij ons aanvragen. Met 

deze map kunnen cliënten geïnformeerd 

worden over de opleidingen van Sinaleri 

Opleidingen.

De opleidingen van Sinaleri Opleidingen zijn uitermate geschikt voor scholing voor re-integratie. Denk hierbij aan opleidingen 

als Microsoft Office Compleet, Administratief Medewerker, Financieel Administratief Medewerker en Praktijkdiploma 

Boekhouden.

Onze opleidingen zijn zeer geschikt voor iedereen die zich willen laten omscholen voor een andere functie. Verder zijn ze ook 

geschikt voor herintreders in de arbeidsmarkt.

Re-integratie
De juiste opleiding voor een andere functie.
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ONZE MEERWAARDE

Kwalitatief hoogwaardige examens, een geoliede logistiek bij het 

examineren en een transparant werkproces bij het corrigeren van 

examens. Dát is waar Sinaleri Opleidingen voor staat. Kwaliteit is 

een speerpunt in ons beleid. Dus investeren we continu in onze 

bedrijfsvoering.

Kwaliteit medewerkers

Diegene die de examens maakt, komt van goede huize, omdat 

ook het maken van de examens om de nodige expertise vraagt. 

Daarom werken wij uitsluitend met experts, die periodiek 

geschoold en getraind worden.

Tevredenheid meten

Tevreden klanten. Dat is ons doel. Daarom houden wij 

voortdurend de kwaliteit van de examens in de gaten en meten 

periodiek de tevredenheid. En klachten? Die grijpen we direct aan 

om onze processen te verbeteren.

Gedragscode & algemene voorwaarden

Sinaleri Opleidingen committeert zich aan de gedragscode van 

de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Zo 

schrijft de gedragscode een goede annuleringsregeling en een 

heldere inzageprocedure voor. Kijk voor meer info op www.nrto.

nl of download de gedragscode consumenten of de gedragscode 

beroep en bedrijf.

Algemene voorwaarden

Consumenten kunnen een beroep doen op de 

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen indien zij 

de klachtenprocedure bij Sinaleri Opleidingen hebben doorlopen 

zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Toezicht onderwijsinspectie

Een Sinaleri Opleidingen-examen staat voor kwaliteit. Zo staat een 

aantal Sinaleri Opleidingen-examens - waaronder PDB®, BKB® 

en BKC® onder indirect toezicht van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Deze Sinaleri Opleidingen-examens 

maken namelijk deel uit van verschillende curricula in het erkende 

mbo- en/of hbo-onderwijs. Ons kwaliteitsbeleid is er echter op 

gericht dat al onze examens aan dezelfde eisen voldoen. 

Sinaleri Opleidingen biedt, als erkende opleider, de mogelijkheid om alleen examens af te leggen. Je bent dus niet verplicht 

om eerst een cursus of opleiding te volgen. Dit is de kortste weg om jouw cv aan te vullen met aantoonbare kennis en 

vaardigheden.

Outplacement, carrière verandering of op weg naar een beroep van jouw keuze? De examens van Sinaleri Opleidingen 

verhogen jouw kans op succes.

Examens
Met de juiste examens jouw CV opwaarderen.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 399,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Begeleiding: individueel

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Microsoft Windows

Windows Verkenner;

mappen en bestanden.

Kennismaken met Microsoft Word

Kennismaken met Microsoft Excel

Kennismaken met Microsoft Outlook

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethode Open Leercentrum.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office Excel Basis

Microsoft Office Outlook 

Microsoft Office Word Basis

Computercursus voor de beginner | cursus voor beginners op de computer

De cursus Introductie met de PC van Sinaleri Opleidingen geeft een korte inleiding in de meest populaire programma’s. 

Binnen 2 maanden leer je de basismogelijkheden van het besturingssysteem Windows. Verder maak je kennis met de 

basismogelijkheden van de applicaties Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel en Microsoft Office Outlook. De nadruk 

bij deze cursus ligt op het aanleren van vaardigheden die het mogelijk maken om zo efficiënt te werken achter een computer.

Niveau
Starter

Vooropleiding
Geen

OS
Windows

Introductie met de PC
Computervaardigheid: computercursus voor de echte beginner.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 249,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop: inclusieft            

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

10 weken planning

week 1: letters SDFJK Spatiebalk [Enter];

week 2: letters AL;

week 3: letters EHI [Punt] [Linker-Shift];

week 4: letters TNRO;

week 5: letters CUVW [Rechter-Shift];

week 6: letters GXP Komma;

week 7: letters QMYZB;

week 8: letters 12345 !@#$%;

week 9: letters 67890 &*();

week 10: examen.

EXTRA INFORMATIE

Je krijgt software om thuis te installeren 

ter waarde van € 35,00.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethode Open Leercentrum

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office Excel Basis

Microsoft Office Outlook 

Microsoft Office Word Basis

Typen behoort vandaag de dag tot een zeer belangrijke communicatietechniek. Vaardig typen biedt ons de mogelijkheid om 

aan anderen snel en overzichtelijk informatie te geven en/of te vragen. De techniek van het typen beperkt zich al lang niet 

meer alleen tot de bekende schrijfmachine, maar is ook noodzakelijk voor de bediening van moderne kantoormachines en 

computers.

Toetsenbordvaardigheid kun je leren. Binnen een betrekkelijk korte tijd kun je een grote vaardigheid in het typen verwerven. 

Op een prettige wijze zelfs.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
 Geen

OS
Windows

Toetsenbordvaardigheid
Computervaardigheid: Blind typen met 10 vingers.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Access Basis
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennis maken met Microsoft Access

Werken met Microsoft Access

Wat is een database?

Een database maken

Gegevens invoeren

Gegevens filteren | sorteren

Formulieren

Rapporten

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Access Gevorderd

Microsoft Excel Basis

Microsoft Excel Gevorderd

 

In de praktijkgerichte cursus Microsoft Acces Basis worden alle belangrijke basisbegrippen en basisfuncties behandeld, zodat je 

na deze cursus meteen met het meest gebruikte databasepakket aan de slag kunt.

Tijdens de cursus Access Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je hoe je een Access-

database kunt opzetten en hoe je tabellen en query’s kunt maken. Aan de hand van ons eigen oefenmateriaal ervaar je wat je 

in jouw eigen zakelijke situatie met deze applicatie zoal kunt doen.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Access Basis

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Access Gevorderd
Leer de geavanveerde mogelijkheden van de applicatie Microsoft Access.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Basisvaardigheden

Grafieken

Importeren en exporteren

Geavanceerde query’s

Knoppen en macro’s

Instellingen en databaseonderhoud

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Gevorderd

Programmeren met Microsoft Access

 

In de praktijkgerichte cursus Microsoft Acces Gevorderd wordt je verder ingewijd over de mogelijkheden en toepassingen van 

Microsoft Access, het meest gebruikte database-applicatie ter wereld. Je leert in deze cursus werken met grote hoeveelheden 

data.

Tijdens de cursus Access Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, besteden we 

aandacht aan het importeren van externe gegevens en het exporteren naar externe bestandsvormen en het web. Geavanceerd 

query’s, macro’s en knoppen en grafieken worden uitgebreid behandelt. Als laatste leer je hoe je een database onderhoud.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Microsoft Excel

Werkmappen | werkbladen

Formule

formule handmatig invoeren;

een formule invoegen met de Functie-

wizard;

kopiëren | wijzigen | verwijderen;

verwijzingen naar meerdere werkmappen;

verwijzingen naar werkbladen;

Functies

werken met de functie SOM;

werken met de functie AANTAL, 

GEMIDDELDE;

werken met de functie MIN, MAX;

Tabellen

Grafieken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Gevorderd

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Grafieken

Microsoft Excel Expert: Macro’s

Microsoft Excel is wereldwijd het meest toegepaste spreadsheetprogramma. Onder begeleiding van een docent ga je aan de 

slag met de applicatie. In deze cursus ligt de nadruk op het toepassen van elementaire technieken van Microsoft Excel.

Tijdens de cursus Excel Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je de basis om goed 

te werken met Microsoft Excel. Je leert om getallen en datums in te voeren en eenvoudige berekeningen te maken. Ook het 

opmaken van werkbladen en cellen is onderdeel van de cursus Excel Basis. Daarnaast leer je hoe je werkbladen opmaakt en 

overzichtelijk kunt afdrukken.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Basis
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Database

Geavanceerde overzichten

Draaitabellen

Macro’s

Geavanceerde functies

Geavanceerde analyse

Geavanceerde voorspellingen

Geavanceerd zoeken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Grafieken

Microsoft Excel Expert: Macro’s

In de cursus Microsoft Office Excel Gevorderd leer meer over de applicatie Microsoft Exel. Je leert geavanceerd technieken 

zoals het filteren van data, het presenteren van gegevens in grafieken en je maakt complexe berekeningen. De cursus Excel 

Gevorderd is geschikt voor eindgebruikers die met zelfstudie hun kennis willen verbreden.

Tijdens de cursus Excel Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, ga je verder dan 

de basisvaardigheden. Naast het maken en beheren van macro’s maak je ook kennis met Visual Basic (VBA). Het tabblad 

Ontwikkelaars staat centraal in de cursus Excel Gevorderd.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Excel Basis

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Microsoft Excel.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Externe gegevens ophalen

Draaitabellen en Grafieken

Analyseren met functies

‘Wat als’ analyse in Excel

Statistische functies

MEDIAAN, KWARTIEL, PRECENTIEL, 

MODUS;

voorspelling: TREND;

voorspelling: GROEI;

Analysis Toolpak.

Rapportage

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Grafieken

Microsoft Excel Expert: Macro’s

Microsoft Excel biedt zeer handige en uitgebreide tools om bedrijfsdata te analyseren. In de cursus Excel: Analyse en 

Rapportage leer je onder andere analyses te maken met draaitabellen en -grafieken en allerlei statistische analysefuncties te 

gebruiken.

Tijdens deze cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je werken met de analyse- en rapportagemogelijkheden 

van Microsoft Excel. Denk hierbij aan Draaitabellen of handige Wat-als-analyse-hulpmiddelen als Oplosser en Doelzoeker, 

waarmee je scenario’s kunt maken en zo Microsoft Excel naar een door jou gewenst resultaat toe kunt laten rekenen.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Excel Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Expert: Analyse en Rapportage
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Excel.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

16 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 17

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Functies gebruiken

Zoeken

functies: VERT.ZOEKEN, HORIZ.ZOEKEN.

Logische functies

functies: EN, OF;

informatiefuncties: ISLEEG, ISNB, ALS.

FOUT;

genestefunctie: ALS, EN, GEMIDDELDE, 

ALS.FOUT.

Tekstfuncties

Formules controleren

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Grafieken

Microsoft Excel Expert: Macro’s

Wil je meer dan alleen de basisfuncties van de applicatie Microsoft Excel leren? Dan is de cursus Excel: Formules en Functies de 

juiste cursus voor jou. Onder begeleiding onze docent ga je aan de slag met een veel handige functies en leer je tijdbesparende 

formules toe te passen.

Tijdens deze cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leert je efficiënter en effectiever gebruik te maken van 

Microsoft Excel. Je leert de meest gebruikte functies, zoals het rekenen met datum en tijd en het zoeken in tabellen met behulp 

van Verticaal Zoeken (VLOOKUP). 

Niveau
Expertz

Vooropleiding
Excel Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Expert: Functies en Formules
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Excel.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Draaitabel

data omzetten naar een draaitabel;

sorteren met een draaitabel;

filteren met een draaitabel;

veldknoppen toevoegen aan een 

draaitabel.

Draaigrafiek

een draaigrafiek maken

draaigrafiek vergoten | verkleinen;

draaigrafiek wijzigen;

draaigrafiek onderdelen toevoegen.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Grafieken

Microsoft Excel Expert: Macro’s

Als je alle gegevens in jouw werkblad kunt analyseren, helpt dit je om betere beslissingen te nemen. Soms is het echter moeilijk 

hiermee een begin te maken, vooral als er erg veel gegevens zijn. In de cursus Microsoft Excel: Draaitabellen en Grafieken 

leer je de juiste technieken om dit eenvoudig te doen. Je leert dus gemakkelijk jouw gegevens samenvatten, analyseren, 

onderzoeken en presenteren.

Tijdens deze cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je eenvoudig complexe gegevens schikken en 

samenvatten met een draaitabellen.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Excel Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Expert: Draaitabellen
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Excel.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Grafieken

Basis grafiek ontwerpen

Grafiek opmaken

Grafiekopties

Grafiekopties opmaken

Aanpassingen per grafiek

Veranderen van bron

Gespecialiseerde grafieken

ontwerp gecombineerde grafieken;

ontwerp GANTT-grafiek;

ontwerp Verkoop-grafiek;

ontwerp Interval-grafiek;

ontwerp Dynamische-grafiek;

ontwerp grafieken met een filter.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Macro’s

In de cursus Excel Expert: Geavanceerde Grafieken staat het visualiseren van gegevens centraal. Doel van deze cursus is de 

geavanceerde mogelijkheden van werken met grafieken in Microsoft Excel beheersen.

Tijdens de cursus Excel: Geavanceerde Grafieken van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je 

hoe het beste jouw gegevens kan visualiseren op een manier dat krachtiger is dat rauwe data. Je leert verschillende soorten 

grafieken maken door de juiste grafiek te kiezen die het best bij jouw data past. Verder leer je hoe je grafieken kunt opmaken 

met titels, label en legenda’s. Leer werken met vormen, afbeeldingen en tekstvakken.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Excel Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Expert: Grafieken
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Excel.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Macro’s

Macro uitvoeren

macro uitvoeren vanaf tabblad 

Ontwikkelaars;

macro uitvoeren vanaf Werkbalk Snelle 

toegang;

macro uitvoeren met sneltoets;

macro uitvoeren met een vorm of Clip-Art.

Visual Basic for Apllication (VBA)

kennismaken met VBA;

persoonlijke marcowerkmap maken;

persoonlijke macrowerkmap sluiten | 

updaten.

Macro opnemen in stappen

Niet-opneembare macro maken

Macro project

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Excel Expert: Analyse

Microsoft Excel Expert: Functies

Microsoft Excel Expert: Draaitabellen

Microsoft Excel Expert: Grafieken

In de cursus Excel Expert: Geavanceerde Macro’s staat het automatiseren van jouw werkzaamheden met Microsoft Excel 

centraal. Doel van deze cursus is de geavanceerde mogelijkheden van werken met macro’s in Microsoft Excel beheersen.

Tijdens de cursus Excel: Geavanceerde Macro’s van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je hoe 

je geroutineerd werk kunt automatiseren. Je leert macro’s opnemen in stappen, ze delen tussen werkmappen en sneltoetsen 

maken en uitvoeren. Verder leer je macro’s maken in Visual Basis for Application (VBA) die je niet kunt opnemen.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Excel Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Excel Expert: Marco’s
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Excel.
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‘Met macro’s 

kan ik Excel 

automatiseren’



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

E-mail

E-mailbijlagen

Handtekeningen

Agenda

Snelle stappen

Zoeken in Microsoft Outlook

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Outlook: Timemanagement

Microsoft Outlook is het meest gebruikte e-mailprogramma ter wereld. In de cursus Outlook Basis leer je hoe je zo efficiënt 

mogelijk met de applicatie werkt.

Na de cursus Microsoft Outlook Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, beschik je over de 

kennis en vaardigheden om in Microsoft Outlook de basishandelingen voor onder andere e-mail en agendabeheer te kunnen 

toepassen.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Outlook Compleet
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Verwerken van berichten

werken met berichtmarkeringen;

werken met Taken in Microsoft Outlook;

werken met Agenda in Microsoft Outlook;

instellen van regels;

instellen van waarschuwingen;

indelen van Postvan IN.

Mailbox fit houden

Invoegen

visitekaart;

agenda;

handtekeningen veranderen;

tekstvakken.

Snelonderdelen

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren. 

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Basis

Microsoft Excel Basis

Microsoft PowerPoint

Het programma Microsoft Outlook is de meest gebruikte digital personal assistent (DPA) ter wereld. In cursus Microsoft 

Outlook: Timemanagement leer je om jouw tijd beter in te delen. Je krijgt praktische handvatten en technieken om effectiever 

en efficiënter om te gaan met de applicatie.

Tijdens cursus Microsoft Outlook: Timemanagement van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer 

je om efficiënter om te gaan met e-mail, hoe je jouw tijd beter kunt bewaken en spoedzaken zo af te handelen dat je toekomt 

aan jouw eigen planning en indeling van de dag.

Niveau
Gemiddeld

Vooropleiding
Outlook Basis

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Outlook: Timemanagement
Leer efficiënter en georganiseerd werken met Microsoft Outlook.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

24 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 25

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Microsoft 

PowerPoint

Werken met tekst

Werken met tabellen

Werken met grafieken

Media

Illustraties

Afbeeldingen

Structuur van een presentatie

Presentatie houden

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Publisher

Microsoft Word Basis

Microsoft Excel Basis

In de cursus Microsoft PowerPoint ligt de nadruk op het toepassen van elementaire technieken van de applicatie, het meest 

gebruikte presentatieprogramma ter wereld. Je krijgt inzicht in de structuur van deze applicatie en leert hoe je een goed 

uitziende, aantrekkelijke, aansprekende en overtuigende presentatie maakt.

Tijdens de cursus Microsoft PowerPoint van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je 

presentaties maken die bestaan uit tekst, tabellen, grafieken en diagrammen, tekenobjecten, afbeeldingen, audio en video. 

Daarnaast komt het structureren en afwerken van een diavoorstelling aan bod.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

PowerPoint Compleet
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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Microsoft Publisher is een veelzijdige applicatie waarmee je in een handomdraai fraai uitziende documenten opmaakt. Dankzij 

de sjabloon-gestuurde instellingen leer je de applicatie eenvoudig bedienen. Zo leer je met de cursus Publisher kalenders, 

kaarten, catalogi, briefpapier en posters ontwerpen.

Tijdens de cursus Publisher van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je omgaan met de 

functies van Microsoft Publisher, en laat zien hoe je zelf gelikte publicaties maakt. In de cursus is er speciale aandacht voor het 

Lint met opdrachten.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Publisher

Werken met bestanden

Publicatie indelen

Publiceren met sjablonen

Tekst invoegen en opmaken

Tabellen vormgeven

Werken met kleuren

Werken met afbeeldingen

Publicatie afdrukken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel Basis

Microsoft Outlook

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Publisher Compleet
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Microsoft Project

Werken met taken

Taakniveaus

Werken met resources

Kalenders

Planning aanpassen

Voortgang volgen

Beheer van Kosten

Rapportages

Afdrukken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Project Gevorderd

Microsoft Access Gevorderd

Microsoft Excel Gevorderd

Om grip te houden op jouw projecten en de planning hiervan is Microsoft Project de applicatie die jou hierbij kan 

ondersteunen. Samen met onze docent leer je hoe je het beste de applicatie kan gebruiken. Dit doen we aan de hand van 

praktijkvoorbeelden.

Tijdens de cursus Microsoft Project Basis van Sinaleri Opleidingen, leer je projectplanning maken. Daarbij leer je ook hoe 

je gegevens uitwisselt met andere onderdelen van Microsoft Office. Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van gegevens in 

Microsoft Word of het importeren van een takenlijst uit Microsoft Excel. 

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Project Basis
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Beheren van projecten

Analyseren

Meerdere projecten tegelijk

resources delen over meerdere projecten;

projecten samenvoegen;

projectoverzicht beheren.

Macro’s

macro’s opnemen;

macro’s testen (afspelen);

macro’s beheren | bewerken (VBA);

macro aan knoppen toewijzen.

Sjablonen

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Access Gevorderd

Microsoft Excel Gevorderd

Microsoft Project is als projectplanningspakket zeer flexibel en kan voor allerlei soorten projecten succesvol worden ingezet. In 

een aantal gevallen is de standaard Project werkomgeving niet meer voldoende en heb je behoefte om deze naar eigen inzicht 

aan te passen. In de cursus Microsoft Project Gevorderd leer je om de structuur, de weergave en de rapportage van je projecten 

te wijzigen.

Tijdens de cursus Microsoft Project Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, gaan we 

dieper in op het analyseren van projectgegevens, zodat je sneller inzicht krijgt.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Project Basis, Excel Basis

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Project Gevorderd
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De applicatie is gebruiksvriendelijk en veel 

functies spreken voor zich. Toch bestaat echter het risico dat je niet voor de volle 100% gebruikmaakt van de mogelijkheden 

van deze applicatie.

Tijdens de cursus Microsoft Word Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je de 

belangrijkste mogelijkheden om documenten van een heldere opmaak te voorzien. Mogelijkheden zoals indeling in alinea’s, 

gebruik maken van tabinstellingen en de nummering van de pagina’s.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Word Basis
De officiële basiscursus van Adobe Dreamweaver.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Microsoft Word

Nieuw document

Document bewerken

Tekst opmaken

Tekst indelen

Tabellen

Werken met afbeeldingen

Taalcorrecties

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Gevorderd

Microsoft Excel Basis

Microsoft Publisher



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Geavanceerde pagina-instelling

Snelonderdelen

Geavanceerde document structuur

Verwijzingen

kennismaken met Inhoudsopgave;

kennismaken met Index;

kennismaken met Kruisverwijzingen;

Mailingen

Formulieren

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Expert: Formulieren

Microsoft Word Expert: Mailingen

Microsoft Word Expert: Sjablonen

Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De applicatie is gebruiksvriendelijk en veel 

functies spreken voor zich. Toch leent Microsoft Word zich voor het ontwikkelen van een eigen documentopmaak-omgeving.

Tijdens de cursus Microsoft Word Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je de 

geavanceerde mogelijkheden voor het opmaken van documenten. Mogelijkheden zoals het indelen van een document met 

sectie-einde, hoe je een document voorbereidt op het gebruiken van een index en een inhoudsopgave. Ook het koppelen met 

Microsoft Office Excel en het opnemen van macro’s komt aan de orde.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Word Basis

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Word Gevorderd
De officiële basiscursus van de Microsoft Office-suite.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Werkomgeving instellen

het Lint aanpassen;

Werkbalk Snelle toegang aanpassen;

Kennismaken met Formulieren

Besturingselementen

Formulier verder bewerken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Expert: Mailingen

Microsoft Word Expert: Sjablonen

Hoe verzamel je digitaal gegevens van klanten of relaties? Hoe zorg je ervoor dat formulieren makkelijk in te vullen zijn? In 

de cursus Microsoft Word: Formulieren komt dit en meer aan bod. Allemaal zaken die in deze cursus rond het werken met 

formulieren en sjablonen aan bod komen.

Tijdens de cursus Microsoft Word: Formulieren van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, verwerf 

je kennis over het ontwerpen en beveiligen van een formulier met formuliervelden. Verder wordt er aandacht besteed aan het 

delen en beheren van formulieren.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Word Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Word Expert: Formulieren
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Word.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Werkomgeving instellen

het Lint aanpassen;

Werkbalk Snelle toegang aanpassen;

Kennismaken met Mailingen

mailmerge koppelen aan Outlook;

mailmerge koppelen aan Access;

mailmerge koppelen aan Excel;

E-mail opstellen voor mailing

Etiketten | Enveloppen maken

Geavanceerd opties

regel Invullen gebruiken;

regel Als..Dan..Anders gebruiken;

regel Vraag gebruiken.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Expert: Formulieren

Microsoft Word Expert: Sjablonen

In de praktijkgerichte cursus Microsoft Word: Mailingen leer je hoe je efficiënt een mailing kunt maken. Na afloop van deze 

cursus kun je een hoofddocument koppelen aan bijvoorbeeld een adressenlijst gemaakt met Microsoft Access of Microsoft 

Excel.

Tijdens de cursus Microsoft Word: Mailingen van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je niet 

alleen hoe je mailingen verstuurt met brieven, ook enveloppen, etiketten en e-mail komen uitgebreid aan bod. Verder leer je 

ook hoe je een database maakt en hoe je deze onderhoudt.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Word Gevorderd

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Word Expert: Mailingen
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Word.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Werkomgeving instellen

het Lint aanpassen;

Werkbalk Snelle toegang aanpassen;

Kennismaken met Sjablonen

Sjabloon delen

Geavanceerde sjabloon-opties

werken met bouwstenen

helptekst toevoegen;

Veld-codes gebruiken;

invoegtoepassingen gebruiken;

invoegtoepassingen ontwerpen.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Word Expert: Formulieren

Microsoft Word Expert: Mailingen

In de cursus Microsoft Word: Sjablonen leer je hoe je eenvoudig documenten professioneel opmaakt. Je leert met verschillende 

soorten opmaak te werken, en je leert die opmaak vast te leggen in Word sjablonen. Sjablonen zorgen ervoor dat de huisstijl 

gewaarborgd blijft. Daarnaast kun je vanuit sjablonen vele malen sneller werken.

Tijdens de cursus Microsoft Word: Sjablonen van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je de 

geavanceerde mogelijkheden voor het opmaken van documenten. In de cursus wordt er veel aandacht besteedt aan stijlen, 

formulieren, macro’s, beveiliging en aan het aanpassen van de werkbalk.

Niveau
Expert

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Word Expert: Sjablonen
Leer als een expert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft Word.
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‘Ik leer werken

als een expert in 

Microsoft Word’



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Windows 7

Windows 7 starten;

het bureaublad;

de Startknop | het menu Start;

het zoekvak;

de taakbalk;

de Jump Lists.

Mapvensters

Werken met bibliotheken

Werken met applicaties

Media

Overige applicaties

Knipprogramma;

Rekenmachine;

Plaknotities.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office Compleet

Microsoft Excel Basis

Microsoft Word Basis

Om goed te kunnen werken met bijvoorbeeld Microsoft Office Word, Internet Explorer of Microsoft Office Excel is een cursus 

Microsoft Windows 7 dan ook zeker aan te bevelen. Ook wanneer je met een oudere versie van Microsoft Windows werkt, is 

het aan te raden om jouw kennis op te frissen.

Tijdens de cursus Windows 7 van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, worden vrijwel alle 

mogelijkheden van Microsoft Windows op een efficiënte en overzichtelijke manier behandeld. Na het volgen van deze cursus 

heb je geen problemen meer met het beheren en onderhouden van jouw eigen computer en de applicaties.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Geen

Windows Versie

Professional/ Ultimate

Windows 7
De officiële Windows 7 cursus van Microsoft.



PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 249,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.
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Om goed te kunnen werken met bijvoorbeeld Microsoft Office Word, Internet Explorer of Microsoft Office Excel is een cursus 

Microsoft Windows 10 dan ook zeker aan te bevelen. Ook wanneer je met een oudere versie van Microsoft Windows werkt, is 

het aan te raden om jouw kennis op te frissen.

Tijdens de cursus Windows 10 van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, worden vrijwel alle 

mogelijkheden van Microsoft Windows op een efficiënte en overzichtelijke manier behandeld. Na het volgen van deze cursus 

heb je geen problemen meer met het beheren en onderhouden van jouw eigen computer en de applicaties.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Windows 10

Windows 10 starten;

het bureaublad;

de Startknop | het menu Start;

het zoekvak;

de taakbalk;

de Jump Lists.

Mapvensters

Werken met bibliotheken

Werken met applicaties

Media

Overige applicaties

Knipprogramma;

Rekenmachine;

Plaknotities.

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office Compleet

Microsoft Zakelijk Basis

Microsoft Word Basis

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Geen

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Windows 10
De officiële Windows 10 cursus van Microsoft.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 999,00 |

Duur: 30 weken

Lesuren: onbeperkt

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

De inhoud van deze opleiding is een 

combinatie van:

Microsoft Office Excel 

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office Word

EXTRA OPTIE(S)

Microsoft Office Access of

Microsoft Office Publisher

NU MET GRATIS

Toetsenborvaardigheid t.w.v. € 289,00

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Alle modulen worden afgesloten met een 

examen. Bij voldoende resultaat van alle 

modulen geeft dit recht op het officieel 

erkende diploma van Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De opleiding wordt verzorgd volgens de 

lesmethode Open Leercentrum.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office 365 Business Premium

Microsoft Excel Gevorderd

Microsoft Word Gevorderd

Sinaleri Opleidingen biedt met de officiële opleiding Microsoft Office 365 Compleet de mogelijkheid om de applicaties van 

de Microsoft Office-suite onder de knie te krijgen. Onder begeleiding van een ervaren docent word je individueel vakkundig 

begeleidt. 

Opleiding Office Compleet: de opleiding is ontwikkeld aan de hand van de praktijk en sluit aan bij het nieuwste 

examenprogramma. De lesstof is dus altijd up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Microsoft Office 365 Compleet
De officiële complete opleiding van de Microsoft Office-suite.



 Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Adobe Dreamweaver.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
 Basis

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 699,00 

Duur: 18 weken

Lesuren: onbeperkt

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

De inhoud van deze opleiding is een 

combinatie van:

Microsoft Office Excel Basis

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Word Basis

NU MET GRATIS

Toetsenborvaardigheid t.w.v. € 289,00

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Alle modulen worden afgesloten met een 

examen. Bij voldoende resultaat van alle 

modulen geeft dit recht op het officieel 

erkende diploma van Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De opleiding wordt verzorgd volgens de 

lesmethode Open Leercentrum.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Microsoft Office 365 Business Premium

Microsoft Excel Gevorderd

Microsoft Word Gevorderd

De opleiding Microsoft Office 365 Business van Sinaleri Opleidingen is een speciaal samengesteld voor de zakelijke gebruiker. 

Je werkt al een tijd met Microsoft Office, alleen heb je dat jezelf aangeleerd. Met deze opleiding leer je hoe je de Microsoft 

Office-suite zakelijk het beste kunt gebruiken. Onder begeleiding van een ervaren docent word je individueel vakkundig 

begeleidt. 

Opleiding Office 365 Business: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de praktijk en sluit aan bij het nieuwste 

examenprogramma. De lesstof is dus altijd up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Microsoft Office 365 Business
De officële basisopleiding van de Office-suite voor de zakelijke markt.
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Sinaleri Opleidingen biedt privélessen, klassikale en in-company migratie-cursussen aan voor Microsoft Office 2016, Microsoft 

Office 2013 en Microsoft Office 2010.

Migratie bespreken: vindt er op korte termijn een migratie plaats naar Microsoft Office 2016 of Microsoft Office 2013? Maak 

dan gebruik van onze Migratie Advies Team (MAT). Maak vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. 

Bel 0365468795 voor een afspraak.

EEN MIGRATIE-CURSUS

Migreren, overstappen, naar een nieuwe 

software versie kan problemen opleveren. 

Handig om juist dit moment te gebruiken 

om de kennis van medewerkers te 

verbeteren. Of het nu gaat om een korte 

presentaties met handigheden en trucjes, 

of een migratie training van één specifiek 

Microsoft Office applicaties als Word, 

Excel, Outlook of PowerPoint, Sinaleri 

Opleidingen kan dit proces in goede 

banen leiden. 

MIGRATIE-CURSUS(SEN)

De volgende cursussen zijn geschikt 

als migratie-cursussen binnen een 

organisatie:

Microsoft Office Access

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office Publisher

Microsoft Office Project

Microsoft Office Word

CERTIFICAAT

Elke cursist ontvangt na het volgen van 

een migratie-cursus een certificaat van 

deelname.

LESMATERIAAL

Voor deze cursus(sen) heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je een lesmap om al 

het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De migratie-cursussen worden verzorgd 

volgens de lesmethodes Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 249,00

Duur: 6 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf 149,00 per persoon

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 p.p.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Office versies
2010/ 2013/ 2016

Microsoft Office Migratie-cursus(sen)
De officële migratie-cursussen van de Microsoft Office-suite.



38 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 39

‘Overstappen

was nog 

nooit zo 

gemakkelijk.’
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Dreamweaver

Kennismaken met HTML en CCS

wat is HTML?;

eigen HTML-code schrijven;

opmaken met HTML;

wat is CCS?;

Een webpagina maken

Werken met CCS

Werken met content

Navigatie

Website publiceren

GRATIS DOMEIN VOOR 1 JAAR

We eindigen de cursus met een website 

die je publiceert op een domeinnaam die 

je gratis van ons krijgt om te gebruiken 

voor 1 jaar

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe Dreamweaver Gevorderd

Adobe Photoshop Basis

Adobe Dreamweaver is de standaard op het gebied van webdesign. Je bouwt in een mum van tijd een professionele website. 

Na het volgen van de cursus Adobe Dreamweaver Basis ben je in staat om zelfstandig een volledige website te plannen, te 

ontwerpen en te bouwen.

Tijdens de cursus Dreamweaver Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je webpagina’s 

ontwerpen, websites bouwen en publiceren. Je maakt kennis met HTML5 en CSS3 (Cascading Style Sheets). Je leert de vele 

basismogelijkheden van Adobe Dreamweaver CS | CC gebruiken om meer dynamiek aan jouw websites toe te voegen.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Dreamweaver Basis
De officiële basiscursus van Adobe Dreamweaver.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Geavanceerde instellingen

Basisvaardigheden herhalen

Sjablonen

Interactiviteit toevoegen

wat zijn Dreamweaver-gedragingen?;

werken met spry-accordeons.

Formulieren

Werken met online gegevens

Werken met code

Website publiceren

GRATIS DOMEIN VOOR 1 JAAR

We eindigen de cursus met een website 

die je publiceert op een domeinnaam die 

je gratis van ons krijgt om te gebruiken 

voor 1 jaar

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Bootstrap Basis

HTML5 en CCS5

In de cursus Dreamweaver Gevorderd leer je uitgebreide responsive websites maken. Er wordt diep ingegaan op de 

mogelijkheden van HTML5, CCS3, JQuery en Javascript. Al deze technieken worden op werkzaamheid getoetst op 

browsercompatibiliteit.

Tijdens de cursus Dreamweaver Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je werken 

met een gehele website, fouten op te sporen en te herstellen. Naast het programma Dreamweaver zelf, wordt veel gebruik 

gemaakt van verschillende online (hulp)diensten en websites.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Dreamweaver Basis

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Dreamweaver Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Adobe Dreamweaver.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met Illustrator

Aan de slag met Illustrator

werken met tekenmodi;

werken met lijnen;

werken met kleuren | kleurgroepen;

werken met Actief overtrekken;

werken met Actieve verf.

Selecteren en uitlijnen

Vormen

Objecten

Kleur(en)

Tekst

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe Illustrator Gevorderd

InDesign Basis

Photoshop Basis

De cursus Adobe Illustrator Basis de ideale start voor bijvoorbeeld de grafisch vormgever, illustrator, animator of marketeer 

die gedegen basiskennis wil opdoen van Adobe Illustrator. Je leert wat je moet weten over vormen, gereedschappen, kleur, en 

verkent de mogelijkheden van stijlen en lagen.

Tijdens de cursus Illustrator Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, maak je kennis met de 

werkruimte van Illustrator, het tekenen van basisvormen, tekenen met het pengereedschap, transformeren van vormen, werken 

met kleur, tekst en lagen, gebruik van vullingen en lijnen, tekenen met penselen en gebruik van transparantie.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Illustrator Basis
De officiële basiscursus van Adobe Ilustrator.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Geavanceerde instellingen

basisvaardigheden herhalen

Werken met lagen

Perspectief tekenen

Vormen en kleuren mengen

Penselen

Effecten

Symbolen

Andere Adobe-toepassingen

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe InDesign Basis

Adobe Photoshop Basis

  

De cursus Adobe Illustrator Gevorderd is het vervolg op de cursus Adobe Illustrator Basis. Deze cursus is bedoeld voor de 

grafisch vormgever, illustrator, animator of marketeer die zijn kennis van Adobe Illustrator wilt uitdiepen. Je maakt kennis met 

de geavanceerde technieken van de applicatie en leert hoe je deze in praktijk kunt gebruiken.

Tijdens de cursus Illustrator Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, ga je aan de slag 

met perspectief tekenen, pixelbeelden omzetten naar vector, patronen maken, geavanceerde typografie en vectorafbeeldingen 

opslaan voor het web.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Illustrator Basis

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Illustrator Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Adobe Illustrator.



44 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 45

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

De cursus Adobe InDesign Basis is de ideale start voor de grafisch vormgever, DTP’er of marketeer die gedegen basiskennis wil 

van Adobe InDesign. Je leert meer over de belangrijkste basismogelijkheden van de applicatie.

Tijdens de cursus InDesign Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, maak je kennis met 

de werkruimte van Adobe InDesign. Je leert ook hoe je door de applicatie kan navigeren en documenten beoordeelt, nieuwe 

documenten maakt, plaatsen van tekst en afbeeldingen, werken met objecten, stramienpagina’s, lagen, tekstkaders verbinden, 

tekst formatteren en werken met tekststijlen, kleurelementen, preflight en exporteren naar pdf.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennismaken met InDesign

Aan de slag met InDesign

Preflighten;

hulplijnen weergeven;

tekst toevoegen;

werken met stijlen;

werken met illustraties;

werken met objecten;

werken met objectstijlen.

Een document opzetten

paginaformaat instellen;

het formaat van pagina’s wijzigen.

Objecten

Tekst (doorlopen)

Tekst (bewerken)

Werken met kleur(en)

Tabellen

Uitvoeren | exporteren

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren. 

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe InDesign Gevorderd

Adobe Photoshop Basis

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

InDesign Basis
De officiële basiscursus van Adobe InDesign.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Geavanceerde instellingen

Basisvaardigheden herhalen

Typografie

Illustratie (geavanceerd)

Transparantie

Kleurbeheer

Uitvoeren | exporteren

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe Illustrator Basis

Adobe Photoshop Basis

De cursus Adobe InDesign Gevorderd is het vervolg op de cursus Adobe InDesign Basis. Deze cursus is speciaal bedoeld voor 

de grafisch vormgever, DTP’er of marketeer die zijn kennis van Adobe InDesign wilt uitdiepen.

Tijdens de cursus InDesign Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je werken 

met lange documenten, inhoudsopgave en index, kruisverwijzingen, kleurmanagement, drukwerk-technische zaken instellen, 

elektronische publicaties en interactiviteit en pdf-formulieren.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
InDesign Basis

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

InDesign Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Adobe InDesign.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Kennis maken met Photoshop

de gereedschappen gebruiken;

de werkruimte aanpassen;

Basis fotocorrecties

Werken met selecties

Basisbeginselen van lagen

Digitale foto’s corrigeren en verbeteren

Werken met tekst

Afdrukken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Adobe Photoshop Gevorderd

Adobe Illustrator Basis

Adobe InDesign Basis

De cursus Adobe Photoshop Basis is de ideale start voor bijvoorbeeld de grafisch vormgever, fotograaf of marketeer die 

gedegen basiskennis wil van Adobe Photoshop. Je leert bijvoorbeeld hoe je digitale foto’s retoucheert, lagen gebruikt, door de 

werkruimte navigeert en foto’s voorbereidt voor het scherm en drukwerk.

Tijdens de cursus Photoshop Basis van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, maak je kennis met 

de werkruimte van Photoshop, het aanpassen van de afbeeldingsgrootte en -resolutie, het corrigeren van kleur en contrast, 

werken met lagen, retoucheren van afbeeldingen, maken en aanpassen van selecties.

Niveau
Beginner

Vooropleiding
Windows

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Photoshop Basis
De officiële basiscursus van Adobe Photoshop.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: vanaf € 349,00

Duur: 6 weken

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: vanaf  € 599,00 p.p.

Duur: 1 dag

Groepsgrootte: max. 4 pers.

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

PRIVÉLES

Privéles: op aanvraag

IN-COMPANY

Prijs: vanaf € 499,00 per dag

Duur: dagen in overleg

Groepsgrootte: in overleg

Examen: niet inbegrepen*

Certificaat: ja, van deelname

Huur laptop: € 25,00 p.p.p.d

Lesboek: € 25,00 per persoon

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze cursus komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Geavanceerde instellingen

Maskers en kanalen

een masker maken | verfijnen;

een snelmasker maken;

werken met marionet verdraaien;

werken met kanalen.

Vectortechnieken

Geavanceerde laagtechnieken

Schilderen met Photoshop

Afdrukken

EXAMEN | CERTIFICAAT

Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen. Bij een goed resultaat geeft 

dit recht op het erkende certificaat van 

Sinaleri Opleidingen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum, Privéles, 

Klassikaal en In-Company.

VERVOLG MOGELIJKHEDEN

Na het volgen van deze cursus kun je de 

volgende cursussen volgen:

Illustrator Gevorderd

Adobe Egde Animated

Adobe Flash Professional

De cursus Adobe Photoshop Gevorderd is het vervolg op de cursus Adobe Photoshop Basis. Deze is speciaal bedoeld voor de 

grafisch vormgever, fotograaf of marketeer die zijn basiskennis van Adobe Photoshop wilt uitdiepen.

Tijdens de cursus Photoshop Gevorderd van Sinaleri Opleidingen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leer je onder 

ander onderwerpen als werken met verloop- en kleurlagen, maskeren en verfijnen van selecties, gebruik van vectoren, 

geavanceerd corrigeren van kleur en contrast, creatieve effecten toepassen zoals vervormingen en speciale kloontechnieken.

Niveau
Gevorderd

Vooropleiding
Photoshop Basis

Adobe versies
CS5/ CS6/ CC

Photoshop Gevorderd
Leer de geavanceerde mogelijkheden van de applicatie Adobe Photoshop.
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Administratief Medewerker N2
Een erkende opleiding op Mbo 2-niveau uit de diplomalijn Administratief.

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 1.399,00 

Duur: 36 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 75,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 1.599,00

Duur: 36 weken

Lesavond: dinsdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: ja, inclusief prijs*

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD OPLEIDING

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende modulen aanbod:

Bedrijfsrekenen

Spreadsheets | Microsoft Excel

E-mail | Microsoft Outlook

Presenteren | Microsoft PowerPoint

Tekstverwerken | Microsoft Word

Telefoneren

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Alle modulen worden afgesloten met 

een examen bij Sinaleri Opleidingen. Bij 

voldoende resultaat van alle modulen 

geeft dit recht op het erkende diploma 

Administratief Medewerker.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Administratief 

Medewerke worden in 6 maandelijkse 

termijnen geïnd. De hoogte van het te 

innen bedrag hangt af van de totale 

kosten van de opleiding. 

Veelzijdige baan: als administratief medewerker heb je een veelzijdige baan in de administratie en verricht je allerhande 

administratieve taken. Je bent bezig met het verzamelen, ordenen, registreren, invoeren en archiveren. Met de opleiding 

Administratief Medewerker van Sinaleri Opleidingen kun je aan de slag op de administratieve afdeling van een groot of klein 

bedrijf.

Opleiding Administratief Medewerker N2: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de praktijk en sluit aan bij het 

nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus altijd up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 2

Vooropleiding
Geen

Examen
Sinaleri Opleidingen
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Financieel Administratief Medewerker N3
Een erkende opleiding op Mbo 3-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 1.799,00

Duur: 48 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 75,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 1.999,00 

Duur: 48 weken

Lesavond: dinsdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: ja, inclusief prijs*

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD OPLEIDING

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende modulen aanbod:

Bedrijfsrekenen

Boekhouden

Computerboekhouden met Exact 

Online

Spreadsheets | Microsoft Excel

E-mail | Microsoft Outlook

Presenteren | Microsoft PowerPoint

Tekstverwerken | Microsoft Word

Telefoneren

Toetsenbordvaardigheid

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Alle modulen worden afgesloten met 

een examen bij Sinaleri Opleidingen. Bij 

voldoende resultaat van alle modulen 

geeft dit recht op het erkende diploma 

Financieel Administratief Medewerker.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen. 

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Financieel 

Administratief Medewerker worden in 8 

maandelijkse termijnen geïnd. De hoogte 

van het te innen bedrag hangt af van de 

totale kosten van de opleiding. 

De opleiding Financieel Administratief Medewerker van Sinaleri Opleidingen is een functiegerichte opleiding voor financieel-

administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van deze opleiding is hoog. Je leert zelfstandig de boekhouding te 

voeren voor een klein bedrijf.

Opleiding Financieel Administratief Medewerker N3: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de praktijk en sluit aan bij 

het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus altijd up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 2

Vooropleiding
Geen

Examen
Sinaleri Opleidingen
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 1.799,00

Duur: 48 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: ja, inclusief prijs

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 1.999,00

Duur: 48 weken

Lesavond: dinsdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: ja, inclusief prijs*

Certificaat: ja, inclusief prijs

Diploma: ja, inclusief prijs

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD OPLEIDING

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende modulen aanbod:

Bedrijfsrekenen

Commerciële Administratie

Spreadsheets | Microsoft Excel

E-mail | Microsoft Outlook

Presenteren | Microsoft PowerPoint

Tekstverwerken | Microsoft Word

Telefoneren

Toetsenbordvaardigheid

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Alle modulen worden afgesloten met 

een examen bij Sinaleri Opleidingen. Bij 

voldoende resultaat van alle modulen 

geeft dit recht op het erkende diploma 

Commercieel Administratief Medewerker.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen. 

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Telefoniste - 

Receptioniste worden in 4 maandelijkse 

termijnen geïnd. De hoogte van het te 

innen bedrag hangt af van de totale 

kosten van de opleiding. 

Als commercieel administratief medewerker ben je een onmisbare schakel in het in- en verkoopproces. Vaak ben je in contact 

met klanten. Hiervoor heb je een commerciële inslag nodig. Je presenteert ideeën en producten, zowel schriftelijk als 

mondeling. In deze binnendienstfunctie zorg je ervoor dat inkoop en verkoop zonder problemen verlopen.

Opleiding Commercieel Administratief Medewerker N3: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de praktijk en sluit aan 

bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus altijd up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 3

Vooropleiding
Geen

Examen
Sinaleri Opleidingen

Commercieel Aministratief Medewerker N3
Een erkende opleiding op Mbo 3-niveau uit de diplomalijn Commercieel.



50 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 51

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 749,00

Duur: 24 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 849,00 

Duur: 24 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur 

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

De inhoud van deze opleiding is een 

combinatie van de opleidingen:

Basiskennsis/Elementair Boekhouden

Basiskennis Calculatie

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen ook 

in termijnen betaald worden. De kosten 

voor de opleiding Financieel Assistent 

worden in 3 maandelijkse termijnen geïnd. 

De hoogte van het te innen bedrag hangt 

af van de totale kosten van de opleiding. 

Met de opleiding Financial Assistant heb je een stevige basis om als assistent aan de slag te gaan bij een administratiekantoor 

of op een financiële afdeling van een organisatie. Er is namelijk een groot tekort aan financieel-assistenten. Ook als 

ondernemer in het midden- en kleinbedrijf heb je met dit diploma voldoende kennis om jouw eigen administratie bij te 

houden.

Opleiding Financieel Assistant N3: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse 

Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de 

volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 3

Vooropleiding
Geen

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Assistent N3
Een erkende opleiding op Mbo 3-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 399,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 549,00

Duur: 12 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

de balans;

financiële feiten | boekhoudmodel;

grootboek | proef- en saldibalans;

winst- en verliesrekening;

omzetbelasting;

dagboeken;

inkopen en verkopen van goederen.

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Basiskennis 

Boekhouden worden in 2 maandelijkse 

termijnen geïnd. De hoogte van het te 

innen bedrag hangt af van de totale 

kosten van de opleiding. 

Wil je de boekhouding voeren van een kleine organisatie? Of ga je voor jezelf beginnen en wil je je eigen boekhouding doen? 

Besteed je jouw boekhouding uit, maar wil je grip op de zaak houden? Met het Associatiediploma Basiskennis Boekhouden/ 

elementair Boekhouden heb je kennis op bedrijf financiële vlak en sta je altijd sterker.

Opleiding Elementair Boekhouden (BKB®) N3: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting 

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-

date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 3

Vooropleiding
Geen

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Basiskennis Boekhouden N3
Een erkende opleiding op Mbo 3-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 399,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 549,00 

Duur: 12 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

elementaire berekeningen;

interestberekeningen;

berekenen van kapitaal | looptijd;

leverings- en betalingsvoorwaarden;

productiemiddelen;

break-evenafzet en break-evenomzet;

verzekeringen.

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen ook 

in termijnen betaald worden. De kosten 

voor de opleiding Basiskennis Calculatie 

(BKC®) worden in 2 maandelijkse 

termijnen geïnd. De hoogte van het te 

innen bedrag hangt af van de totale 

kosten van de opleiding.

Werk je graag met cijfers en spreekt de functie financieel-economisch medewerker jou aan? Dan is de opleiding Basiskennis 

Calculatie (BKC®) van Sinaleri Opleidingen de eerste stap op weg naar jouw doel. Vanwege de specifieke aandacht voor 

goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch presenteren van gegevens, is deze opleiding zeer praktijkgericht.

Opleiding Basiskennis Calculatie (BKC®) N3: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting 

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-

date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 3

Vooropleiding
Geen

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Basiskennis Calculatie N3
Een erkende opleiding op Mbo 3-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 1.399,00 

Duur: 36 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 1.599,00 

Duur: 36 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD OPLEIDING

De inhoud van deze opleiding is een 

combinatie van de opleidingen:

Bedrijfsadministratie niveau 4

Financiering niveau 4

Kostencalculatie niveau 4

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen. 

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Praktijkdiploma 

Boekhouden worden in 6 maandelijkse 

termijnen geïnd. De hoogte van het te 

innen bedrag hangt af van de totale 

kosten van de opleiding. 

De opleiding Praktijkdiploma boekhouden van Sinaleri Opleidingen is dé opleiding voor medewerkers die in staat willen zijn 

om zelfstandig een boekhouding voor kleinere bedrijven en organisaties te voeren. Je leert ook werken met kostprijscalculaties 

en elementaire statistiek. 

Opleiding Praktijkdiploma Boekhouden N4: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting 

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-

date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 3

Vooropleiding
Niveau 2 of 3

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Praktijkdiploma Boekhouden N4
Een erkende opleiding op Mbo 4-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 449,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 549,00 

Duur: 12 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

De boekhoudcyclus

Diverse berekeningen

Afschrijvingskosten en interestkosten

Het vermogen in een onderneming

Verwerken voorraden, inkopen en 

verkopen

Oefenen examen Associatie

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen. 

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen ook 

in termijnen betaald worden. De kosten 

voor de opleiding Bedrijfsadministratie 

worden in 2 maandelijkse termijnen geïnd. 

De hoogte van het te innen bedrag hangt 

af van de totale kosten van de opleiding. 

Met de opleiding Bedrijfsadministratie niveau 4 van Sinaleri Opleidingen leer je berekeningen maken voor de financiële 

administratie van een handels- of dienstverlenende onderneming. Je leert overzichten samenstellen zoals een 

grootboekrekening of een kolommenbalans. Je doet kennis op van de belangrijkste theorie en begrippen. 

Opleiding Bedrdijfsadministratie N4: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse 

Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de 

volledige examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 4

Vooropleiding
Niveau 2 of 3

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Bedrijfsadministratie N4
Een erkende opleiding op Mbo 4-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.



56 sinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nlsinaleri opleidingen | support@sinaleri.nl | www.sinaleri.nl 57

PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 499,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 549,00 

Duur: 12 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Diverse bedrijfseconomische 

berekeningen

Beoordeling liquiditeit

Liquiditeitsbalans

Beoordeling van de solvabiliteit

Beoordeling van de rentabiliteit

Oefenen examen Associatie

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen ook 

in termijnen betaald worden. De kosten 

voor de opleiding Financiering worden 

in 2 maandelijkse termijnen geïnd. De 

hoogte van het te innen bedrag hangt af 

van de totale kosten van de opleiding. 

Met de Financiering niveau 4 van Sinaleri Opleidingen leer je de belangrijkste theorie met betrekking tot financiering. Denk 

bijvoorbeeld aan de termen agio, aandelen en verschillende ondernemingsvormen. Je leert berekeningen maken voor de 

periodeafsluiting en kengetallen berekenen. 

Opleiding Financiering N4: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor 

Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de volledige examenstof 

wordt behandeld.

Niveau
Mbo 4

Vooropleiding
Niveau 2 of 3

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Financiering N4
Een erkende opleiding op Mbo 4-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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PRAKTISHE INFORMATIE

OPEN LEERCENTRUM

Prijs: € 499,00 

Duur: 12 weken

Groepsgrootte: max. 8 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

KLASSIKAAL

Prijs: € 549,00 

Duur: 12 weken

Lesavond: vrijdag

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Groepsgrootte: max. 6 pers.

Examen: via Associatie

Certificaat: via Associatie

Diploma: via Associatie

Laptop huren: ja, € 50,00

 

Alle prijzen zijn exclusief btw.

INHOUD CURSUS

In deze opleiding komen onder andere de 

volgende onderwerpen aanbod:

Afschrijven van duurzame 

productiemiddelen

Kostprijsberekening

Verkoopprijsberekening

Break-evenberekeningen

Break-evenresutlaten

Oefenen examen Associatie

EXAMEN | CERTIFICAAT | DIPLOMA

Je kunt elke werkdag online examen doen 

bij de Associatie voor Praktijkexamens. 

Daarom geldt voor online examens 

geen sluitingsdatum. Je ontvangt jouw 

examenoproep per e-mail. Print de 

examenoproep uit en neem deze mee 

naar het examen. Het is niet toegestaan 

om een examenoproep op jouw mobiele 

telefoon of tablet te laten zien.

UWV

Deze opleiding is ook geschikt voor 

werkzoekenden die van het UWV een 

opleiding mogen volgen.

LESMATERIAAL

Voor deze opleiding heb je geen extra 

leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen 

heeft alle van belang zijnde lesstof in de 

lessen opgenomen. Voor aanvang van de 

opleiding ontvang je gratis een lesmap 

om al het lesmateriaal in te bewaren.

BELASTINGDIENST

De kosten voor deze opleiding zijn voor 

een belangrijk deel aftrekbaar voor 

belasting. Hiermee komen de totale 

kosten voor je opleiding aanzienlijk 

lager uit! Meer informatie hierover 

is beschikbaar op de website van de 

belastingdienst of neem contact met ons 

op voor verdere vragen.

LESMETHODES

De cursus wordt verzorgd volgens de 

lesmethodes Open Leercentrum en 

Klassikaal.

TERMIJNBETALING

De kosten van deze opleiding kunnen 

ook in termijnen betaald worden. De 

kosten voor de opleiding Kostencalculatie 

worden in 2 maandelijkse termijnen geïnd. 

De hoogte van het te innen bedrag hangt 

af van de totale kosten van de opleiding. 

Hoe staat het bedrijfsresultaat ervoor? Wat is de kostprijs en hoe verhoudt zich dit tot de verkoopprijs? Met de opleiding 

Kostprijscalculatie niveau 4 van Sinaleri Opleidingen op zak, geef je moeiteloos antwoord op deze vragen. Je leert hoe je de 

kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maakt. Je krijgt inzicht in resultaten en presentatiemethoden. 

Opleiding Kostencalculatie N4: deze opleiding is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse Associatie 

voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de volledige 

examenstof wordt behandeld.

Niveau
Mbo 4

Vooropleiding
Niveau 2 of 3

Examen
 Associatie voor Praktijkexamens

Kostencalculatie N4
Een erkende opleiding op Mbo 4-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.
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1. DEFINITIES

In deze studievoorwaarden worden de 

volgende definities gehanteerd:

A. Sinaleri : Sinaleri Opleidingen gevestigd 

aan De Steiger 74 te Almere, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder KvK-

nummer: 32157210.

B. Cursus/Opleiding/Training/

Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs 

met directe of indirecte interactie tussen 

docent en cursist.

C. Cursist/Leerling: afnemer van één van de 

in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze studievoorwaarden zijn van 

toepassing op alle overeenkomsten 

die zijn afgesloten vanaf 01-05-2016 

tussen Sinaleri en cursist over deelname 

aan of opdracht tot het houden van 

cursussen, trainingen en opleidingen. Deze 

voorwaarden zijn niet van toepassing op 

overeenkomsten die voor 01-05-2016 zijn 

afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook 

van toepassing op alle overeenkomsten 

die betrekking hebben op de koop van 

lesmateriaal.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE 

OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen Sinaleri en 

cursist komt tot stand door ontvangst 

van een inschrijfformulier via post, 

e-mail, internet, of overhandiging. Na de 

totstandkoming van de overeenkomst 

ontvangt de cursist hiervan een 

elektronische en/of schriftelijke 

bevestiging.

3.2 Door ondertekening van een 

inschrijfformulier of digitale verzending 

van het inschrijfformulier stemt de cursist 

in met deze studievoorwaarden en met de 

verzorging van de cursus of opleiding door 

Sinaleri.

3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele 

cursus, dan wel de op het inschrijfformulier 

ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld 

inschrijfformulier is er sprake van een 

voorlopige inschrijving. De cursist wordt 

hiervan op de hoogte gesteld door middel 

van een schriftelijke bevestiging.

De inschrijving wordt definitief:

- wanneer er voldoende inschrijvingen 

zijn om de desbetreffende cursus te laten 

doorgaan.

- wanneer er (nog) plaats is in de 

desbetreffende cursus.

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op 

basis van volgorde van binnenkomst. 

Indien een cursus vol is, kan de cursist op 

diens verzoek worden ingeschreven voor 

een cursus waarbinnen nog wel plaats 

is. De inschrijving voor de vervangende 

cursus gebeurt onder dezelfde 

voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

4. UITVOERING CURSUSSEN

4.1 Sinaleri verzorgt de cursus zoals 

deze op de website of in de brochure is 

omschreven.

4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg 

onze website dan ook regelmatig.

4.3 Inhalen of uitstellen van lessen: 

De cursist schrijft zich in voor de duur 

van de gehele cursus. Bij verzuim van 

deelname aan de cursuslessen wordt 

geen cursusgeld, noch delen ervan, 

gerestitueerd.

De algemene voorwaarden van Sinaleri Opleidingen zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging 

NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de 

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Op uw verzoek stuurt Sinaleri Opleidingen u deze studievoorwaarden kosteloos toe; ook zijn ze in te zien op www.sinaleri.nl. 

De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32157210. Indien 

u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten we deze graag toe.

Algemene voorwaarden

KvK-nummer
32157210

Datum
1 mei 2016

Plaats
Almere
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4.4 Uitval docent: indien een docent 

door ziekte en/of verhindering niet in de 

mogelijkheid is om een les te verzorgen 

zal Sinaleri vervanging regelen. Indien 

vervanging niet mogelijk is, zal de cursist 

hiervan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte worden gebracht. In deze gevallen 

heeft de cursist geen recht op (schade)

vergoeding. Cursist behoudt wel het recht 

op een inhaalles, die door Sinaleri wordt 

georganiseerd.

4.5 Annulering van cursussen door Sinaleri: 

in geval van onvoldoende aanmeldingen 

voor een cursus is Sinaleri gerechtigd de 

cursus te annuleren. Indien een cursus 

niet doorgaat, wordt binnen 30 dagen 

na het verstrijken van de eerste lesdatum 

het betaalde cursusgeld gerestitueerd. 

Het bedrag wordt teruggestort naar 

de rekening waarvan het is ontvangen. 

Hiervan kan niet worden afgeweken.

De cursist maakt geen aanspraak op 

vergoeding van eventueel geleden 

schade. Sinaleri zal de cursist een aanbod 

doen om dezelfde cursus op een andere 

locatie / tijdstip te volgen, indien daar 

mogelijkheden voor zijn.

5. EXAMENS

5.1 Naast het afnemen van eigen examens, 

leidt Sinaleri op voor examens van derden. 

De cursist dient zelf zorg te dragen voor 

tijdige aanmelding en/of inschrijving 

voor het examen bij de examinerende 

instantie. In de meeste gevallen brengt de 

examinerende instantie bij de cursist een 

geldbedrag in rekening voor het examen.

5.2 Op de website en in de brochures 

wordt kenbaar gemaakt wie de 

verantwoordelijke exameninstantie is.

6. ANNULERING CURSUS (DOOR 

CURSIST)

6.1 Indien er sprake is van een 

overeenkomst inzake een cursus met 

een vastgelegde startdatum geldt, na 

afloop van de bedenktijd van veertien 

dagen (zie artikel 7.2), de volgende 

annuleringsregeling :

A. annulering voordat de cursus is 

begonnen geschiedt door middel van een 

schrijven of per e-mail;

B. bij annulering tot 1 maand voor aanvang 

van de cursus is de consument 10% van de 

overeengekomen prijs verschuldigd met 

een minimum van € 50,-;

C. bij annulering tussen 1 maand en 2 

weken voor aanvang van de cursus is de 

consument 25% van de overeengekomen 

prijs verschuldigd met een minimum van 

€ 50-;

D. bij annulering korter dan 2 weken tot 

1 week voor aanvang van de cursus is de 

consument 50% van de overeengekomen 

prijs verschuldigd met een minimum van 

€ 50,-;

E. bij annulering minder dan 1 week voor 

aanvang van de cursus is de consument 

de volledige, overeengekomen prijs 

verschuldigd.

F. na aanvang van de cursus is annulering 

niet meer mogelijk. Tussentijdse 

beëindiging of indien cursist anders niet 

meer aan de cursus deelneemt, geeft geen 

recht op enige terugbetaling.

6.2 Overmacht: indien een cursist niet in 

staat is de cursus te volgen, kan de cursist 

Sinaleri schriftelijk verzoeken deel te 

nemen aan een op een later tijdstip aan te 

vangen cursus onder de voorwaarde dat:

- overmacht kan worden aangetoond met 

bewijzen c.q. verklaringen;

- het cursusgeld binnen de gestelde 

termijn is voldaan;

- de vervangende cursus, waaraan de 

cursist wil deelnemen, ruimte biedt;

- de cursus doorgang vindt;

- maximaal één jaar na datum.

Indien cursist van deze mogelijkheid 

gebruik wenst te maken dient hij dit 

voor aanvang van de lessen schriftelijk, 

per e-mail of per fax aan Sinaleri door te 

geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in 

rekening gebracht, met een minimum van 

€ 50,-;

Deze mogelijkheid tot uitstel staat 

uitdrukkelijk los van de geldende 

betalingsverplichting.
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7. BEËINDIGING VAN DE 

OVEREENKOMST

7.1 De cursist kan een voor bepaalde 

tijd gesloten overeenkomst te allen tijde 

opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt 

in beginsel niet tot restitutie van de door 

de consument verschuldigde prijs of het 

vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.2 Gedurende veertien dagen na het 

sluiten van een overeenkomst met 

betrekking tot een cursus heeft de cursist 

het recht de overeenkomst zonder opgave 

van redenen te ontbinden.

7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend 

betrekking heeft op de koop van 

lesmateriaal heeft de cursist een termijn 

van veertien dagen waarbinnen hij de 

overeenkomst zonder opgaaf van redenen 

kan ontbinden. Deze termijn gaat in op 

de dag die volgt op de dag van ontvangst 

van het lesmateriaal. De cursist dient het 

lesmateriaal terug te zenden.

7.4 Met inachtneming van het bepaalde 

in 7.5, heeft de cursist in geval van 

ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 

recht op kosteloze terugbetaling van wat 

hij al heeft betaald. Sinaleri betaalt zo 

spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 

dertig dagen na de ontbinding terug.

7.5 In geval van ontbinding 

overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de 

cursist eventueel van Sinaleri ontvangen 

lesmateriaal zo spoedig mogelijk 

aangetekend aan Sinaleri terug te zenden. 

Kosten voor retourzending zijn voor de 

cursist. Het terugzenden geschiedt voor 

risico van de cursist.

 

7.6 Indien de consument een beroep doet 

op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 

en 7.3 wordt, zonder dat de consument 

een boete is verschuldigd, een eventuele 

aanvullende overeenkomst van geldlening 

als betalingsregeling van Sinaleri aan de 

cursist van rechtswege ontbonden.

7.7 Geen recht op ontbinding 

overeenkomstig 7.2 bestaat, als het 

onderwijs door Sinaleri met instemming 

van de cursist is begonnen, voordat de 

termijn van veertien dagen is verstreken.

8. PRIJZEN

8.1 De opgegeven prijzen van 

cursussen zijn prijzen in euro’s. Prijzen 

van lesmateriaal zijn exclusief BTW. 

De lesgelden zijn inclusief boeken en 

examengeld tenzij nadrukkelijk anders is 

aangegeven.

8.2 De prijzen zoals Sinaleri deze in haar 

brochures, op haar website of anders 

kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen 

tijden gewijzigd worden. Als binnen 

drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst maar nog vóór aanvang 

van het onderwijs of aflevering van het 

lesmateriaal een prijswijziging optreedt, 

zal deze geen invloed hebben op de 

overeengekomen prijs.

8.3 De consument heeft recht op 

ontbinding van de overeenkomst als 

na drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst, maar nog vóór aanvang 

van het onderwijs of aflevering van het 

lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing 

op prijswijzigingen die uit de wet 

voortvloeien.

9. LEVERING LESMATERIAAL

9.1 Sinaleri levert het lesmateriaal voor 

aanvang van de cursus of opleiding aan 

de cursist. Het door de cursist bestelde 

lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de 

aanvang van de cursus verzonden naar het 

op het aanmeldingsformulier vermelde 

adres, dan wel in de klas uitgedeeld.

9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal 

wordt door Sinaleri vervangen, indien dit 

aan Sinaleri toe te rekenen is.

9.3 De cursist krijgt het door Sinaleri 

verstrekte lesmateriaal pas in eigendom 

nadat het volledig verschuldigde lesgeld is 

voldaan.

9.4 Copyright van alle door Sinaleri 

gebruikte lesmateriaal en examens berust 

bij Sinaleri, tenzij nadrukkelijk anders 

vermeld in het lesmateriaal.

Algemene voorwaarden
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10. BETALING

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke 

of elektronische inschrijfformulier door 

Sinaleri is de cursist het gehele cursusgeld 

aan Sinaleri verschuldigd. Alle bedragen 

zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en 

opeisbaar door Sinaleri. Indien sprake is 

van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 

10.6, zijn bedragen later opeisbaar.

10.2 Betaling dient te geschieden voor of 

op de vervaldatum die op de factuur is 

vermeld.

10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet 

tijdig of niet volledig wordt voldaan, 

is Sinaleri gerechtigd boven het 

verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke 

rente, (buitenrechtelijke) incassokosten 

en administratiekosten aan de cursist in 

rekening te brengen.

10.4 Gedurende de behandeling van een 

klacht of geschil zoals het in artikel 12 en 

13 is bepaald, zal Sinaleri het in rekening 

brengen van rente en invorderingskosten 

opschorten.

10.5 Indien de cursist op het 

inschrijfformulier aangeeft het 

studiemateriaal via Sinaleri te willen 

bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande 

leden ten aanzien van de betaling van het 

cursusgeld is bepaald ook voor de betaling 

van het boekengeld, met dien verstande 

dat restitutie van boekengeld mogelijk 

is, mits deze ongeopend teruggestuurd 

worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.

10.6 Betaling in termijnen is mogelijk voor 

zover dit op de website en in de brochure 

staat aangegeven.

10.7 De cursist die het cursusgeld via een 

automatische incasso in maandelijkse 

termijnen van zijn of haar giro/

bankrekening laat afschrijven, heeft het 

recht een automatische afboeking binnen 

30 dagen terug te laten boeken. De cursist 

dient zijn of haar bank daar tijdig opdracht 

toe te geven. Het onrechtmatig storneren 

van de betaling bevrijdt de cursist echter 

niet van zijn betalingsverplichting.

11. PRIVACY

Door cursisten verstrekte informatie wordt 

door Sinaleri, haar personeel en/of voor 

haar werkzame personen vertrouwelijk 

behandeld. Sinaleri zal deze informatie 

alleen gebruiken om de cursist te (blijven) 

informeren over haar opleidingen of 

daaraan gerelateerde informatie. Hierbij 

houdt Sinaleri zich aan de eisen zoals deze 

in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

zijn vastgesteld.

12. VRAGEN EN KLACHTEN

12.1 Sinaleri streeft ernaar om vragen 

van administratieve aard en vragen over 

de inhoud en organisatie van de cursus 

binnen een termijn van 10 werkdagen 

te beantwoorden, gerekend vanaf de 

datum van ontvangst. Brieven die een 

voorzienbaar langere verwerkingstijd 

vragen, worden door Sinaleri per 

omgaande beantwoord met een bericht 

van ontvangst en een indicatie, wanneer 

men een meer uitvoerig antwoord kan 

verwachten.

12.2 Klachten over de uitvoering van de 

overeenkomst moeten tijdig, volledig en 

duidelijk omschreven worden ingediend 

bij Sinaleri, nadat de cursist de gebreken 

heeft geconstateerd of heeft kunnen 

constateren. De cursist maakt zijn klacht 

zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op 

de in de klachtenprocedure vastgestelde 

wijze. Alleen dan zal Sinaleri de klacht 

in behandeling kunnen nemen. Sinaleri 

adviseert de cursist om de klacht per brief 

en per e-mail te versturen. Sinaleri zal de 

desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk 

naar behoren op te lossen. Het niet tijdig 

indienen van de klacht kan tot gevolg 

hebben dat de cursist zijn of haar rechten 

ter zake verliest.

12.3 Indien de klacht niet in onderling 

overleg kan worden opgelost ontstaat 

een geschil dat vatbaar is voor de 

geschillenregeling van artikel 13.

13. GESCHILLENREGELING

13.1 De overeenkomst wordt beheerst 

door Nederlands recht, tenzij op grond van 

dwingend recht het recht van een ander 

land van toepassing is.
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13.2 Geschillen die voortvloeien 

uit overeenkomsten, waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, 

zullen aanhangig worden gemaakt bij 

de Geschillencommissie Particuliere 

Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, 

Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.

degeschilIencommissie.nl).

13.3 De geschillencommissie neemt 

een geschil slechts in behandeling, 

indien de consument zijn klacht eerst 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 

12 (de klachtenprocedure) bij Sinaleri 

heeft ingediend en dit niet heeft geleid 

tot een voor beide partijen bevredigende 

oplossing.

13.4 Een geschil dient binnen drie 

maanden na het ontstaan ervan bij de 

geschillencommissie aanhangig te worden 

gemaakt.

13.5 Voor de behandeling van een geschil 

is een vergoeding verschuldigd.

13.6 Wanneer de cursist een geschil 

voorlegt aan de geschillencommissie, is 

Sinaleri aan deze keuze gebonden.

13.7 Wanneer Sinaleri een geschil wil 

voorleggen aan de geschillencommissie, 

vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich 

binnen 5 weken uit te spreken of hij 

daarmee akkoord gaat. Sinaleri kondigt 

daarbij aan dat zij zich na het verstrijken 

van voornoemde termijn vrij acht om het 

geschil aan de gewone rechter voor te 

leggen.

13.8 De geschillencommissie doet 

uitspraak met inachtneming van de 

bepalingen van het voor haar geldende 

reglement. De beslissing van de 

geschillencommissie gebeurt in de vorm 

van een bindend advies.

Sinaleri Opleidingen

Almere, 1 mei 2016
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