
Cursus ExCEl 
voor bEginnErs En gEvordErdEn

 IN SLECHTS

5 AVONDEN!

www.lentiz.nl

Lentiz| cursus & consult is de expert binnen de (glas)tuinbouw 
en aanverwante sectoren voor het verzorgen de cursus Excel. 
Inmiddels zijn ruim 200 medewerkers in de Greenport in open 
opleidingen en in-company getraind.

Of u nu pas begint of al jaren met Excel werkt, Lentiz | cursus & con-
sult heeft voor iedere gebruiker een op maat gesneden aanbod.
De cursus wordt verzorgd door een ervaren Excel–trainer van Lentiz 
en na het volgen van deze cursus heeft het spreadsheet programma 
weinig geheimen meer voor u.

Aan de cursus kunnen zowel beginnende als ervaren gebruikers 
deelnemen. Op de eerste cursus dag wordt  op basis van ervaring van 
de deelnemers een indeling gemaakt en wordt gewerkt met indivi-
duele instructie en opdrachten. Zodoende kunnen ervaren en minder 
ervaren gebruikers binnen een bedrijf toch aan de dezelfde cursus 
deelnemen.

Inhoud
In 5 avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

•  Basisvaardigheden (het lezen van het scherm);
•  Gegevens invoeren en verbeteren, opmaken en afdrukken;
•  Maken en kopiëren van formules;
•  Maken en gebruiken van functies, zoals: SOM, MIN, MAX, ALS, 

SOM.ALS; 
•  Maken en gebruiken van grafieken; 
• Sorteren en filteren van gegevens;
•  Beveiligen van cellen en werkmappen. 

Voor de gevorderden binnen de groep is er extra aandacht voor:
• Lastige formules, functies in functies (nesten); 
• Draaitabellen.
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 3155 AD MAASLAND   
 T +31(0)10 590 34 47    
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Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
www.lentiz.nl/cursus-consult en telefoonnummer (010) 590 34 47

KostEn
De kosten bedragen per cursist € 345,- excl. BTW. De cursisten 
krijgen elk een praktische handleiding, templates en een 
certificaat van deelname.

LocatIE En LEstIjdEn
De cursus wordt verzorgd in een ICT-leslokaal van Lentiz | MBO 
Outdoor & Animal in Maasland en bestaat uit 5 lesavonden van 
19.00 tot 22.00 uur.

InschrIjvInGEn
De cursus wordt zowel bij open inschrijvingen als in-company 
georganiseerd voor groepen van maximaal 12 deelnemers.

U kunt medewerkers van uw bedrijf opgeven per e-mail:
cursus-consult@lentiz.nl of neem contact op met het  
secretariaat (010) 590 34 47. 
U krijgt dan van Lentiz | cursus & consult een bevestiging 
van deelname.

Met praktische
handleidingen en
certificaat!

Certificaat

...en handige 
templates om  
te gebruiken!


