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Specials

Algemeen

Specials zijn trainingen die voortkomen uit de praktijk; veel mensen kunnen hun werk
prettiger, effectiever & professioneler uitvoeren door een aantal gouden tips te
ontvangen en deze op eigen manier toe te passen. Niet leren dat 1 + 1, 2 is; leren wat
optellen is raakt veel meer de kern.

Haal het eigen werk uit de routine en kijk er op een andere manier naar. Specials zijn
voor 90% doe trainingen. Theorie en modellen komen "just in time" aan bod.

Bijna alle specials zijn gemakkelijk aan te passen om zo te komen tot een optimaal
leermoment dat "op het lijf is geschreven".

Soorten

Excel basis; voor nieuwe gebruikers (van celeigenschappen tot en met formules) 
Excel gevorderde; van formules tot en met draaitabellen & macro's
Excel rapportages; van gegevens tot een raportage (dbasefuncties)
Powerpoint basis; voor nieuwe gebruikers. Opzetten van een presentatie. 
Powerpoint in de praktijk; van verhaal tot presentatie (inputverwerking) 
Presenteren met Powerpoint; basispresentatietechnieken.
Word & Excel: mailmerge (brieven versturen vanuit adressenlijst met 
saldogegevens per klant).

Onderwerpen

> Theoretisch model
> Het model in de praktijk
> Cases: de praktijk als leerschool
> Individuele oefeningen
> Intervisie: breng voorbeelden in
> Feedback: actieve terugkoppeling

Eigen tijd

Afhankelijk van leerdoel en duur/opzet training:

> Voor eerste training invullen 2-tal testen online en een startopdracht (totaal ±1 uur)
> Na iedere training maken van een ontwikkelrapportage en toepassingsmatrix online
(totaal ±1 uur)
> Voor iedere volgende training een opdracht van ongeveer 1 uur.

Duur > Afhankelijk van het startniveau en leerdoel (intake)

Lesmateriaal
> Deels via online-applicatie DELPHIconcept (testen/huiswerk/evaluaties)
> Via e-mail PDF documenten
> DELPHIconcept geheugenkaart/hand-out

Certificaat > Ja en bewijs van deelname (op aanvraag)

Kosten > Op aanvraag (factoren als diepgang, onderdeel leergang, locatie bepalen mede het
tarief)

Deelnemers > Minimaal 6
> Maximaal 10

Inschrijven/informatie

Vervolg > Nvt

> Gebruik contactformulier op website 




