
Fax deze kaart naar: 010 – 243 90 28
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Datum Plaats Versie
21-01-14 Utrecht 2010
06-02-14 Utrecht 2013
11-02-14 Rotterdam 2010
11-03-14 Amsterdam 2010
20-03-14 Utrecht 2010
27-03-14 Rotterdam 2013
03-04-14 Utrecht 2010
08-04-14 Zwolle 2010
10-04-14 Rotterdam 2010
15-05-14 Eindhoven 2010
20-05-14 Utrecht 2013
22-05-14 Rotterdam 2010
12-06-14 Utrecht 2010
17-06-14 Rotterdam 2013
15-07-14 Utrecht 2010
21-08-14 Utrecht 2013
09-09-14 Zwolle 2010
18-09-14 Utrecht 2010
23-09-14 Rotterdam 2013
02-10-14 Amsterdam 2010
07-10-14 Utrecht 2013
30-10-14 Rotterdam 2010
04-11-14 Eindhoven 2010

Datum Plaats Versie
23-01-14 Utrecht 2010
13-02-14 Utrecht 2010
11-03-14 Rotterdam 2010
24-03-14 Amsterdam 2010
25-03-14 Utrecht 2013
15-04-14 Utrecht 2010
13-05-14 Utrecht 2013
24-06-14 Utrecht 2010
25-09-14 Utrecht 2013
09-10-14 Rotterdam 2010
28-10-14 Utrecht 2010
06-11-14 Zwolle 2010
20-11-14 Utrecht 2013
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Cursusdata en -plaatsen 
Excel PLUS voor financials & managers

Cursusdata en -plaatsen 
Excel PRO voor financials & managers

Postbus 27020    3003 LA Rotterdam
Telefoon: (010) 224 80 05    Fax: (010) 243 90 28

E-mail: opleidingen@rendement.nl

Telefonisch inschrijven kan ook: 
(010) 224 80 05 (lokaal tarief) 

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

AntwooRDkAARt
Naam 1e deelnemer  m/v

E-mailadres

Datum/plaats training      

Naam 2e deelnemer  m/v

E-mailadres

Datum/plaats training      

Organisatie

Adres

Postcode  

Plaats

Telefoon

Datum  Handtekening

Ja, ik schrijf mij in voor de training 
Excel PLUS voor financials & managers 
Excel PRO voor financials & managers 
Als abonnee van één van de edities van Rendement 

betaal ik slechts e 995.

Ik ben Premium-abonnee en betaal slechts e 965.

Ik ben geen abonnee en betaal e 1.095.

De tweede en derde deelnemer van dezelfde
organisatie betalen slechts e 915.

Let op: speciale combikorting!
Bij inschrijving voor beide trainingen krijgt 
u een extra korting van e 450 op het 
totaalbedrag.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling geschiedt voorafgaand 
aan de training. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor 
aanvang van de training. U kunt uw plaats altijd door een ver-
vanger laten innemen.
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Excel PLUS voor 
financials & managers

Excel PRO voor 
financials & managers

Excel Incompany

Een Excel-opleiding, toegespitst op 

toepassingen voor financials en managers

Voor de ervaren Excel-gebruiker

Bij u op kantoor en afgestemd op uw 

medewerkers en organisatie

Verbeter uw analyses 
en maak heldere 

managementpresentaties!

Rendement presenteert: drie complete
opleidingsprogramma’s waarin u optimaal gebruik 
leert maken van de vele mogelijkheden van Excel

Bespaar veel tijd

Verbeter uw analyses

Automatiseer uw 
rapportages

Kleine groepen, dus 
maximale aandacht

Altijd bij u in de buurt

Speciale COMBINATIE-
KORTING

Online helpdesk

Lezers van Rendement krijgen e 100 korting! Premium-abonnees krijgen e 130 korting! 
  e450 kortingbij inschrijving op beide trainingen!www.exceldag.nl



Geef u op met de kaart
op de achterzijde ->>>

Financials en managers krijgen steeds meer gegevens 
te verwerken. Er wordt van u verwacht deze data in 
overzichtelijke en betrouwbare analyses te presenteren. 
Alleen hiermee kan uw organisatie de juiste beslissingen 
nemen voor de toekomst. De spreadsheets van Excel 
bieden hierbij uitkomst. Maar in de praktijk blijkt dat 
meer dan de helft van het programma niet wordt 
gebruikt. En juist deze nuttige onderdelen zorgen voor 
professionele rapportages en tijdwinst. Rendement heeft 
speciaal voor haar lezers praktijkopleidingen ontwikkeld 
die u als financial of manager leren optimaal gebruik te 
maken van de vele mogelijkheden. 

Korting als u beide opleidingen volgt
De kosten voor zowel de praktijkopleiding ‘Excel PLUS 
voor financials & managers’ als voor de praktijkopleiding 
‘Excel PRO voor financials & managers’ bedragen 
e 1.095. Lezers van Rendement krijgen een korting 
van e100 en betalen slechts e 995. Bent u Premium-
abonnee, dan betaalt u slechts e 965. 
Lezers van Rendement die ervoor kiezen om beide 
opleidingen te volgen, krijgen bovendien een extra 
korting van maar liefst e 450.

Locaties
De praktijkopleidingen worden gegeven in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Daarnaast wordt de 
opleiding ‘Excel PLUS voor financials & managers’ ook 
verzorgd in Eindhoven. De ééndaagse trainingen starten 
om 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Uiteraard zijn 
lunch, koffie en thee inbegrepen. 

Exclusief bij u op de zaak
Een derde mogelijkheid is om te kiezen voor een 
incompany-opleiding. Als u ons een mailtje stuurt, 
vertellen wij u er graag alles over.

Eén-twee-drie de 
geheimen van Excel 
ontrafeld!
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Excel PRO 
voor 

financials & 
managers

cursusinhoud

Excel PLUS 
voor 

financials & 
managers

cursusinhoud

Excel Incompany 

incompany@rendement.nl

I. Excel Basis
Dit eerste onderdeel betreft een complete 
basiscursus Excel. U krijgt toegang tot 
een website waarop de basisbeginselen 
van Excel aan de orde komen. De ervaren 
Excel-gebruiker frist hiermee zijn kennis 
op, terwijl beginners de basisvaardigheden 
van Excel onder de knie krijgen. Op deze 
manier heeft iedere cursist bij aanvang van 
de volgende stap voldoende Excel-kennis 
en hoeft geen onnodige tijd verspild te 
worden aan basisvragen.
Speciaal voor beginners is het moge-
lijk deze basiscursus Excel te volgen als 
ééndaagse training onder leiding van een 
ervaren docent. 

II. Eéndaagse training
Tijdens dit tweede deel wordt uitge-

breid ingegaan op de toepassingen die 
specifiek van belang zijn voor financials en 
managers. U leert omvangrijke bestanden 
te importeren en krijgt tips om de brij 
aan gegevens overzichtelijk te maken. 
Daarnaast worden financiële functies, gra-
fieken, draaitabellen en macro’s uitvoerig 
behandeld. Door middel van voorbeelden 
uit de praktijk krijgt u een gedreven 
handigheid die u direct in uw eigen werk 
kunt toepassen.

M Verwerken
Importeren, draaitabellen

M Analyseren 
Financiële functies, doelzoeken, oplos-
ser, scenario’s, verticaal zoeken

M Presenteren en rapporteren
Grafieken, grafieken naar PowerPoint, 

grafieken met gelijke schaalverdeling, 
gegevensbereik grafieken automatisch 
aanvullen met macro’s

M Macro’s en zelf programmeren
Macro’s in VBA evalueren en verbete-
ren, gegevens verwerken met macro’s, 
eigen Excel-functies maken

III. Excel online
Het laatste onderdeel wordt u online 
aangeboden. Via een website heeft u zes 
maanden lang de beschikking over de 
gehele cursusstof. Hierdoor kunt u op elk 
gewenst moment de online versie van de 
training raadplegen. Daarnaast kunt u 
ook altijd gebruikmaken van onze online 
helpdesk. Excel PLUS voor financials & 
managers is dus de training waarop u 
altijd kunt terugvallen.

Heeft u interesse in een training Excel voor financials & managers 
exclusief bij u op kantoor? Dat is mogelijk! Een incompany-training 
heeft veel voordelen. De training wordt perfect afgestemd op uw 
medewerkers en organisatie. Daarnaast bespaart u ook veel geld. 
Een incompany-training is in verhouding een stuk goedkoper dan 
wanneer de deelnemers zich opgeven voor de training met een open 
inschrijving. Ontdek wat uw voordeel is en mail uw aanvraag naar 
incompany@rendement.nl.

www.exceldag.nl

Rendement Excel PRO voor financials & 
managers ontwikkeld. Deze training sluit 
naadloos aan op Excel PLUS voor finan-
cials & managers. 

I. op maat
Voorafgaand aan de training ontvangt u 
een praktische vragenlijst. Op basis van 
uw antwoorden stelt een ervaren docent 
het exacte programma van de ééndaagse 
training op. Hierdoor is de training geheel 
op uw leerwensen afgestemd en bent u 
ervan verzekerd dat uw leerdoel wordt 
bereikt. 

II. Eéndaagse training
Tijdens de ééndaagse training krijgt u de 
verdieping die voor u van toepassing is. 
Met de praktische voorbeelden leert u op 
een eenvoudige manier de theorie toe te 

passen. De oefenopdrachten zijn geheel 
op uw werkzaamheden afgestemd, zodat 
u de behandelde stof gelijk de dag erna in 
uw eigen organisatie kunt toepassen.   

M Rekenen en analyses met 
data en tijd
Leeftijdsafhankelijke berekeningen, 
afspiegelingsbeginsel toepassen, 
tijdschrijven analyseren, verlof- en 
ziektedagen berekeningen

M kruiscontroles 
Lijsten vergelijken, totalen toetsen, 
analyses per product of vestiging

M Geavanceerde berekeningen
Bronnen importeren, valuta en BTW-
percentages wijzigen, vergelijkingen 
kilometerprijs

M Complexe rapportages
Ingewikkelde scenario’s en draaitabel-

len, sjablonen via internet, formulieren 
en templates, meervoudige grafiek 

M tips en trucs
Sneller navigeren, getalweergave, 
lijsten voor vulgreep, foutloze formules, 
eigen huisstijl grafieken, invoer beper-
ken door keuzelijsten

III. Helpdesk
Zes maanden na afloop van de training 
heeft u toegang tot de waardevolle 
online helpdesk. Hier kunt u met al uw 
persoonlijke Excel-vragen terecht. Onze 
professionele docenten staan voor u klaar, 
zodat u gelijk met de kennis aan de slag 
kunt. Met Excel PRO voor financials & 
managers bespaart u veel tijd en staat u er 
nooit alleen voor. 

Veel tijd van financials 
en managers gaat 

verloren aan routinematige handelingen, zoals 
maandrapportages, prognoses, begrotingen en 
jaarrekeningen. Juist deze handelingen kunt u 
eenvoudig en snel via Excel uitvoeren. De training 
Excel PLUS voor financials & managers levert u 
direct veel voordelen op!

Als financial of manager heeft u een grote verant-
woordelijkheid als het gaat om het aanleveren van 
rapportages. Ervaren administrateurs vertrouwen 
vaak volledig op Excel. Het is dus van groot belang 
dat alle gegevens goed worden verwerkt en u de 
juiste toepassingen van Excel gebruikt. 
Speciaal voor de ervaren Excel-gebruiker heeft 


