Meer info?
Contacteer de ves�ging waar je de opleiding graag wilt volgen. Zij
helpen je verder op weg.

Waar volg je deze opleiding?
Campus Herentals

Kerkstraat 38, 2200 Herentals
Tel.: 014 23 23 70
herentals@hik.be

Campus Geel

Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Tel.: 014 56 23 22
geel@hik.be

► www.hik.be
info@hik.be

ICT en administra�e
Diplomagerichte opleiding

Samen groeien
is mijn keuze!

www.hik.be

Wat houdt deze opleiding in?

Welke cursussen volg je?

De opleiding ICT en administra�e duurt 1 jaar en is bedoeld voor
iedereen die aan de slag wilt gaan met ICT, in func�e van werk of
studies en/of uit persoonlijke interesse.
Dankzij deze opleiding kan je je computervaardigheden voor
administra�eve toepassingen versterken. Je leert onder meer
handige so�waretoepassingen kennen om documenten met tekst
en getallen op te stellen, gegevens te beheren, eﬃciënt communica�e te voeren en informa�e te beheren.

Je kan zowel in september als februari starten.
Een standaardtraject bevat de volgende cursussen:

Waarom is dit een
interessante opleiding?
► Heb je nog geen diploma

secundair onderwijs, dan
kan je op 1 jaar je diploma
behalen als je ook de
opleiding Aanvullende
algemene vorming volgt.
► De opleiding biedt een
meerwaarde voor alle
beroepen waar je te maken
hebt met computers.
► Het vormt een prima basis
om verder te studeren.

Iets voor jou?
► Je hebt een beperkte kennis van ICT- en administra�eve

toepassingen.
► Je wilt graag leren hoe je administra�eve zaken kan
vereenvoudigen en beter kan organiseren.
► Je wilt Oﬃce-pakke�en beter leren kennen.
► Je wilt inhoud beter in documenten kunnen gieten, zoals
presenta�es.
► Je wilt graag een diploma secundair onderwijs behalen.
► Je wilt een brede basis om verdere informa�ca-opleidingen te
volgen of om een beroep uit te oefenen waar een goede
kennis van Oﬃce-toepassingen een belangrijke
meerwaarde is.

Aan de slag met teksten & getallen

60 lestijden

► Eenvoudige content aanmaken (60 LT)

Online & offline aan de slag met Word,
Excel, en andere tekst- en
cijferprogramma’s

200 lestijden

► Teksten verwerken (60 LT)
► Cijfers verwerken (60 LT)
► Bestanden oﬄine/online organiseren & beheren (40 LT)
► Samen content ontwikkelen (40 LT)

Professionele presentaties maken

40 lestijden

► Content presenteren (40 LT)

Administratiewerk automatiseren

80 lestijden

► Functies automatiseren (40 LT)
► Content integreren (40 LT)

Gegevens beheren met Access

60 lestijden

► Gegevens beheren (60 LT)

Internet: gebruik & sociale media

60 lestijden

► E-services (60 LT)

Meer interessante toepassingen voor het
beheer van je administratie

60 lestijden

► E-planning & informatiemanagement (60 LT)

Welk cer�ﬁcaat/diploma behaal je?
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het cer�ﬁcaat ICT en administra�e. Heb je al een diploma secundair onderwijs? Dan ontvang je het diploma ICT en administra�e.
Volg je daarnaast ook de opleiding Aanvullende algemene vorming,
dan kan je zo ook je diploma secundair onderwijs behalen.

