
Als planner moet je kunnen werken met 

Excel. Want je wilt soms terugkijken 

naar de prestaties van de planning of 

juist vooruitkijken, bijvoorbeeld om 

de benodigde capaciteit goed in te 

schatten en deze te vergelijken met de 

beschikbaarheid. Excel is ook uitermate 

geschikt voor het analyseren van 

gegevens, bijvoorbeeld het aantal no-

shows of afzeggingen, of patronen in 

de ziekmeldingen. Alle foefjes die jou 

dagelijks helpen wil je beheersen. En dat 

kan. Wij spijkeren je kennis bij in één dag. 

Ook voor planners die nog nauwelijks 

ervaring hebben met Excel.

BOOTCAMP

Excel voor Planners

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

A - Introductie

B - Formules & functies

C - Ordenen & visualiseren van gegevens 

D - Analyseren

E - Plangame

Voor wie?

Niveau opleiding

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma

Gerelateerde 
opleidingen

Onervaren en beginnende 
gebruikers van Excel 

mbo-niveau 4

10 uur

1 opleidingsdag van 
09.30 -20.00 uur

Maarssen

€ 495,- excl. btw

Nol Visschers

Bewijs van deelname 
 
Opleiding Analytics voor 
Planners, Opleiding 
Business Analytics voor 
Capaciteitsadviseurs

“Zeer leerzame dag met 

duidelijke uitleg van een 

fijne docent. Ik kan alles 

meteen toepassen in de 

praktijk”

• In één dag leren werken met Excel

• Direct toepasbaar binnen je eigen 

organisatie

• Uitgebreid en praktisch 

naslagwerk na afloop van de 
bootcamp

• Ruimte voor vragen en eigen 

inbreng



Hello! Planner
V A K C O L L E G E

Inschrijven

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de 

website www.helloplanner.nl/opleidingen.

Incompany

Deze opleiding bieden wij ook op maat aan 

en indien gewenst op uw locatie. 

Vraag naar de mogelijkheden!

Leergangen & data

Kijk op www.helloplanner/

opleidingen voor de geplande 

leergangen & data van deze 

opleiding. 

We denken graag met je mee!

Wij zijn te bereiken op werkdagen  

van 9.00-17.00 uur. Maak direct  

een afspraak via de QR-code of bel  

of mail ons.
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Voor meer informatie, advies of praktische vragen kun je bij ons terecht via:

opleiding@helloplanner.nl   - of -    085 02 12 900   - of -   www.helloplanner.nl


