
 

Klantentevredenheid 

• ICT Steunpunt draagt het Q*For-label 

voor zijn opleidingen én adviesdiensten. 

• ICT Steunpunt behaalde een tevredenheidscore 

van 98% voor consultancy en 95% voor opleidingen. 

Erkende opleidingsverstrekker 

• ICT Steunpunt is een door de Vlaamse Overheid 

erkende opleiding- en adviesverstrekker.  

UUww  vvoooorrddeeeell::  5500%%  kkoorrttiinngg!!  

• Basiskennis ICT, Windows, Officetoepassingen, internet, … 

• Draagbare pc-klas bij u ter plaatse geïnstalleerd. 

• Trainingen met uw eigen pc-configuratie en netwerkomgeving. 

UUww  vvoooorrddeeeell::  ggrrootteerr  lleeeerreeffffeecctt!!  
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• Elke deelnemer werkt op een draagbare pc. 

• De pc’s zijn via een draadloos netwerk verbonden. 

• Er wordt gewerkt met de officeversie van úw organisatie. 

• De mappenstructuur van uw werkomgeving wordt nagebootst. 

UUww  vvoooorrddeeeell::  pprraakkttiijjkkggeerriicchhtt!!  
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• Opleidingen afgestemd op uw werkomgeving. 

• Praktijkgerichte leerstof met oefeningen op maat van uw bedrijf. 

• U raadpleegt de up-to-date cursus op een handige intranetsite. 

• Cursussen afgestemd op ECDL (European Computer Drivers Licence). 

UUww  vvoooorrddeeeell::  hhaannddiiggee  eenn  bbrruuiikkbbaarree  kkeennnniiss!!  
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• Basiskennis ICT 

• Windows 

• Word 

• Excel 

• Access 

• PowerPoint 

• Outlook 

• Internet 

• Juridische aspecten website 

Ruim aanbod 

Nooit misverstanden 

• Samenwerking op basis van een raamcontract. 

• Duidelijke offerte voor elk project. 

• Vooraf overleg over inhoud en praktische kanten van de opleiding. 

• Evaluatieformulier voor elke deelnemer tijdens en na de opleiding. 

UUww  vvoooorrddeeeell::  oopplleeiiddiinnggeenn  oopp  aaaannvvrraaaagg!!  

 

 

• Tevreden cursisten 

• Efficiënter werken 

• Optimale prijs-kwaliteit 

• Investering terugverdiend 

Garanties 

ICT Steunpunt - B.O.A. bvba 

Jef Van Hooflaan 15 

2630 Aartselaar 

Tel 03 288 91 41 

Fax 03 288 91 40 

E-mail info@ictsteunpunt.be 

Web www.ictsteunpunt.be 
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• ICT Steunpunt helpt u 

succesvol innoveren met 

advies en begeleiding, 

systeembeheer, computer 

auditing en opleiding.  

• 1 ICT aanspreekpunt voor 

het uitvoeren van projecten 

en audits, opstellen meer- 

jarenplannen, begeleiden 

ICT aankopen en opleiden. 

Sinds 1985 


