Scholingstraject

Wat leert de deelnemer

Software Developer

Je leert alles over het ontwikkelen van software. Zo leer je o.a. meer over Dit traject is bestemd voor iedereen die
het ontwerp en de ontwikkeling van informatiesystemen, programmeren, werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
communicatie, databases, SQL Foundation, testen en implementatie.

€ 2.250,00

CompTIA A+

Je leert installeren, configureren en onderhouden van pc's, mobiele
apparaten en software voor eindgebruikers. Basisprincipes toepassen
voor veilige netwerken.
Hard- en softwareproblemen oplossen en documenteren + zorgen voor
een passende klantenondersteuning.
Je leert tijdens de training:
•Ontwerp en implementa e van func onele netwerken
•Conﬁgura e, beheer en onderhoud van netwerkapparaten
•Voor- en nadelen van bestaande netwerkconﬁgura es
•Implementa e van netwerkbeveiliging, standaarden en protocollen
•Oplossing van netwerkproblemen
•Ondersteuning bij het instellen van gevirtualiseerde netwerken
Je leert tijdens de training:
•Gegevens opnemen, opschonen en transformeren
•Gegevens modelleren voor presta es en schaalbaarheid
•Rapporten voor data-analyse maken en ontwerpen
•Geavanceerde rapportanalyses toepassen en uitvoeren
•Rapportonderdelen beheren en delen
•Gepagineerde rapporten maken in Power BI
Je leert alle aspecten van het Azure-serviceaanbod en gaan wij aan de slag
met eenvoudige taken zoals het maken van virtuele machines en
opslagaccounts. Tevens leer je meer over andere onderwerpen zoals het
implementeren en beheren van je opslagruimte, subscripties in Azure,
Azure Portal, Powershel, RBAc en het gebruiken van Azure resource
groups.
Na een korte introductie leer je wat object-oriëntatie voor de taal Java
inhoudt. Verder leer je aan de hand van voorbeeld-applicaties gebruik te
maken van:
•Packages;
•Interfaces;
•Excep ons;
•En collec es.
Ook de belangrijkste nieuwe features, namelijk lambda expressies en
date/time API, behandelen we uitvoerig.
Tijdens deze opleiding doe je alle kennis en vaardigheden op die je in de
praktijk nodig hebt. Zo maak je kennis met UML en databases met PHP en
MySQL. Je leert programmeren in C# en webapplicaties te ontwerpen,
implementeren en onderhouden op basis van ASP.NET MVC.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 2.000,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.750,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.750,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

€ 2.750,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

€ 2.750,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

€ 2.750,00

DevOps Engineer

Tijdens de training leer je hoe je verschillende Azure diensten
Dit traject is bestemd voor iedereen die
samenbrengt om een volledige DevOps omgeving in te richten en te
werkzaam is op HBO niveau of hoger.
beheren. We maken daarbij onder andere gebruik van Azure Repos,
Pipelines, Boards en Test Plans. Daarnaast laten we zien hoe andere Azure
oplossingen een rol kunnen spelen binnen een DevOps omgeving, voor
databases, opslag en bewerking van data en computing oplossingen.

€ 2.750,00

Data Engineer

In deze training leert u hoe u cloud-based data architecturen ontwerpt
voor verschillende scenario's, inclusief batch processing en streaming.
Concepten zoals veiligheid, schaalbaarheid en efficiëntie in het ontwerp
worden behandeled, net zoals het verplaatsen van data van on-premise
naar cloudoplossingen.

€ 2.750,00

CompTIA Network+

Data Analyst

Azure Administrator

Java Developer

C# Developer

Studieniveau

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

Kosten

Data Scientist

Je doet kennis en ervaring op over het toepassen van Azure bij het
ontwikkelen, trainen en in productie nemen van uw machine learning
oplossingen.
Azure AI Engineer
In de training Azure AI leer je hoe je met behulp van Cognitive Services je
applicaties leert horen, zien, spreken, zoeken en begrijpen met behulp
van RESTful API’s. Vervolgens ga je met behulp van Azure Machine
Learning gegevens voorbereiden en AI modellen bouwen en trainen. Je
leert ook welke andere data-analyse- en verwerkings-tools Azure biedt om
je in deze processen te ondersteunen.
Masterclass Finance & Je leert om beter te communiceren met financiële experts en kennis te
Management Control maken met hun vaktaal.
(finance for nonfinancials)
in coproductie met
NLBA

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

€ 2.750,00

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op HBO niveau of hoger.

€ 2.750,00

Om deze module te volgen beschikt u over
minimaal een hbo-/universitair diploma en
drie jaar relevante werkervaring. Ook
toelating via een persoonlijk intakegesprek is
mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis
van vakgericht onderwijs en minimaal vijf
jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau
functioneert. U bespreekt uw persoonlijke
werksituatie en wensen in een één-op-één
gesprek met een opleidingsdeskundige. Op
grond hiervan krijgt u een studieadvies en
kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

€ 1.694,00

Masterclass Operations Je leert om de mogelijkheden en beperkingen van de hedendaagse
Management &
technologie te doorzien en te doorgronden.
Kwaliteit
in coproductie met
NLBA

Om deze module te volgen beschikt u over
minimaal een hbo-/universitair diploma en
drie jaar relevante werkervaring. Ook
toelating via een persoonlijk intakegesprek is
mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis
van vakgericht onderwijs en minimaal vijf
jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau
functioneert. U bespreekt uw persoonlijke
werksituatie en wensen in een één-op-één
gesprek met een opleidingsdeskundige. Op
grond hiervan krijgt u een studieadvies en
kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

€ 1.694,00

Masterclass Human
Resources
Management
in coproductie met
NLBA

Om deze module te volgen beschikt u over
minimaal een hbo-/universitair diploma en
drie jaar relevante werkervaring. Ook
toelating via een persoonlijk intakegesprek is
mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis
van vakgericht onderwijs en minimaal vijf
jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau
functioneert. U bespreekt uw persoonlijke
werksituatie en wensen in een één-op-één
gesprek met een opleidingsdeskundige. Op
grond hiervan krijgt u een studieadvies en
kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

€ 1.694,00

Deze Masterclass geeft de student een goed inzicht in het opzetten en
toepassen van een effectief Personeelsbeleid in organisaties en geeft de
student in een overzicht van het vakgebied HRM en positioneert het
Strategisch Human Resource Management en de rol van de Lijnmanager
in een effectief denkkader.

Masterclass Project
Management
in coproductie met
NLBA

Om deze module te volgen beschikt u over
minimaal een hbo-/universitair diploma en
drie jaar relevante werkervaring. Ook
toelating via een persoonlijk intakegesprek is
mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis
van vakgericht onderwijs en minimaal vijf
jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau
functioneert. U bespreekt uw persoonlijke
werksituatie en wensen in een één-op-één
gesprek met een opleidingsdeskundige. Op
grond hiervan krijgt u een studieadvies en
kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

€ 1.694,00

Introduction to Angular Students will learn how to create applications with various UI Controls,
how to create custom components, and how to handle mouse-related
coproductie met
events.
Global Knowledge

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.694,00

Citrix Content
Collaboration
Enterprise Essentials

Deelnemers leren hun ShareFile-omgevingen configureren, beheren en
afstemmen op hun eigen Enterprise File Sharing- en Sync-eisen.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.445,95

Deelnemers leren niet alleen de gebruikelijke kennisdoelen, maar vooral
een breed inzicht in de direct toepasbare praktijken.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.445,95

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.445,95

De cursist leert werken met het TVF, de digitale tool bij de methode voor
tekststrategie. Het TVF, tekstvoorbereidingsformulier, is te gebruiken bij:
•(her)schrijven
•beoordelen
•uitbesteden

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.439,90

Je leert hoe je met VBA-code de gegevens in een database kan aansturen.
De nadruk ligt op de praktische toepassing van VBA code in Access.
Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om met code
records op te zoeken, gegevens te valideren, handelingen te
automatiseren en een eindgebruikers-interface op te bouwen.
Je leert handvatten voor volledigere en betrouwbare prognoses van de te
realiseren baten en door sturing te bieden op het zo vroeg en zo volledig
mogelijk daadwerkelijk realiseren van deze opbrengsten, inclusief
eventuele ongeplande baten. Hierbij gaat het om processtappen,
technieken, maar ook om het herkennen en verdisconteren van de
cognitieve beperkingen die ons allen hinderen in effectief
batenmanagement.
•Je leert de basistheorie, methoden en technieken van het vakgebied
Business Process Management
•Je leert wat de rol is van processen in jouw organisa e
•Je leert hoe je processen beschrij met behulp van BPMN 2.0 als
gestandaardiseerde modelleertaal
•Je leert de juiste aanpak en structuur voor het beschrijven van processen

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.433,85

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.415,70

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.391,50

coproductie met
Global Knowledge
ISM Foundation

Je leert hoe je financiële- en culturele aspecten moet inzetten bij het
managen van projecten en programma’s.

coproductie met
Global Knowledge
Designing an Azure
You will explore how to design data security including data access, data
Data Solution (DP-201) policies and standards. You will also design Azure data solutions which
includes the optimization, availability and disaster recovery of big data,
coproductie met
batch processing and streaming data solutions.
Global Knowledge
Tekststrategie voor
meer effectiviteit
coproductie met
Global Knowledge
VBA voor Microsoft
Access
coproductie met
Global Knowledge
Managing Benefits
coproductie met
Global Knowledge

Business Process
Model & Notation 2.0
coproductie met
Global Knowledge

Functioneel beheer
Office365
coproductie met
Global Knowledge
Operationalize Cloud
Analytics Solutions
with Microsoft Azure

Met functioneel beheer maakt u de Office365 omgeving op maat aan de
eisen van uw organisatie. In deze training komen zaken als document
management en workflows aan bod.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.385,45

Students will learn how to operationalize end-to-end cloud analytics
solutions using the Azure Portal and Azure PowerShell.

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.385,45

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.385,45

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.385,45

Wat je zult leren:
Dit traject is bestemd voor iedereen die
•Het proces van communica e.
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
•Communica e factoren.
•Persoonlijke behoe en van anderen herkennen en je aanpassen aan deze
behoeften.

€ 1.379,40

Wat je zult leren:
•Het vijfstappenplan van de Consul ng Engagement Life Cycle en de
belangrijkste bijbehorende acties, om succesvolle adviessessies te kunnen
houden met klanten
•De waarde van technische adviezen voor de klant, voor het adviesbureau
en voor de adviseur
In deze training ontwikkel je krachtige vaardigheden én je eigen
‘gunfactor’ om zo het maximale uit intakegesprekken,
sollicitatiegesprekken of andere ‘ontmoetingen’ te halen.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

In deze interactieve communicatietraining krijg je persoonlijk maatwerk,
zodat je na de training van ‘hart tot hart’ kunt communiceren; je
communicatie wordt daarmee merkbaar effectiever!

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

In deze interactieve communicatietraining krijg je persoonlijk maatwerk,
zodat je na de training van ‘hart tot hart’ kunt communiceren; je
communicatie wordt daarmee merkbaar effectiever!

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

coproductie met
Global Knowledge
SQL 2016 Always On
High Availability

We designed this course based on our experience of having taught
hundreds of classes to literally thousands of students. We tried very hard
to make the labs, of which there are over 30, very oriented to a single
coproductie met
concept such as Adding a Replica or Transferring Logons. We did this
Global Knowledge
because it is common in technical courses to write long labs with multiple
exercises which in our opinion is not effective as they turn into “click
streams”. We assume the student is new to the technology and that the
instructor is knowledgeable in it.
Van IPMA-D naar IPMA- Je leert voldoende kennis om het theoretische examen van IPMA C
C
certificering te bemachtigen.
coproductie met
Global Knowledge
Persoonlijke
effectiviteit voor ITprofessionals
coproductie met
Global Knowledge
Adviesvaardigheden
coproductie met
Global Knowledge

De professionele
consultant: Verkoop
jezelf
coproductie met
Global Knowledge
ECHT contact met
klanten en collega's
coproductie met
Global Knowledge
ECHT feedback geven
en ontvangen voor ITprofessionals
coproductie met
Global Knowledge

Innovatie en Design
Thinking
coproductie met
Global Knowledge

Deze training helpt je:
Dit traject is bestemd voor iedereen die
•Sneller en eﬀec ever aan de slag te gaan met innova e en vernieuwing werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
•Snel stapsgewijs successen te boeken door het toepassen van design
thinking
•In korte jd een heel innova eproces te doorlopen en te ervaren
•Aan een goed gestructureerd proces om morgen te starten met innova e

€ 1.379,40

Met deze training voorkom je:
•Dat innova e niet van de grond komt
•Dat je wordt ingehaald door de realiteit (en concurrenten...)
•Dat je blij hangen in 'plannenmakerij' en niet in ac e komt
•Dat je je laat leiden door 'ja maars' van jezelf en je collega's

Verander Management Deze training helpt je:
Dit traject is bestemd voor iedereen die
- Begeleiden van
•Beter en sneller begrijpen van de samenhang tussen het
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
veranderingen
veranderingsniveau en de invloed die veranderingen hebben op mensen.
•Succesvoller implementeren van veranderingsplannen, omdat ook feiten
coproductie met
en gevoelens over de verandering worden betrokken bij de
Global Knowledge
implementatie.
•Verbeterde communica e over de verandering door gebruik van heldere,
krachtige verandermodellen die kunnen worden gedeeld met alle
betrokken personen.
•Grotere vaardigheid in het aansturen of coachen van een
transformatieteam.
•Succesvoller implementeren van belangrijke veranderingen.

€ 1.379,40

Onderhandelen

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

In deze (inter)actieve training worden de onderhandelingstechnieken
geoefend en krijgt je direct feedback. Op deze wijze worden je
coproductie met
onderhandelingsvaardigheden verbeterd en kom je erachter wat je
Global Knowledge
persoonlijke stijl is en hoe deze evt. kan worden aangepast in
verschillende situaties.
Presentatietechnieken: Wat u zult leren:
Passievol spreken voor •Het structureren van uw presenta e om uw doelstellingen te bereiken en
IT'ers
uw publiek te boeien.
•Het bereiken van uw doelgroep door communica e doelstellingen vast te
coproductie met
stellen en de behoeften en attitudes van het publiek te analyseren.
Global Knowledge
•Het gebruiken en beheren van de acht kernelementen voor eﬀec eve
levering van presentaties.
•Het illustreren van uw presenta es met behulp van verschillende
tekstgebaseerde en grafische methoden en het begrijpen van de sterke
punten en beperkingen van elk van deze methoden.
•Het iden ﬁceren van obstakels die succesvolle presenta e resultaten in
de weg staan en het ontwikkelen van oplossingen om deze obstakels te
overkomen.
•Het gebruiken van een zes-stappen-model om vragen te behandelen
tijdens uw presentatie.
•Hoe te reageren op informa eve vragen.
•Het tactvol omgaan met vijandige vragen.
Verbeteren van
De tweedaagse sales training gebaseerd op de Sales E.D.G.E. methodiek
Verkoopvaardigheden biedt verkopers de benodigde basisvaardigheden om hun verkoopdoelen
te bereiken en overtreffen.
coproductie met
Global Knowledge
Klantgerichtheid voor In deze training leer je om de werkelijkheid van de klant tot jouw prioriteit
IT-professionals
te maken. Door het leren toepassen van klantgerichte communicatie en
effectieve modellen, werk je in deze training aan klanttevredenheid,
coproductie met
klantentrouw en verbeterde klantenservice.
Global Knowledge

Team Ontwikkeling

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

€ 1.379,40

coproductie met
Global Knowledge

In de NLP training krijg je zicht op je eigen patronen en die van een ander Dit traject is bestemd voor iedereen die
en leer je ze te doorbreken. Het leuke is: NLP helpt je ook om patronen te werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
ontdekken waar je je niet (zo) bewust van bent. Vandaar dat deze training
voor veel mensen een eye-opener is. Het zorgt ervoor dat mensen veel
verder kunnen komen, veel meer kunnen bereiken dan ze denken en dat
er zo meer succes en geluk volgt. Google ook gerust eens op NLP.

Verkopen van
totaaloplossingen

In de cursus leer je onder andere welke geavanceerde technieken je kunt
toepassen om besluitvormers te beïnvloeden en betrokken te houden.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

In dit tweedaagse programma krijgt u de mogelijkheid om, evt. samen
met collega’s uit de hele organisatie, te werken aan het volgende:
•Het voortbouwen op de besluitvormingsmethoden die u al dagelijks
gebruikt
•Het ontwikkelen van meer kennis en inzicht over wat er komt kijken bij
het integreren van behoeftenanalyse, probleemoplossing en
besluitvorming in één proces
•Het ontwikkelen van nieuwe ideeën om problemen aan te pakken
waarmee u en uw team momenteel te maken hebben
•Het gebruik van programmamaterialen, modellen en hulpmiddelen op de
werkvloer
•Inzicht in de kenmerken van goede zakelijke besluiten
Je leert hoe je elke uitdagende (werk)situatie stressvrij en vol vertrouwen
de baas kan.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

coproductie met
Global Knowledge

Beïnvloeden en
Overtuigen voor IT
Professionals
coproductie met
Global Knowledge
De Kracht van Gedrag

Wat zult u leren:
•Het vier-fasen Team Development model gebruiken om de team
performance te leiden en te verbeteren.
•De obstakels voor succes vaststellen en wegnemen.
•Basisovertuigingen en doel/visie van het team vastleggen.
•Sterke punten en aandachtsgebieden van een team aanwijzen.
•Individuele en communica evaardigheden van het team verbeteren en
versterken.
•Zeven veelvoorkomende problemen van een team aanwijzen, herkennen
en oplossen.
Wat je zult leren:
•De belangrijkste elementen van een posi eve invloed
•Hoe een ‘Inﬂuencing Roadmap’ kan worden geïden ﬁceerd en
opgebouwd
•Het verschil tussen directe en indirecte invloeden

In deze tweedaagse training kijken we naar hoe het gedrag de
communicatie en samenwerking beïnvloedt en hoe we daar bewust mee
coproductie met
om kunnen gaan om nog beter te kunnen communiceren. Aandacht
Global Knowledge
besteden aan gedragsstijlen levert al snel bruikbare inzichten en
resultaten op.
Het leiden van Virtuele Deze 2-daagse workshop leert people managers en projectmanagers op
Teams
alle niveaus hoe er effectief in virtuele teams kan worden samengewerkt.
coproductie met
Global Knowledge
Persoonlijke
effectiviteit met NLP:
introductietraining

coproductie met
Global Knowledge
Het nemen van
strategische
beslissingen
coproductie met
Global Knowledge

Stressbeheersing:
Omgaan met hoge
werkdruk in de IT
coproductie met
Global Knowledge

Blockchain Lead
In de cursus leer je hoe je blockchain moet toepassen in een organisatie.
(gericht op organisatie)

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.379,40

coproductie met
Global Knowledge
Microsoft PowerApps
coproductie met
Global Knowledge
Azure Administrator
for AWS Sysops
coproductie met
Global Knowledge
Microsoft Azure
Fundamentals
coproductie met
Global Knowledge

We will take users through a selection of well-crafted lessons to help them This program is intended for everyone who
build new applications for their business.
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.324,95

This workshop combines lecture with hands-on practical exercises and
This program is intended for everyone who
discussion/review. During the workshop students will build an end-to-end works at MBO level 4 or higher.
architecture that demonstrates the main features discussed in the course.

€ 1.324,95

This course will provide foundational level knowledge of cloud services
This program is intended for everyone who
and how those services are provided with Microsoft Azure. The course can works at MBO level 4 or higher.
be taken as an optional first step in learning about cloud services and
Microsoft Azure, before taking further Microsoft Azure or Microsoft cloud
services courses.

€ 1.324,95

The course will cover general cloud computing concepts as well as general
cloud computing models and services such as Public, Private and Hybrid
cloud and Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service(PaaS)
and Software-as-a-Service (SaaS).
It will also cover some core Azure services and solutions, as well as key
Azure pillar services concerning security, privacy, compliance and trust. It
will finally cover pricing and support services available with Azure.
Migrate SQL workloads Students will learn the available migration tools and how they are suitable
to Azure
for each stage of the data migration process. The student will learn how to
migrate to the three target platforms for SQL based workloads; Azure
coproductie met
Virtual Machines, Azure SQL Databases and Azure SQL Database Managed
Global Knowledge
Instances. The student will learn the benefits and limitations of each
target platform and how they can be used to fulfil both business and
technical requirements for modern SQL workloads. The student will
explore the changes that may need to be made to existing SQL based
applications, so that they can make best use of modern data platforms in
Azure.
Microsoft Dynamics
We will introduce you each of the applications, articulate their business
365 Fundamentals
value, and discuss and demo core functionality. We will cover Dynamics
365 security, reporting, and familiarize you with data and product
coproductie met
integrations available.
Global Knowledge
Microsoft Power
Students will learn how to create a simple PowerApp, connect data with
Platform Fundamentals CDS, build a Power BI Dashboard, and automate a process with Microsoft
Flow.
coproductie met
Global Knowledge
Migrating Application
Workloads to Azure
coproductie met
Global Knowledge

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.324,95

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.324,95

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.324,95

Students learn how to assess and evaluate an existing on-premises
This program is intended for everyone who
environment in preparation for a cloud migration. Students also learn how works at MBO level 4 or higher.
to monitor and optimize their Azure-based workloads to maximize return
on investment (ROI), and use Azure services to protect and manage your
virtual machines, applications, and data.

€ 1.324,95

Information Security
Foundation based on
IEC/ISO 27001 +
examen

Je leert je voor te bereiden op het examen 'Information Security
Dit traject is bestemd voor iedereen die
Foundation based on ISO/IEC 27001' af te leggen. Dit examen is onderdeel werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.
van deze cursus.

€ 1.282,60

coproductie met
Global Knowledge
Data Analysis
Fundamentals using
Excel

Students learn to add analysis capabilities to Excel spreadsheets and to
provide students with a foundation to learn about more advanced data
analytics with Excel or Power BI.

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.264,45

coproductie met
Global Knowledge
SharePoint for power
users

Students learn advanced management of SharePoint sites. This course
applies to a Sharepoint online and to a on premise environment.

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.264,45

coproductie met
Global Knowledge
Managing projects
with WISP + examen

Je leert de theorie de WISP methodiek en je kunt het meteen inzetten
voor je eigen projecten.

Dit traject is bestemd voor iedereen die
werkzaam is op mbo niveau 4 of hoger.

€ 1.264,45

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.627,45

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.627,45

Students learn the ability to add BI techniques to Excel data analysis. The
course goes beyond the capabilities of tables and charts and uses Pivot
Charts, the Excel Data Model, and Power BI.

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.687,95

Students learn how creating managed enterprise BI solutions.

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.687,95

Students learn how to describe fundamental database concepts including This program is intended for everyone who
database types, database languages, and database designs.
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.687,95

Students will learn core scripting skills such as creating advanced
This program is intended for everyone who
functions, writing controller scripts, and handling script errors. Students
works at MBO level 4 or higher.
will learn how to works with Windows PowerShell Workflow, the REST API
and XML and JSON formatted data files, Students will also learn how to
use new administration tools such Desired State Configuration (DSC) and
Just Enough Administration (JEA) to configure and secure servers.

€ 1.687,95

coproductie met
Global Knowledge
Security Fundamentals Students learn to build an understanding of Security Layers, Operating
System Security, Network Security, Security Software.
coproductie met
Global Knowledge
Networking
Students learn to build an understanding of Network Infrastructures,
Fundamentals
Network Hardware, and Protocols and Services.
coproductie met
Global Knowledge
Analyzing Data with
Excel
coproductie met
Global Knowledge
Developing SQL Data
Models
coproductie met
Global Knowledge
Introduction to SQL
Databases
coproductie met
Global Knowledge
Advanced Automated
Administration with
Windows PowerShell
coproductie met
Global Knowledge

Microsoft Finance and Students learn the core components of Microsoft Dynamics 365 for
Operations Core
Finance and Operations.
coproductie met
Global Knowledge

This program is intended for everyone who
works at MBO level 4 or higher.

€ 1.687,95

