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“Mocht de situatie 
veranderen dan zullen 
we digitaal lesgeven 

waarbij we onze kwaliteit 
blijven waarborgen.” 



Met een big bang 
de nieuwe wereld in
Door Tineke van Heijst, directeur VHIC 

2020 is zonder twijfel een jaar dat iedereen zich 
nog lang zal herinneren. Toen we in februari 
enthousiast aan het cursusseizoen van 2020 
begonnen konden we niet voorzien dat de  
wereld om ons heen zo sterk zou veranderen.  
Op maandag 16 maart sloten wij noodgedwongen 
onze deuren en staakten we onze opleidingen.  
Het begin van een spannende tijd, waarin we 
met het adviesbureau met een big bang over 
gingen naar volledig digitaal. Gelukkig was onze 
infrastructuur hiervoor op orde en konden we vrij 
eenvoudig de werkzaamheden, mede door de 
steun van onze klanten, voortzetten. 

Voor de VHIC Faculty wilden we deze big bang 
bewust niet toepassen. We wilden de kwaliteit van 
onze trainingen blijven garanderen en simpelweg 
de lessen digitaal afdraaien zou de kwaliteit niet 
ten goede komen. Daarom namen we een maand 
de tijd om te onderzoeken welk platform het 
beste aansloot bij wat we wilden bereiken, hoe we 
de beveiliging ervan konden regelen en zijn we 
samen met onze docenten op zoek gegaan naar 
digitale werkvormen waarmee we ook digitaal 
onze cursisten konden blijven inspireren en 
enthousiasmeren. 

En dat is gelukt. In april gingen we weer van start. 
Eerst nog wat onwennig, want het is vreemd om 
je cursisten niet direct aan te kunnen kijken. Je 
mist de gezelligheid en de reuring van samen in 
een ruimte te zitten en tussendoor samen koffie 
te halen en te lunchen. Ook moesten er soms 
nog wat technische hobbels worden genomen, 
want verbindingen werkten niet altijd even goed 
en iedereen moest wennen aan de mute/unmute 
opties, digitaal handopsteken en de camera 

instellingen. Gelukkig hadden wij hiervoor een 
moderator aangesteld die cursisten kon bijstaan 
om de hindernissen te overkomen. En we werden 
natuurlijk ook geconfronteerd met huisdieren en 
kinderen die soms in beeld verschenen. Al met 
al een dynamiek die ook weer verbond en die 
naast nadelen ook zeker voordelen (geen reistijd!) 
bood. Niet in de laatste plaats omdat we zelf 
ook weer zagen hoe leuk leren, ontdekken en 
experimenteren is. Ik ben dan ook enorm trots  
op de prestatie die wij als team hebben neergezet 
en de manier waarop onze cursisten hierin  
mee zijn gegaan. Samen hebben we dit tot een 
succes gemaakt. 

Vanaf dit najaar ziet het er naar uit dat we weer 
klassikale bijeenkomsten kunnen gaan aanbieden. 
Om die reden zijn de cursussen die u vindt in de 
cursusagenda op een externe locatie ingepland. 
Hierbij hebben we bewust gekozen om onze 
cursisten nog niet op ons nieuwe kantoor in 
Rijswijk te ontvangen, maar alle cursussen bij 
BCN te organiseren. Zij organiseren dagelijks 
bijeenkomsten en hebben daardoor de ervaring 
om onze cursusdagen veilig en volgens de regels 
van de 1.5 meter economie te faciliteren. Mocht de 
situatie toch veranderen dan zullen wij ons hierop 
aanpassen en indien nodig weer terugschakelen 
naar digitaal lesgeven waarbij we onze kwaliteit 
blijven waarborgen. Wilt u liever toch niet naar een 
locatie afreizen dan is er de mogelijkheid om een 
digitale incompanytraining te faciliteren of een 
digitaal coachingstraject bij ons af te nemen.  
U leest hier meer over in deze Faculty special. 

Wees welkom bij ons
inspirerende netwerk! 



Cursusagenda

Cursuslocatie

De VHIC Faculty biedt interactieve cursussen variërend van één tot drie dagen. Onze cursussen zijn erop gericht 
in korte tijd veel kennis op te doen van een specifiek onderwerp. De link naar de praktijk – úw praktijk- staat hierbij 
centraal. Zodat u direct met de kennis aan de slag kunt.

Dit najaar worden alle trainingen verzorgd bij BCN Utrecht (m.u.v. de cursus Leren Preserveren 
en de beheerderstrainingen ISMS en IBA deze vinden online plaats). 

Aanbod open cursussen najaar 2020

Beheerderstraining kwaliteitszorgsysteem IBA 1 dag 17 september € 495

Functioneel beheer Rx.Enterprise basis 4 dagen 17 september € 2950

Leren Preserveren in samenwerking  
met het Netwerk Digitaal Erfgoed 3 dagen 22 september € 300 

Kwaliteitszorg en risicomanagement 2 dagen 23 september € 995

Office 365 voor digitaal samenwerken en informatiebeheer 2 dagen 2 oktober € 1095

Postbehandeling in eigentijds perspectief 1 dag 5 oktober € 495

Toepassing gemeentelijke selectielijst 2020 1 dag 9 oktober € 495

Functioneel beheer Rx.Enterprise gevorderd 4 dagen 2 november € 2950

Toepassing van archiefselectie 3 dagen 4 november € 1195

Privacy en bescherming van (persoons)gegevens 1 dag 6 november € 495

Praktijkdagen informatiewet- en regelgeving 3 dagen 9 november € 1195

DIV in verandering: naar een nieuwe digitale werkelijkheid 1 dag 10 november € 495

Beheerderstraining ISMS 1 dag 20 november € 495

Basiscursus Informatiebeheer 2 dagen 30 november € 995



Coaching
U bent op zoek naar een opleiding, maar niets lijkt precies te passen bij uw wensen en vragen. Dan is 
een digitaal coachingstraject mogelijk iets voor u. Een coachingstraject wordt volledig afgestemd op uw 
opleidingsvraag en doelstellingen en duurt precies zo lang als u nodig hebt. Een eerste digitale kennismaking 
met de coach van uw keuze is gratis en vrijblijvend.

Incompany
De VHIC Faculty is een veelgevraagde maatwerkopleider. Bij vele organisaties in het land hebben wij 
een training, leergang of workshop gehouden. Van inspiratiesessies om de toekomst voor een team 
informatiebeheer uit te stippelen tot het trainen van gebruikers in een nieuw informatiesysteem. Wij maken 
voor u een lesprogramma op maat en selecteren voor elk onderwerp de beste docent. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden:

faculty@vhic.nl

088 053 5400



Een leergang
op ieder niveau

Van een informatieprofessional wordt tegenwoordig heel wat verwacht.  Daarom is het 
belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden op te bouwen of aan te scherpen. Onze 
leergangen bieden uitdagende leertrajecten op verschillende niveaus. Wij dagen u uit 
kritisch te denken over uw informatiehuishouding, maar leren u ook hoe te handelen en te 
veranderen. Zo bereiden wij u voor op een nieuwe rol binnen het  informatiemanagement. 
Onze leergangen zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau en bieden u zo de 
mogelijkheid om door te groeien in dit interessante vakgebied. 

Leergang Informatiebeheerder 
De LI is de meest volledige en praktische opleiding op het gebied 
van operationeel  informatiebeheer. De opleiding is van grote 
waarde voor iedereen die zich bezighoudt met het op orde brengen 
en houden van informatiebestanden die essentieel zijn voor het 
functioneren van een organisatie. De LI legt de nadruk op het 
ontwikkelen en oefenen van nieuwe basisvaardigheden. We besteden 
aandacht aan de postbehandeling, de basis van functioneel beheer 
|en het toegankelijk maken en houden van informatie. Daarnaast 
oefenen we met het adviseren, instrueren en inleven in de klant.  
Een uitstekende leergang om een (nieuwe) start te maken als  
digitaal informatiebeheerder.

Leergang adviseur recordmanagement (versneld)
De LARM is een leergang op tactisch niveau. U combineert kennis 
en vaardigheden om binnen uw organisatie te adviseren, instrueren 
en te onderhandelen. Na afloop van de leergang kunt u raad 
geven over de digitale informatiehuishouding, richt u deze in en 
onderhoudt u deze. 

NIEUW
Dit najaar wordt deze opleiding in versnelde vorm gegeven 
waardoor u in 7 maanden uw diploma kunt behalen! 

14 dagen

30 oktober 2020

BCN Utrecht

4450

LARM

LI

13 dagen

3 november 2020

BCN Utrecht

4150



Leergang strategisch informatie-  
en recordmanager (LRM)
Tijdens de LRM leert u de digitale informatie-
huishouding op strategisch en tactisch niveau 
in control te brengen en de risico’s die digitale 
informatie met zich meebrengt af te dekken.  
De opleiding is een logisch vervolg op de leergang 
adviseur recordmanagement en brengt uw kennis en 
vaardigheden op strategisch niveau. Zo kunt u op het 
hoogste niveau meepraten over en invloed uitoefenen 
op het informatiebeheer binnen uw organisatie.

17 dagen

6 oktober 2020

BCN Utrecht

4650

LRM





Nieuws uit
de Faculty

Verkorte LARM – haal versneld 
uw diploma
De leergang Aankomend Recordmanager wordt dit 
najaar in versnelde vorm aangeboden. Zo wordt het 
mogelijk om in plaats van in een jaar het diploma 
van de LARM al in 7 maanden te behalen. Hierdoor 
kunnen cursisten sneller met de opgedane kennis 
aan de slag in de praktijk en kunnen ze sneller 
doorgroeien naar een hogere functie. De leerstof, 
het aantal lessen en de kwaliteit van de LARM 
blijven hetzelfde, maar de frequentie van de lessen 
en de tijd voor het huiswerk en de eindopdrachten 
is gewijzigd. Het is dus wat harder werken in 
een kortere periode maar er volgt een spoedige 
beloning: een start op 30 oktober en een diploma-
uitreiking op 27 mei 2021! 

Cursus Leren Preserveren in 
samenwerking met het NDE
VHIC en het Netwerk Digitaal Erfgoed delen de 
ambitie om vakgenoten samen te brengen én 
verder te helpen met de praktische benadering  
van digitale duurzaamheid. Deze ambitie komt 
samen in de filosofie achter de opleiding Leren 
Preserveren die vanaf dit najaar wordt opgenomen 
in het cursusaanbod van de VHIC Faculty. VHIC 
neemt hiermee de organisatie van de groepscursus 
over alsmede het beheer van de online 
leeromgeving. De content van de opleiding zullen 
we samen met de experts en docenten uit het 
netwerk van het NDE blijven doorontwikkelen.  
Meer informatie over Leren Preserveren is te 
vinden op lerenpreserveren.nl. Hier kunt u zich  
ook aan melden voor de cursus die dit najaar op  
22 september van start gaat.

Nieuwe opleiding: Beheerderstraining 
kwaliteitszorgsysteem IBA
De invoering van kwaliteitszorg binnen 
archiefbeheer is een wettelijke verplichting (art 16 
Archiefregeling). Het opzetten en implementeren 
van een kwaliteitszorgsysteem voor informatie en 
archiefbeheer is een tijdrovende exercitie. Ook 
het rapporteren op basis van de verschillende 
normenkaders (denk aan de 10KPI’s, RODIN, 
KIDO maar ook de verschillende ISO-normen) is 
complex. Het Informatiebeheer en Archivering 
(IBA) Framework is – in combinatie met het 
Recourse GRC pakket – een kant- en klaar 
kwaliteitszorgsysteem dat u in staat stelt om 
in korte tijd direct aan de slag te gaan. In de 
beheerderstraining helpen wij u op weg om 
succesvol uw eerste PDCA-cyclus vorm te geven 
en te starten met het continue verbeteren van uw 
informatie- en archiefbeheer. 

LRM omgedoopt naar leergang 
strategisch informatie- en 
recordmanager
De leergang recordmanager (LRM) is een 
veelgevraagde opleiding binnen ons vakgbied. 
Echter de naam van de leergang gaf niet op de 
juiste manier weer dat deze opleiding cursisten 
voorbereid om te acteren op strategisch niveau. 
Om die reden hebben we de naam van de 
leergang aangepast. Tijdens de opleiding leert 
u hoe u het informatie- en recordmanagement 
in uw organisatie regisseert en onderhoudt. Zo 
is er aandacht voor: information governance, 
informatie infrastructuur en architectuur, 
informatiebeveiliging, kwaliteitszorg, big data  
en data science, BiSL, duurzaam digitaal archief-
beheer en e-depots. Ook is er veel aandacht  
voor de praktische toepassing van verander-
management en lean procesmanagement  
vanuit het strategisch niveau.



Daarom kiest 
u voor ons

De VHIC Faculty is een klein opleidingsinstituut, betrouwbaar en consistent. Geen logge 
organisatie, maar korte lijnen en benaderbaar. Onze docenten, ons cursussecretariaat en onze 
studieadviseurs staan altijd voor u klaar. Via de online leeromgeving blijft u met ons en met uw 
medecursisten in contact. Zo wordt u steeds opnieuw uitgedaagd en gemotiveerd als schakel in 
een fascinerend netwerk. 

Onze docenten
Een docent hoort cursisten uit te dagen. Aan te 
zetten tot nieuwe manieren van denken. U te leren 
anders tegen een probleem aan te kijken. Door 
discussie komt u samen tot nieuwe oplossingen. 
Onze docenten staan volop in de praktijk van 
alledag. In diverse rollen en op verschillende niveaus 
denken zij mee over vraagstukken die spelen. 

Kwaliteitsgarantie
Wij zijn open en transparant over de ervaringen 
van onze cursisten en gebruiken deze input voor 
verbeteringen. Onze opleidingen zijn gecertificeerd 
door CEDEO, het CRKBO en de NRTO. Hiermee 
voldoen wij aan de strenge eisen die deze 
keurmerken aan ons stellen. 

Klantenreviews

De VHIC Faculty heeft een totaal van 135 beoordelingen met een gemiddelde score van 8,1

Lesprogramma (actualiteit, relevantie)
Praktische toepasbaarheid lesstof
Deskundigheid trainer(s)
Behaald leerresultaat
Faciliteiten
Communicatie 

"Een prima programma waarin geen  
moment verveling optrad, sterker nog,  
het boeide mij en mijn medecursisten van 
begin tot eind enorm!" 

"Interactieve leerzame cursus.  
Kleine leuke groep" 

"Past perfect bij de ontwikkeling die  
wij doormaken als cluster" 

"Ik heb deze cursus als zeer interessant  
en prettig ervaren. Een goede trainer  
die veel kennis van zaken had en leuke 
praktische oefeningen" 

user

user

user

user

Wij zijn door onze klanten  
beoordeeld met een:

beoordelingen

klantenvertellen

8,1



Praktische
informatie
Inschrijven 
Inchrijven voor een cursus of leergang is heel 
eenvoudig via het inschrijfformulier op onze website:   
www.vhic.nl/inschrijfformulier. 

Een optie nemen 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats bij een van onze 
opleidingen? Neem dan een optie. Wij houden dan 
twee weken een cursusplaats voor u vrij. Zo heeft u 
voldoende tijd om de nodige zaken te regelen.

Online leeromgeving 
Vrijwel al onze opleidingen worden aangeboden  
met een online leeromgeving waar u het 
cursusmateriaal vindt en contact kunt leggen met  
uw docent(en) en medecursisten. Een omgeving die  
u inspireert tot discussie. 

Cursuslocatie 
De cursussen van de VHIC Faculty worden centraal 
in het land gegeven. We beschikken over een eigen 
trainingsruimte in ons kantoor in Rijswijk en maken 
gebruik van een locatie in Utrecht. Op beide locaties 
worden de richtlijnen van het RIVM ter bestrijding 
van het Coronavirus in acht genomen. Indien de 
situatie wijzigt kunnen wij eenvoudig omschakelen 
naar digitaal lesgeven. Bij voldoende animo is het ook 
mogelijk om een training in uw organisatie of regio te 
organiseren. 

Studieadvies
Heeft u een specifieke opleidingsvraag? Weet u 
niet goed welke opleiding bij u past? Wij geven u 
vrijblijvend studieadvies. 

Contact 
Neem contact op met ons cursussecretariaat voor een 
vrijblijvend studieadvies of meer informatie. 

faculty@vhic.nl 
088 053 5400

"LEUKE INTERACTIEVE LESSEN, 
ENTHOUSIASTE DOCENTEN EN 
EEN GOEDE BEGELEIDING"



Neem contact op met ons cursussecretariaat voor een 
vrijblijvend studieadvies of meer informatie. 

faculty@vhic.nl 
088 053 5400


