
Praktische opleidingen
in een uitdagend landschap
Online cursusaanbod voorjaar 2021



Tijd die er niet was toen we in maart 2020 werden 
geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde 
pandemie. Het moment waarop we om moesten 
schakelen naar online lesgeven en we de Pippi 
Langkous methode ‘Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan’ zijn gaan toepassen. 
Eén maand hebben we de tijd genomen om de 
techniek goed uit te zoeken en onze docenten de 
ruimte te bieden om hun lesdagen om te zetten 
naar interactieve digitale lessen en daarna zijn 
we live gegaan. Ontzettend spannend, maar ook 
ontzettend leuk om op terug te kijken en te zien 
hoeveel stappen we hebben gemaakt. Vooral ook 
omdat we zelf weer zagen hoe leuk leren, ontdekken 
en experimenteren is.
 
Precies dat gevoel willen we onze cursisten 
meegeven. Een cursus -of deze nu online of fysiek 
plaatsvindt- moet inspireren. Het is een reis waarbij 

nieuwe dingen worden ontdekt, nieuwe dingen 
worden geprobeerd en waarbij je vol energie 
terugkeert op je werkplek om de opgedane kennis 
en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Onze 
docenten zijn daarbij uw reisbegeleider - zij wijzen u 
de weg, helpen u bij de obstakels die u tegenkomt 
en zorgen dat u op de juiste bestemming terecht 
komt.

Deze reis zal in het voorjaar van 2021 nog online 
plaatsvinden. Dit houdt in dat alle opleidingen die in 
deze brochure staan online zullen worden gegeven. 
In het najaar van 2021 is het streven om weer 
klassikale trainingen aan te bieden. Laat u inspireren 
door ons gevarieerde aanbod en meld u aan. 

Door Tineke van Heijst, directeur VHIC

Als u me een jaar geleden verteld zou hebben dat we een volledige omschakeling zouden maken 
naar online lesgeven, had ik u waarschijnlijk met wat argwaan aangekeken. ‘Volledig online 
lesgeven, hoe dan?’ zou ik u gevraagd hebben. Ik zou waarschijnlijk verschillende obstakels hebben 
genoemd die eerst onderzocht moesten worden voordat we hierover een besluit konden nemen.

Online: het nieuwe normaal

"Wees welkom bij een 
inspirerend netwerk!"

De VHIC Faculty is een veelgevraagde 
maatwerkopleider. Bij vele organisaties 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 een lesprogramma op maat en selecteren 
voor elk onderwerp de beste docent.

U bent op zoek naar een opleiding, maar niets 
lijkt precies te passen bij uw wensen en vragen. 
Dan is een digitaal coachingstraject 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. 

Veelgevraagd maatwerkopleider Coaching 



Online cursusagenda
De VHIC Faculty biedt interactieve open cursussen variërend van één tot drie dagen. 
Onze cursussen zijn erop gericht om 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.

Toepassing van archiefselectie 3 dagen 7 april € 1095* 

Kwaliteitszorg en risicomanagement 2 dagen 13 april € 875*

Leren preserveren
in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed

3 dagen 20 april € 450*

Postbehandeling in eigentijds perspectief 1 dag 22 april € 450*

Privacy en bescherming van (persoons)gegevens 1 dag 11 mei € 450*

Toepassing gemeentelijke selectielijst 2020 1 dag 17 mei € 450*

Praktijkdagen informatiewet- en regelgeving 3 dagen 25 mei € 1095*

Basiscursus informatiebeheer 2 dagen 3 juni € 875*

Office 365 voor digitaal samenwerken en informatiebeheer 2 dagen 11 juni € 875*

Informatiebeheer in verandering 1 dag 17 juni € 450*

Functioneel beheer RX.Enterprise - basis 4 dagen Op aanvraag 

Functioneel beheer RX.Enterprise – gevorderd 4 dagen Op aanvraag 

De RecordsmanagementTool en TopX 3 dagen Op aanvraag 

De RecordsmanagementTool als pre-ingest voor e-depots 1 dag Op aanvraag 

De RecordsmanagementTool voor gebruikers 1 dag Op aanvraag 

De RecordsmanagementTool voor beheerders 1 dag Op aanvraag 

Beheerderstraining Recourse GRC Tool 
(ten behoeve van het Privacy- en Informatieveiligheid Framework/ISMS, het 
Informatiebeheer- en Archivering Framework en het Ethiek en Integriteit Framework)

1 dag 12 maart / 21 mei

Binnen dit thema brengen gebruikers, beheerders én experts hun vaardigheden naar een 
hoger niveau.

Werken met informatiesystemen

* De VHIC Faculty is vrijgesteld van BTW. Bij online trainingen zijn de kosten voor zaalhuur en catering die normaal 
onderdeel uitmaken van de cursusprijs niet meegenomen.



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 legt de nadruk op het 
ontwikkelen en oefenen van nieuwe basisvaardigheden. We besteden 
aandacht aan 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. De LI is op uitvoerend niveau.

€ 4150

LI

13 dagen

3 maart 2021

Online

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. Deze versnelde 
leergang biedt u de mogelijkheid om in 7 maanden uw diploma te behalen. 

€ 4450

14 dagen

28 oktober 2021

BCN Utrecht

LARM

Leergang strategisch informatie en recordmanager
Tijdens de LRM leert u de digitale informatiehuishouding 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 LARM en brengt uw kennis en vaardigheden op strategisch niveau. Zo 
kunt u op het hoogste niveau meepraten over en invloed uitoefenen op het 
informatiebeheer in uw organisatie. 

€ 4650

17 dagen

5 oktober 2021

BCN Utrecht

LRM



Daarom kiest 
u voor ons

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.

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

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

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. 

De VHIC Faculty heeft een totaal van 142 
beoordelingen met een gemiddelde score van 8,1

Wij zijn door onze klanten  
beoordeeld met een:

8,1
beoordelingen

klantenvertellen

" Ik heb het afgelopen jaar in coronatijd 
elders al enkele digitale cursussen gevolgd 
en deze was toch wel de beste. Helder en 
overzichtelijk en technisch goed geregeld." 

" Leuke, leerzame cursus met inspirerende 
cursusleider." 

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

" Vanaf aanmelding heel klantvriendelijk. De 
lesstof voldeed aan mijn verwachtingen en ik 
kan de informatie goed gebruiken voor mijn 
dagelijkse werkzaamheden." 

user

user

user

De VHIC Faculty is een klein opleidingsinstituut, betrouwbaar en consistent. Geen logge 
organisatie, maar korte lijnen en benaderbaar. Onze docenten, ons secretariaat 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 inspirerend netwerk.  

Klantenreviews

142

user



Inschrijven 
Inschrijven 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 inspireert tot 
discussie.

Cursuslocatie 
In het voorjaar van 2021 worden alle opleidingen 
uitsluitend online aangeboden via Teams of Zoom. 
Cursisten dienen te beschikken over een rustige 
werkplek met een computer voorzien van camera en 
microfoon zodat zij actief deel kunnen nemen aan de 
lesdagen. 

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 secretariaat voor
meer informatie. 

faculty@vhic.nl 
088 053 54 00

Praktische
informatie


