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Expertisegebieden

Inleiding
Het magazine
Verandering is de enige constante,
onze klanten ondervinden dat elke dag.
Ordina helpt hen om tijdig de kansen
van technische innovaties te zien en te
benutten. Omdat jij het verschil maakt bij
onze klanten investeert Ordina graag in
jouw ontwikkeling.
Het team van de Ordina Academy zet
zich dagelijks in om bij te dragen aan
een positieve leercultuur door suggesties
te doen hoe collega’s nieuwe kennis en
inzichten kunnen opdoen en vaardigheden
kunnen ontwikkelen.
•

•

•

•

Mocht je iets specifieks willen leren,
dan biedt de Ordina Academy een
groot aanbod aan leermogelijkheden
via de opleidingskalender.
Ook zijn er digitale leermiddelen die je
inspiratie kunnen bieden, zodat jij je
als T-shaped professional altijd kunt
onderdompelen in de laatste trends.
Via opleidingsprogramma’s en
learning kits stippelen we diverse
leerroutes voor je uit, om je te helpen
kiezen wat en hoe je wilt leren.
Weet je dat je je wilt ontwikkelen in
een bepaalde richting, maar weet
je niet wat de beste aanpak is of
welke aanbieder het meest geschikt,
dan kun je terecht bij de Ordina
Academy voor een persoonlijk leer- &
ontwikkeladvies.

In dit digitale magazine vertellen we
je alles over de leermogelijkheden en
dienstverlening die de Academy biedt.
Ook wij leren elke dag. Heb je vragen,
opmerkingen of suggesties? Wij horen het
graag.

Team Ordina Academy
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Het Team
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Wat doet de Academy?
Algemeen
De Academy ken je waarschijnlijk van
de introductiedagen en van de diverse
trainingen die worden aangeboden.
In dit hoofdstuk laten we zien wat de
Academy nog meer doet en voor jou
kan betekenen.
Heb je aanvullende vragen? We horen
het graag.

Een toekomstbestendig
Academy aanbod

Met experts en managers kijken wij
graag naar de toekomst.
Welke veranderingen zijn in aantocht op
het gebied van IT?
Wat zijn de klantvragen van de (nabije)
toekomst en welke expertise is dan
benodigd om onze klanten te kunnen
helpen?
Zo werken we samen aan een
toekomstbestendig Academy-aanbod.

Introductiedagen voor
nieuwe collega’s

Aanbod met
leermogelijkheden

Met de introductie voor nieuwe
medewerkers bieden wij iedereen
een warm welkom, maken we
je wegwijs in de organisatie en
dompelen we je onder in de Strategie
en Ordina Way of Work. Dit wordt
mede gedaan met behulp van een
augmented reality tour.

Alle leermogelijkheden worden
gepresenteerd via het aanbod in
SuccessFactors inclusief leerkalender
met geplande trainingen. Hier
vind je informatie over interne en
externe trainingen, e-library en
e-learningplatforms en hoe je je kunt
aanmelden.

Nieuwe leermiddelen

Digitale leermiddelen

De Ordina Academy zet, waar
mogelijk, nieuwe leermiddelen
in voor het creëren van krachtige
leermomenten met impact, zoals
een Virtual Reality Classroom, het
gebruik van Augmented Reality,
het toepassen van 360° video’s en
MOOCS.

De Academy helpt je graag om zo
snel mogelijk te beschikken over
kennis en vaardigheden die jij op
dat moment nodig hebt. Het brede
aanbod aan e-learningmodules geeft
je de mogelijkheid om plaats- en
tijdonafhankelijk en via meerdere
devices relevante kennis op te doen.
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Wat doet de Academy?
Opleidingsprogramma
voor Young Professionals

Samen met TalentPower
ontwikkelt de Ordina Academy een
opleidingsprogramma voor Young
Professionals. Dit bestaat uit een
algemeen en een vakinhoudelijk
deel. De Ordina Academy is
daarnaast verantwoordelijk voor een
digitale leeromgeving en neemt de
organisatie van trainingen voor haar
rekening.
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Opleidingsprogramma’s
om door te groeien

Met opleidingsprogramma’s biedt
de Academy leermogelijkheden
om door te groeien. Bijvoorbeeld
als inhoudelijk expert of in een
leidinggevende functie.

Ontwikkelen leermateriaal

Learning Kit

Samen met inhoudsdeskundigen
ontwikkelt de Academy
leermiddelen ter ondersteuning
van het beleid, zoals de awareness
e-learningmodules van de 5 Business
Proposities.

De Academy ontwikkelt met de
verschillende Business Units
een overzichtelijk aanbod aan
leermogelijkheden per specialisatie of
rol met suggesties hoe je je verder kunt
ontwikkelen. Deze Learning Kits vind
je op SuccessFactors, onder ‘Ordina
Leerroutes’.

Ontwikkeling en organisatie
van Bootcamps

Voor het verwerven van diepgaande
kennis en vaardigheden over een
bepaald thema, organiseert de
Academy Bootcamps, waarin je in
korte tijd wordt ondergedompeld in
bijvoorbeeld een nieuwe tooling of
werkwijze. Tijdens dit actieve traject
doe je relevante ervaring op waarmee
je direct aan de slag kunt bij een
klant.

OZA & OWA

Tijdens de relatief rustige periodes
in het jaar, organiseert de Academy
de OZA (Ordina Zomer Academy)
en OWA (Ordina Winter Academy).
Kun je gedurende deze periodes
niet terecht bij de klant of heb je
tijdelijk geen opdracht? Tijdens de
OZA en OWA kun je deelnemen aan
trainingen en workshops.

Kennisdeling:
60 interne trainers

Een manier om jezelf uit te dagen
en geïnspireerd te blijven is
‘kennisdeling’. Met trots kunnen we
zeggen dat de Academy 60 interne
trainers aan zich heeft gebonden.
Met hun praktijkervaring bieden zij
trainingen waar jij direct wat aan
hebt!

Leermogelijkheden die
aansluiten op jouw behoefte

Een goede balans tussen ambitie,
vermogen en betrokkenheid zorgt
ervoor dat je enthousiast bent en
blijft over je werk. De Academy biedt
ontwikkeltesten voor het verkrijgen
van zelfinzicht en kan je advies geven
over mogelijke ontwikkelrichtingen.

Visie op Leren
Onze visie

De Ordina Academy draagt bij aan het
corporate curriculum waarin de Ordina
strategie 2022 de basis vormt.
Je bent Ahead of change als je aan het
roer staat van je eigen ontwikkeling.
Als Ordinees toon je initiatief om je te
ontwikkelen en breng je focus aan op
wat je wanneer wilt leren. Professionals
van Ordina hebben een T-shaped
profiel. Dit houdt in dat Ordinezen naast
vaktechnische expertise hun blik open
houden voor nieuwe ontwikkelingen,
brede kennis hebben van IT werkwijzen en
beschikken over stevige consultancy skills.
Jouw manager is, bijvoorbeeld tijdens het
continue dialoog, jouw sparringspartner
voor het uitstippelen van jouw leerroute
passend bij jouw ambities en de Ordina
strategie 2022.
De Academy ondersteunt je in je
vakmanschap en meesterschap door je een
divers aanbod aan leermogelijkheden en
inspiratie voor informele leermomenten
te bieden. We zullen verderop enkele
beschrijven. De Academy wil een positieve
bijdrage leveren aan een cultuur waarin
gemaakte fouten worden aangegrepen
om (samen) beter te worden. Wat kunnen
we leren van deze situatie? Hoe kunnen we
voorkomen dat een dergelijke situatie zich
weer zal voordoen in de toekomst? Samen
zijn we verantwoordelijk voor het resultaat
en helpen we elkaar om steeds beter te
worden.

Elke expert
was ooit
een beginner

Ons L&D-portfolio voldoet aan de
volgende uitgangspunten:
- Herkenbare rode draden in het gebruik
van modellen en theorieën. Dit betekent:
kiezen voor een beperkt aantal leidende
learning tools (zoals DISC). Deze zijn
consequent doorgevoerd in het ontwerp
van interventies en zijn herbruikbaar.
- Het Academy aanbod kent een logische
opbouw. Dit betekent onder meer dat de
leermogelijkheden binnen de catalogus,
learning kits en programma’s zorgvuldig
zijn geselecteerd. Ze sluiten aan op
de praktijkuitdagingen van nu en de
toekomst, carrièrefase, strategie 2022 en
het T-shaped model.

Grofweg zeventig procent van wat je
leert, leer je door ervaring en oefenen,
twintig procent leer je door kennisdeling
(gesprekken met professionals, netwerken
en samenwerken) en tien procent door
formele leermomenten. (Jennings,
70,20,10).
Een klassikale training zien we daarom als
een eerste aanzet voor ontwikkeling. Je
maakt kennis met theorie, oefent enkele
vaardigheden tijdens een training en in
je werk zal het leren pas écht beginnen.
Daarom wordt er bij de inkoop van
externe trainingen of de ontwikkeling van
interne trainingen nadrukkelijk aandacht
besteed aan praktijkgericht leren en het
daadwerkelijk toepassen van het geleerde
in de praktijk (transfer).

Een herkenbare context tijdens de
trainingen is voorwaardelijk voor elke
leeractiviteit. De voorbeelden die worden
gebruikt om de theorie te verduidelijken
zijn aansprekend en prikkelen de
nieuwsgierigheid. Onze trainers zijn
professionals uit de praktijk en weten als
geen ander om deze context te schetsen.
Daarom werken wij met een mix van
interne en externe trainers.
Wil je reageren op deze visie op leren?
Wij horen het graag.
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Agile expertisegebieden
Expertise Agile

Expertisegebied
Agile Requirements

Via de Academy worden veel interne
trainingen aangeboden. Dit zijn
trainingen, verzorgd door collega’s met
relevante praktijkervaring.
We hebben o.a. de Agile gerelateerde
trainingen voor je ingedeeld in
expertisegebieden. Zo heb je snel
inzicht in trainingen die per onderdeel
worden verzorgd. Achter de schermen
biedt het de trainers en Academy
houvast voor kwaliteitsborging en een
trainingsaanbod dat aansluit op jouw
wensen.

Product Owner
Experience

1

B= Beginner
G=Gevorderde
1-2-3 = Deze cijfers geven
trainingen aan die elkaar kunnen
opvolgen.
Zie Agile Productontwikkeling.
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Creative Destruction
(Binnenkort onder de naam Fail
Fast)

hoe bepaal je het product

Advanced Requirements in
Agile environments

Legenda

Testing in Agile
environments

B

Agile
Productontwikkeling: B

Ireb RE@ Agile

Agile
Business analyse
Storymap
faciliteren

Expertisegebied
Scaling

Expertisegebied
Agile Testing

G

Certified LeSS
Practitioner training

G

B

Leading SAFe

G

Agile managen

G

2

Agile Product
Ontwikkeling:
G
Krachtige Refinements
met BDD

3

Agile
Productontwikkeling Automatisering van G
Specificaties met
Cucumber

G

G

B

(met Mike Hoogveld van
Elephant Road)

Agile expertisegebieden
Expertisegebied
Lean + Six Sigma

Expertisegebied
Agile en Scrum
Agile en Scrum
Experience

B

Praktische handvatten B
voor beginnende ScrumMasters

SAFe DevOps

B

Dasa DevOps
Fundamentals

B

DevOps
in de praktijk

G

Retrospective
experience

B

Agile Coaching

B

(startpakket 3 sessies)

Scrum Foundation
(PSM l en/of PSPO I)

Professional
Scrummaster II

B

Expertisegebied
Tooling

Lean Six Sigma
Orange Belt

B

Lean Six Sigma
Green Belt

B

Lean Six Sigma
Black Belt

G

Jira basistraining

B

Jira Advanced
training
volgt

G

Jira Dashboard
volgt

G

G
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Agile trainingen
Agile trainingen voor
Scrumteam-leden
Wil je onderdeel worden van een
Scrumteam of een High Performance
Team? Of ben je al onderdeel, maar
wil je je verder ontwikkelen in je rol of
doorgroeien naar een andere rol?
De Ordina Acadamy heeft samen met
haar trainers bepaalde trainingen
geselecteerd die mogelijk interessant
voor je kunnen zijn.

Trainingen voor managers
Naast leden van een Scrumteam, zijn
er ook trainingen geselecteerd vanuit
het expertisegebied Agile, die mogelijk
interessant zijn voor managers
waarvan hun medewerkers werkaam
zijn in een Scrumteam.
Deze leermogelijkheden staan vermeld
in het laatste hoofdstuk van de
Learning Kit.

Per rol zijn trainingen geselecteerd.
Deze staan vermeld in de Learning Kit
Agile trainingen (per Scrumrol)
Trainingen die gelden voor alle
Scrumteamleden, staan vermeld
onder ‘basistrainingen’. Soms zijn
trainingen interessant voor leden
van twee Scrumteam-rollen. Dan
is de training waar het over gaat bij
de betreffende teamrollen apart
benoemd.

De Learning Kit bevat de volgende onderdelen:
1) Overzicht van Scrumteamrollen
2) Agile trainingen voor het gehele Scrumteam
3) Agile trainingen voor Scrummasters
4) Agile trainingen voor Productowners
5) Agile trainingen voor het Development team
6) Agile trainingen-managers Scrumteam-leden
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Er wordt onderscheid gemaakt
in trainingen voor beginners en
gevorderden. Hiermee tonen wij
een optimale leerroute.
Maak, op basis van jouw
werkervaring en afgeronde
trainingen/opleiding een
afweging welke training het
beste bij jou past.
Twijfel je?
Neem dan contact op met de
Academy

De eLibrary

Learning Kit
Een Learning Kit geeft je informatie over leermogelijkheden
in verschillende vormen (onder
andere online, klassikale leermogelijkheden, interne en externe
leermogelijkheden en bijvoorbeeld coaching).
Learning KITs zijn zo opgezet,
dat je anytime en anywhere,
afhankelijk van je profiel en interesses, verschillende leerpaden
kunt samenstellen. Daarvoor
worden de nodige suggesties
gedaan. Het kan als input
worden gebruikt tijdens het continue dialoog met jouw manager.

Ordina’s eLibrary
Ordina gelooft in het ontwikkelen
van je talent. Daarom krijg jij
toegang tot Ordina’s eLibrary!
Een nieuwe kennisbron waar je
gratis en onbeperkt ruim 800
e-books en audiobooks kunt
downloaden die geschreven
zijn door vakdeskundigen.
Het aanbod is breed, met voor
ieder wat wils. Verhoog je
persoonlijke effectiviteit, verbeter
je PowerPoint-vaardigheden
of leer bijvoorbeeld meer over
leiderschap. Je kunt de e-books
en audiobooks direct als PDF
downloaden en lezen op elk
device.

Een Learning Kit bevat tevens
een handig overzicht van certificeringen, met praktische info
over het voorbereiden op het
examen en het aanvragen van
een examenvoucher.

Learning Kit Auto | Q
Learning Kit Requirements
Learning Kit Business Platform Engineers
Leeraanbod Ordina Business Proposities

Een Learning Kit is een levend
document en is zo opgezet dat
aanvullingen en verbeteringen
eenvoudig kunnen worden
gedaan. Mocht je aanvullingen
hebben of verbetersuggeties,
geef het dan vooral aan bij jouw
manager of bij de Academy.
Zo bouwen we samen aan een
Learning Kit waar jij en je collega’s baat bij hebben.
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Certificeringsmogelijkheden
Certificeringen
Om jezelf te blijven uitdagen en om
gewild te blijven voor meerdere en
andere klanten, is het erg belangrijk
om jezelf te blijven certificeren.
Het regelen en vinden van deze
certificeringen kan erg ingewikkeld
zijn. Om die reden heeft de Academy
voor jou een duidelijk overzicht hoe
en waar je deze certificeringen kunt
vinden. Mis je een certificaat en is
deze relevant? Wij horen het graag.

Naam Certificaat

12

Certificeringsinstituut

Agile Foundation Certificate

Agile Consortium

Dasa DevOps Fundamentals certificate

DASA

Certified Professional for Requirements
Engineering
Large Scale Scrum Practitioner certificate

IREB

Safe Agilist (Scaled Agile Framework)

Scaled Agile

Lean Six Sigma Black Belt

IASSC

Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Scrum.org

Professional Scrum Master I (PSM I)

Scrum.org

Less.works

Waar kun je examen doen?
Klassikaal examen door Agile Consortium bij
Ordina.
Online examen via IT Preneurs (aanvraag voor
een examenvoucher via de Academy)
Via Global Knowledge bij Prometric (aanvraag
bij de Academy)
Certificering op basis van deelname aan
training
Aanmelding voor het examen vloeit logisch
voort uit deelname aan training.
Lean Six Sigma groep, na deelname aan de
training.
Digitaal, bij Scrum.org (aanvraag via de
Academy)
Digitaal, bij Scrum.org (aanvraag via de
Academy)

Certificeringsmogelijkheden
Naam Certificaat

Certificeringsinstituut

Waar kun je examen doen?

ASL®2 Certification-Application Services
Library
Business Information Services Library (BiSL®)
Foundation
Business Information Management Foundation
(BIMF) with reference to BISL
ITIL® Foundation Certificaat (Framework voor
IT Servicemanagement)
Prince2 Foundation Certificate

APMG International

Examenlocatie APMG in Huizen

APMG International

Examenlocatie APMG in Huizen

Exin
ITIL Foundation

Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Bij Lagant (aanvraag via de Academy)

APMG International

Bij Lagant (aanvraag via de Academy)

Prince2 Practioner Certificate

APMG International

Bij Lagant (aanvraag via de Academy)

Application Management Foundation examen
with reference to ASL (AMF)
Cloud Foundation Certificate

Exin

Database en SQL Foundation

Exin

Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein

Green IT Citizen

Exin

Online examen (aanvraag via de Academy)

Green IT Foundation

Exin

Online examen (aanvraag via de Academy)

TMap NEXT® Test Manager

Exin

TMap SUITE® Test Engineer

Exin

TPI NEXT® Foundation (Test Process
Improvement)
MSP Foundation (Managing Successful
Programmes)

Exin

Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Klassikaal bij Ordina in Nieuwegein of online
(aanvraag via de Academy)
Online examen (aanvraag via de Academy)

Exin

Exin
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Aanvragen Examens
Aanvragen en afleggen
van examens

Een examen aanvragen en afleggen
bij Prometric of bij Pearson VUE

Met een succesvolle
examenaanvraag krijg je een
vouchercode, waarmee je het
digitale examen kunt afleggen.
Voorwaar-delijk is een accordering
voor de bijkomende kosten. Via
SuccessFactors kun je toestemming
vragen bij je leidinggevende voor het
benodigde bedrag. Hieronder leggen
we stap voor stap uit hoe je een
examen kunt aanvragen en afleggen.

1
Ga naar SuccessFactors en
zoek ‘examen aanvragen’ in de
opleidingscatalogus. Klik op: Examen
aanvragen: Pearson VUE & Prometric.

2
Klik door naar de website van het
betreffende exameninstituut en zoek:
- de exacte naam van het examen; en
- de examencode/examen ID- nummer.

3
In de beschrijving op SuccessFactors
staat ook een e-mail template voor je
klaar: ‘Examen aanvragen’.
Open de template en vul de gegevens
in.
Vul bij het onderwerp van het bericht
in: de naam van het examen +
examencode/ID
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4
Verstuur de mail aan de Academy.

5
De Academy gaat direct voor je aan de
slag om een vouchercode aan te vragen.

6
Je ontvangt zo snel mogelijk (in
ieder geval binnen 5 werkdagen) je
vouchercode. Deze wordt door de
Academy aan je verstuurd per mail.

7
Je kunt achter je eigen laptop en op
een eigen gekozen moment starten met
het online examen aan de hand van de
vouchercode. Let op: de vouchercode is
beperkt geldig.

8
Je ontvangt de uitslag per mail,
rechtstreeks van Prometric of Pearson
Vue. Het resultaat kun je vermelden in
je studieplan.

9
Ga naar Mijn Academy en klik bij
Gevolgde trainingen/certificeringen
op de tegel T... en kies ‘Externe
gebeurtenis’.

Aanvragen Examens
Een examen aanvragen bij
EXIN

1

2
Ga naar SuccessFactors

Typ ‘EXIN’ in de opleidingscatalogus,
of de naam van het examen.

A: Staat er in de beschrijving dat dit examen op iedere 2e dinsdag van de maand om
10.00 uur wordt afgenomen op het Ordina kantoor in Nieuwegein?
Volg dan de volgende stappen:

4
Klik op ‘Nu registeren’ om je in te
schrijven op een datum.

5
Kies een datum en klik nog eens op ‘Nu
registreren’.

6
Je ontvangt een bericht van de
Academy zodat je weet wanneer je waar
wordt verwacht.

7
Vlak voor het examen ontvang je:
- een reminder vanuit de Academy met
aanvullende praktische informatie over
het examen.
- een dag voor aanvang krijg je een mail
met inloggegevens. Je wordt gevraagd
om persoonlijke gegevens in te vullen
op de website van Exin.
Dit is voorwaardelijk voor het afleggen
van het examen.

8
Je krijgt binnen een week een bericht
van de Academy met de uitslag van het
examen. De Academy zal het resultaat
ook op jouw studieplan verwerken.

3
Selecteer het examen naar keuze.

7
B: Staat er in de beschrijving dat dit

een online examen betreft? Volg dan de
volgende stappen:

4
Klik op: ‘Plaatsen op Mijn studieplan’.

5
Klik op: ‘Aanvraaggoedkeuring’.

6
Vul in het veld ‘Opmerkingen’ jouw
mailadres en personeelsnummer in.
Dit versnelt het toekenningsproces.

Na goedkeuring van jouw
leidinggevende ontvang je de
vouchercode op het mailadres dat
je hebt opgegeven. Dit ontvang je zo
snel mogelijk en uiterlijk binnen 5
werkdagen.

8
Je kunt achter je eigen laptop en op
een eigen gekozen moment starten met
het online examen aan de hand van de
vouchercode. Let op: de vouchercode is
beperkt geldig.

9
De uitslag van het examen zie je direct
na afloop verschijnen. De Academy zal
het resultaat ook op jouw studieplan
verwerken.
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LinkedIn Learning
Wat is LinkedIn Learning?

LinkedIn learning is een
e-learningplatform. Elke e-learning
bestaat uit een reeks korte video’s. Je
kunt een individuele video bekijken
over een specifiek onderwerp of een
complete e-learning (course) volgen.
De duur van e-learnings varieert
van 20 minuten tot enkele uren. Een
combinatie van e-learningmodules
die in een bepaalde volgorde
doorlopen kunnen worden, wordt een
leerpad (learning path) genoemd.
Je kunt gemakkelijk zoeken op
LinkedIn learning naar video’s,
modules of leerpaden. Kies een
aansluitende module door een
passend level te selecteren. Het
aanbod kan gefilterd worden op
Beginner, Intermediate en Advanced.
Het aanbod kan inhoudelijk gezien
worden ingedeeld op 3 hoofdthema’s:
Business, Creative en Technology.
Binnen dat thema kun je filteren
op onderwerp en bijvoorbeeld
softwaretype.

Waar kun je LinkedIn learning zoal
voor gebruiken?
Er is nog zoveel te weten, stil je
honger naar nieuwe kennis als
T-shaped professional.
Bereid je voor op een intake of een
nieuwe opdracht door in korte tijd
kennis op te doen.
Inspireer jezelf met nieuwe
inzichten. Dompel jezelf onder
in nieuwe zienswijzen m.b.t.
persoonlijke ontwikkeling,
communcatie, sales en consultancy
skills.

Een greep uit het Linkedin Learning aanbod (binnen categorie Business):

Mocht je vragen hebben over
LinkedIn learning, wij horen het
graag.

Het aanbod

Onlangs heeft de Ordina Academy
het aanbod van e-learningmodules
uitgebreid met het LinkedIn
Learning, een platform met 6000+
e-learningmodules.
Ga naar https://www.linkedin.com/
learning om het aanbod te bekijken.
Via SuccessFactors kun je een
LinkedIn account aanvragen.
Een linkedIn Learning licentie
kost €190,- per kalenderjaar. Met
een account heb je toegang tot alle
modules.

Aantal leereenheden
per software-type:
Azure (116)

Docker (25)

Windows (99)

Network+ (24)

Java (94)

A+ (17)

Linux (94)

MySQL (12)

JavaScript (84))

SQL (10)

Python (54)
SQL Server (48)
Node.js (37)
Microsoft Office (35)
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Enkele leerpaden
(aaneengesloten e-learningmodules):

Pluralsight
Met een Pluralsight account krijg je toegang tot 5000 actuele online trainingen. De trainingen worden ontworpen door internationale experts uit de praktijk.
Zij houden de trainingen up-to-date met hun kennis en ervaring. Alle trainingen zijn Engelstalig.
Bekijk SuccessFactors en https://www.pluralsight.com/browse voor meer informatie over trainingen en licentiekosten.
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Meer weten?
Bel de Academy: 030 663 7555
Mail de Academy: Academy@ordina.nl
www.werkenbijordina.nl
www.ordina.nl

