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in de wereld van IT 

 

 
 
Haal het beste uit uw medewerkers 
Dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden is de sleutel tot succes voor  
elke organisatie. Solitee kan u helpen het beste uit uw medewerkers te halen met opleidingen en 
trainingen op IT-gebied, teammanagement en klantgerichtheid. Wij bieden u een uitgebreid pakket 
aan opleidingen en trainingen aan voor uw IT-eindgebruiker, IT-professional en IT-manager.  

 
Opleidingen en trainingen 
Als full-service leverancier van hardware, software en IT-diensten voor grootzakelijke bedrijven en 
overheden, ontzorgen en gidsen we u tegelijkertijd. Solitee zorgt ervoor dat het enorme aanbod van  
IT-producten en -diensten wordt verbonden aan uw wensen en behoeften. Zo ook in uw behoefte aan 
(om)scholing en het up-to-date houden van uw medewerkers. Onze trainingen en opleidingen zijn o.a. 
gericht op:  
 

 Gebruikers: MS Office, Windows, Project, Visio en Adobe. 

 IT-professionals: Windows Server, Citrix / XenApp, VMware, Cisco, Oracle en SharePoint.  

 Methodieken: ITIL, PRINCE2, BiSL en IPMA. 

 Vaardigheden: Communicatieve vaardigheden, Persoonlijke effectiviteit, Time management.  
 

Verschillende educatiemethoden 
Solitee beschikt over een uitgebreid partnernetwerk op het gebied van opleidingen en trainingen.  
U kunt zo rekenen op onafhankelijk en deskundig advies, passend bij de educatie wensen en 
behoeften van uw medewerkers. U bepaalt zelf de educatiemethode, wat kan variëren van klassikale 
leertrajecten, E-learning, werkplek-begeleiding, training on the job, coaching management, en 
volledige training/opleiding op maat. Effectieve kennisoverdracht bereikt u door te trainen in meerdere 
educatieve fasen. Deze fasen zijn essentieel om uw doelen te bereiken. Solitee heeft de verschillende 
fasen vertaald in de WETEN-methode: 
 

 Wensen: Ieder opleidingstraject starten wij met het vaststellen van de leerdoelen en de 
educatiewensen voor een effectieve training van uw medewerkers. 

 Educatie: De educatievorm, begeleiding en kennisoverdracht stemmen wij, op maat, met u en 
uw medewerkers af. 

 Theorie & praktijk: De opgedane kennis wordt door het behandelen van praktijkcases tijdens 
de training, direct op de werkvloer toepasbaar. 

 Evaluatie: Aan het einde van het educatietraject evalueren wij samen met u de afgesproken 
leerdoelen en het educatietraject. 

 Nazorg: Ook na het educatietraject blijven docenten beschikbaar voor uw medewerkers, 
wanneer zij nog vragen hebben over de behandelde leerstof. 
 

Certificering 
Solitee kan voor alle officiële certificeringen examens verzorgen. Indien gewenst kan dit voor grotere 
groepen op uw eigen locatie. Ook kan een examenkandidaat via internet zelf een examenplaats en  
-tijdstip vastleggen. 
 
Solitee ontzorgt, waar u dat wilt. Neem voor meer informatie en advies over de opleidingen en 
trainingen via Solitee contact met ons op via info@solitee.nl of 020 751 22 22.  
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