
072-511 12 23  

www.icts.nu 

info@icts.nu 

Arubastraat 2 

1825 PV Alkmaar 

Microsoft Office Specialist Certificatie 

& 

Microsoft  Office Specialist Certificatie+ 



Microsoft Office Specialist Certificatie 

Iedereen geeft aan “goed” te zijn in Office, we hebben namelijk 

allemaal wel eens een document gemaakt in Word, een berekening 

in Excel gezet, een kleine presentatie in PowerPoint gemaakt of een 

email verstuurd. Echter het aantonen van de werkelijke kennis die 

iemand bezit is vaak niet mogelijk tenzij dit aangetoond kan wor-

den via een diploma of certificaat. MOS maakt dit mogelijk! 

Microsoft Office Specialist oftewel MOS is een wereldwijd erkende 

certificatie van Office Programma’s. Het is dé manier om kennis en 

kunde van de verschillende Office programma’s aantoonbaar te 

maken. MOS wordt gezien als de belangrijkste certificatie ter we-

reld als het gaat om Microsoft programma’s.  

Wanneer je in het bezit bent van een MOS certificaat ben je onder-

scheidend ten  opzichte van iedereen die beweerd kennis te hebben 

van Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Project of Share-

point maar die dit niet kunnen laten zien omdat zij niet in het bezit 

zijn van een diploma of certificaat. Een MOS examen staat voor 

kwaliteit, is een waardevolle aanvulling voor een CV en is een door 

Microsoft erkend document. 

 

Microsoft Office Specialist Certificatie+ 

Het “+” teken zegt het al, er is meer dan Microsoft Office Specialist 

Certificatie. Deze mogelijkheid is bedoeld om naast een MOS certi-

ficatie af te geven, de benodigde extra applicatie die per organisa-

tie kan verschillen te trainen en daar een certificaat voor af te ge-

ven. De cursist is na de training en certificatie in het bezit van MOS 

en heeft aantoonbare kennis op gedaan met betrekking tot de ex-

tra applicatie die voor de cursist van belang is om te bezitten. Deze 

applicatie kan per organisatie verschillen. 



Prijsindicatie** 

Proefexamen    € 25,00(ex btw) 

Examen            € 105,00(ex btw) 

Herexamen           € 105,00(ex btw) 

Seatkosten     € 32,50(ex. Btw) 

Digitale leerweg/naslagwerk*   € 92,50(ex btw) 

Begeleiding           € in overleg  

*Niet beschikbaar voor Project en Sharepoint 

** Prijswijzigingen voorbehouden 

 

Begeleiding in overleg  

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor de begeleiding van 

opleiding naar examen. Hieronder de verschillende mogelijkheden. 

 Open Leer Centrum 

 Maatwerk training 

 

Voorbeeld van een totaal trainingsprogramma:  

 vier dagdelen (terugkomsessie) 

 Digitaal leerprogramma met een drie jarige licentie zodat u na 
de opleiding en het examen het programma kunt blijven ge-
bruiken als naslagwerk voor tijdens uw werk of wanneer u uw 
opgedane kennis wilt bijhouden. 

 Proefexamen 

 Examen  

 Herexamen 



iCTS Opleidingen is een ervaren opleider en zorgt 

voor een probleemloze upgrade mét meerwaarde! 
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