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Global Knowledge altijd dichtbij

Global Knowledge biedt trainingen klassikaal aan in Nieuwegein, 

Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam, 

Zoetermeer en Zwolle. In België is Global Knowledge gevestigd in 

Mechelen, Brussel en Gent. Tevens biedt Global Knowledge de mogelijkheid 

de training vanuit uw eigen huis of werkomgeving te volgen. Ook is 

het mogelijk om een training op afstand te volgen vanuit een Global 

Knowledge-locatie in de buurt. 

Global Knowledge grensoverschrijdend

Als wereldwijd marktleider op het gebied van IT- en Management- en 

Vaardigheidstrainingen, biedt Global Knowledge altijd actuele kennis 

gegeven door de beste docenten. Daarbij kiest de klant wanneer, over 

welk onderwerp en op welke manier er wordt getraind. Er kan een keuze 

gemaakt worden uit meer dan 1.500 cursussen op het gebied van IT en 

Management & Vaardigheid.

Afgelopen jaar heeft Global Knowledge 200.000 professionals getraind 

in 2.200 sessies. Bij Global Knowledge werken 1.300 mensen, verspreid 

over verschillende locaties wereldwijd. Onze klanten profiteren van een 

wereldwijde dekking door virtueel aan te haken bij trainingen die elders 

worden gegeven en door grensoverschrijdende afspraken te maken.

Kennis en groei
altijd dichtbij



Global Knowledge is wereldwijd marktleider op het gebied 

van IT- en Management- en vaardigheidstrainingen. Al 20 

jaar ondersteunen we organisaties om te groeien door hun 

medewerkers de juiste, actuele kennis en skills bij te brengen – 

op de manier die het beste aansluit bij hun behoeften. Dat 

doen we met 1.500 IT- en business-trainingen die we aanbieden 

in nauwe samenwerking met onze technologiepartners zoals 

Amazon Web Services, Cisco, Citrix, IBM, Juniper, Microsoft, 

Red Hat en VMware. Afgelopen jaar hebben 200.000 

professionals bij ons 2.200 sessies gevolgd, verspreid over 

verschillende locaties wereldwijd. Dat aantal loopt steeds 

verder op: want net als onze klanten, blijven wij groeien.

Voor de IT-professional van morgen
De IT-professional van morgen, heeft meer nodig dan de kennis 

 van vandaag. Ook presentatieskills, oog voor de business en 

sociale vaardigheden zijn cruciaal om morgen succesvol te 

zijn. Bij Global Knowledge bieden we cursussen waarin we 

IT-kennis koppelen aan de gewenste businessvaardigheden, 

zoals certificeringstrajecten, management- en 

vaardigheidstrainingen. Altijd passend bij de manier waarop 

uw mensen willen leren: digitaal, klassikaal of gecombineerd.

Met de kennis van vandaag 
De cloud, big data, mobile en security – bij Global Knowledge 

weten we wat er speelt en gaat spelen. Dat resulteert in 

cursussen en certificeringstrajecten op basis van actuele 

technologie. Onze trainingen worden gegeven door experts 

uit de praktijk en ontwikkeld samen met de relevante IT-

vendors. Dat betekent altijd up-to-date lesmateriaal, digital 

learning en labs met de nieuwste technologie.

Nergens volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoger 

tempo op dan in de IT-sector. Dat vraagt om medewerkers 

die hun IT-kennis en businessvaardigheden continu verder 

ontwikkelen met cursussen die aansluiten op de actuele  

IT-trends, uw businessdoelstellingen en de manier waarop 

uw medewerkers het liefste leren. Zodat uw organisatie 

groeit en zijn doelstellingen kan realiseren.

Wilt u als organisatie groeien? 

Financiële instellingen hebben behoefte aan ICT-
medewerkers die agile kunnen werken. Waarom?  
Ze hebben maar een beperkte speelruimte binnen 
een kader van strikte regelgeving. Juist door agile 
te acteren, kunnen ze het verschil maken.

Engelbert Soyo
Manager ICT Beheer –  
ABN AMRO,  
afdeling Hypotheken

De volledige en meer interviews vindt u op www.globalknowledge.nl/20jaar/

Op basis van 20 jaar ervaring
Sinds 1996 helpen wij organisaties en hun medewerkers om 

mee te groeien met hun markt en in te spelen op innovaties. 

Om daar continu de juiste kennis en diensten voor in huis te 

hebben, werkten we de afgelopen twee decennia samen met 

technologiebedrijven. En met succes, want we hebben onze 

positie als wereldwijd marktleider gestaag uitgebouwd en 

zijn de laatste jaren explosief gegroeid.

IT wordt steeds meer strategisch ingezet.  
We zullen daarom gezamenlijk IT-professionals 
moeten kweken die perfect voorbereid zijn op de 
IT-wereld van vandaag en morgen.

Ron Augustus  
Director Small and 
Midmarket Solutions & 
Partners (SMS&P) – 

Microsoft



In een klas of thuis achter een laptop – iedereen leert op liefst op zijn eigen manier. De manier die hem of 

haar op dat moment het beste uitkomt. De ideale leermethode verschilt ook per training. Sommige theorie 

kunnen cursisten prima op afstand leren, terwijl het bij labs misschien beter is ter plekke geholpen te worden.  

Bij Global Knowledge is de keuze aan u en uw medewerkers: volg lessen virtueel of op locatie,  

klassikaal of privé, op één van onze trainingslocaties verspreid over het land of digitaal op het werk of thuis.

Altijd de geschikte leermethode

Virtueel en Klassikaal

Bij Virtueel en Klassikaal kan kunnen uw medewerkers een  

klassikale training op locatie of virtueel volgen. Bij meerdaagse 

trainingen kan de cursist een combinatie maken van klassikale 

aanwezigheid en het volgen van de training op afstand. 

Daarvoor gebruiken we de nieuwste apparatuur en 

technologie, zodat de leer-ervaring voor de cursisten op 

locatie en op afstand identiek is. 

Assessment

Uw IT-omgeving is als een levend organisme: het groeit 

en beweegt mee met de omstandigheden. Dat vereist IT-

medewerkers die vooruitkijken. Medewerkers die met slimme 

technologie uw IT-organisatie nu en in de toekomst flexibel 

genoeg maken om in te spelen op ontwikkelingen. Heeft uw 

organisatie wel de juiste mix van kennis en vaardigheden 

in huis? Met een assessment maakt u inzichtelijk aan welke 

competenties uw organisatie of afdeling behoefte heeft.

 

Class Connect HD

Wilt u dat uw medewerkers een klassikale training volgen, 

zonder ver te hoeven reizen? Bij Class Connect HD verbinden 

we klasklokalen op verschillende locaties met elkaar. Met 

deze volledig interactieve lesmethode via een groot scherm is 

het alsof u zelf in het lokaal er bij zit. De docent ziet de klas 

op afstand ook op een groot scherm waardoor er volledige 

interactiviteit mogelijk is. 

Klassikaal leren

Klassikaal leren geeft de garantie dat uw medewerkers 

uitstekend worden opgeleid in een moderne comfortabele 

leeromgeving door de meest deskundige docenten op hun 

vakgebied. De docenten van Global Knowledge beschikken 

allen over een pedagogische achtergrond gecombineerd met 

praktijkervaring. Met behulp van oefeningen en labs wordt 

de dagelijkse praktijk nagebootst. 

Digital Learning

Uw medewerkers willen on-demand leren: de juiste content, 

op de manier en het moment dat hen het beste uitkomt.  

Bij Global Knowledge spelen we in op deze marktbehoefte 

met Digital Learning. Hierbij bepaalt uw medewerker hoe, 

waar en wanneer hij leert, en past bij zijn stijl van leren.  

 

Ook is het met Digital Learning mogelijk tussentijds de 

resultaten te analyseren en daar direct op in te spelen.  

Door tussendoor de opgedane kennis te testen met 

Knowledge Checks wordt het vervolgtraject aangepast op 

het individuele kennisniveau. Bovendien zijn er experts 

beschikbaar die 24/7 antwoord geven op vragen.

Het is de uitdaging om de 
ideale verdeling te vinden 
tussen klassikaal, virtueel, 
zelfstudie en e-learning.  
Zo kan je optimaal 
rendement uit studietijd 
halen.

Paul Verstappen
Manager Learning & Development – Atos 

De volledige en meer interviews vindt u op www.globalknowledge.nl/20jaar/



Keuze

Kies uit ruim 1.500 verschillende trainingen: Management- en vaardigheids-
trainingen of IT-cursussen en -certificeringen. Deze optimaliseren we continu, 
samen met onze partners zoals Amazon Web Services, Cisco, Citrix, IBM, Juniper, 
Microsoft, Red Hat en VMware.
 
Kwaliteit

Onze docenten zijn ervaringsdeskundigen en onze lesstof is gebaseerd op de 
nieuwste technologieën en tools. Om deze kwaliteit te kunnen bieden, werken we 
nauw samen met diverse technologiepartners. Zo zijn we al negen jaar de grootste 
leverancier van Microsoft-trainingen in de Benelux.

Flexibiliteit

Een open rooster-training of maatwerk? In één van onze negen opleidingscentra of 
op afstand virtueel klassikaal of digitaal? Global Knowledge is uw leerpartner: we 
denken met u mee, vanuit uw behoefte en doelstellingen. 

Betrouwbaarheid

U kunt op ons bouwen. Naast consistente kwaliteit, kunnen wij u vaak een 
startgarantie voor trainingen garanderen. Door onze omvang en virtuele 
lesmogelijkheden zijn er bijna altijd voldoende cursisten om een cursus door te 
laten gaan.  

Succes

Een examen doen snel na het volgen van een cursus verhoogt de slagingskans 
aanzienlijk. Daarom kunnen cursisten direct na hun training examen doen, in een 
comfortabele ruimte, met alle faciliteiten en volgens de wensen van onze IT-
partners. Wij zijn immers geautoriseerd test center van o.a. Pearson Vue, Prometric, 
Exin, APMG en Peoplecert.

Vooroplopen

Is het cursusmateriaal nog 100% relevant? Zijn er nieuwe technologieën die onze 
lesmethodiek beter ondersteunen? Door vooruit te kijken en in te spelen op de 
klantbehoeften, kunnen we onze pioniersrol blijven vervullen… en u helpen om 
voorop te blijven lopen in uw markt.

Docenten 

Uw medewerkers leren van experts. Bij Global Knowledge werken alleen 
gecertificeerde docenten, in vaste dienst of uit onze vaste pool van freelance 
experts – specialisten met up-to-date kennis die hun sporen hebben verdiend in de 
praktijk.

Materiaal 

Het cursusmateriaal wordt geleverd door onze technologiepartners, dus is 
gegarandeerd up-to-date. Daarnaast ontwikkelen we zelf additioneel (digitaal) 
lesmateriaal en nieuwe cursussen op basis van de actuele trends en klantbehoeften.

Waarom Global Knowledge? Binnen elke organisatie is een gigantische 
hoeveelheid latente kennis aanwezig. Hoe 
kunnen we deze kennisbron aanboren? 
Door onze organisatie zelflerend te maken: 
kennisdeling tussen jong en oud, via online 
tools te enablen, stimuleren en in de 
bedrijfscultuur in te slijpen. Lukt dat, dan 
hebben we het ei van Columbus in handen.

Fred van Mierlo, Education Programs Manager –  

Philips

De interactie met de leraar en de 
andere studenten maakt het klaslokaal 
onvervangbaar. Maar e-learning biedt 
flexibiliteit en sluit daarmee aan op de huidige 
ontwikkelingen en behoeften. Daarom heeft 
een hybride lesmodel onze voorkeur.

Lindsay Keims, Director of Education – Citrix Systems

Bij het ontwikkelen van een 
e-learningstrategie vergeten we vaak 
de belangrijkste factor: de mens. Staan 
cursisten en hun werkgevers wel achter 
de nieuwe digitale aanpak? Want breed 
menselijk draagvlak is essentieel voor het 
implementeren van een optimaal leerproces.

Toon van Geet, Global Manager Direct Learning  
Partners – Cisco Systems

De volledige en meer interviews vindt u op www.globalknowledge.nl/20jaar/


