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Deze training begint met een korte introductie 

van Cocon. Daarna worden de basiselementen 

en achtergrondinformatie van Cocon behandeld. 

Vervolgens worden met behulp van opgaven de 

verschillende functionaliteiten en tools binnen 

Cocon behandeld. 

Speer IT biedt verschillende trainingen aan. Deze trainingen zijn bedoeld om de 
functionaliteiten van de applicaties te leren kennen. Daarnaast leren de deelnemers hoe de  

functionaliteiten werken.   

Deze training is speciaal ontwikkeld voor  

gebruikers die het netwerk ontwerpen en 

registreren. De training is een vervolg op de view 

training en gaat dieper in op de functionaliteiten 

die Cocon bevat. Tijdens deze training staat het 

registreren en wijzigen van data centraal. 

Voor het aanvragen van een cursus kan er gemaild worden naar training@speerit.nl. Na aanmelding 
wordt per mail een bevestiging gestuurd. 

Het is van belang dat de te volgen cursussen aansluiten bij de behoefte en voorkennis van de  
desbetreffende deelnemer(s). We kijken bij de aanvraag van de training naar de kennis in 
glasvezeltechniek. Daarnaast wordt er gekeken of de deelnemer(s) al een cursus gevolgd hebben. 

De trainingen worden klassikaal of digitaal gegeven aan maximaal 4 tot 8 personen. Wij streven ernaar 
om de deelnemer(s) zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom houden wij de klassen klein. Op deze 
manier is het voor de trainer mogelijk om alle deelnemers genoeg aandacht te geven. Daarnaast krijgen 
de deelnmer(s) voldoende ruimte om vragen te stellen. 

Ondanks ons aanbod met diverse mogelijkheden kan het voorkomen dat de reguliere cursussen niet 
passend genoeg zijn. In dat geval kan er in overleg gekeken worden naar de mogelijkheden om een 
cursus op maat te ontwikkelen. Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie. 

Bij speciale omstandigheden (handicaps, diëten etc.) verzoeken wij vooraf contact met ons op te nemen, 
zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.  

Deze training is speciaal voor gebruikers die 

alleen de webversie van Cocon tot hun 

beschikking hebben. In de training komen de 

basiselementen van de geografie en non-

geografie aan bod. Met behulp van opdrachten 

worden de verschillende functionaliteiten 

behandeld. 

De Veldwerk training is ontwikkeld voor de 

aannemers die met Veldwerk gaan werken. 

Tijdens deze training wordt het opleveren van 

werkzaamheden in CoconTheWeb behandeld. Er 

zijn twee soorten trainingen: Monteur voor het 

opleveren van lassen en Civiel voor het 

opleveren van graafwerkzaamheden.  

mailto:training@speerit.nl?subject=Aanvraag%20Cocon%20training


Annuleren is niet mogelijk. In overleg is het mogelijk om de cursus uit te stellen, mits dit minimaal twee 
weken voor aanvang van de cursus gedaan wordt. In uitzonderlijke gevallen is deelneming overdraag-
baar op een andere medewerker van hetzelfde bedrijf. Hierover beslist uiteindelijk Speer IT. Wanneer 
een cursist in het geheel niet verschijnt voor een geplande cursusdag, geldt de cursusdag als genoten. 

Aantal deelnemers

Basiscursus Cocon "View" (1 dag) € 815 € 734 € 693 € 652 

Basiscursus Cocon "Muteer" (2 dagen)* € 1285 € 1157 € 1092 € 1028 

Combipakket Cocon View + Muteer (3 dagen) € 2060 € 1854 € 1751 € 1648 

     

Cocon Sales* (1 dag) € 815 € 734 € 693 € 652 

Veldwerk Werkvoorbereider** (1 dag) € 815 € 734 € 693 € 652 

     

Basiscursus CoconTheWeb (½ dag) € 360 €342 € 324 € 306 

Veldwerk Monteur/Civiel*** (½ dag) € 275 € 261 € 248 € 234 

Veldwerk Allround*** (½ dag) € 515 € 489 € 464 € 438 

Genoemde prijzen zijn p.p. en exclusief BTW. Staffel geldt enkel bij meerdere aanvragen op hetzelfde 
moment, van hetzelfde bedrijf voor dezelfde cursus. 
 
* Voor deze cursus moet Basiscursus Cocon View behaald zijn! 
** Voor deze cursus moet Basiscursus Cocon Muteer behaald zijn! 
*** Voor deze cursus moet Basiscursus CoconTheWeb behaald zijn! 

Speer IT zorgt voor de benodigde materialen om de training te kunnen volgen. Bij online training is 
alleen een laptop en goede internetverbinding vereist. Bij een cursus bij ons op kantoor staat alles klaar. 

Nadat de cursus is afgerond, ontvangt de cursist een bewijs van deelname.  


