2019 - 2020

SeniorWeb
in de
bibliotheek

SeniorWeb Nuenen is sinds 2014 gehuisvest in de vestiging van
Bibliotheek Dommeldal in het gemeentehuis van Nuenen.
Het adres van de bieb is:
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18
De entree ligt op de hoek van de Jan van Amerzoyenlaan.
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VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Stichting

SeniorWeb Nuenen c.a.
Computeronderwijs
voor senioren door senioren

Bestuur St. SeniorWeb Nuenen:

Contact:

E-mail:
Website:
Secretariaat:

Wim Nijdam
Jan Steentjes
Marian Holla
Arend Bretveld
Wil Veugelers

(voorzitter)
(secr./penningm.)
(onderwijszaken)
(techniek)
(cursusplanning)

info@seniorwebnuenen.nl
www.seniorwebnuenen.nl
Vallestap 42
5672 BG Nuenen

Leslokaal: Bibliotheek Dommeldal

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18
5671 CH Nuenen
040-2833097

Bank:
t.n.v.

NL50 RABO 0109 1922 49
SeniorWeb Nuenen c.a.
Vallestap 42, 5672 BG Nuenen

Cursusadministratie:

Mw. Mart Lokker
040-2840219

Inschrijven cursussen:

Mw. Mart lokker
040-2840219
Gelieve Mart bij voorkeur te bellen op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur
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C

omputercursussen
SeniorWeb Nuenen
SeniorWeb in de bibliotheek

De samenwerking met Bibliotheek Dommeldal bevalt uitstekend, vandaar dat
SeniorWeb na drie seizoenen oude bieb en vijf seizoenen nieuwe bieb in
september 2019 doorgaat in deze mooie locatie.
Uiteraard blijft SeniorWeb Nuenen zich vernieuwen en zijn er dus weer een paar
nieuwe zaken te verwachten:


Werken met een Mac (Apple) is uitgebreid en bestaat nu uit een
Basiscursus en een Vervolgcursus (elk 5 lessen)

Uiteraard blijven ook onze vertrouwde cursussen op het programma staan:
 Klik & Tik (eerste kennismaking met de computer)
 Werken met de DigiD
 Windows 10 voor beginners (5 lessen)
 Windows 10 voor gevorderden (5 lessen)
 Orde op de PC (Mappen & Bestanden) (4 lessen)
 Office programma’s (W ord, Excel, P ow erP oint)
 Fotoalbums maken
 Android smartphone/tabletcursus geheel vernieuwd: Basis– en
Vervolgcursus, van elk 4 lessen.
 iPad: voor beginners (6 lessen) en gevorderden (5 lessen).


HELPDESK: Om de drempel naar ons lokaal zo laag mogelijk te
houden wordt ook dit seizoen voor de helpdesk alleen een vrijwillige bijdrage
gevraagd (zie pagina 17).



COMPUTERCAFÉ: I n samenw erking met Bibliotheek Dommeldal
wordt elke donderdagochtend een Computercafé georganiseerd (zie pagina
16).

De in het boekje genoemde cursusprijzen zijn inclusief koffie/thee.
Bij een te gering aantal inschrijvingen behoudt SeniorWeb Nuenen zich het recht
voor de betreffende cursus niet te laten doorgaan.
Nuenen, september 2019
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Overzicht van de cursussen en workshops:
Computercursussen:
 Klik & Tik

per 6 lessen

€ 25,—

pag. 5

4 lessen

€

0,0

pag. 6

Beginners
Gevorderden

5 lessen
5 lessen

€ 50,—
€ 50,—

pag. 7
pag. 8

 Orde op de PC

4 lessen

€ 40,—
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 Werken met e-overheid
 Windows 10



 Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint)
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Apple iMac & MacBook
 Mac Basis

5 lessen

€ 50,—
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 Mac Vervolg

5 lessen

€ 50,—

pag. 12

6 lessen
5 lessen

€ 60,—
€ 50,—

4 lessen
4 lessen

€ 50,— *)
€ 40,—
€ 15,-

5 lessen

€ 55,—

Tablets:
 Apple Tablets



pag. 13

iPad Basis
iPad Vervolg

 Android Smartphone & tablets




pag. 14

Start
Vervolg
Android cursusboek

Foto’s en afbeeldingen:
 Fotoalbums


pag. 15

Maken & Bestellen

Computer Café Nuenen
Helpdesk

pag. 16
pag. 17

*) Bij deze cursussen is de prijs van het boek in de cursusprijs inbegrepen.
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KLIK & TIK
Een eerste kennismaking met de computer
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Steeds meer zaken kunt
en/of moet u via de computer en internet regelen. Denk maar aan
bankzaken, de belastingaangifte, werk zoeken of spullen kopen.

Voor mensen die geen of weinig kennis en ervaring hebben met de computer
en internet biedt Bibliotheek Dommeldal samen met SeniorWeb Nuenen de
cursus Klik & Tik aan.
In deze cursus kunnen de volgende drie blokken van oefenen.nl doorlopen
worden:





Klik & Tik, De basis
Klik & Tik, Het internet op
Steffie DigiD

De delen kunt u achter elkaar of los van elkaar volgen.

De lessen worden individueel in eigen tempo op een computer uitgevoerd in
een groep van maximaal 8 deelnemers. Hierbij wordt u ondersteund door een
begeleider van SeniorWeb.

De kosten voor deze cursussen bedragen:
Per reeks van 6 lessen

€ 25,-
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Werken met e-overheid
Met Digisterker de e-overheid de baas
De cursus 'Werken met de DigID' behandelt de e-overheid in brede zin, zowel
de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening zoals o.a. de belastingdienst.
De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over





Het aanvragen en gebruiken van DigiD;



Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie
(zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid);




Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites;
Het aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van
een afspraak; De cursus gaat niét over de wettelijke regels van bijvoorbeeld de toeslagen of belastingen.

Het gebruik van Regelhulp.
Het gebruik van de website www.nuenenhelpt.nl

Voor het aanvragen en gebruiken van DigiD kan binnen de cursus eerst veilig
gebruik gemaakt worden van de oefenomgeving 'Oefenen met DigiD'.

Aantal lessen:

4 x 2 uur

Dankzij bijdragen van Gemeente Nuenen, Bibliotheek Dommeldal en SeniorWeb Nuenen kan de cursus dit jaar aan inwoners van Nuenen gratis aangeboden worden.
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Windows 10 voor beginners
U werkt al met Windows 10 en u zou het best fijn vinden om er iets meer van
te weten.
In een rustig tempo en met genoeg tijd om zelf te oefenen wordt uw kennis
over Windows 10 uitgebreid.
 Les 1: Algemeen
 Bureaublad en Start
 Tegels en apps
 Les 2: Internet
 Werken met browser Edge
 Favorieten en Leeslijst
 Les 3: De Verkenner
 Mappen en bestanden in Windows 10
 Les 4: Instellingen
 Persoonlijke instellingen
 Systeem, Privacy
 Les 5: Ook handig
 Configuratiescherm
 Downloaden van internet
 Enkele apps
Aantal lessen:

5 x 1,5 uur

Kosten:

€ 50,—
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Windows 10 voor gevorderden
Na een paar jaar werken met Windows 10 zijn de steeds terugkomende
handelingen wel bekend, maar u wilt op zoek naar wat u nog niet weet en wat
handig zou zijn om wel te weten.
Voor zeer gevorderden is deze cursus te gemakkelijk.

 Les 1: Wat is er nieuw?
 De April 2018 update
 Les 2: Goed om te weten
 Herstelpunt maken
 Aanmeldingsopties aanpassen
 Les 3: Problemen oplossen
 Kleine problemen zelf oplossen
 Les 4: Foto en Video
 Les 5: Handige appjes / programma’s
 Knipprogramma toepassen in Word
 Recuva

Aantal lessen:

5 x 1,5 uur

Kosten:

€ 50,—
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Orde op de PC
Mappen en bestanden in Windows 10
Hoe organiseer ik mijn computer met mappen en bestanden zodat het
overzichtelijk blijft en ik mijn documenten terug kan vinden?
Hoe vind ik mijn bestanden terug?
In deze cursus wordt behandeld:


Hoe mappen en submappen in een logische structuur kunnen worden
gemaakt en ingedeeld.



Hoe mappen en bestanden geplaatst en verplaatst kunnen worden met
behulp van kopiëren, plakken.



Hoe mappen en bestanden van twee gebruikers van één PC op een
duidelijke wijze van elkaar gescheiden kunnen worden.

Aantal lessen:

4 x 1,5 uur

Kosten:

€ 40,—
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Office programma’s
Bij voldoende belangstelling kunnen ook cursussen in de volgende Office programma’s gegeven worden.
Het aantal lessen is afhankelijk van de wensen en het niveau van de cursisten.

Microsoft-WORD

De belangrijkste onderwerpen zijn:
 Typen en verbeteren. Teksten invoeren, wijzigen en wissen
 Opmaak: Lettertypen, lettergrootte, uitlijning, opsomming en nummering
 Selecteren, knippen, plakken en kopiëren
 Afbeeldingen invoegen, opmaken, Wordart
 Document opslaan en afdrukken

Microsoft-EXCEL

De belangrijkste onderwerpen zijn:
 Uitleg over de schermen, menu’s en functiebalken van Excel.
 Spreadsheets (rekenbladen) maken, opslaan, opvragen, wijzigen en opnieuw
opslaan.
 Diverse berekeningen automatisch uitvoeren: huishoudboekje bijhouden, een
kilometeradministratie maken, met grafieken werken, etc.

Microsoft-POWERPOINT

De belangrijkste onderwerpen zijn:
 Kennismaking met PowerPoint
 Dia’s met tekst en afbeeldingen, Fotoalbum maken
 Dia-overgang, animaties, effecten
 Grafieken, Multimedia mogelijkheden
 Diaseries afdrukken, e-mailen en meenemen
Indien er onvoldoende cursisten zijn voor een klassikale cursus, dan bestaat
de mogelijkheid om privé lessen (één-op-één of één-op-twee) te volgen.

Deze privé lessen worden over het algemeen op de maandagmiddagen gegeven.
Kosten van bovenstaande cursussen bedragen € 10,- per les (excl. boek)
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Apple-computer
Werken met de Mac - Basiscursus
De cursus is bedoeld voor elke computergebruiker die meer over haar/zijn
apparatuur wil weten. De cursus is gericht op beginnende gebruikers.
 Kennismaken met de Mac
 Aan/uit zetten, muis, toetsenbord
 Basisaansluitingen voor USB-sticks, netwerk en WIFI
 Kennismaking met bureaublad en Finder
 Starten en stoppen van programma’s
 Standaardinstellingen van Finder en systeem instellen
Huiswerk: thuis die instellingen controleren.
 Werken met de Finder e.d.
 Finder in detail
 Menubalk en sneltoetscombinaties
 Functies van het dock, openen en sluiten van vensters
 Mappen en documenten
 Orde op de computer scheppen
 Inhoud bekijken met voorvertoning
 Internet
 Surfen met Safari
 Email met het programma Mail
 Veiligheid op internet
 Wachtwoorden
 Sleutelhanger
 Back-up met time machine

Aantal lessen:

5x 1,5 uur

Kosten:

5 lessen

€ 50,-
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Apple-computer
Werken met de Mac—Vervolgcursus
De cursus is bedoeld voor elke computergebruiker die meer over haar/zijn
apparatuur wil weten. De cursus is gericht op meer gevorderde gebruikers.
 Zoeken
 Zoeken in bestanden met Spotlight
 Programma’s vinden met Launchpad
 Programma updates afhandelen
 Apple diensten
 Werken met de iCloud
 Werken met de App Store
 Foto’s e.d.
 Werken met USB-sticks
 Schijfhulpprogramma
 Fotolader
 Programma Foto’s
 Diverse onderwerpen
 Afhankelijk van vragen van cursisten
 Apple Office pakketten Pages, Numbers en Keynotes
 Diverse onderwerpen
 iTunes en muziek
 Behandelen van vragen van cursisten

Aantal lessen:

5x 1,5 uur

Kosten:

5 lessen

€ 50,-
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Apple tablets
iPad cursusen
Basis:

Vervolg:

In deze cursus voor beginnende iPad
gebruikers worden in 6 lessen de
volgende onderwerpen behandeld:

Cursus van 5 lessen voor de enigszins geoefende iPad gebruikers.
De eerste les is een korte herhaling
van de basiscursus onderwerpen.
In de volgende 4 lessen komen de
volgende onderwerpen aan de orde:

 Kennismaking met de iPad
 Instellen van de iPad: Apple-ID,
etc.
 Verbinding maken met WiFi
 Teksten en Toetsenborden, de app
Notities
 Apps beheren, downloaden en
verwijderen, de AppStore
 Mailen met de iPad en mails beheren, de app Mail
 Internetten met de iPad, de app
Safari
 De app Kaarten
 De apps Camera en Foto’s

 Foto’s gemaakt met app Foto’s
worden bewerkt en gebruikt in
apps, zoals Berichten en Mail
 Een uitgebreidere behandeling
van app’s uit de basiscursus, zoals
Agenda, Contacten, FaceTime
en Berichten
 Synchroniseren van de iPad met
de PC via iTunes of iCloud
 Bespreken van interessante app’s
zoals iBooks, Dropbox e.d.

Cursuskosten:
Basiscursus (6 lessen)
Vervolgcursus (5 lessen)

€
€

Bij iedere les wordt eigen lesstof uitgereikt.
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60,50,-

Android Smartphone / tablets
Werken met Android
De cursus bestaat uit een startcursus smartphone in vier lessen of een startcursus tablet in drie lessen voor de basisfuncties en een vervolgcursus van
vier lessen waarin dieper op een aantal onderwerpen wordt ingegaan.

Basis

Vervolg

Starterscursus bestaat uit:

De vier lessen:

 Intake-gesprek, hierin w ordt
gekeken naar:
 Merk, type en android versie
 Installatie standaard Google
apps
 WiFi en/of mobiel abbonement

 Vervolg 1: E-mail
 Instellingen Gmail
 Oefenen mail versturen, ontvangen en gebruik bijlagen
 Vervolg 2: Internet + agenda
 Surfen op internet in Chrome
 Google agenda
 Play Store: handige apps install.
 Agenda widget op startscherm

 Lessen
 Uitleg over apparaat
 Bediening en instellingen van
apparaat
 Wifi verbinding + mobiele data
 Toetsenbord gebruiken

 Vervolg 3: App beheer en Maps
 Gebruik Google maps
 Streetview
 Route plannen, navigeren

 Contacten opslaan in Google
 Groepen maken
 Telefoneren: volume en ringtone
instellen
 Whatsapp: groepsapp, app doorsturen, etc.

 Vervolg 4: Foto’s, muziek, etc.
 Radio luisteren, YouTube
 Play Books
 Aansluiten aan PC
 Beantwoording van vragen

Kosten:
Smartphone € 50,- (intake + 4)
Tablet
€ 40,- (intake + 3)

Kosten

€ 40,- (4 lessen)

** Exclusief Cursusboek **

** Inclusief Cursusboek Android **

Tijdens de startcursus en vervolglessen wordt gebruik gemaakt van:
“Cursusboek Android”

kosten
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€ 15,-

FOTOALBUMS
Fotoalbums maken met Albelli
U leert hoe u van uw eigen foto’s een prachtig fotoalbum kunt samenstellen
en hoe u het bij de leverancier moet bestellen.

Er wordt het volgende behandeld:
 Downloaden en installeren van de bestelsoftware van de leverancier
 Werken met deze software:
 Type en vorm van album kiezen
 Foto’s selecteren
 Foto’s in fotoboek plaatsen
 Foto’s bewerken
 Indeling aanpassen
 Achtergrond kleur/motief kiezen
 Teksten invoegen

 Account bij de leverancier maken
 Bestelprocedure
Er is voor gekozen om te werken met het programma van één leverancier
(Albelli).
De geleerde vaardigheden bieden u echter de mogelijkheid om later ook met
de programma’s van andere leveranciers te kunnen werken.
Aantal lessen:
Kosten:

5x 1,5 uur
€ 55,—
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“COMPUTERCAFÉ NUENEN”
Wegens groot succes geprolongeerd.
Samen met Bibliotheek Dommeldal organiseert SeniorWeb Nuenen iedere
donderdagochtend een Computercafé.
Dit houdt in dat u ontvangen wordt met een kopje koffie, waarna een specialist een inleiding houdt over een bepaald onderwerp. Na een koffiepauze krijgt
u zelf de gelegenheid om op een van de computers te oefenen en vragen te
stellen.
Indien daar belangstelling voor bestaat kan SeniorWeb Nuenen of Bibliotheek
Dommeldal over het besproken onderwerp later een uitgebreidere workshop
organiseren.
Het Computercafé vindt plaats op donderdagochtenden.
Voor entree + koffie wordt € 4,00 gevraagd.
Dagprogramma: Inloop
Inleiding
Koffie/thee
Vervolg/oefenen

v.a.

9:00 uur
9:30—10:30
10:30—10:45
10:45—11:30

Entree via hoofdingang Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van Berckellaan.
Voor




actuele informatie over data en inhoud van de onderwerpen zie:
Berichten in de pers
Nieuwsbrief van Bibliotheek Dommeldal
Website www.seniorwebnuenen.nl

Een samenwerking tussen:
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DE “HELPDESK”
Hulp bij al uw computerproblemen
De Helpdesk is er voor ieder die als cursist of als andere computergebruiker
vragen heeft over de computer of het gebruik daarvan.
Bezoek aan de helpdesk is in principe gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt echter wel op prijs gesteld.
Betreft de hulpvraag echter een echte les, dan kan een afspraak gemaakt worden voor een privéles (tegen betaling) door een van de docenten op de maandag- of woensdagmiddag.
Maandagmiddag (14:00—16:00 uur): Vrije inloop
Woensdagmiddag: Technische helpdesk, alléén op afspraak
(tel. Arend Bretveld 06 203 90 698)
Duur:

Hele jaar met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus en
de overige reguliere schoolvakanties.

De Helpdesk
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COMPUTERCURSUSSEN
&
WORKSHOPS
HELPDESK
&
COMPUTER CAFÉ

