allemaal digitaal!
Cursusaanbod voor computer, tablet,
e-reader en smartphone
augustus t/m december 2018

aan de Vliet

Programma augustus t/m december 2018
Onze digitale samenleving verandert snel. Om ‘digitaal fit’ te blijven biedt de Bibliotheek
aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb aan de Vliet u inspiratie, educatie en
ondersteuning. Naast cursussen en workshops organiseren we maandelijks hulp- en
informatiemiddagen. Zo kunt u optimaal en veilig gebruikmaken van de digitale wereld.
Ons aanbod is geschikt voor beginners die nog nooit met een computer, tablet,
smartphone of e-reader te maken hebben gehad. En voor gevorderden die specialistische
hulp nodig hebben.
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk. De groepen bestaan uit maximaal 10
cursisten (afhankelijk van de cursus/workshop).
U krijgt korting als u lid bent van de bibliotheek, de ouderenbond, SeniorWeb of als u een
Ooievaarspas heeft. De korting met de Ooievaarspas krijgt u alleen bij de kaartverkoop
aan de balie in de bibliotheek.
Schrijf u op tijd in. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus of workshop drie dagen
voor de startdatum geannuleerd.

Hulp en informatie
Digitale opfrissers
Dit najaar houden we in Voorburg en Rijswijk
‘digitale opfrissers’. U kunt, zonder aanmelding,
komen luisteren naar een korte presentatie van
een half uur vóórdat de hulp- en informatieinloopmiddag begint. Ook kunt u hier laten

Welke cursus is voor u geschikt?

weten welke nieuwe cursussen wij in het

Kijk op www.seniorwebaandevliet.nl/check

aanbod zouden kunnen opnemen.

om te bepalen welk besturingssysteem en

Gratis • 13:30 - 14:00 uur • vrije inloop

apparaat u heeft. Aan de hand daarvan kijkt u

Rijswijk • wo 19 sep • Nalopen van instellingen

of uw apparaat geschikt is voor de cursus. Het

op uw tablet en mobiel

beste is om een recente versie van uw tablet of
smartphone te hebben. U heeft dan het meeste
aan de lessen.
Twijfelt u of een cursus geschikt voor u is?
Neem contact met ons op of bezoek een hulpen informatiemiddag.

Voorburg • di 2 okt • Toetsenborden op tablet
en mobiel, hoe werken ze?
Rijswijk • wo 21 nov • Medisch ID instellen op
uw smartphone voor noodgevallen
Voorburg • di 4 dec • Simpel ABC van de
browser

Hulp en informatie
In de bibliotheek houden we gratis hulp- en
informatie-inloopmiddagen. U kunt zonder
afspraak binnenlopen met uw vragen over
het gebruik of de aanschaf van computer,
tablet, smartphone of e-reader. Deskundige
docenten van SeniorWeb en medewerkers

E-book spreekuur

van de bibliotheek zijn er om uw vragen te

Kan uw e-book vraag niet worden beantwoord

beantwoorden.
Wij helpen u ook bij het maken van de juiste
keuze uit ons aanbod van cursussen en
workshops. U kunt zich dan direct inschrijven.

tijdens de hulp- en informatie-inloopmiddag
of wilt u graag extra begeleiding? We helpen
u graag in het e-book spreekuur. Dit is een
spreekuur op afspraak. Een medewerker van de

Gratis • 14:00 - 16:00 uur • vrije inloop

bibliotheek helpt u een-op-een.

Voorburg • di 21 aug • 4 sep • 2 okt • 6 nov • 4 dec

Gratis • op afspraak • 1 uur

Rijswijk • wo 22 aug • 19 sep • 17 okt • 21 nov • 19 dec

Maak een afspraak aan de balie of reserveer een

Leidschendam • do 23 aug • 13 sep • 11 okt • 8 nov
• 13 dec

tijdstip via www.bibliotheekaandevliet.nl.

Workshops
= geschikt voor Apple iPhone en/of iPad
= geschikt voor Android smartphone en/
of tablet
= geschikt voor Windows 10 computer
Op www.seniorwebaandevliet.nl/check kunt u

Zoeken op internet

kijken welk apparaat u heeft.
Prijs per workshop • leden € 10,00
niet-leden € 12,00 • Ooievaarspas € 6,00

In deze workshop leert u hoe u
handig kunt zoeken op internet. Via de browser
op uw tablet, smartphone of computer leert u
betere zoekresultaten te krijgen.
Rijswijk • ma 3 sep • 10:15 - 12:15 uur
Leidschendam • wo 14 nov • 14:00 - 16:00 uur

Fiets- en wandeltochten maken met
de smartphone
Leer hoe u met uw smartphone en
GPS routes kunt downloaden voor fiets- en
wandeltochten. U hoeft, ook zonder internet,
de weg nooit meer kwijt te raken. Ook krijgt
u tips hoe u uw smartphone op de fiets kunt
bevestigen.
Voorburg • di 28 aug • 14:00 - 16:00 uur

Smartphone gebruiken in
noodgevallen
Op uw smartphone zitten een aantal
instellingen die handig zijn in geval van nood.
In deze workshop vertellen we u onder andere
hoe u uw Medische ID kunt instellen. En hoe
u een smartphone in noodgevallen kunt
gebruiken.
Voorburg • ma 10 sep • 10:15 - 12:15 uur
Rijswijk • do 25 okt • 10:15 - 12:15 uur

Whatsapp
In deze praktische workshop leert
u WhatsApp in te stellen en gebruiken om
berichten en foto’s te sturen, locatie te delen
of zelfs te (video)bellen.
Leidschendam • vr 21 sep • 14:00 - 16:00 uur
Voorburg • ma 29 okt • 10:15 - 12:15 uur

Veiligheid en privacy instellingen
Hoe beveiligt u uw computer, hoe stelt u
uw computer zo in dat deze beveiligd is?
Hoe voorkomt u dat uw computer wordt
geïnfecteerd? Hoe herkent u spam en
phishingmails? Dit en nog meer komt aan de
orde.
Leidschendam • di 2 okt • 10:15 - 12:15 uur

Fotograferen en filmen met de
smartphone en tablet
U leert hoe u beter en leuker kunt
fotograferen en filmen met uw smartphone of
tablet. Wat betekenen al die icoontjes, hoe stelt
u uw apparaat het beste in en hoe bewerkt en
beheert u foto’s en video’s?

Domotica, een slim huis

Rijswijk • ma 24 sep • 10:15 - 12:15 uur

Domotica is een verzamelnaam voor allerlei

Leidschendam • do 18 okt • 10:15 - 12:15 uur

digitale toepassingen in de woning. Een
afstandsbediening voor de televisie is hier een
eenvoudig voorbeeld van. In deze workshop
gaat u kennismaken met meer voorbeelden
van slimme toepassingen in en om huis. Ook
de risico’s van domotica worden besproken.
Voorburg • wo 10 okt • 10:15 - 12:15 uur
Rijswijk • do 8 nov • 14:00 - 16:00 uur

Cursussen
U neemt uw eigen (opgeladen) telefoon en/

Tijdens de computercursus zijn er laptops

of tablet mee naar de lessen. Voor deelname

aanwezig. Voor de starterslessen is het

aan de starterscursus is het kennisniveau

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus voor

niet van belang. Voor gevorderden is kennis

gevorderden is basiskennis van Windows vereist.

en vaardigheid van uw telefoon en/of tablet

Windows 10 (starters)

gewenst. U heeft het meest aan deze lessen met
een niet al te oude telefoon of tablet.

Smartphone en/of tablet (starters)

In acht starterslessen leert u de
verschillende mogelijkheden van uw apparaat
kennen. U leert uw apparaat in te stellen, maakt

De vele mogelijkheden van uw telefoon en/of

kennis met de basis van e-mail, tekstverwerking

tablet ontdekt u in de vier lessen voor starters.

en zoeken op het internet.

U leert uw apparaat in te stellen, maakt kennis

Starters • acht lessen

met de basis van e-mail, leert zoeken op internet
en krijgt inzicht in de werking van een aantal
standaard apps op uw apparaat.
Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00
Ooievaarspas € 31,00

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • cursus van acht lessen
Rijswijk • di 4 sep t/m 30 okt • 14:00 - 16:00 uur
Voorburg • do 6 sep t/m 25 okt • 10:15 - 12:15 uur

Starters Android • vier lessen
Voorburg • di 4 sep t/m 2 okt • 14:00 - 16:00 uur
Leidschendam • vr 5 okt t/m 26 okt • 14:00 - 16:00
Starters Apple • vier lessen
Rijswijk • do 6 sep t/m 27 sep • 14:00 - 16:00 uur
Voorburg • di 2 okt t/m 23 okt • 14:00 - 16:00 uur

Smartphone en/of tablet (gevorderden)
Tijdens de twee lessen voor gevorderden

Windows 10 (gevorderden)
In de acht lessen voor gevorderden leert u

beginnen we met een korte opfrisser van uw

uw computer in te richten naar uw persoonlijke

kennis en daarna verdiept u zich verder in de

wensen (instellingen), foto’s te bewerken en

mogelijkheden van uw apparaat. U krijgt veel

apps te downloaden en installeren. Ook leert u

tips en trucs om uw apparaat te gebruiken.

meer over muziek, problemen oplossen en het

Prijs: leden € 18,00 • niet-leden € 23,00

beheer van uw computer.

Ooievaarspas € 11,50

Gevorderden • acht lessen

Gevorderden Android • twee lessen
Rijswijk • di 20 nov en 27 nov • 10:15 - 12:15 uur
Gevorderden Apple • twee lessen
Voorburg • do 22 nov en 29 nov • 14:00 - 16:00

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • cursus van acht lessen
Rijswijk • wo 31 okt t/m 19 dec • 10:15 - 12:15 uur

Cursus: Digitale overheid
De overheid gaat steeds meer digitaal. U ook?
Ziet u hier tegenop? Volg dan deze cursus. In 4
lessen leert u hoe u zelf uw digitale zaken kunt
regelen. Zoals het aanvragen van een DigiD en
het instellen van de berichtenbox. Ook leert u de

Cursus: Klik & Tik: wegwijs met de
computer en het internet

websites van de Belastingdienst en de Sociale

In zes bijeenkomsten raakt u vertrouwd met de

Deze cursus is geschikt voor iedereen met

computer en het internet. Tijdens deze online

ervaring met een computer en/of internet. (En ook

cursus gaat u zelfstandig aan de slag en ook

als vervolg van de Klik & Tik cursus)

oefent u thuis. De filmpjes laten zien hoe u kunt

Heeft u nog geen DigiD? U vraagt deze de eerste

typen en e-mailen. En u leert de weg te vinden

les aan. Neem hiervoor uw burgerservicenummer

op het internet; een website bekijken, zoeken

(BSN) mee. Dit staat op uw identiteitsbewijs.

met een zoekmachine, iets invullen, aanvragen
en downloaden. U kunt al uw vragen stellen over
het online oefenmateriaal.
Dit is de beste cursus om mee te starten voor
iedereen die geen kennis of vaardigheden met
een computer of internet heeft.
Tijdens de cursus is er een laptop met koptelefoon
voor u aanwezig.
Gratis • vooraf aanmelden • cursus van zes lessen
Rijswijk • di 25 sep t/m 30 okt • 10:15 - 12:15 uur
Voorburg • do 4 okt t/m 8 nov • 14:00 - 16:00 uur
Leidschendam • do 6 sep t/m 11 okt • 14:00 - 16:00
Leidschendam • ma 15 okt t/m 19 nov • 10:15 - 12:15
Rijswijk • ma 29 okt t/m 3 dec • 14:00 - 16:00 uur
Voorburg • vr 16 nov t/m 21 dec • 14:00 - 16:00 uur

Verzekeringsbank te gebruiken.

Gratis • vooraf aanmelden • cursus van vier lessen
Voorburg • vr 7 sep t/m 28 sep • 14:00 - 16:00 uur
Rijswijk • wo 3 okt t/m 24 okt • 10:15 - 12:15 uur
Leidschendam • do 1 nov t/m 22 nov • 14:00 - 16:00
Rijswijk • vr 30 nov t/m 21 dec • 10:15 - 12:15 uur

Stamboom maken
In zes lessen maakt u kennis met
de mogelijkheden van een gratis
stamboomprogramma. U krijgt tips voor het
maken van uw eigen stamboom. Via internet
kunt u verschillende databases doorzoeken en
communiceren met anderen om een zo compleet
mogelijke stamboom te maken.
Basiskennis van Windows is gewenst.
Prijs: leden € 67,00 • niet-leden € 77,00
Ooievaarspas € 38,50 • cursus van zes lessen
Leidschendam • wo 10 okt t/m 14 nov • 10:15 - 12:15

Contact
Allemaal Digitaal! is een samenwerking tussen:

aan de Vliet
Informatie en inhoudelijke vragen:
•

Henk Selling (SeniorWeb aan de Vliet) - 070 395 28 48

•

info@seniorwebaandevliet.nl

•

www.seniorwebaandevliet.nl

Coördinatie
•

Ingrid Naaktgeboren (de Bibliotheek aan de Vliet)
070 240 02 50 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Meer informatie over de workshops en cursussen vindt u op de website van
SeniorWeb aan de Vliet en op de website van de bibliotheek.

Locaties
Leidschendam

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de

Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

balies in de bibliotheek en op onze website.

Rijswijk

Telefoon: 070 2400 250

Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

/dBadV

@dBadV

/dBadV

www.bibliotheekaandevliet.nl

