
 
 
 

 

Digitale activiteiten van DigiWIJS 

Wij bieden u de volgende cursussen/thema’s aan: 

  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Omgaan met de muis en toetsenbord 

 Basis 

 Nederlandse taal: schrijven, spreken, lezen 

en luisteren 

 

                              Locaties: 

de Strooij - Bibliotheek Kanaleneiland- 

Bibliotheek Overvecht – Bibliotheek Lunetten 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Kennismaken met de computer 

 Documenten aanmaken en bewerken 

 Mappen Structuur 

 Kennismaken met internet en e-mailen 

 

                              Locaties: 

de Strooij - De Boog - Bibliotheek Kanaleneiland - 

Bibliotheek Overvecht- Hart van Hoograven 

DE BASIS 

U heeft kennis van de Nederlandse taal 

maar u heeft weinig of geen ervaring met 

de computer. 

Duurt 15 weken van 2 uur per les 



 
 
 

 
  

DE 

VERDIEPING 

Thema's om uw basiskennis te verbreden en een stapje hoger  te gaan... u gaat verder 

Alle thema’s bestaan uit een aantal lessen van 1,5 uur per les 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Het internet  

 E-mailen 

 Mijn account 

 De verkenner.. Het hart van je computer 

 Mappenstructuur 

 

 Computerbeveiliging 

 Cloud 

 OneDrive (Microsoft) 

 Google Drive 

 

                                                     Locaties: 

de Strooij - De Boog -  De Speler - Bibliotheek Kanaleneiland -                           

Bibliotheek Overvecht – Hart van Hoograven 



 
 
 

 
  

VERVOLG 

Thema's om uw digitale kennis te verbreden en extra "dingen" te leren 

Alle  thema's bestaan uit een aantal lessen van 1,5 uur per les 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 E-overheid:  onlineformulieren – burgerzaken regelen 

 Sociale Media:  YouTube – Instagram – Facebook Burgerzaken regelen 

 Microsoft Office:  Word – Excel - PowerPoint 

 Internetbankieren: Online je bankzaken regelen 

 Windows 10: zoeken naar programma’s of bestanden binnen Windows 

 

                                                     Locaties: 

de Strooij – Bibliotheken-Hart van Hoograven 

 



 
 
 

 
  

EXTRA’S 

Heeft kennis van de computer en u kunt omgaan met een e-mailaccount. Dan hebben wij leuke 

en nuttige Thema's en Workshops om actueel te blijven en meer te leren. Ook met leuke 

digitale activiteiten zoals... 

 

 Videobellen:  WhatsApp – Zoom – FaceTime – Teams - Messenger 

 Omgaan met je mobiele telefoon/ Smartphone 

 Tablet/iPad cursus  (10 lessen an 2 uur per week) 

 Foto bewerken 

 Digitale nalatenschap 

 Internetbankieren 

                                                     Locaties: 

de Strooij – Bibliotheken-Hart van Hoograven 

 



 
 
 

 
 Kosten en 

duur van de 

Cursussen 

of Thema’s 

Thema's  

Cursussen: 

• StartDigiTaal: 6 weken van 2 uur per les en kost €15  

• De Basis: 15 weken van 2 uur per les en kost €30  

• Tablet/iPad cursus: 10 weken van 2 uur per les en kost €20  

Thema’s: 

• E-mailen: 5 weken van 1,5 uur per les en kost €12,50  

• Mappenstructuur - De Verkenner – Het Internet - Computerbeveiliging - Mijn account - 

Cloud/Drive duren 4 weken van 1,5 uur per les en kost €10 per thema 

• Videobellen met WhatsApp – Zoom – FaceTime – Teams – Messenger: 3 lessen van 1,5 

uur en kost €7,50 per thema 

• Digitale nalatenschap Internetbankieren: 3 lessen van 1,5 uur per les en kost €7,50  

• Omgaan met je mobiletelefoon/Smartphone: 6 lessen van 1,5 uur per les en kost €15 

• Foto bewerken: 4 lessen van 1,5 uur per les en kost €10  

 


