Stichting Gebruikers de Brassershoeve
Leercentrum SeniorWeb
Huizen
de Brassershoeve

Individuele training/cursussen
Algemeen
Vindt u het minder prettig om een hele cursus te volgen of heeft u specifieke leerwensen? Vanaf
september 2019 bieden wij al onze cursussen ook individueel aan. Dit betekent dat u één op één les krijgt
van een deskundige docent. Omdat het maatwerk is houden we rekening met de vaardigheden, het tempo
en de interesses van de deelnemer.
Programma
Voor de individuele cursussen is er geen vast programma. Er wordt een docent toegewezen op basis van
de leerwens. Het eerste contact is per telefoon om het cursusonderwerp af te stemmen. Dit kan een
onderwerp zijn uit het bestaande aanbod van cursussen - die u kunt vinden op de onze website - of een
ander zelf aangebracht onderwerp. U bepaalt samen met de docent de leerdoelen en spreekt met de
docent af in de Brassershoeve op een tijdstip dat u beiden schikt. In principe worden niet meer dan 5
sessies gepland van ongeveer 1 uur, maar dit kan aangepast worden aan de behoefte.
Deze individuele training is uitdrukkelijk niet bedoeld om computerproblemen en/of software te
installeren. Hiervoor is de reguliere Computerhelpdesk beschikbaar.
Cursuskosten
De kosten voor deze cursus bedragen:
€7,50 per uur
€5,00 per uur voor leden van SeniorWeb
De vergoedingen worden na afloop van iedere sessie afgerekend via de kassa in “De Brassershoeve”. Dit
kan via pin of contant.
Informatie
Kom eens langs in ons gezellige ontmoetingscentrum voor 55 plussers aan de Waterstraat 2 in Huizen. U
vindt daar ook inschrijfformulieren voor alle cursussen en workshops.
De formulieren en verdere informatie kunt u ook aanvragen via cursussen@debrassershoeve.nl of breng
een bezoek aan onze website op www.debrassershoeve.nl
Twijfelt u of een individuele cursus wel iets voor u is? Bel gerust naar Gré van der Deure op
telefoonnummer 035 - 52 50 821. Zij helpt u graag verder.

