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De Brassershoeve
Inleiding
Als u nooit met een computer hebt gewerkt, lijkt het leren bedienen van zo’n apparaat een hele onderneming waar u misschien
tegenop ziet of inmiddels slechte ervaringen mee hebt. U wordt zich er steeds meer van bewust dat een leven zonder
computer niet meer mogelijk is, zeker als u nog zelfstandig uw zaakjes wilt blijven regelen. De computercursussen van de
Brassershoeve kunnen u erbij helpen om een computer, tablet of telefoon te leren gebruiken in uw eigen tempo voor
bijvoorbeeld praktische zaken als:
•
Een berichtje sturen naar uw kinderen of kleinkinderen
•
Foto’s van kinderen en kleinkinderen bekijken
•
Uw ziektekosten declaraties met behulp van de computer of tablet opsturen naar uw zorgverzekeraar
•
Uw bankzaken regelen via internet
•
Opzoeken van een recept of hoe u een vervelende vlek moet verwijderen, enz. enz.
Wat u er allemaal mee kunt is teveel om op te noemen en hangt sterk af van de energie en de tijd die u eraan kunt besteden
om er mee leren om te gaan. U zult merken dat u dingen zelf zult gaan ontdekken wanneer er een goede basis is gelegd om
met een computer te werken en u gaat er plezier aan beleven. Met andere woorden: het is tijd om een cursus te gaan doen.
Om rendement uit de cursus te kunnen behalen is het noodzakelijk dat u thuis wekelijks een aantal uren oefent.
Informatie computercursussen
Er zijn maximaal 4 deelnemers per cursus (tijdens corona 3) waardoor het bijna privéopleidingen zijn. Iedereen werkt met een
eigen lescomputer met Windows 10 of op uw eigen laptop. Bij de iPad en Android cursus werkt u op uw eigen tablet of
telefoon.
De cursussen worden op dezelfde dag en tijdstip gegeven: 9.30 uur – 11.30 uur of van 13.30 uur – 15.30 uur.
Foto’s importeren van smartphone, tablet of fototoestel naar laptop en bewerken met W10 5 lessen: € 50,-U leert onder andere:
1. Starten van de Windows 10 app Foto’s.
2. Mappenbeheer: wat zijn mappen en wat kunt u ermee?
3. Albumbeheer: wat zijn albums en hoe werkt u ermee?
4. Fotobeheer: foto’s importeren en verwijderen.
5. Fotobewerking: o.a. bijsnijden - horizon rechtzetten - rode ogen verwijderen
- eenvoudige kleur-, contrast- en lichtcorrecties.
U heeft een USB stick nodig van minimaal 2 GB. Zelf aan te schaffen.
Cursus kennismaken met Windows 10
10 lessen: € 95,-U leert onder andere:
1. De computer aan- en uitzetten
2. Omgaan met het toetsenbord en de muis
3. Werken met tekst en tekst bewerken
4. Uitleg en gebruik van symbolen op de taakbalk
5. Het gebruik van verschillende programma’s in Windows 10
6. Het navigeren door een programma
7. Tekst en foto’s bewaren in mappen (bestandsbeheer)
8. Kopiëren, plakken en slepen
9. Het gebruik van een USB stick
10. Surfen op het Internet
11. E-mailen (verzenden en ontvangen van e-mail en een bijlage versturen)
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek: Windows 10 voor senioren deel 1 – derde editie.
Dit boek kunt u bij de boekhandel (graag tijdig) aanschaffen.
Uitgever: Visual Steps. ISBN: 978 90 5905 775 3 Prijs: € 24,99
Vervolgcursus voor Windows 10
5 lessen: € 50,-U leert onder andere:
1. Menu Start bedienen, het bureaublad en de taakbalk inrichten met Apps
2. De mogelijkheden van het Microsoft Account leren kennen
3. Het e-mailprogramma gebruiken
4. Werken met internet en uw browser inrichten
5. Mappen en bestanden ordenen
6. Foto’s en video’s beheren
7. Back-ups maken op externe gegevensdragers
8. Beveiliging en privacy
Er is ruimte voor persoonlijke inbreng wat betreft de inhoud van de cursus. Een cursusboek is niet nodig.
Cursus kennismaken met de IPad
7 lessen: € 70,-U leert onder andere:
1. Het bedienen van de iPad
2. Mailen met uw iPad
3. Internetten met uw iPad
4. De standaard apps en functies leren gebruiken
5. Apps downloaden en beheren
6. Foto’s en video’s maken
7. Basis Instellingen aanpassen
8. Beveiliging instellen en back-ups maken
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek: IPad voor senioren met IOS 14 en hoger.
Uitgever: Visual Steps. ISBN 978 90 5905 456 1 Prijs: € 22,99. Dit boek kunt u bij de boekhandel (graag tijdig) aanschaffen en
is voor deze cursus verplicht.
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Vervolgcursus voor de IPad
U leert onder andere:
1. iPad gebruiken en belangrijke instellingen
2. Gebruik van de standaard Apps op de iPad
3. Handige Apps toevoegen en organiseren
4. Foto’s en video’s maken en organiseren
5. Dashboard en berichtencentrum instellen en gebruiken
6. Stembediening oefenen en andere opties om gebruik te vergemakkelijken.
7. iCloud back-up en beveiliging
Er is ruimte voor persoonlijke inbreng wat betreft de inhoud van de cursus.

5 lessen: € 50,--

Cursus kennismaken met de IPhone
7 lessen: € 70,-U leert onder andere:
1. Het bedienen van de iPhone
2. Belangrijke basisinstellingen oefenen
3. Mailen met uw iPhone
4. Internetten met uw iPhone
5. Foto’s en video’s maken
6. Kennis maken met andere functies van de iPhone zoals stembediening
7. Uw iPhone gebruiken in noodgevallen
8. Apps gebruiken als WhatsApp, Facebook Twitter (naar behoefte)
9. Adviezen voor beveiliging
10. Back-ups maken en problemen oplossen
Tijdens de cursus in 2020 wordt gebruik gemaakt van het boek: Werken met de IPhone met IOS 14 en hoger. Uitgever:
Visual Steps. ISBN 978 90 5905 446 2 Prijs: € 13,99 Dit boek kunt u bij de boekhandel aanschaffen en is tijdens de cursus
verplicht. Eind 2021 informeren wij u over het juiste boek voor 2022.
Cursus kennismaken met de Android tablet
7 lessen: € 70,-U leert onder andere:
1. Bediening en instellingen van de tablet
2. Verbinding maken met Wi-Fi
3. Internetten en e-mailen
4. Apps installeren
5. Apps voor allerlei toepassingen gebruiken
6. Bestanden beheren
7. Werken met foto’s en luisteren naar muziek
8. En vooral ……… plezier beleven aan uw tablet
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek: Samsung Galaxy tablet met Android 8. Uitgever: Visual Steps. ISBN
978 90 5905 634 3, Prijs: € 19,99
Dit boek kunt u bij de boekhandel (graag tijdig) aanschaffen en is tijdens de cursussen verplicht.
Cursus kennismaken met de Android telefoon
7 lessen: € 70,-U leert onder andere:
1. Het bedienen van de Android telefoon
2. Belangrijke basisinstellingen oefenen
3. Mailen met uw Android telefoon
4. Internetten met uw Android telefoon
5. Foto’s en video’s maken
6. Kennis maken met andere functies van de Android telefoon zoals stembediening
7. Uw Android telefoon gebruiken in noodgevallen
8. Apps gebruiken als WhatsApp, Facebook, Twitter (naar behoefte)
9. Adviezen voor beveiliging
10. Problemen oplossen
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek: Samsung Galaxy smartphone met Android 8. Afhankelijk van uw
systeem. Uitgever: Visual Steps. ISBN 978 90 5905 644 2, Prijs: € 19,99. Dit boek kunt u bij de boekhandel (graag tijdig)
aanschaffen en is tijdens de cursus verplicht.
Aanvullende informatie over de cursussen:
•
Een inschrijfformulier is verkrijgbaar in de Brassershoeve of per e-mail: cursussen@debrassershoeve.nl
•
Na ontvangst van uw inschrijfformulier wordt u door onze cursuscoördinator gebeld voor nadere informatie.
•
Ongeveer 3 à 4 weken voordat de cursus begint, ontvangt u een bevestigingsbrief, tevens factuur en ons
rekeningnummer staan vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus
aan ons over te maken onder vermelding van het factuurnummer
•
Telefonische inlichtingen: Geert Vedder Tel: 06 114 193 08
We hopen u snel te mogen ontmoeten in ons prachtige leercentrum.

