
 
 

ONZE  DOCENTEN STELLEN ZICH GRAAG AAN U VOOR 
 

Caroline van der Bom 
 
Docent IPad 
 
Caroline van der Bom geeft sinds 2015 iPad-cursussen bij de 
Brassershoeve. Voor die tijd heeft ze in haar werk veel 
trainingen gegeven en vaak gebruik gemaakt van 
computers.  
Zij wil in haar cursussen mensen helpen hun angst voor de 
iPad te overwinnen en plezier te krijgen in het gebruik van 
een iPad. 
 
 
 

 

Geert Vedder 
 
 
Coördinator Computer Cursussen 
Geeft Individueel les 
Helpdesk medewerker 
Helpt mee bij inloopspreekuren bibliotheek 
 
Geert heeft zijn hele werkzame leven gewerkt met computers in allerlei 
smaken. Heeft een voorliefde voor Apple. 
 
 
 
 

 

 

 

Henk Stap 
 
 
Docent Windows 10/11, iPad en iPhone 
Geeft Individueel les 
Helpt mee bij inloopspreekuren bibliotheek 
 
Henk Stap heeft na een HBO opleiding heel zijn werkzame leven 
in de IT en Telecommunicatie gewerkt en daardoor veel ervaring 
met het gebruik van computers en tablets. 
 
 

  



 
 

 

Lourens Kous 
 
 
Docent fotobeheer 
Geeft Individueel les 
Helpdesk medewerker 
 
Docent Lourens Kous heeft als grootste hobby fotograferen. 
 
Hij wil met de cursus foto's importeren en bewerken de deelnemers 
enthousiast maken om met foto's en video op de computer aan de 
slag te gaan. 
 
 

 

Theo Henrichs 
 
Docent IPhone en Whatsapp 
Geeft Individueel les 
Helpdesk medewerker 
 
De start van mijn werkzame leven begon als leraar op een particulieren 
HTS. Na een 26-jarige Philips carrière, heb ik tot mijn pensionering een 
bedrijf gehad. Deze laatste activiteit heeft mij geleerd dat iedere actie 
die je deed of niet deed direct invloed had op het hebben van succes. 
 
Mijn motto "geluk dwing je af door eigen initiatieven" heb ik daar 
ervaren. Dit aspect was mijn motivatie om me aan te melden bij de 
Brassershoeve. Tot op heden heb ik daar geen spijt van. In tegendeel 
zelfs. 
 

 

Jaap van Zelst 
 
 
 
Docent Windows 10/11, Android telefoon en tablet, Whatsapp 
Geeft Individueel les 
Helpt mee bij inloopspreekuren bibliotheek 
  
Jaap was gedurende 45 jaar werkzaam bij KLM, waarvan 30 jaar als 
docent. 
 
Met zijn technische achtergrond is het werken met computers een 
tweede natuur geworden. Zijn kennis en ervaring wil hij nog steeds 
graag doorgeven. 
 

 



 
 

Kees Kruijmer 
Docent Word, Excel, Windows 

Geeft Individueel les 
Helpdesk medewerker 
 

Mijn eerste kennismaking met de computer was in het KLM-
computercentrum te Amstelveen. In de 70-er jaren van de 
vorige eeuw was ik daar bezig met systeemprogrammering 
met assembler op de toen overal aanwezige IBM-
mainframes. De PC was er toen nog niet, laat staan de laptop 
of mobiel. 
Daar werd al met wereldwijde netwerken gewerkt 
noodzakelijk voor de vluchtreserveringen. 
 
Ja en dan komt daar het internet in de 90-er jaren en daarna 
ook de mobiel en tablet. In de Brassershoeve geef ik u daar 
graag ondersteuning in. 
 

 
 
 


