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Hieronder een kort overzicht van wat we zoal als 1-op-1 hulp en workshops bieden. 
Heeft u een vraag of wilt u iets weten over een onderwerp dat niet in deze lijst staat, aarzel 
niet om contact met ons op te nemen. Of kom met uw vraag even langs tijdens de inloop. 
 

 
 
 

Tablet: iPad of Android tablet 
U wordt wegwijs gemaakt op uw eigen iPad / Android tablet  
We starten met de belangrijke knoppen die er op een IPad / Android tablet zitten.  
Vervolgens zal worden ingegaan op de bediening van de IPad en het aanmaken van een 
Apple-ID.  
Voor een Android tablet wordt de bediening uitgelegd en het aanmaken van een Google-ID. 
Er zal ook worden uitgelegd wat een APP is en hoe deze worden gedownload en geïnstalleerd en 
verwijderd. Belangrijke APP's worden behandeld. 
Ook zal worden ingegaan op het maken van verbinding met het internet en het instellen van e-mail 
accounts.  
Het gebruik van de beschikbare opslag en het beveiligen van uw IPAD / Android tablet zal worden 
behandeld .  
 
 
 

Smartphone: iPhone (iOS) of Android smartphones (Samsung, . .) 
De uitleg is in eerste instantie gelijk aan die van een iPad of Android tablet. 
Daarnaast specifieke APP's als 'telefoneren', 'SMS', 'WhatsApp'. 
Natuurlijk komt het maken en beheren van foto's ook aan bod, alsmede het overzetten van foto's 
naar de PC / Laptop. 
 
 
 
 

Laptop, PC: Windows 10 
De grondbeginselen en informatie voor het gebruik van 
Windows 10 wordt u aangeleerd.  

• Algemene informatie over de computer  

• Wij behandelen, het Startscherm en Bureaublad  

• Instellingen van Windows 10 

• APP op het Startscherm en Taakbalk  

• Een map en een document maken  

• Internet met Edge en Google Chrome (of een andere browser) 

• De Verkenner en een spel installeren op de computer  
Ook behandelen we de volgende APP's: 

• Foto's  (beheer en bewerken van foto's) 

• Mail (de E-mail APP van Windows 10) 
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MacBook (MacOS) 
In deze workshop krijgt u algemene informatie over de Apple computer. U neemt uw eigen 
MacBook (Pro / Air). We besteden aandacht aan een groot aantal zaken waarbij de u zelf 
kunt aangeven waar u de accenten gelegd wil zien.  
Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:  

• het besturingssysteem OSX (Mojave of eerder) 

• het werken met bestanden (bestandsbeheer), 

• het leren back-ups te maken met Time machine, 

• het aansluiten randapparatuur (printer en/of scanner) 

• het instellen van en het werken met het mail programma 

• het werken met de browser Safari, het maken van schermafdrukken 

• het leren verbinding maken met Wifi-netwerken 

• de werking van Airdrop 

• het aanmaken van een Apple-ID 

• installeren van software etc. etc.  
 
 
 

Browsers: IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Het installeren en instellen van een Internet-browser. 

• Het Internet op, bv Buienradar 

• Bladwijzer, favorieten 

• Privacy  
 
 
 

E-mail: Gmail, Outlook, . . .  

Wat is e-mail en welke APP's zijn er. Eenmaal een keuze gemaakt behandelen we: 

• Account aanmaken 

• Privacy 

• Lijst met contacten 

• Nieuw e-mailbericht aanmaken 

• E-mail lezen en beantwoorden 

• E-mail archiveren 
 
 
 

Internetbankieren (Rabobank)  
In samenwerking met de Rabobank wordt u het internetbankieren bijgebracht. 
In deze workshop wordt u uitgelegd:  

• Wat nodig is om te Rabo-Internetbankieren  

• Naar de website van Rabo-Internetbankieren  

• Deze website toevoegen aan uw favorieten  

• Een snelkoppeling op uw bureaublad maken  

• Inloggen met de Random Scanner  

• Opdrachten invoeren en verzenden  

• Rekening afschriften printen  

• Beveiliging  

• Vragen beantwoorden  
We maken gebruik van een speciale rekening en pasje van de Rabobank, zodat we géén gebruik 
maken van uw privé bankrekening.  



Pagina 3 van 6 
 

iDeal betalingen 
Hoe werken iDeal betalingen en waar moet u op letten. 
iDeal heeft veel raakvlakken met Internetbankieren. 
 
 
 
 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint 
Office is een verzameling 'kantoor' APP's. 
Wij helpen u met de meest gebruikte onderdelen (APP's). 
 
 

-- Word 
Dit is een tekstverwerker, waarmee u verhalen of brieven kunt maken. De mogelijkheden 
zijn zeer uitgebreid. Een eerste kennismaking bestaat uit: 

• Kennis maken met "Word“  

• Lettertypes , lettergrootte 

• Opmaak 

• Brief , enveloppe 

• Plaatje of foto toevoegen 

• Afdrukvoorbeeld en afdrukken  
Ook meer gevorderde zaken worden op verzoek behandeld. 
 
 

-- Excel 
Dit is een zogenaamd rekenblad. 
Met Excel kunt u allerlei soorten gegevens bijhouden, zoals percentages, data, 
telefoonnummers, bedragen.  
U leert Excel zo in te stellen dat deze getallen goed worden genoteerd.  
Om met gegevens iets te doen moet u leren hoe deze gegevens worden ingevoerd.  
Als de gegevens zijn ingevoerd kunnen er vervolgens rekenkundige bewerkingen worden toegepast.  
Op het eind van de workshop kunt u zelfstandig een overzicht maken met ingevoerde gegevens die 
na bewerking inzicht geeft in bv. autokosten per kilometer of het gemiddelde verbruik van u auto.  

• Voorbeelden:  Huishoudboekje, Vakantiebudget, Meterstanden, Autoverbruik   

• Cellen opmaken  

• Formaten en soorten gegevens percentages, data, telefoonnummers, bedragen 

• Hoe gegevens invoeren om er iets mee te doen  

• Rekenkundige bewerkingen na invoer gegevens  

• Op het eind van de workshop kunt u zelfstandig een overzicht maken met ingevoerde 
gegevens  

Er zijn verschillende versie van Excel: 2007, 2010, 2016, 2019. We passen ons zo nodig aan de door u 
gebruikte versie aan. 
 
 

-- PowerPoint 
Met PowerPoint maak je presentaties (kantoor, industrie) maar je kunt er ook een leuke 
fotoshow mee maken. 

• Indelen van een slide (pagina / beeld) 

• Tekst invoeren en opmaken 

• Plaatjes en foto's gebruiken 

• Animatie en automatisch tijdsverloop 

• Presentatie op volledig beeldscherm  
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LibreOffice: Write, Calc, .. 
LibreOffice is net als 'Microsoft Office' een verzameling van (kantoor) APP's. 
In tegenstelling tot MS Office is LibreOffice gratis. 
 
We helpen bij het installeren en instellen van LibreOffice. 
De werking van de APP's is in grote mate gelijk aan die van MS Office. 
Kijk  hierboven voor een uitgebreidere beschrijving. 
 
LibreOffice Write  → MS Word 
LibreOffice Calc  → MS Excel 
LibreOffice Impress  → MS PowerPoint 
 
 
 
 

Stamboomonderzoek (Genealogie) 
Bent u geïnteresseerd in:  

• Het persoonlijke verleden 
• Wie u voorouders zijn 
• Waar ze gewoond hebben 

Dan is stamboomonderzoek een leuke hobby. 
 
Hoe ga ik te werk? 

• Waar kan ik gegevens vinden 
• Hoe verwerk ik de gevonden gegevens op de computer 

Hierbij kunnen wij u helpen. 
We werken met het gratis computerprogramma “Aldfaer”. 
 
 
 
 

Foto bewerken 
Er zijn veel APP's om foto's te bewerken, een aantal zijn al geïnstalleerd op smartphone of laptop. 
Maar er zijn  APP's die meer mogelijkheden hebben. 
We leren u onder andere :  

• Downloaden en installeren van een foto-APP 

• Foto’s overzetten van camera of stick  

• Foto’s beheren – mappen maken  

• Foto’s openen en opslaan  

• Rode ogen verwijderen  

• Bijsnijden en/of uitsnijden van foto’s  

• Rechtmaken [horizon recht zetten]  

• Contrast en kleur verbeteren  

• Foto’s omzetten naar sepia of zwart/wit  
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Fotoalbum maken (albelli) 
We gebruiken tijdens de workshop de software van de Albelli voor het 
maken van een fotoalbum.  
Er wordt begonnen met het leren hoe we het software programma 
(APP) op de computer kunnen installeren.  
Nadat het programma is geïnstalleerd wordt geleerd hoe: 

• Het fotoalbum automatisch laten vullen 

• Alle stappen worden uitgelegd waarna u zelf aan de slag gaat  

• Het album handmatig vullen 

• Aandacht voor de menubalk:  de mogelijkheden van het programma  

• Extra aandacht wordt besteed aan het maken van de omslag  

• Foto’s bewerken zoals:   uitsnijden, roteren, verwijderen van rode ogen, aanpassen van 
kleuren  

• Op het eind kunt u zelfstandig een fotoalbum maken  
 
 
 
 

Facebook / WhatsApp 
Facebook en WhatsApp (ook van Facebook) zijn sociaal-netwerk diensten. 
De beschrijving hieronder is voor Facebook, maar WhatsApp werkt net zo. 
We kunnen u met beide APP's op weg helpen. 
 

Wat is Facebook?Facebook is een sociaal-netwerk dienst waarop u informatie over uzelf  
kwijt kunt en deze deelt met bekenden.  Bijvoorbeeld leuke foto’s en informatie over uw interesses 
en dagelijkse bezigheden. Dit deelt u met bekenden die u zelf uitnodigt voor een digitale 
vriendschap.  
 

Aan de slag met Facebook 
Dankzij Facebook onderhoudt u gemakkelijk contact met vrienden en familie. U spoort oude 
bekenden van vroeger op  (uitwisselen werk, wonen, foto’s).  Het is erg simpel om contact te leggen.  
U reageert bijvoorbeeld op een foto of u verzendt een persoonlijk berichtje.  
 

Inhoud cursus ‘Facebook’ 
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Een Facebookaccount maken 

• Uw Facebookprofiel 

• Facebookvrienden 

• Berichten op Facebook 

• Een fotoalbum op Facebook 

• Privacy en veiligheid 

• Uw Facebookaccount verwijderen 
 
 
 

Video bellen: Skype, Facetime 
Met Skype of Facetime kun je bellen, maar dan met geluid en 
beeld. 
Dat kan met een smartphone maar ook met een laptop. 
Wij leren u een verbinding te leggen en het beheer van contacten. 
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Wij zijn (bijna) van alle markten thuis 
Op het gebied van smartphones, tablets, laptops en PC's. 
Hieronder nog wat onderwerpen. Zit uw vraag / probleem er niet bij, vraag ons gerust. 
 
 
 

Back-up maken 
Voorkomen dat bestanden en foto's verloren gaan. 
 
 
 

PC & randapparatuur 
Printer, scanner, monitor, modem, router,  . . . 
 
 
 

Veiligheid:  
• Anti-virusprogramma's 

• Vormen van Phishing  

• Gebruik VPN 

• Update van software 

• Computer APK 
 
 
 

Cloud 
Uw bestanden / foto's  opgeborgen in de cloud. 
Of een backup in de cloud? 
 
 


