
 
De digitale wereld wordt meer en meer 

vanzelfsprekend en gaat tot de dingen van alle dag 

behoren. Wilt u bekend raken en bij blijven met 

het digitale fenomeen? U bent welkom. Aan het 

cursus- en workshop-aanbod voor de komende 

maanden wordt hard gewerkt. We hebben gekeken 

naar de uitslag van de enquête die velen van u 

eerder dit jaar voor ons ingevuld hebben. Het 

lesprogramma is in overleg met de docenten en hun 

beschikbaarheid erop afgestemd. 

 

 

 

Bovenaan met een hoge score staat de cursus 

Internet en Veiligheid. Welke maatregelen 

moet je nemen voor online veiligheid? Goed 

opletten is het advies. Maar wat is goed opletten? 

Welke maatregelen moet je nemen voor online 

veiligheid?   

Om ons heen horen we van de trucs van criminelen 

bij WhatsApp fraude, van oplichting bij online 

winkelen, van Nepmails oftewel Phishing. Hoe kun 

je je hiertegen wapenen? Wat is goede antivirus-

software, wat zijn goede wachtwoorden, wat 

betekent een tweestaps authenticatie, wat te 

doen met updates, zorgt de website ScamCheck 

ervoor dat ik veilig het internet op kan?  

U heeft vast ook vragen. Niet aarzelen maar ze op 

de cursus gewoon stellen. 

Deze cursus is eerder dit jaar gegeven. Gezien het 

belang ervan bieden we deze cursus opnieuw aan en 

wel op donderdagmorgen 22 en 29 september. U 

kunt zich hiervoor opgeven. 

 
 

 

 

 

 

Ook een hoge score voor de Basiscursus 

Smartphone en Tablet (Android).  
Bij deze cursus moet u denken aan: uitleg over de 

Smartphone en Tablet, het besturingssysteem, de 

bediening ervan, de App Instellingen, E-mail en  

 

 

Internet instellen, de weergave op het scherm 

aanpassen, Beveiliging en Privacy. 
De basiscursus Smartphone en Tablet (Android) 

bestaat uit 4 lessen en staat gepland op de 

donderdagochtenden 6, 13, 27 oktober en 3 
november a.s.  U kunt zich voor deze cursus al 

opgeven. 
 

Mappen en Bestanden en de Cloud  
(ook OneDrive, iCloud, Dropbox, Google Drive 

genoemd). 

De term 'Cloud' komt vaak voorbij, klinkt vaag 

maar wat betekent het? Opslaan in de Cloud staat 

niet voor opslaan op de computer of op een USB-

stick maar voor opslaan online. Denk hierbij aan 

foto’s maar ook aan andere bestanden. Om toegang 

tot de Cloud te krijgen is een internet-verbinding 

nodig. In deze workshop informeren wij u over 

verschillende Clouddiensten, over het aanmaken 

van een Account, het installeren en inloggen op 

verschillende apparaten, het beheren van opslag-

ruimte en het ordenen van bestanden en foto’s. 

Deze workshop wordt gegeven op donderdag-

morgen 20 oktober a.s.  

Na afloop kunt u langer blijven en individueel 

geholpen worden. Dat kan als u al aan de slag wilt 

met het opslaan in de Cloud maar ook voor digitale 

vragen of hulp van geheel andere aard.  U kunt zich 

voor deze workshop al opgeven. 
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