
Wil je leren omgaan met je 
computer, smartphone of 
je tablet? Of wil je meer
leren over DigiD? Volg 
een cursus bij de 
Bibliotheek Schiedam! 
Heb je een specifieke vraag 
over het gebruik van je 
smartphone, tablet of laptop? 
Maak dan een afspraak voor ons 
Digitaal Spreekuur. Om een cursus 
te volgen of het Digitaal Spreekuur te
bezoeken, hoef je geen lid te zijn van SeniorWeb of van de bibliotheek.

In deze vierdelige cursus leer je omgaan met de 
digitale overheid. Van DigiD activeren en gebrui-
ken tot het zoeken en vinden van informatie op 
websites van overheidsorganisaties. Je leert inlog-
gen op websites met een persoonlijke omgeving 
zoals de Belastingdienst en online zaken regelen 
zoals toeslagen aanvragen of een afspraak bij de 
gemeente maken.

WERKEN MET DIGID - GRATIS!

Start - wo. 9 maart (14:00 - 16:00)
- do. 9 juni  (10:30 - 12:30)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)

CURSUSAANBOD
COMPUTEREN
VOORJAAR 2022



Met een lidmaatschap van de bibliotheek kan 
je gratis e-books en luisterboeken lenen voor de 
computer, e-reader, tablet of smartphone. Je krijgt 
één uur individuele begeleiding bij het lenen van 
een e-book of luisterboek in de online Bibliotheek. 
Neem je eigen e-reader, tablet of smartphone mee.

E-BOOKS OF LUISTERBOEKEN
LENEN - GRATIS!

Start - di. 11 januari (13:00 - 16:30) 
- do. 3 februari (13:00 - 16:30)
- do. 3 maart (13:00 - 16:30)
- do. 7 april (13:00 - 16:30)
- do. 12 mei (13:00 - 16:30)
- di. 7 juni (13:00 - 16:30)
- do. 7 juli (13:00 - 16:30)

Locatie Korenbeurs (Korenzaal)

KLIK & TIK. DE BASIS. - GRATIS!
(INCLUSIEF BASISVAARDIGHEDEN)

In deze vijfdelige cursus leer je stap voor stap hoe 
je een computer gebruikt. In je eigen tempo oefen 
je met de muis en het toetsenbord. Je leert typen 
en oefent met internet en e-mail aan de hand van 
filmpjes. 

Start - di. 1 maart (14.00 - 16.00)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)

Heb je de basis van het computeren onder de  
knie en wil je een stap verder? In deze vierdelige
cursus leer je op een veilige en vertrouwde ma-
nier omgaan met het internet. Je leert op eigen 
tempo websites bekijken, een reis plannen, surfen 
en zoeken op het internet, video’s kijken  
en Marktplaats gebruiken.

KLIK & TIK. 
HET INTERNET OP - GRATIS!

Start - di. 25 januari (10:30 - 12:30) 
- wo. 15 juni (13:00 - 15:00)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)

Tijdens deze vierdelige cursus leer je de basis-
beginselen van Windows 10. Denk aan omgaan 
met apps, de Microsoft Store, de Windows  
verkenner, e-mailen met de app Mail en  
onderhoud. Je kan meedoen met je eigen  
laptop of de vaste computers van ons lokaal.  
Deze cursus kost € 20,00*.

WINDOWS 10

Start - do. 14 april (14:00 - 16:00)
- wo. 11 mei (10:30 - 12:30)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)*K
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Heb je een smartphone (Samsung, LG, HTC, 
Huawei, Sony, Nokia; dus géén iPhone van Apple) 
en wil je leren wat er allemaal mee kan? In deze 
vierdelige cursus leer je onder anderen: sms’en, 
bellen, e-mailen, surfen op internet en apps ge-
bruiken. Deze cursus kost € 20,00*. 

START MET ANDROID SMARTPHONE

Start - wo. 2 februari (10.30 - 12.30)
- do. 2 juni (13:30 - 15:30)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)

In deze vierdelige cursus maak je kennis met de 
functies van je iPad. Denk aan: de knoppen op 
de iPad, e-mailen, internetten, apps downloaden 
en installeren en het aanpassen van enkele 
(persoonlijke) instellingen. Deelnemers nemen 
hun eigen, vooraf geïnstalleerde, iPad mee. Deze 
cursus kost € 20,00*. 

STARTEN MET DE iPAD

Start - di. 5 april (10.30 - 12.30)
Locatie Dam 1 (computerlokaal)



AANMELDEN
Aanmelden voor een cursus of een Digitaal Spreekuur kan via de website, bij de 
bibliotheek in de Korenbeurs (Lange Haven 145) of bel 010 - 714 63 00.

WWW.DEBIBLIOTHEEKSCHIEDAM.NL

Hoe herken je een (on)veilige website? Wat is 
een sterk wachtwoord? In deze vierdelige cursus 
leer je de zeven gouden regels van het veilig 
internetten. Leer op eigen tempo, aan de hand 
van oefeningen en filmpjes waar je op moet 
letten om veilig online handelingen te doen 
zoals online winkelen.

KLIK & TIK. VEILIG ONLINE - GRATIS!

Start - di. 25 januari (10:30 - 12:30)
- wo. 15 juni (13:00 - 15:00)

Locatie Dam 1 (computerlokaal)

Deze microcursus van twee bijeenkomsten is 
een kennismaking met de mogelijkheden van 
oefenen.nl en de computercursussen. Je leert 
werken met de muis en de computer aanzetten. 
Deze les is te volgen in het Nederlands, Arabisch, 
Tigrinya of Engels.

KLIK & TIK. DE START - GRATIS!

Start - di. 15 februari (18:30 - 20:00)
- di. 19 april (18:30 - 20:00)
- di. 21 juni (18:30 - 20:00)

Locatie Korenbeurs 
(computereiland 1ste verdieping) 

Niet alle cursussen worden dit voorjaar aangeboden. 
Mocht je interesse hebben in ‘Starten met de iPhone’, ‘
Starten met de Android tablet’, ‘Wegwijs op internet’ 
of ‘Fotoboek maken meld je aan voor de wachtlijst. 
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de 
cursussen op de website. 


