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VOORWOORD
Beste
Wil je mee met je tijd? Wil je wijs raken uit de vele mogelijkheden die een pc, een tablet en/of
een smartphone jou kunnen bieden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Al vele jaren biedt LBC Volwassenenonderwijs ICT-cursussen aan in samenwerking met Okra 55+.
In deze brochure vind je het programma van de cursussen die starten in februari 2022.
Tot gauw!
Rik Mercelis en Kris Sauviller – leerkrachten ICT
Manuel Bracke - adjunct–directeur

INFOMOMENTEN FEBRUARI 2022
•

•

Infomomenten:
o

Wanneer?
maandag 7 februari of vrijdag 11 februari tussen 14 en 16 uur

o

Waar?
Campus Blairon 100, 2300 Turnhout
Poortgebouw, toegang langs de Steenweg op Gierle
Onthaal: ingang A1, ga naar rechts eenmaal voorbij de poort
Infomoment: lokaal 01.17

o

Hoe?
Vooraf aanmelden noodzakelijk:
§

via mail: turnhout@lbconderwijs.be

§

of telefonisch: 014 39 44 40

Start lessen: in de week van 14 februari op Campus Blairon
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OVERZICHT PROGRAMMA FEBRUARI 2022
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AAN DE SLAG MET DE COMPUTER – WINDOWS
§

BASISCURSUS

wekelijks op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
10 lessen van 18 februari tot en met 13 mei 2022

Deze cursus is voor beginnende computergebruikers. Je leert de basisprincipes van je computer en
je verkent de omgeving van Windows.
Wat je zoal leert:
§

Kennismaking met de computer:
o Het toetsenbord, de muis, de printer
o Veilig opstarten en afsluiten van je computer
o Wat is een Microsoft-account?

§

Windows10-omgeving:
o Startknop, Taakbalk, Pictogrammen
o Het Bureaublad aanpassen
o Een programma zoeken/starten
o Werken met vensters, tegels
o Werken met eenvoudige programma’s: Paint, Kladblok, Wordpad, Rekenmachine
o Instellingen

§

Windows Verkenner: bestanden en mappen beheren
o Aanmaken van een overzichtelijke mappenstructuur
o Opslaan/Zoeken van documenten
o Kopiëren en verplaatsen van documenten
o Werken met een USB-stick
o Documenten/Foto’s van je smartphone overzetten naar de PC

§

Office 2019: Introductie
o Word: tekstverwerking
o Excel: rekenblad
o PowerPoint: presentaties

§

Het Internet:
o Surfen op het internet: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox
o Favoriete websites opslaan
o Raadplegen van je geschiedenis
o E-mail
o Google: efficiënt informatie opzoeken met een zoekrobot
o Interessante en leuke websites

§

Onderhoud, privacy en veiligheid

§

Informatica-terminologie
o Toelichting van belangrijke informatica-begrippen zoals hardware/software,
Gigabyte, processor, RAM-geheugen, ...
o Waarmee hou ik best rekening bij de aanschaf van een nieuwe computer?
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§

Werken in de Cloud: OneDrive en Google Drive
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DOE MEER MET DE COMPUTER - WINDOWS
§

wekelijks op donderdag van 13.30 tot 17.00 uur
10 lessen van 17 februari tot en met 12 mei 2022

Deze cursus is voor wie al wat basisvaardig is in het werken met Windows (zie: Aan de slag met de
computer - Windows).
Wat je zoal leert:
We maken een keuze uit onderstaande onderwerpen; de lesinhouden zullen bij aanvang verder
afgestemd worden op de doelgroep. De cursist kan uiteraard ook zelf onderwerpen aandragen.
•

Office 2019: verdere kennismaking met de bekende kantoortoepassingen zoals:
o Word: tekstverwerking
o Excel: rekenblad
o PowerPoint: presentaties maken
o Publisher: ontwerp van wenskaarten, uitnodigingen, kalenders, brochures,
visitekaartjes

•

Foto –en Videobewerking
o Gratis en gemakkelijk online foto’s bewerken met het programma Pixlr
o Fotoalbums maken met Albelli
o Zelf een filmpje maken met Kizoa

•

Online shoppen
o Hoe veilig shoppen op het internet?
o Op welke manier veilig betalen?
o Prijzen online vergelijken
o Gevaren van het internet
o Handige tips: reviews, Test-Aankoop

•

Internetbankieren: regel uw bankzaken voortaan online

•

Digitale Agenda: plan al uw activiteiten niet langer op papier maar online

•

Google diensten
o Google Maps (Routeplanning)
o GMail
o Google Drive
o Google Foto’s
o Vertalen

•

OneDrive: werken in de cloud, online opslaan en delen van documenten en foto’s

•

Privacy & Beveiliging
o Windows-beveiliging + updates
o Gratis Antivirusprogramma’s
o Internetfraude: phishing herkennen
o Meldpunten: waar welk probleem melden
o Safeonweb: cybersecurity

•

Back-up en herstel: voorkom het verlies van je dierbare gegevens op je PC door diefstal of
beschadiging
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•

Kennismaking met diverse online diensten (apps/websites)
o Mijngezondheid.be: via dit online gezondheidsportaal krijg je zicht op verschillende
persoonlijke gegevens over uw gezondheid en gezondheid in het algemeen
o YouTube: een eerste kennismaking, filmpjes downloaden en converteren naar MP3/MP4
o Spotify: beluister (gratis) je favoriete muziek via het internet
o Openbaar vervoer: dienstregeling NMBS, de Lijn
o Info van de overheid opvragen, Tax-on-web, digitale sleutels
o Het weer, buienradar
o App Itsme
o …

•

Instellingen
o Systeem: weergave, geluid, energie, …
o Netwerk en internet
o Accounts en e-mail
o Privacy

•

Software installeren
o Programma’s en apps installeren/verwijderen op je pc
o Microsoft Store
o Google Play

•

Microsoft Teams: online vergaderen met je collega’s of vrienden
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DOE MEER MET DE COMPUTER 2 - WINDOWS
§
§

wekelijks op vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
10 lessen van 18 februari tot en met 13 mei 2022

Deze cursus is voor wie al wat basisvaardig is in het werken met Windows (zie: Aan de slag met de
computer - Windows).
Als je nieuw instapt, dan leg je vooraf of tijdens de eerste les een kleine proef af begeleid door de
leerkracht.
Wat je zoal leert:
We maken een keuze uit onderstaande onderwerpen; de lesinhouden zullen bij aanvang verder
afgestemd worden op de doelgroep. De cursist kan uiteraard ook zelf onderwerpen aandragen.
•

Videobewerking
basis: hoe maak je van verschillende opgenomen video’s 1 geheel?

•

Cryptomunten
basis kennismaking, gebruik, …

•

Google diensten
verder op verkenning

•

Diverse online toepassingen
o Mobiguide
mobiliteitsplatform van Test Aankoop
o tuin- en klushulp aanbieden en/of vinden
o boodschappen aan huis laten bezorgen
o online simulaties:
berekenen van waarde van je auto, beste tarief energieprovider, lening, prijzen online
vergelijken, hoe hoog staat jouw huis, ...
o Geopunt.be
centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie
o gebruiksaanwijzingen en handleidingen zoeken
o online dienstverlening van de overheid, burgerprofiel, ...
o online hulp bij verhuizen
o office.com
o aangetekende mails versturen
o …
Instellingen pc
o fijner afregelen
o hoe instellen & afregelen voor mensen met een beperking
o ….
Online kopen en verkopen (2de hands.be)
o waarop letten? (valkuilen, betalen, ...)
o tips en trucs
Office 2019
o meer op verkenning
o gebruiksvriendelijke en nuttige opdrachten in Word, PowerPoint en Excel
Digitale fotografie
verder op verkenning, compositie, moderne manieren om foto’s te bewerken, ...
Podcast
verder op verkenning
Privacy & beveiliging

•

•
•
•
•
•
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beveiliging pc en smartphone
betekenis van foutboodschappen
onderhoud
online fraude
diverse soorten, herkennen, voorkomen
o ….
Oefeningenreeks ‘uit het leven gegrepen’
via pc of smartphone een oplossing zoeken voor diverse problemen of vragen, die in het
dagelijks leven kunnen opduiken
Tips en trucs
Achtergrondinformatie bij nieuwe digitale technologieën en ontwikkelingen anno 2022
o
o
o
o

•
•
•
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AAN DE SLAG MET TABLET / SMARTPHONE - ANDROID
§

BASISCURSUS

wekelijks op maandag van 13.30 tot 17.00 uur
10 lessen van 14 februari tot en met 16 mei 2022

Een groot deel van de zaken die je op je computer doet, neemt je tablet of smartphone naadloos
over. Bovendien heb je die altijd op zak, geen dubbel werk meer. In deze cursus leer je efficiënt
met je toestel werken. Je beheert je agenda, verstuurt mails en leert videogesprekken voeren. Je
tablet of smartphone wordt je nieuwe beste vriend! Er zijn cursussen voor beginners en
gevorderden. Aan de slag met tablet / smartphone - Android is onze basiscursus.
Wat je zoal leert in de basiscursus:
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

surfen, e-mailen, je contacten en agenda beheren
toetsenbord naar je hand zetten
‘diakritische’ tekens, achterliggende schermen,….
veilig communiceren en videogesprekken: verkenning van het aanbod
bestanden beheren en delen met andere apparaten synchroniseren in de cloud
onderhoud toestel
beveiliging, privacy & back-up
anti-diefstal, reservekopie maken, je toestel traceren via pc, vergrendelscherm, imeicode,...
camera
witbalans, iso, belichtingscompensatie, compositie,….
documenten (Word) pdf)
openen, lezen
toestel leegmaken
hoe een nieuw toestel kiezen ?
apps
o downloaden
o kennismaking en oefeningen rond moderne & nuttige apps
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DOE MEER MET TABLET / SMARTPHONE - ANDROID
§

wekelijks op donderdag van 09.00 tot 12.30 uur
10 lessen van 17 februari tot en met 12 mei 2022

Deze cursus is voor wie al basisvaardig is in het werken met Android
(zie: Aan de slag met tablet / Smartphone - Android).
Wat je zoal leert:
We maken een keuze uit onderstaande onderwerpen.
De lesinhouden zullen bij aanvang verder afgestemd worden op de doelgroep.
1) podcast
verder op verkenning
2) app Itsme
moderne en handige toepassingen
3) Google diensten
verder op verkenning + de nieuwigheden
4) foto & camera
toepassingen rond moderne fotoapps als timelaps, stopmotion, miniatuureffect, moving
image,….
5) handige en moderne apps
a) Google Lens
b) ….
6) Internet
a) diverse moderne toepassingen voor pc, smartphone en tablet
b) online dienstverlening van de overheid, verhuizen, online simulaties,….
c) aangetekende mails versturen
d) …
7) instellingen
fijner afregelen,…
8) smartphone kopen
waar let je op?
9) tips & truuks
veel voorkomende Androidproblemen en hun oplossingen, handige weetjes, nieuwigheden op de
meest recente toestellen, ...
10) Audio
cd's op pc zetten (rippen) en vervolgens naar smartphone en/of tablet brengen
11) privacy, beveiliging, onderhoud toestel
a) privacy maximaal afschermen
b) info rond meldpunten, diverse vormen van fraude, fake news,...
c) …
12) oefeningenreeks ‘uit het leven gegrepen’
via pc of smartphone een oplossing zoeken voor diverse problemen of vragen, die in het
dagelijks leven kunnen opduiken
13) achtergrondinformatie bij nieuwe digitale technologieën en ontwikkelingen anno 2022
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DOE MEER MET TABLET / SMARTPHONE 2 - ANDROID
§

wekelijks op woensdag van 09.00 tot 12.30 uur
10 lessen van 16 februari tot en met 11 mei 2022

Deze cursus is voor wie al basisvaardig is in het werken met Android (zie: Aan de slag met tablet /
Smartphone - Android).
Als je nieuw instapt, dan leg je vooraf of tijdens de eerste les een kleine proef af begeleid door de
leerkracht.
Wat je zoal leert:
We maken een keuze uit onderstaande onderwerpen.
De lesinhouden zullen bij aanvang verder afgestemd worden op de doelgroep.
•
•

•

•
•
•
•

•

•

cryptomunten
basis kennismaking, gebruik,….
privacy, beveiliging, onderhoud toestel
o privacy maximaal afschermen
o de nieuwste vormen van fraude
o fake news
o …
Google diensten
(verder op verkenning)
o basisscholen vergelijken
o huizenprijzen
o inbraken
o luchtkwaliteit
o …..
handige en moderne apps
kennismaking, oefeningen,….
tips & truuks, veelvoorkomende Androidproblemen en hun oplossingen,….
Podcast
verder op verkenning
handige en creatieve tools
o animaties maken
o digitale fotografie: verder op verkenning, moderne apps,….
o ….
online dienstverlening van de overheid
o waar te vinden ?
o wat bieden ze aan?
o overheidsinformatie opvragen
o andere tools van de overheid
Internet: diverse toepassingen voor pc, smartphone en tablet
o Mobiguide
mobiliteitsplatform van Test Aankoop
o biddit.be
o gebruiksaanwijzingen en handleidingen zoeken
o online simulaties en vergelijkingstools
o reizen
§ efficiënte apps
§ registratie bij belangrijke en nuttige sites
§ Google Travel
§ ……
o office.com
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verhuizen
§ online hulp
§ handige apps
o …..
oefeningenreeks ‘uit het leven gegrepen’
via pc of smartphone een oplossing zoeken voor diverse problemen of vragen, die in het
dagelijks leven kunnen opduiken
o

•
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KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
Je betaalt 66 euro voor een cursus.
-

online via de website: www.lbconderwijs.be

-

op het secretariaat (vanaf maandag 31 januari):
o bank- of kredietkaart
o opleidingscheques

Belangrijk: als je op het secretariaat (in Turnhout) wil inschrijven: maak vooraf een telefonische
afspraak op het nummer 014 39 44 40.
Het cursusmateriaal wordt gratis online beschikbaar gesteld. Volg je een basiscursus en wil je toch
graag een papieren versie, meld dit dan aan jouw leerkracht tijdens de eerste les.
Bij ontvangst betaal je dan 12 euro op het secretariaat.
Misschien heb je ook recht op korting als werkzoekende, wegens invaliditeit, … :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-in-het-volwassenenonderwijs-wat-kost-het#inschrijvingsgeld-cvo

OPLEIDINGSINITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Er zijn opleidingsincentives
een duwtje in de rug wil geven als
opleiding wilt combineren.

waarmee de Vlaamse overheid je
je als werknemer werk en

We denken hierbij vooral aan opleidingscheques, opleidingsverlof en de KMO-portefeuille. Meer info
hierover vind je terug op onze website: https://www.lbconderwijs.be/cursisteninfo

GRATIS MICROSOFT 365
Elke cursist van LBC Volwassenenonderwijs krijgt gratis Microsoft 365
Met Office 365 heb je een veelheid aan software binnen handbereik. Je vindt er handige
programma’s zoals Teams, Word, PowerPoint, Excel en Outlook. Je kan het pakket tot op 5 eigen
toestellen gebruiken. Voor Windows, Android én voor Mac.
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CONTACT

TURNHOUT
Campus Blairon 100, 2300 Turnhout
Poortgebouw, toegang langs de Steenweg op Gierle
Onthaal: ingang A1, ga naar rechts eenmaal voorbij de poort

014 39 44 40

turnhout@lbconderwijs.be

www.lbconderwijs.be
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