
 

Algemene cursussen 
Backup van foto’s, grafie, 3 lessen van 11/2 uur. Code Al-2                                                                              
Begindatum:  woensdag 10 november 2021 om 09:00 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.
Back-up maken van foto’s afkomstig van verschillende apparaten.
Tegenwoordig ontvangen en maken we veel foto’s hoe ga ik daar mee om?
         • Hoe bewaar en back-up ik foto’s 
         • Hoe maak ik bewaar albums
         • Hoe plaats ik die in de cloud
Deze cursus kan klassikaal of op afstand worden gevolgd.

Hoe maak en verstuur ik een foto, 1 les van 11/2 uur. Code Al-3                                               
Begindatum:  woensdag 27 oktober 2021 om 09:00 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 10,00, niet-leden € 15,00.
Heeft u een mobieltje waarmee u foto’s zou kunnen maken?
Huisartsen en ziekenhuizen vragen tegenwoordig gewoon of je er een foto van wil maken en       
opsturen. Niet iedereen beheerst dit kunstje, maar iedereen kan het wèl leren.
Erg handig, en het bespaart u veel tijd en moeite.                                                                                                                                                      
Fotoboeken maken, 4 lessen van 11/2 uur. Code Al-4                                                                 
Begindatum:  dinsdag 30 november 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 40,00, niet-leden € 60,00.
De vakantie is alweer achter de rug. En wie weet bent u er nog even fijn tussenuit geweest.        
Dan heeft u vast de nodige foto’s gemaakt met uw smartphone of camera.                                                   
Wat is er nu leuker dan uw herinneringen nog eens terug te zien in een mooi boek?
Wij kunnen u leren hoe u zo’n boek zelf kunt maken!
In vier lessen van 1½ uur gaan we aan de slag: foto’s ordenen, de bladzijden indelen en de 
formaten aanpassen. We leren u hoe u eenvoudig achtergronden kunt maken en teksten kunt 
toevoegen. En een mooie kaft maakt uw fotoboek compleet.
Deze cursus is bedoeld voor gebruikers van een Windows computer, maar heeft u een Mac van 
Apple, dan kan dit ook. 
U kunt uw eigen laptop meenemen, maar noodzakelijk is dit niet. Wij stellen oefenfoto’s voor u 
beschikbaar en in de laatste les kunt u met uw eigen foto’s een start maken met uw eigen boek.                                                                                                                                                                                                   
Whatsapp voor beginners maken, 3 lessen van 11/2 uur. Code Al-5  
Begindatum:  maandag 4 oktober 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.
De naam Whatsapp kent u waarschijnlijk wel, maar hoe dat werkt? Of kunt u al wel een 
berichtje sturen, maar daar houdt het ook mee op? Dan is deze cursus misschien iets voor u!                                                 
Berichtjes versturen en ontvangen, fotootje erbij, een app-groep maken, praten in plaats                 
van typen:  we gaan het leren in deze 3 weken. U krijgt ook materiaal om thuis te oefenen.                                                                                                                                  
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Individuele cursussen                                                                                                                                           
Android beginners-1, 3 lessen van 1 uur. Code In-1                                                          
Begindatum:  maandag 1 november 2021 vanaf 09:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).
In individuele lessen wordt uw Android smartphone of tablet samen met u verkend en krijgt                                                                                                                            
u inzicht in de basisinstellingen. Zo ontdekt u hoe uw smartphone werkt en dat het apparaat 
veel te bieden heeft, veel meer dan u in eerste instantie misschien wel dacht. Wat is een 
Google-account en wat is de Play Store? U leert het hier. U kunt na de cursus ook apps                                                                      
downloaden en weer verwijderen. U leert verder het gebruik van Wifi en het versturen                                                                                                                                        
van e-mails via uw smartphone of tablet.

iPad individueel, een nader aantal af te spreken lessen van 1 uur. Code In-2                                                                     
Begindatum:  maandag 25 oktober 2021 vanaf 11.00 uur
Docent: Agnes Blokker 
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).
U heeft een iPad gekocht of gekregen. Maar ja, wat kunt u daar allemaal mee doen?  
Een paar dingen zelf proberen lukt vaak wel, maar dan?? Er kan zoveel meer dan u denkt!
In deze cursus leert u waar de belangrijkste knopjes voor zijn. Maar we gaan vooral veel 
interessante mogelijkheden proberen: internet, mail, foto’s, kaarten. De  onderwerpen worden 
stap voor stap op een groot scherm voorgedaan. Door samen met de docent en begeleider alles 
op uw eigen iPad/iPhone te oefenen, gaat u al snel de weg vinden in een heleboel leuke en                                       
nuttige mogelijkheden. Natuurlijk gaan we ook een kijkje nemen in de AppStore: de winkel                         
waar u ongelooflijk veel mooie, gratis apps (applicaties) kunt vinden.                                                                                                                                                          
Basiscursus Windows 10 individueel, een nader aantal af te spreken lessen van 1 uur.   
Begindatum:  Nader in overleg te bepalen
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50 per uur, niet-leden € 18,50 per uur.
U kunt werken op een laptop van ASCC of u neemt uw eigen laptop mee.
In deze basiscursus krijgt u voorbeelden van de vele mogelijkheden die Windows biedt.
Aan het einde van de cursus gaat u met meer vertrouwen en meer kennis de toekomst in.
Vindt u een groepsles minder prettig, dan kunt u deze cursus ook als individuele cursus volgen.   
Stuur daarvoor een e-mail aan cursussen@ascc.nl dan nemen we contact met u op om           
een en ander te overleggen. Het aantal lessen hangt dan af van uw wensen.
                                                                                                                       
Alle cursussen worden eenmaal per week gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Voor meer info over alle cursussen of inschrijven:                                             
ga naar de ASCC-website: www.ascc.nl  >cursussen >cursusoverzicht
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