
 

Windows cursussen                                                                                                                                                                                                      
Basiscursus Windows 10, 5 lessen van 11/2 uur. Code Wi-1                                                                                      
Begindatum:  woensdag 6 oktober 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 50,00, niet-leden € 75,00.
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.

Mappen en bestanden, 3 lessen van 11/2 uur. Code Wi-2 
Begindatum:  donderdag 25 november 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.
Op uw computer staan veel mappen, zoals bijvoorbeeld Documenten, Afbeeldingen, Downloads, 
Muziek etc. U leert alles te ordenen en ook nieuwe mappen te maken. 

Windows Mail, 2 lessen van 11/2 uur. Code Wi-3
Begindatum:  donderdag 11 november 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.
Windows Mail wordt gratis geleverd bij Windows 10. U leert de belangrijkste functies,                    
zoals bijlagen versturen en openen, e-mails beantwoorden of doorsturen.                                             
Ook worden de postvakjes Inbox, Concepten, en ongewenste e-mailberichten behandeld.                                                                                                                                                                                                                                                           
Veiligheid van de pc, 2 lessen van 11/2 uur. Code Wi-4
Begindatum:  dinsdag 5 oktober 2021 om 13:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.
Veiligheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Voorkom dat u het slachtoffer wordt van  
valse e-mails. Hoe herkent u dergelijke vervelende zaken? Kwaadwillenden worden steeds slimmer, 
maar zorg dat u dat ook wordt. Dan blijft u een portie narigheid bespaard.

Back-up, 2 lessen van 11/2 uur. Code Wi-5
Begindatum:  donderdag 11 november 2021 om 15:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.
Niet iedereen realiseert zich hoe belangrijk het is om regelmatig een back-up te maken totdat er 
een keer iets misgaat. Het is echt niet moeilijk maar wel een klusje wat u regelmatig moet doen.   
In deze cursus leert u hoe u een complete systeem back-up kunt maken en ook een bestand-
back-up van al uw belangrijke persoonlijke bestanden zoals bv. uw foto’s.

Computer opschonen en onderhouden, 3 lessen van 11/2 uur. Code Wi-6 
Begindatum:  donderdag 25 november 2021 om 15:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.
Elke computer heeft onderhoud nodig. Als u regelmatig met een computer werkt, is het u vast    
wel eens opgevallen dat uw computer langzamer gaat werken. Ook het vastlopen van de computer 
kan voorkomen als uw computer geen onderhoud krijgt. Het goed opschonen van uw computer is 
dan onvermijdelijk. U ontvangt bij deze cursus gratis programma’s om uw computer op te schonen 
en te onderhouden.

Foto’s beheren in windows 10, 2 lessen van 11/2 uur. Code Wi-7 
Begindatum:  dinsdag 5 oktober 2021 om 15:30 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.
We maken steeds makkelijker heel veel foto’s. Maar hoe weet u waar ze op
uw computer staan? Hoe houdt u ze geordend? Dat leert u in deze cursus.
Natuurlijk wordt ook het overzetten van uw kostbare foto’s van uw smartphone naar uw           
computer behandeld.
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Google / Android cursussen                                                                                                                             
Android smartphone of tablet beginnerscursus, 3 lessen van 11/2 uur. Code An-1 
Begindatum:  maandag 1 november 2021 om 13:00 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.
Heeft u een nieuwe smartphone of tablet? Of wilt u ontdekken dat er meer mee kan dan bellen? 
Dan is een beginnerscursus voor u een mogelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld (een deel van) de 
volgende onderwerpen behandelen: 
1. De werking van uw telefoon, dus bellen en gebeld worden, videobellen, contactenlijst beheren. 
2. De instellingen van uw smartphone of tablet. Een beetje saai, maar wel nodig om het apparaat      
    goed te kunnen bedienen. 
3. Wi-Fi gebruiken, aanzetten, uitzetten enzovoort. 
4. Scherm beveiligen (is belangrijk onderdeel van de instellingen).
5. Play Store voor al uw apps. Apps ophalen, verwijderen en zonodig beoordelen.
6. Klok, radio en camera.
7. Foto’s en selfies maken, versturen, waar opslaan?
8. Gmail. Mail opstellen en een foto of document als bijlage meesturen.
9. Eventueel interessante en nuttige apps, zoals OV-app, Rijksmuseum, NS, vertaalapp.
    Neem een opgeladen apparaat mee; wachtwoorden mee kan ook handig zijn.

Apple cursussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
iPad basiscursus, 4 lessen van 11/2 uur. Code Ap-1
Begindatum:  maandag 4 oktober 2021 om 11:00 uur
Cursusprijs:  ASCC-leden € 40,00, niet-leden € 60,00.
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 wor-
den 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.

Algemene cursussen 
Fotografie, 7 lessen van 11/2 uur. Code Al-1                                                             
Begindatum:  woensdag 27 oktober 2021 om 11:00 uur
Cursusprijs:  voor ASCC-leden € 70,00, voor niet-leden € 105,00.
Heb je een smartphone dan heb je een camera.
Maar heb je ook een echte camera? Wil je foto’s maken als geen ander!
Creativiteit kunnen we je niet leren maar wel alle technieken. Voor mensen die alles uit hun           
camera willen halen heeft de ASCC een cursus. Hoe maak je de foto en hoe kun je nabewerken       
en tot een verbluffend eindresultaat komen.3 lessen fotografie en 4 lessen nabewerken.
Deze cursus kan klassikaal of op afstand worden gevolgd.


