Eigen Herd biedt een ruim assortiment van computercursussen aan en is als les locatie aangesloten bij SeniorWeb.
Op www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/uden vindt u meer informatie over onze les locatie.
Onze enthousiaste vrijwillige docenten (ambassadeurs van SeniorWeb) staan klaar om hun leeftijdgenoten
wegwijs te maken in de digitale wereld, middels een uitgebreid en deskundig aanbod van computercursussen.
Bij de meeste cursussen worden boeken van SeniorWeb gebruikt.

Er heeft bij Eigen Herd een interne verbouwing plaats gevonden en de Computerruimte is teruggebracht
naar 6 werkplekken. Mochten er onverhoopt meer dan 6 aanmeldingen per cursus zijn, dan wordt er uitgeweken
naar een andere ruimte.
De vaste Computers hebben plaats gemaakt voor laptops. Hierop is Windows 11 op geïnstalleerd.
Wij vragen u dan ook als u een laptop heeft om deze naar uw cursus zelf mee te brengen, heeft u geen laptop dan
kunt u gebruik maken van een laptop bij Eigen Herd.
Wij vragen u om bij het invullen van het Inschrijfformulier aan te geven of Windows 10 of Windows 11 thuis op uw
laptop/Computer is geïnstalleerd.
Als u zich digitaal aanmeldt kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier bij stap 3; Bevestiging inschrijving.
Daar vindt u een venster voor Aantekeningen of Verzoeken.

Ons aanbod in dit Najaar 2022
1. Overstappen en snel kennismaken met Windows 11
Stapt u over van een andere versie van Windows naar Windows 11, dan is deze cursus is geschikt voor u.
Deze cursus is ook voor geïnteresseerden die weinig ervaring hebben met werken op de PC of Laptop waarop
Windows 11 is geïnstalleerd.
De belangrijkste voorwaarde is dat Windows 11 Nederlandstalig op uw computer of laptop staat
Uw voorkennis:
 Windows starten en afsluiten;
 Klikken met de muis;
 Programma’s starten en sluiten;
 Tekst typen;
 Webpagina’s openen;
 E-mail versturen en ontvangen;
 Instellingen maken.
In de cursus leert u hoe u deze handelingen kunt toepassen in Windows 11.
Heeft u Windows 10 op uw PC of Laptop wilt u dit a.u.b. bij de aanmelding vermelden.
Bent u in het bezit van een laptop dan kunt u deze meebrengen naar de cursus.
Start : Maandag 3 oktober 2022
Tijd : 10 lessen van 10.00-11.45 uur
Kosten : € 85,00 incl. cursusboek.

2. Windows 10 voor gevorderden
Dit is een cursus voor gevorderden. Dus…Bent u geen beginner meer, werkt u nog met Windows 10?
Heeft u al eerder in andere systemen van Windows gewerkt dan leert u in deze cursus onder andere:
- Werken met Menu Start
- Instellen van het bureaublad
- Bestanden sorteren en bibliotheken maken en gebruiken
- Maken en beheren van gebruikersaccounts
- Introductie Fotobewerking met de App Foto
- Beheren van muziek met Windows Media Player
- Instellen van het bureaublad
- U leert hoe u de harde schijf van uw computer opruimt en optimaliseert
- Tot slot leert ook een back-up en herstelpunten maken
Deze cursus is een aanrader voor iedereen die meer uit Windows 10-computer wil halen.
Heeft u Windows 10 op uw PC of Laptop wilt u dit a.u.b. bij de aanmelding vermelden.
Bent u in het bezit van een laptop dan kunt u deze meebrengen naar de cursus.
Start : Donderdag 6 oktober 2022
Tijd
: 10 lessen van 13.15-14.45 uur
Kosten : € 85,00 incl. cursusboek.

3. Basiscursus Excel.
Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel “Spreadsheetprogramma” genoemd.
In principe is een Spreadsheet een groot vel ruitjespapier waar u in ieder vakje(cel) iets kunt noteren. Dat kan een getal
zijn, een bedrag of tekst.
U kunt het programma bijvoorbeeld gebruiken voor het wekelijks of maandelijks bijhouden van huishoudelijke
uitgaven; een jaarlijkse kostenberekening van het contributieoverzicht van verenigingsleden.
Ook kunt u in Excel lijsten met gegevens bijhouden. Denkt u maar aan uw eigen adressenlijst, ledenlijsten van een
vereniging maar ook gegevens van bijvoorbeeld uw postzegelverzameling. Deze overzichten noemt men ook wel
“databases”. In deze beginnerscursus gaan we stap voor stap werken met Microsoft Excel.
Een greep uit de onderwerpen die we mogelijk gaan behandelen:
- Cellen en Formules
- Werkbladen en Werkmappen
- Afdrukken
- Grafieken
- Voorwaardelijke opmaak
- Excel als database
- Etiketten maken
- Mailing maken in Word
- Meerdere functies
Om aan deze cursus deel te nemen moet uw computer voorzien zijn van een Nederlandse versie van Windows 11, 10,
8.1 of 7.
Ook heeft u Microsoft Office Word 2013 of 2016 nodig om deel te nemen aan de cursus.
Belangrijk:
Om deze Excel-cursus te kunnen volgen is Basisvaardigheid vereist in Windows!
Zoals starten en stoppen; klikken, dubbelklikken en rechtsklikken. Een schuifbalk gebruiken.
Een basis tekstverwerken is vereist zoals het kunnen typen van tekst, foutjes verbeteren, tekst selecteren en een
nieuw document beginnen en opslaan
Bent u in het bezit van een laptop dan mag u deze meebrengen.
Werkt u bij Eigen Herd op de Computer dan is het raadzaam om een USB-stick mee te brengen.
Start : Woensdag 5 oktober 2022
Tijd
: 10 lessen van 13.15-14.45 uur
Kosten : € 80,00 incl. cursusboek

4. Workshop Tips en Trucks voor de iPad
Deze workshop bestaat uit 5 bijeenkomsten van 90 minuten.
De bedoeling is om uw problemen met de iPad op te lossen, aanvullend met Tips en Trucs die wij met u behandelen.
- Eerst kijken we hoe de conditie van u iPad is.
- Zo kijken we hoe we de iPad sneller kunnen maken.
- Herstel functies van de iPad bekijken
- Aandacht voor Apple ID en het wachtwoord van je Apple ID.
- Veranderen van de toegangscode en het herstellen hiervan.
- Het opschonen van niet gebruikte Apps.
- Een reservekopie maken van uw iPad met iCloud.
- En nog vele andere tips.

De problemen die u aandraagt kunnen voor andere deelnemers waardevol zijn.
U gebruikt uw eigen iPad en zorgt ervoor dat deze is opgeladen voor de aanvang van de
bijeenkomsten.
Dit allemaal in uw eigen tempo.
Start : Vrijdag 7 oktober 2022
Tijd
: 5 lessen van 13.15 – 14.45 uur
Kosten : € 32,50

5. Starten met de Tablet
Deze cursus is afgestemd op de tablets met het besturingssysteem Android.
(Voor de cursus met de iPad verwijzen we u naar bovengenoemde cursus onder nr. 4)
U brengt uw eigen Tablet mee en zorgt dat die altijd is opgeladen als u naar de cursus komt. U leert:
• De tablet bedienen (onderdelen, instellingen, basishandelingen, account aanmaken);
• Verbinding maken met netwerken (Wi-Fi)
• Internetten en E-mailen met de tablet
• Zogenaamde Apps (programmaatjes) downloaden en installeren
• U leert deze apps ook gebruiken
Start : Woensdag 5 oktober 2022
Tijd
: Introductie + 6 lessen 15.15-16.45 uur
Kosten : € 58,00 incl. eigen cursusmap

6. Ontdek de Android Smartphone
Een SmartPhone kan beschouwd worden als een handcomputer die tegelijk ook een telefoon is.
Android is het besturingssysteem van Google voor tablets en smartphones.
Steeds meer senioren maken gebruik van een Smartphone, meestal om te bellen. De SmartPhone kan echter veel
meer.
De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:
• U maakt kennis met Android en u stelt uw telefoon in
• Bellen met uw SmartPhone
• Berichten verzenden met SMS of WhatsApp
• U leert surfen op internet en mailen
• Het gebruik van Google Maps
• Foto’s maken, bekijken en verzenden
• Apps (programmaatjes) downloaden, installeren en gebruiken
• Beheer van de Agenda.
Kortom de basishandelingen voor het gebruik van de SmartPhone worden in de cursus behandeld.
De cursus vergt veel begeleiding. Daarom kunnen er max. 6 cursisten deelnemen.
U brengt uw eigen SmartPhone altijd opgeladen mee naar de cursus.
Start : Vrijdag 7 oktober 2022
Tijd
: 6 lessen van 10.00 – 11.45 uur
Kosten : € 58,00 incl. eigen cursusmap

7. Foto’s bewerken in Windows 10 en 11
Een leuke cursus die bestaat uit 5 lessen om u kennis te laten maken met de App “Foto’s” van Windows 10 en 11.
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Starten van de app.
• Mappenbeheer: wat zijn mappen en wat kunt u ermee?
• Albumbeheer: wat zijn albums en hoe werkt u ermee?
• Fotobeheer: foto’s importeren en verwijderen.
• Fotobewerking: bijsnijden, horizon rechtzetten, rode ogen verwijderen en eenvoudige kleur-, contrast- en
lichtcorrecties.
Voor deze cursus moet u in het bezit zijn van Windows 10 of 11 op uw PC of Laptop.
Bent u in het bezit van een laptop dan mag u deze meebrengen naar de cursus. Zorg dat er foto’s op de laptop staan.
U kunt ook gebruik maken van een laptop bij Eigen Herd. Breng dan een USB-stick mee met daarop enkele foto’s.
Start : Maandag 3 oktober 2022
Tijd
: 5 lessen van 13.15-14.45 uur
Kosten : € 45,- inclusief een cursusboek

8. Fotoboek maken.
Deze cursus sluit op inhoud en tijd aan op de cursus Foto’s bewerken (zie hiervoor).
De cursus kan ook zelfstandig worden gevolgd zonder dat u de cursus Foto Bewerken volgt.
Voor deze cursus moet u beschikken over een computer met het besturingssysteem Windows Vista, Windows 7, 8.1 of
Windows 10 of 11.
We maken een fotoboek met het gratis programma van de firma Albelli, een bekend internetbedrijf voor het maken
van allerlei fotomaterialen.
U leert het programma downloaden, het fotoboek vullen met foto’s en teksten, het geheel voorzien van leuke
achtergronden, mooie effecten, opmaken en vervolgens bestellen.
Er kunnen ook kalenders of kleine fotoboekjes worden gemaakt, dus zeer veel mogelijkheden.
Start : Maandag 7 november 2022
Tijd
: 5 lessen van 13.15-14.45 uur
Kosten : € 47,50 inclusief een cursusboek

9. Kennismaken met de iPhone
Heeft u een iPhone gekocht of heeft u een iPhone van de kinderen gekregen?
U weet dat u er heel veel mee kunt doen, maar ziet door de bomen het bos niet meer?
Dan is dit de cursus voor u!
We gaan de diverse mogelijkheden van de iPhone behandelen:
• Bellen
• E-mailen
• Berichten sturen: WhatsApp en Sms’en
• Foto’s maken en opsturen
• Het internet op
• Andere Apps zoals Kaarten
• Muziek
Let op: dit is voor beginners! We behandelen de grondbeginselen van de onderwerpen en doen oefeningen, zodat u
zelf er mee aan de slag kunt. Een expert wordt u pas als u de IPhone zelf veel gebruikt.
Geschikt voor alle iPhones met iOS 9 en hoger.
U moet wel uw Apple ID meenemen.
Als u die niet weet, vraag het aan degene die u de eerste keer geholpen heeft met de iPhone.
Start : Vrijdag 7 oktober 2022
Tijd
: 6 lessen van 10.00 – 11.30 uur
Kosten : € 51, 00 inclusief het cursusboek Snel kennismaken met de iPhone met iOS9 en hoger

10. Vervolgcursus iPhone:
U kunt de iPhone al gebruiken. U belt, stuurt e-mails, maakt af en toe een foto en stuurt berichtjes met WhatsApp.
Misschien heeft u de cursus “Kennismaken met de iPhone” gevolgd.
In 4 lessen gaan we dieper in op een aantal belangrijke onderwerpen voor de iPhone (vanaf IOS9).
U leert meer over:
• Instellingen: o.a. privacy, updates
• Foto’s maken en bewerken
• Apps die al op de iPhone staan
• Informatie vinden over vervoer: OV, files, route plannen, enz.
• Met de iPhone onderwerpen op het internet zoeken
• Onderwerpen die de groep belangrijk vindt.
Start : Vrijdag 18 november 2022
Tijd
: 4 lessen van 10.00 – 11.30 uur
Kosten: € 30,00 inclusief lesmateriaal

11.Ordenen op uw PC
Voor deze cursus beschikt u over een computer met het besturingssysteem Windows 10 of 11 en U bent
vertrouwd met de werking van een computer.
De mappen op een computer zijn een soort archiefkast. Deze bevatten bestanden en mappen. Er kunnen
oneindig veel mappen gemaakt worden, met daarin ieder gewenst aantal sub mappen en bestanden.
In de Verkenner zijn de mappen en bestanden te bekijken. Bestanden kopiëren, verwijderen en verplaatsen is
allemaal mogelijk. Of bestanden op een USB-stick, externe harde schijf, of in de Cloud plaatsen.
Werken in de Cloud komt aan bod en er worden verschillende diensten besproken die dit aanbieden.
Het maken van een back-up is uiterst belangrijk. Met deze reservekopie raakt u bij een computercrash geen
waardevolle bestanden kwijt. Ook dit wordt in dit boek behandeld.
Kortom, deze cursus maakt u wegwijs in de Verkenner en helpt u een handje bij het ordenen van bestanden
en mappen en het maken van back-ups.
Een greep uit de onderwerpen:
Mappen en bestanden ordenen
Navigeren in de Verkenner
Bestanden en mappen kopiëren, verwijderen en verplaatsen
Bestanden en mappen kopiëren naar USB-stick of externe harde schijf
Back-ups maken
Werken met mappen en bestanden in de Cloud
Geschikt voor: Windows 10 of Windows 11 op een desktop-pc of laptop.
•
•
•
•
•
•

Start : Woensdag 5 oktober 2022
Tijd : 6 lessen van 10.00-11.45 uur
Kosten : € 58,00 incl. lesmateriaal

12. Cursus Macbook
Macbook is de naam voor de laptop van Apple. Heeft u een Macbook en wilt U er wat meer mee doen of meer van
weten?
Tijdens deze workshop komen de eerste beginselen aan bod.
• Wat zien we op het bureaublad?
• Wat is het speciale aan het toetsenbord?
• Hoe kan ik mijn bestanden bekijken?
• Hoe beheer ik mijn bestanden?
Vragen die je als beginnend gebruiker toch wel graag beantwoord ziet.
En hebt u al enige ervaring, dan kan het geen kwaad om alles eens vanaf het begin op een rijtje te zetten.

U maak gebruik van uw eigen Macbook
Start : Woensdag 5 oktober 2022
Tijd
: 6 lessen 10.00-11.45 uur
Kosten: € 42,00

13. Workshop Rabo Internetbankieren/ kopen op Internet
De naam zegt het al. Internetbankieren is bankzaken regelen via het internet. Van het bekijken van het saldo
op de rekening tot het overmaken van geld, het gaat allemaal digitaal.
De acceptgirokaart of het vaak moeten pinnen is daardoor verleden tijd.
Online betalen maakt het kopen op Internet gemakkelijk.
In een Workshop van 2 bijeenkomsten willen wij u eenvoudig uitleggen hoe u veilig kunt Internetbankieren bij de
Rabobank.
Start : Maandag 7 november 2022
Tijd
: 2 bijeenkomsten van 10.00-11.45 uur
Kosten: € 15,00

INSCHRIJVEN COMPUTERCURSUSSEN Najaar 2022
U kunt zich digitaal aan te melden.
Dit is mogelijk via de website van Stichting Eigen Herd Uden; www.eigenherd.nl
Onder het kopje “cursussen” staan de computercursussen nogmaals omschreven en vindt u een aanmeldingsformulier.
Vanaf 1 juni a.s. liggen er ook aanmeldformulieren in de Hal van Eigen Herd.
Ook op SeniorWeb onder het Leercentrum van Eigen Herd staat het uitgebreide cursusaanbod vermeld.
De Inschrijfperiode sluit op maandag 19 september 2022

INLOOPDAG
Vrijdag 16 september 2022 van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Op deze ochtend en middag kunt u vrijblijvend kennismaken met het Leercentrum van SeniorWeb en haar docenten.
U kunt vragen stellen m.b.t. het gebruik van uw computer, laptop. Tablet, iPhone, Macbook, of SmartPhone.
Ook kunt u vragen stellen n.a.v. een cursus die u heeft gevolgd.
Tevens kunt u informeren naar de nieuwe cursussen die we in dit voorjaar aanbieden.
U kunt op deze dag gewoon binnenlopen een afspraak maken is niet nodig.
Heeft u na het lezen van het aanbod nog vragen dan kunt u contact opnemen met;
Arno Claassen-de Wit; Tel; 0413-265855/06-27363884
E-mail: arnoc@kpnmail.nl

