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O Ik doe mee aan de cursus Klik & Tik 

O 
Ik wil meer informatie over Digitaal meedoen. Neem 

contact met me op voor een afspraak 
------------------------------------------------------------------------

Uitleg en informatie 

Op woensdagmiddag 4 januari van 14.00 tot 16.00 uur is er een 

informatiemiddag met verdere uitleg over de cursus Klik & Tik. 

Daarna start een cursus van tien woensdagmiddagbijeenkomsten.  

Kom naar de bijeenkomst op 4 januari. U kunt ook al vast 

inschrijven voor de hele cursus.  

Informatiemiddag:  woensdagmiddag 4 januari 2017 van 

14.00 – 16.00 uur  

in zaal De Polhaar in het Trefkoele+-

gebouw.  
 

Bibliotheek Dalfsen 

Ruigedoornstraat 108 

7721 BR  Dalfsen 

t: 0529 – 43 24 13 

e: info@bibliotheekdalfsen.nl 

w: www.bibliotheekdalfsen.nl  

 

Senioren Computerclub Dalfsen 

t: 0529 – 43 24 13 

e: secretaris@scdalfsen.nl  

w: www.scdalfsen.nl  

 
 
 
 

Digitaal meedoen 
 

Cursus Klik &Tik 
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Klik & Tik: Computer- en internetcursus 
 

Een belangrijke stap voor u: 
- U wilt ook computerervaring opdoen.  

- U wilt ook weten wat er op internet te vinden is.  
- U wilt niet meer alleen via andere mensen daarover horen, 

maar er zelf op een leuke manier mee aan de slag. 
Voor u is er een cursus Klik & Tik in de bibliotheek.  
 

Het internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. 
Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, 
belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat 

kan tegenwoordig allemaal via internet.  
 

Kent u iemand die een echte beginner is met de computer, vertel 

dan over de cursus Klik & Tik van de bibliotheek. De cursus helpt 
om (beter) gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
computer. Een lidmaatschap van de bibliotheek is geen 

voorwaarde voor het volgen van deze cursus. 
 

In de cursus komen deze onderwerpen aan bod: 
 

De eerste kennismaking met de computer: U leert typen, e-
mailen en u gaat het internet op. Filmpjes laten zien hoe het werkt 
en daarna kunt u zelf gaan oefenen.  

Onderwerpen: computer aanzetten, typen, tekst aanpassen, e-mail 
versturen, kopen op het internet. 

Nog nooit met een computermuis gewerkt? Meld dat op het 
aanmeldingsformulier, dan kunnen we daar voorafgaand aan de 
cursus al op inspelen. 
 

Het internet op: u vindt uw weg op het internet. U leert hoe je er 
zoekt en hoe je websites bekijkt. Hoe schrijf je een e-mail en hoe 

kun je bestanden ‘downloaden’? U oefent alles direct op een 
speciale website. 

  
Samen op het web: u leert de basis van ‘sociale media’ als 
Facebook en Twitter. Met sociale media kunt u contact maken met 

andere mensen. U leert hoe je een profiel aanmaakt en u leert 

contact te maken en te reageren. U gaat berichten, filmpjes, 

foto’s, links en muziek plaatsen. 
 

Hoe werkt het? 
U werkt met een werkboek, dat u de hele cursus kunt gebruiken. 

In het werkboek staan opdrachten om in het boek en op de 
computer te maken. Verder kan het handig zijn om een 

koptelefoon of oortjes te gebruiken. De cursus is een onderdeel 
van www.oefenen.nl, wat inhoudt dat deze cursus zelfstandig thuis 

en/of in de bibliotheek en/of tijdens de spreekuren/activiteiten van 
Senioren Computerclub Dalfsen in het Pluspunt te volgen is. Dit 
gaat met behulp van een inlogcode.  

Als u de hele cursus heeft doorlopen krijgt u een certificaat. 
 

Tijdens de spreekuren is er gelegenheid om ondersteuning te 

krijgen. Daar kunt u uw vragen beantwoord krijgen en is er hulp 
voor wie dat nodig heeft. Tussendoor kunt u contact opnemen met 
de bibliotheek om vragen te stellen via tel. 0529 – 43 24 13 of 

info@bibliotheekdalfsen.nl of via de Senioren Computer Dalfsen: 
tel. 0529 – 43 04 84 of secretaris@scdalfsen.nl.  

Als het nodig/gewenst is dat een vaste regelmatige coach u 
begeleidt, kan dat ook geregeld worden. 
 

Kosten 

Een complete cursus Klik&Tik kost € 60. Leden van de bibliotheek 
of de Senioren Computerclub Dalfsen betalen slechts € 15,= 

(inclusief werkboek). 
 

Wilt u uw bibliotheek en/of de Seniorencomputerclub Dalfsen 
ondersteunen? Word dan lid! 
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