Computerbegeleiding
Ons cursusaanbod bestaat in hoofdzaak uit:
• Het leren omgaan met een computer;
• Word;
• Excel;
• Internet;
• E-mail;
• Fotobewerking.
De computerbegeleiding voor fotobewerking vindt plaats op maandagavond. De begeleiding
voor de overige onderwerpen op dinsdagochtend -middag en de woensdagochtend.
In principe wordt gewerkt met groepen van 4 personen. De kosten, inclusief koffie/thee,
bedragen voor KBO leden € 2,00 en niet-leden € 3,00 per les van maximaal 2 uur.

Werken met de elektronische overheid.
De overheid doet steeds meer via het internet en u kunt daar gebruik van maken. Of het nu
gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om werk zoeken of het
doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vinden het nog wat moeilijk.
Daarom biedt de Bibliotheek Maas en Peel/Maasbree in samenwerking met de KBO
Maasbree de beginnerscursus “Werken met de elektronische overheid” aan. U leert hoe u
handige informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen, bijvoorbeeld bij de
Gemeente. Ook krijgt u inzicht in wat de overheid allemaal al over u weet.
De overheid vraagt steeds vaker naar uw DigiD: uw digitale sleutel voor de overheid. In de
cursus leert u hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u deze kunt gebruiken. De cursus wordt
gegeven door gecertificeerde docenten, die de verschillende onderwerpen stap-voor-stap
uitleggen. In de cursus gaat u zelf aan de slag met oefeningen die u op een computer met
internetaansluiting kunt doen. Met de begeleiding van docenten hopen we dat u zich de stof
eigen kunt maken in een tempo dat bij u past.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Telkens op woensdagmiddag van 13.3015.30 uur. De kosten van de cursus, inclusief koffie/thee en uitgebreid cursusboek, bedragen
€ 10,- voor KBO leden en € 15,- voor niet-leden. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 6
personen.
Voor meer informatie en / of aanmelding kunt u contact nemen met het secretariaat:
Jan Hendriks, De Groenling 4, 5993 HD Maasbree.
E-mail: info@kbomaasbree.nl Tel. 077-4651354

