
allemaal digitaal: 
Cursussen, workshops, 
hulp & informatie
augustus t/m december 2021

aan de Vliet



‘Digitaal’ is een heel belangrijke taal geworden in onze samenleving. En nodig om 
hedendaags te kunnen communiceren met elkaar en vele (overheids)instanties. Om 
‘digitaal fit’ te blijven biedt de Bibliotheek aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb 
aan de Vliet je inspiratie, educatie en ondersteuning. Zo kun je optimaal en veilig 
gebruikmaken van de digitale wereld. 

Ons aanbod is geschikt voor beginners die nog nooit met een smartphone, tablet, laptop 
of computer te maken hebben gehad. En voor gevorderden die specialistische hulp nodig 
hebben. Iedereen is welkom! 

Als je bij ons een cursus of workshop gevolgd hebt, voel jij je zekerder met jouw apparaat 
en haal je er meer plezier uit. Persoonlijke aandacht en toegankelijkheid vinden we heel 
belangrijk. De groepen bestaan uit maximaal 6 cursisten in Rijswijk en Voorburg en 
maximaal 4 cursisten in Leidschendam. Doe je ook mee? Schrijf je tijdig in. Bij te weinig 
deelnemers wordt de cursus of workshop 3 werkdagen van tevoren geannuleerd.

Voor leden van de bibliotheek, ouderenbond, SeniorWeb en houders  van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. De korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan 
de balie in de Bibliotheek aan de Vliet.

Alle prijzen van de meerdaagse cursussen zijn exclusief een lesboek dat je zelf als naslagwerk 
kunt aanschaffen.

Wij houden ons aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Deze kun je nalezen op 
www.rijksoverheid.nl. Voor deelname aan onze cursussen gelden de volgende regels:

• Je meldt je aan of koopt een kaartje bij de bibliotheek. Online of via de informatiebalie;
• Het maximale aantal deelnemers per cursus is 4 of 6 personen;
• Je houdt je aan de coronaregels, zoals die gelden in de bibliotheek;
• Bij binnenkomst van de cursusruimte noteren wij jouw gegevens;
• Iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand;
• Onze apparatuur wordt vooraf en achteraf ontsmet.

DIGICAFÉ - GRATIS HULP VOOR JE VRAGEN OP DIGITAAL GEBIED
Tijdens het DigiCafé kun je zonder afspraak binnenlopen met jouw vragen over het gebruik of de aanschaf 

van tablet, smartphone, e-reader, laptop of computer. Docenten van SeniorWeb en medewerkers van de 

bibliotheek beantwoorden jouw vragen. Er wordt rekening gehouden met 15 minuten per persoon. 

Ook helpen wij je bij het maken van de juiste keuze uit het aanbod van cursussen en workshops. Je kan 

je direct bij de balie inschrijven.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur • Na binnenkomst noteren wij jouw gegevens en krijg je een tijdvak 

toegewezen waarbinnen je geholpen wordt.

VOORBURG • dinsdag, iedere twee weken: 31 aug • 14 sep • 28 sep • 12 okt • 26 okt • 9 nov • 23 nov • 7 dec •  

21 dec

RIJSWIJK • woensdag, iedere twee weken: 1 sep • 15 sep • 29 sep • 13 okt • 27 okt • 10 nov • 24 nov • 8 dec •  

22 dec

LEIDSCHENDAM • donderdag, iedere twee weken: 2 sep • 16 sep • 30 sep • 14 okt • 28 okt • 11 nov • 25 nov • 

9 dec •  23 dec

welke cursus of workshop is voor jou geschikt? 

Kijk op www.seniorwebaandevliet.nl/check om te bepalen welk besturingssysteem en apparaat 

je hebt. Aan de hand daarvan kijk je of jouw apparaat geschikt is voor de cursus of workshop. 

Het beste is om een niet al te oude versie van je tablet of smartphone te hebben. Je hebt dan het 

meeste aan de lessen. 

Als je nog nooit met een digitaal apparaat of computermuis en -toetsenbord hebt gewerkt, volg 

dan eerst de cursus Klik & Tik. Daarna kun je je inschrijven voor een van de andere cursussen. 

Twijfel je of een cursus of workshop geschikt voor je is? Neem contact met ons op of bezoek een 

DigiCafé.



Gebruik van e-mail
Tijdens deze workshop krijg je antwoord op al 

jouw vragen over het gebruik van je e-mail. Ook 

worden de instellingen kort besproken.

   VOORBURG • ma 20 sep • 10:15 - 12:15 uur

Geocaching met uw smartphone of 
tablet
Geocaching is een digitaal spel dat wereldwijd 

door miljoenen mensen wordt gespeeld. Met 

de app Geocaching kun je overal op de wereld 

‘digitaal schatzoeken’. Je leert hoe de app werkt en 

hoe je een eigen route uitzet. Ook krijg je zoektips 

van een ervaren geochacher.

  RIJSWIJK • di 21 sep • 10:15 - 12:15 uur

WhatsApp
In deze praktische workshop leer je WhatsApp in 

te stellen en te gebruiken om berichten en foto’s 

te sturen, jouw locatie te delen of zelfs te (video)

bellen.

  LEIDSCHENDAM • wo 22 sep • 10:15 - 12:15 uur

Fiets- en wandeltochten maken met 
de smartphone
Aan de hand van enkele apps leer je hoe je met 

jouw smartphone GPS routes kunt downloaden 

voor fiets- en wandeltochten. Je hoeft, ook zonder 

internet, nooit meer de weg kwijt te raken. Ook 

krijg je tips hoe je jouw smartphone op de fiets 

kunt bevestigen.

  VOORBURG • do 23 sep • 14:00 - 16:00 uur

Fotograferen en filmen met de iPhone 
en/of iPad
Je leert hoe je beter en leuker fotografeert en 

filmpjes maakt met je iPhone en/of iPad. Wat 

betekenen al die icoontjes, hoe stel je jouw 

apparaat het beste in en hoe bewerk en beheer je 

foto’s en video’s.

 VOORBURG • do 7 okt • 10:15 - 12:15 uur

Digitaal Nalatenschap
We zijn steeds vaker online te vinden. Maar wat 

moet er gebeuren met je accounts van Microsoft, 

Google of jouw Apple-ID, sociale media of digitale 

abonnementen als je er niet meer bent? En wie 

heeft er dan toegang tot je smartphone, tablet 

of computer? In deze workshop ontvang je alle 

informatie die je nodig hebt om jouw digitale 

nalatenschap goed over te dragen.

   VOORBURG • ma 11 okt • 10:15 - 12:15 uur

WORKSHOPS
De workshops volg je in de bibliotheek in Leidschendam, Rijswijk of Voorburg. Een medewerker van 
Seniorweb aan de Vliet helpt je op weg.

Als de maatregelen rondom het coronavirus worden aangescherpt, waardoor de workshops niet in 
de bibliotheek kunnen plaatsvinden, dan zullen deze online worden aangeboden. 

De online workshops volg je dan thuis op jouw eigen computer of tablet. Voor deze online workshops 
is een goede internetverbinding vereist. Je ontvangt tijdig bericht wanneer een workshop online 
wordt aangeboden en hoe je de workshop online kunt volgen.

Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00 

Ooievaarspas € 6,00 

(per persoon, per workshop)

Je maakt gebruik van je eigen (opgeladen) tablet 

of computer. Kennis van jouw apparaat is van 

belang.

 = voor Apple iPhone of iPad

 = voor Android telefoon of tablet

 = voor Windows 10 computer



CURSUSSEN VOOR SMARTPHONE, TABLET EN COMPUTER
Je maakt gebruik van jouw eigen (opgeladen) smartphone, tablet of computer tijdens de cursussen 
in de bibliotheek. Het meeste profijt heb je van deze lessen met een niet al te oud apparaat. 

Tijdens de computercursussen zijn er laptops aanwezig, waar je gebruik van kunt maken. Als je 
jouw eigen laptop meeneemt, is het belangrijk dat Windows 10 geïnstalleerd is.

Voor deelname aan de starterscursussen is het kennisniveau niet van belang. Bij cursussen voor 
gevorderden is kennis en ervaring wel van belang.

 = voor Apple iPhone of iPad

 = voor Android telefoon of tablet

 = voor Windows 10 computer

Android-telefoon en/of -tablet
In vier starterslessen leer  je jouw Android-telefoon 

en/of -tablet in te stellen. Ook maak je kennis met 

de basis van e-mail, leer je zoeken op internet 

en leer je meer over de werking van een aantal 

standaard apps. Je krijgt veel tips en trucs om je 

apparaat te gebruiken.

 Starters • vier lessen

Prijs: leden € 38,00 • niet-leden € 48,00

Ooievaarspas € 24,00

RIJSWIJK • do 9 t/m 30 sep • 10:15 - 12:15 uur

VOORBURG • wo 6 t/m 27 okt • 10:15 - 12:15 uur

iPhone en/of iPad
In vier starterslessen leer je jouw iPhone en/of iPad 

in te stellen. Ook leer je zoeken op internet, maak 

je kennis met de basis van e-mail en leer je meer 

over de werking van een aantal standaard apps.

In de vier lessen voor gevorderden beginnen 

we met een korte opfrisser van jouw kennis en 

daarna verdiep jij je verder in de mogelijkheden 

van je apparaat.

 Starters • vier lessen

Prijs: leden € 38,00 • niet-leden € 48,00

Ooievaarspas € 24,00

VOORBURG • vr 17 sep t/m 8 okt • 10:15 - 12:15 uur

 Gevorderden • vier lessen

Prijs: leden € 38,00 • niet-leden € 48,00

Ooievaarspas € 24,00

VOORBURG • vr 29 okt t/m 19 nov • 10:15 - 12:15 uur

Windows 10
Je maakt kennis met Windows 10 en leert je 

apparaat in te stellen naar jouw voorkeur. Ook 

maak je kennis met begrippen zoals bestanden, 

mappen en bibliotheken, het gebruik van de 

verkenner en je leert hiervan de mogelijkheden. Je 

voert zoekopdrachten uit op internetsites en leert 

enkele basisprincipes over internetveiligheid en 

de beveiliging van jouw computer.

Het is belangrijk dat je ervaring hebt met eerdere 

versies van Windows of een cursus Klik & Tik hebt 

gevolgd.

 Starters • vier lessen

Prijs: leden € 38,00 • niet-leden € 48,00

Ooievaarspas € 24,00

VOORBURG • wo 3 t/m 24 nov • 10:15 - 12:15 uur

 Gevorderden • vier lessen

Prijs: leden € 38,00 • niet-leden € 48,00

Ooievaarspas € 24,00

RIJSWIJK • di 16 nov t/m 7 dec • 10:15 - 12:15 uur

Klik & Tik, wegwijs met de computer, 
tablet en het internet
In vier wekelijkse lessen leer je zelfstandig de 

eerste stappen van het werken met een computer 

of tablet te maken. De filmpjes laten zien hoe 

je kunt typen en e-mailen en je leert de weg te 

vinden op het internet.

Tijdens de lessen kun je ook vragen stellen over 

het online oefenmateriaal.

Dit is de beste cursus om mee te starten als je nog 

geen kennis van een computer, tablet of internet 

hebt. Tijdens de cursus is er een laptop met 

koptelefoon aanwezig. Heb je een eigen laptop of 

tablet? Neem die dan mee naar de cursus.

   Gratis • 4 lessen • vooraf aanmelden

VOORBURG • do 9 t/m 30 sep • 10:15 - 12:15 uur

LEIDSCHENDAM • vr 8 t/m 29 okt • 10:15 - 12:15 uur

RIJSWIJK • vr 5 t/m 26 nov • 10:15 - 12:15 uur

Fotoboek maken met Albelli 
Met de albumsoftware van Albelli maak je de 

mooiste fotoboeken. In twee lessen leer je onder 

andere achtergronden toevoegen, uitsneden en 

vergrotingen maken, verschillende stijlen voor 

tekstvormgeving en panorama’s maken. 

Kennis van computers en Windows is van belang.

 Twee lessen

Prijs: leden € 17,50 • niet-leden € 24,50

Ooievaarspas € 12,25

RIJSWIJK • vr 17 t/m 24 sep • 10:15 - 12:15 uur



Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262  ED Leidschendam

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288  AG Rijswijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273  JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

www.bibliotheekaandevliet.nl

 /dBadV      @dBadV      /dBadV 

CONTACT EN LOCATIES
Informatie en inhoudelijke vragen • Seniorweb aan de Vliet
Jan Jaarsma • 06 51 09 68 54 • info@seniorwebaandevliet.nl • www.seniorwebaandevliet.nl

Coördinatie • de Bibliotheek aan de Vliet
Ingrid Naaktgeboren • 070 2400 250 • alleen op dinsdag en vrijdag

Meer informatie over de workshops, cursussen en kaartverkoop vind je aan de balie in de bibliotheek of

op www.bibliotheekaandevliet.nl/allemaal-digitaal.

Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus of workshop drie werkdagen voor aanvang geannuleerd.

Stap 1 - Aanvragen DigiD

Voor iedereen die nog geen DigiD heeft. Tijdens de 

bijeenkomst gaan we je DigiD aanvragen. Neem 

hiervoor jouw burgerservicenummer (BSN) mee. 

Dit staat op je identiteitsbewijs.

LEIDSCHENDAM • di 31 aug • 10:15 - 12:15 uur

RIJSWIJK • di 12 okt • 10:15 - 12:15 uur

VOORBURG • di 16 nov • 10:15 - 12:15 uur

Stap 2 - Werken met DigiD

Voor iedereen die al een DigiD heeft. In drie lessen 

leer je werken met DigiD.

LEIDSCHENDAM • di 14 t/m 28 sep • 10:15 - 12:15 uur

RIJSWIJK • di 26 okt t/m 9 nov • 10:15 - 12:15 uur

VOORBURG • di 30 nov t/m 14 dec • 10:15 - 12:15 uur

Digitale overheid
Een verhuizing doorgeven aan de gemeente, toeslagen aanvragen of aangifte doen bij de 

Belastingdienst. Allemaal zaken die je via internet moet regelen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. 

Je leert stap voor stap om alles goed te regelen.

Voor deelname aan deze bijeenkomsten is basiskennis van computer en internet - op het niveau van de 

cursus Klik & Tik - van belang. Je kunt je eigen apparaat meenemen of gebruikmaken van één van de 

beschikbare laptops.

   Gratis • vooraf apart aanmelden


