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Rooster cursussen voorjaar 2017 
 
Overzicht van de cursussen die vanaf 17 januari t/m april 2017 worden gegeven. 
Indien er een ster vóór het cursusnummer staat, betekent dit dat er nog plaatsen vrij zijn.  
 
Wilt u nog deelnemen aan een cursus? Aanmelden kan via het inschrijfformulier op deze website.  
Indien een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst gezet. Bij voldoende aanmeldingen 
kijken wij of er dit voorjaar nog een cursus kan worden ingepland. Indien dit niet het geval is, 
schuift uw aanmelding door naar het najaar. 
U kunt zich ook aanmelden voor cursussen die nog niet in dit overzicht staan (zie onze website 
voor een overzicht van ons cursusaanbod). 
 

 Cursusnr. Omschrijving Begindatum Dag Tijd 
Aantal 
lessen 

  Windows 10 voor beginners 

* TEM002 Toetsenbord en muis 21 februari dinsdag 10.00-11.45 2 

 EDB002 
Eenvoudig tekstverwerken en 
documentbeheer 

7 maart dinsdag 10.00-11.45 3 

* EDG002 Internetten met Edge 28 maart dinsdag 10.00-11.45 2 

* WAM002 De app Mail 11 april dinsdag 10.00-11.45 2 

  Overige cursussen Windows 10 

 MBB002 
Bestandsbeheer: Werken met 
bestanden en mappen 

9 maart donderdag 15.00-16.45 3 

 OWT012 Overstapcursus Windows 10 25 januari woensdag 13.00-14.45 3 

 OWT013 Overstapcursus Windows 10 3 maart vrijdag 10.00-11.45 3 

 MMW003 Meer met Windows 15 februari woensdag 13.00-14.45 5 

  Fotocursussen 

 FBA110 Fotoboek maken (Albelli) 17 januari dinsdag 10.00-11.45 5 

* CDF005 Creatief met digitale foto’s 15 februari woensdag 10.00-11.45 5 

 FBB001 Fotobewerking voor beginners 
(IrfanView) 

22 maart woensdag 15.00-16.45 5 

  Tablet cursussen 

* TBA003 Aan de slag met een Android 
tablet 

8 februari woensdag 15.00-16.45 5 

* IPD022 Starten met de iPad 9 maart donderdag 13.00-14.45 4 

* IPO006 Opfriscursus iPad 13 april donderdag 13.00-14.45 2 

  Microsoft Office cursussen 

* MWO001 Word 2013-2010 29 maart woensdag 13.00-14.45 6 

  Overige cursussen 

* IBA015 Internetbankieren (Rabo) 17 februari vrijdag 10.00-11.45 1 

 
Op woensdag 15 maart en vrijdag 10 maart wordt geen cursus gegeven.  
Indien deze data vallen in een cursus die u volgt, schuift de les één week op.  
 
Wijzigingen in de vermelde gegevens worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

Cursuslocatie: zaal van de Gereformeerde Kerk 

Jan Steenhof 53, 3862 MC Nijkerk 

website: www.seniorwebnijkerk.nl 

tel.: 085-2017351 (op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur) 

e-mail: cursusadministratie@seniorwebnijkerk.nl 

http://www.seniorwebnijkerk.nl/inschrijfformulier/
http://www.seniorwebnijkerk.nl/cursusaanbod/

