
   

 

   
 
 

 
 

 
Actuele aanbod en aanmelden? 
Zie de agenda op onze website 

www.bibliocenter.nl/agenda 
 

Kosten? 
Leden van bibliotheek en 

SeniorWeb Cursus € 84,-  
Niet leden € 94,- 

(inclusief cursusboek en kopje 
koffie). 

 
 

Meer informatie? 
 

Bibliocenter 
Wilhelminasingel 250 

6001 GV Weert 
T: 088 2432000 

E: seniorWeb@bibliocenter.nl 
 

Aanmelden? 

www.bibliocenter.nl 
 

 
Adressen leercentra: 

 
SeniorWeb Leercentrum 

Bibliocenter 
Wilhelminasingel 250 

6001 GV Weert 
 

SeniorWeb Leercentrum 
Bibliocenter Stramproy 

Mariastraat 1 
6039 AW Stramproy 
 

 

 

Cursus Fotobewerking op de computer 

Doel van de cursus 
Deze cursus is bedoeld voor personen die de basiscursus hebben 
doorlopen en beginnen met het digitaal fotograferen en bewerken. 
Het tempo van het lesgeven is hierop aangepast. 
De bedoeling is dat de cursisten op het einde van de cursus 
vertrouwd zijn geworden met het fotobewerkingsprogramma  “Pixlr 
Editor” en zelfstandig bewerkingen van foto’s kunnen doen. Deze 
cursus wordt gegeven door docenten van SeniorWeb. 
 
Opzet 
De cursus bestaat uit 8 lessen (iedere les duurt 1 uur en 40 minuten 
inclusief een korte pauze). De groep cursisten bestaat standaard uit 
maximaal 6 personen en er zijn twee begeleiders aanwezig om U te 
helpen. Er wordt gebruik gemaakt van een beamer om de 
verrichtingen op de computer duidelijk toe te lichten. Iedere cursist 
heeft een eigen computer ter beschikking. Tijdens de eerste les krijgt 
u het cursusboek “Fotobewerking op de computer: uw digitale foto's 
bewerken in Pixlr en beheren in Windows" uitgereikt.  
Een gemiste les dient zelfstandig ingehaald te worden en is door de 
korte duur van de cursus een grote handicap. 
 
Certificaat 
Als u minimaal 7 lessen heeft bijgewoond krijgt u aan het einde van 
de cursus een certificaat uitgereikt. 
 
Inhoud van de cursus 
• Downloaden en installeren van het bewerkingsprogramma 
• Foto’s van camera of van een geheugenstick op de PC zetten. 
• Bewerken van foto’s om een optimaal beeld te verkrijgen 
• Formaat van de foto aanpassen 
• Het beheren van uw foto bestanden in de computer 
• Exporteren van foto’s voor verzending naar derden 
• Toevoegen van teksten 
     
Wat heeft u nodig? 
Uw computer thuis moet voorzien zijn van een internetaansluiting om 
het programma te kunnen downloaden. 
Dit programma is gratis te downloaden en te installeren, dit wordt in 
de eerste les van de cursus behandeld. 
 

 

 

 

 


