
 

   

 

   
 
 

 
 

 
Actuele aanbod en aanmelden? 

Zie agenda op onze website 

www.bibliocenter.nl/agenda 
 
 

Kosten? 

Cursus € 59,- per persoon 

(inclusief boek) 
 

 
Meer informatie? 
 

Bibliocenter 
Wilhelminasingel 250 

6001 GV Weert 
T: 088 2432000 

E: seniorWeb@bibliocenter.nl 
 

 
 

Adressen leercentra: 
 

SeniorWeb Leercentrum 

Bibliocenter 

Wilhelminasingel 250 
6001 GV Weert 

 
SeniorWeb Leercentrum 

Bibliocentrum Stramproy 
Mariastraat 1 

6039 AW  Stramproy 

 

Overstapcursus “Naar Windows 10” 
 
Doel van de cursus 
Deze cursus is bedoeld voor personen die de nodige ervaring 
hebben met het werken met Windows. De bedoeling is dat de 
cursisten op het einde van de cursus vertrouwd zijn geworden met 
Windows 10 en zelfstandig met een aantal programma’s kunnen 
werken 
 
Opzet 
De cursus bestaat uit 6 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 2 begeleiders 
aanwezig om u te helpen. Er wordt gebruikgemaakt van een 
beamer om de verrichtingen op de computer toe te lichten.  
Iedere cursist heeft een eigen computer tot zijn beschikking. 
Tijdens de eerste les krijgt u het cursusboek “Windows 10:  
Snel en gemakkelijk overstappen naar Windows 10” uitgereikt. 
Aan het einde van iedere les krijgt u huiswerk mee. 
 
Certificaat 
Als u minimaal 5 lessen heeft bijgewoond krijgt u aan het einde 
van de cursus een certificaat uitgereikt. 
 
Inhoud van de cursus 

 Werken met het bureaublad, menu Start, de taakbalk en 
apps 

 Kennismaken met nieuwe en vernieuwde programma's 

 Werken met mappen, bestanden en bibliotheken 

 Internet en e-mail 

 Muziek, foto en video 

 Instellingen en gebruikersaccounts maken 

 Beveiliging, apparaat beheer en thuisgroepen maken 
       

Wat heeft u nodig? 
Uw computer thuis moet voorzien zijn van het besturingssysteem 
Windows 10 en u moet een aansluiting hebben op uw computer 
om te kunnen internetten en e-mailen. Voor het maken van het 
huiswerk heeft u een eenvoudige (zwart-wit) printer nodig. 
 
 
 

 

Overstapcursus naar Windows 10 

http://www.bibliocenter.nl/agenda

