
   

 

   
 
 
 
 

 
 

Actuele aanbod en aanmelden? 
Zie de agenda op onze website 

www.bibliocenter.nl/agenda 
 
 

Kosten? 

Cursus € 57,00 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 

Mariastraat 1 
6039 AW  Stramproy 

 

 

 

Starten met Android tablet 

 

Starten met de Android tablet 
 
 
Doel van de cursus 
Deze cursus is bedoeld voor personen die een tablet met Android 
hebben (dus geen iPad!) en hiermee willen werken, bijvoorbeeld 
internetten en e-mailen. De bedoeling is dat de cursisten op het 
einde van de cursus vertrouwd zijn geworden met de tablet en 
zelfstandig met enkele programma's kunnen werken. Er is geen 
voorkennis nodig om deze cursus te kunnen volgen.  
 
Opzet 
De cursus bestaat uit 7 lessen. Iedere les duurt 1 uur en 40 
minuten, inclusief een korte pauze. De groep cursisten bestaat 
standaard maximaal uit 6 personen en er zijn 2 begeleiders 
aanwezig om u te helpen. Het tempo van het lesgeven is speciaal 
aangepast. 
Er wordt gebruikgemaakt van een beamer om de verrichtingen op 
de tablet duidelijk toe te lichten. Iedere cursist maakt gebruik van 
zijn eigen tablet. Deze dient u volledig opgeladen mee te brengen. 
Tijdens de eerste les krijgt u het cursusboek “Starten met de 
Samsung Galaxy Tab” uitgereikt. Er wordt gewerkt met de 
Samsung Galaxy Tab. Er zijn verschillen met andere merken, 
zodat het boek niet altijd overeenkomt met de tablet die u in uw 
bezit heeft. 
 
Certificaat 
Als u minimaal 6 lessen heeft bijgewoond krijgt u aan het einde 
van de cursus een certificaat uitgereikt. 
 
Inhoud van de cursus 
• Bediening van een Android tablet. 
• Verbinding maken met Wi-Fi en mobiele datanet. 
• Surfen en e-mailen.  
• Apps voor allerlei toepassingen gebruiken. 
• Apps downloaden en installeren. 
• Foto’s, video en muziek. 
      
Wat heeft u nodig? 
U maakt gebruik van uw eigen Android tablet. Daarnaast is het 
aan te bevelen dat u thuis beschikt over een internetaansluiting 
met Wi-Fi, zodat u thuis kunt internetten en e-mailen. 
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