
 
Heeft u een computer,  

laptop of  tablet? Of  bent u van plan  
er een aan te schaffen?  

Goed idee! 
 

U wilt natuurlijk graag leren hoe u  
dit handige hulpmiddel gebruikt. 

WELZIN organiseert in samenwerking met 
SeniorWeb cursussen voor senioren.  

De cursussen worden op verschillende  
locaties in Amersfoort  

gegeven. 

Informatie 
Voor meer informatie leest u de achterkant.  
Om in te schrijven kunt u contact opnemen 
met WELZIN Senioren Het Pluspunt. 

Bereikbaarheid 
U kunt ons op werkdagen  
tussen 10.00 en 13.00 uur  
bellen op 033 476 3830.  
 
Ook kunt u een e-mail sturen naar  
AdministratieLeercentrum@welzin.nl 

Tablet- en computercursussen voor Senioren
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Voor wie? 

De cursussen die WELZIN verzorgt 
zijn bedoeld voor de actieve senior, 
die een gezonde belangstelling heeft 
voor de digitale ontwikkelingen. 
Mensen die graag hun eigen zaken 
blijven regelen. Oók in een wereld die 
steeds digitaler wordt. 

Hoe dan? 

De cursussen worden in kleine groepjes gegeven. Naast de inhoud is er 
ook ruimte voor het sociale contact en gezelligheid.  
Tijdens de cursussen leert u wat er allemaal mogelijk is met uw computer, 
laptop of  tablet. Denkt u hierbij aan e-mailen, internetten en hoe u pro-
gramma's kunt installeren en gebruiken. 

De details... 

De basiscursus voor computer en laptop bestaat uit negen lessen van elk 
twee uur. De kosten voor deze cursus zijn € 70,-.  
Wilt u een cursus volgen voor uw tablet? Dan komt u vijf  of  zeven keer bij 
elkaar. Dit aantal is afhankelijk van uw ervaring.  
De bijeenkomsten van de tablet-cursus duren ook twee uur. Voor deze 
cursussen betaalt u € 35,- voor vijf  dagdelen of  € 45,- voor zeven dagdelen.  
Wilt u weten wanneer deze cursussen zijn? Kijkt u dan op onze website: 
amersfoort-pluspunt.seniorweb.nl. 

Wat levert het op? 

Aan het eind van de cursus heeft u in een ontspannen sfeer nieuwe mensen 
ontmoet. U gaat vol zelfvertrouwen thuis achter uw computer of  laptop 
zitten. Of  u kijkt gezellig met uw tablet op de bank een programma terug op 
Uitzendinggemist. 

Kortom: u staat stevig met twee benen in de 
digitale wereld.


