
 

Cursusprogramma en                                                                                                                                   

-voorwaarden Voorjaar 2023                    ComputerClub

Wat is ASCC?
ASCC staat voor Amstelland Senioren Computer Club. 
Wij geven computercursussen in kleine groepjes of individueel, speciaal gericht                                                                                                                                          
op 50+-ers. Op de website www.ascc.nl kunt u alles over deze computerclub lezen.                                                                                                                                        
Aan de cursussen mag iedereen deelnemen. Lidmaatschap van de ASCC is niet 
verplicht, maar mogelijk het overwegen waard, dit kost € 20,00 per kalender jaar.                                                 
Zie https://www.ascc.nl/wp/lid-worden/

Cursussen.
Twijfelt u of een cursus voor u geschikt is, dan kunt u op vrijdagochtenden tussen 
09:30 en 11:00 uur in zaal 3 van Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen             
aan de daar aanwezige computerondersteuners om advies vragen.                                                              
Of stuur een email aan cursussen@ascc.nl 

Inschrijven.
Inschrijven op een cursus kan door het invullen en ondertekenen van het inschrijf-       
formulier op de laatste pagina of via de website van ASCC                                                     
https://www.ascc.nl/wp/cursussen/
U krijgt altijd een bevestiging van uw cursusinschrijving. Mocht u die na een week 
niet ontvangen hebben, neem dan telefonisch contact op met de cursuscoördinator            
Agnes Blokker, telefoon 0297-582 482.
Schrijf tijdig in, uiterlijk 2 weken vóór de start van de cursus. Als u laat inschrijft, kunt u 
daarmee anderen duperen, omdat bij te weinig inschrijvingen een cursus niet doorgaat.

Betaalwijze.
Betaling van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats door middel van een eenmalige 
machtiging tot afschrijving (Incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij inschrijving.       
Als er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de cursus geannuleerd    
en zal er geen gebruik worden gemaakt van de afgegeven machtiging.

Inschrijving annuleren.
Inschrijving geldt voor de hele cursus. Bij voortijdig beëindigen van deelname aan       
een cursus kan geen restitutie van cursusgeld worden verleend.
Uitzonderingen zijn: verhuizing buiten de regio Amstelland of op grond van een            
medische indicatie die voortzetting van deelname onmogelijk maakt.                                
Annuleren kan alleen schriftelijk.



 

Cursusoverzicht
15.00-16.30

13.00-14.30

11.00-12.30

09.30-11.00

15.30-17.00

13.30-15.00

10.00-11.00

14.00-16.00

13:30-15:00

10.00-11.00

15.30-17.00

13.30-15.00 W10-W11

10.00-11.00

13.30-15.00

11.00-12.30

09.15-10.45
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Blauw: voor Windows gebruikers
Groen: voor Apple gebruikers (iPad-iPhone)
Rood: voor Android gebruikers
Geel: geschikt voor meerdere systemen

*) Voor de individuele lessen iPad of Windows kan in overleg met de docent mogelijk een afwijkende tijd worden
 afgesproken.

Onderhoud en opschonen

Google foto's

Fotografie (aantal lessen in overleg)

Omgaan met Android tablet of telefoon (aantal lessen in 
overleg)

*) Windows, individuele lessen

Basiscursus Windows

Backup

iPad foto's iPad Op pad

iPad beginnerscursus
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Windows 10 Mail Mappen en bestanden

18 jan.-15 feb.-22 mrt.-19 apr.-17 mei: clubmiddag
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Veiligheid van de PC

*) Apple indiv.lessen



 

Alle cursussen worden eenmaal per week gegeven.
Verklaring van het startniveau:
Starters: ■
Redelijk gevorderd: ■■                                                                                                 

Windows cursussen
Basiscursus Windows 11, 5 lessen van 1½  uur. Cursuscode Wi-1.
Startniveau:  ■
Begindatum:  dinsdag 7 maart 2023 om 13:30 uur.
Docent:  Hans Tabak
Cursusprijs:  ASCC-leden € 50,00, voor niet-leden € 75,00.

Wilt u meer weten over Windows 11 en wat u met uw laptop kunt doen? 
In deze basiscursus hoort u erover en krijgt u voorbeelden van de vele mogelijkheden 
die Windows biedt.
Uiteraard kunt u ook vragen stellen over wat u al heel lang heeft willen weten.
Aan het einde van de cursus gaat u met meer vertrouwen en meer kennis de            
toekomst in.
U kunt werken op een laptop van ASCC of u neemt uw eigen laptop mee.

Windows - individueel. Cursuscode In-1 
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Datum:  in overleg
Docent:  Hans Tabak
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les van 1 uur).

Vindt u een groepsles over de mogelijkheden van Windows minder prettig, dan 
kunt u delen van deze cursus (zie onder Wi-1) ook als individuele cursus volgen.               
Stuur daarvoor een email aan cursussen@ascc.nl, dan nemen we contact met             
u op om een en ander te overleggen. 
Het aantal lessen hangt af van uw wensen. 

Overstappen van Windows 10 naar 11, 1 les van 1½  uur. Cursuscode Wi-2.
Startniveau:  ■
Begindatum:  dinsdag 11 april 2023 om 13:30 uur.
Docent:  Hans Tabak
Cursusprijs:  ASCC-leden € 10,00, voor niet-leden € 15,00.

Wat zijn de verschillen? Moet ik overstappen of is het beter nog even te wachten? 
Kan mijn computer ook op Windows 11 of moet ik een nieuwe kopen?
Enkele van de vele vragen die beantwoord gaan worden.
De nadruk van deze overstapcursus ligt op informatie en als er tijd over blijft,             
zelf ook nog aan de knoppen.



 

Mappen en bestanden, 3 lessen van 1½ uur. Cursuscode Wi-3.                  
Startniveau:  ■■
Begindatum:  donderdag 2 maart 2023 om 13:30 uur
Docent:  Albert Bekker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.

Op uw computer staan veel mappen, zoals bijvoorbeeld Documenten, Afbeeldingen, 
Downloads, Muziek etc. Hoe vind ik mijn weg hierin? Hoe orden ik mijn bestanden?   
Wat staat waar? U leert alles te ordenen en ook nieuwe mappen te maken.                                                                                                                                
Nooit meer iets kwijt of urenlang zoeken.
Alles netjes geordend. Ook het sorteren en ordenen van uw kostbare foto’s wordt    
behandeld.

Windows Mail, 2 lessen van 1½ uur. Cursuscode Wi-4.                                     
Startniveau:  ■■
Begindatum:  donderdag 16 februari 2023 om 13:30 uur 
Docent:  Albert Bekker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.

Windows Mail wordt gratis geleverd bij Windows 10 en 11. Het is de vervanger van 
Windows Live Mail. U leert de belangrijkste functies, zoals bijlagen versturen en 
openen, e-mails beantwoorden of doorsturen. Ook de postvakjes Inbox, Concepten,     
Verzonden Items en Postvak Uit worden besproken. Natuurlijk worden ook                                   
ongewenste e-mailberichten behandeld en het maken van een e-mailaccount.

Veiligheid van de pc, 2 lessen van 1½ uur. Cursuscode Wi-5.
Startniveau:  ■■
Begindatum:  donderdag 23 maart 2023 om13:30 uur 
Docent:  Albert Bekker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.

Veiligheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Voorkom dat u het 
slachtoffer wordt van valse e-mails. Hoe herkent u dergelijke vervelende zaken?                  
Kwaadwillenden worden steeds slimmer, maar zorg dat u dat ook wordt.                                                                                                                                  
Dan blijft u een portie narigheid bespaard. 
                                                                                                                               
Back-up, 2 lessen van 1½ uur. Cursuscode Wi-6.
Startniveau:  ■■
Begindatum:  maandag 6 maart 2023 om 13:30 uur 
Docent:  Albert Bekker 
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.

Niet iedereen realiseert zich hoe belangrijk het is om regelmatig een back-up te 
maken, totdat er een keer iets misgaat. Het is echt niet moeilijk maar wel een klus-
je wat u regelmatig moet doen. In deze cursus leert u hoe u een complete systeem 
back-up kunt maken en ook een bestandsback-up van al uw belangrijke persoonlijke             
bestanden zoals bv. uw foto’s. U krijgt bij deze cursus een van de beste en                          
gebruikersvriendelijke back-up programma’s gratis aangeboden op uw usb stick. 



 

Opschonen en onderhouden, 3 lessen van 1½ uur. Cursuscode Wi-7.
Startniveau:  ■■
Begindatum: maandag 13 februari 2023 om 13:30 uur
Docent:  Albert Bekker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.

Elke computer heeft onderhoud nodig.
Als u regelmatig met een computer werkt, is het u vast wel eens opgevallen                                                                                                                                       
dat uw computer langzamer gaat werken. Ook het vastlopen van de computer kan 
voorkomen als uw computer geen onderhoud krijgt. Het goed opschonen van uw                                                                                                                                         
computer is dan onvermijdelijk.                                                                                        
U ontvangt bij deze cursus gratis onderhoudsprogramma’s om uw computer op te 
schonen en te onderhouden via uw usb stick.
 

Apple cursussen
iPad beginnerscursus, 3 lessen van 1½ uur. Cursuscode Ap-1.
Startniveau:  ■
Begindatum:  maandag 6 maart 2023 om 11:00 uur
Docent:  Agnes Blokker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 30,00, niet-leden € 45,00.

U heeft een iPad gekocht of gekregen…. Maar wat kunt u daar allemaal mee doen?           
In deze cursus leert u waar de belangrijkste knopjes voor zijn. Maar we gaan vooral                                                                         
veel interessante mogelijkheden proberen: internet, mail, foto’s, kaarten.                                                                           
Door samen met de docent alles op uw eigen iPad/iPhone te oefenen, gaat u al 
snel de weg vinden in een heleboel leuke en nuttige mogelijkheden. Natuurlijk gaan 
we  ook een kijkje nemen in de AppStore: de winkel waar u ongelooflijk veel mooie,       
gratis apps (applicaties) kunt vinden.

iPad - individueel, Cursuscode In-2.                                                                                              
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Startniveau:  ■
Begindatum:  maandag 27 maart 2023, tijd in overleg
Docent:  Agnes Blokker 
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).

Voor een beschrijving van deze cursus: zie onder Ap-1.                                                 
U maakt zelf de keuze wat u wil leren.

iPad foto’s, 2 lessen van 1½ uur. Cursuscode Ap-2.
Startniveau:  ■
Begindatum:  maandag 6 maart 2023 om 9:15 uur
Docent:  Agnes Blokker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.

Foto’s maken met uw iPad of iPhone, die versturen via email, ze zó opbergen dat       
u ze makkelijk terug kan vinden. Ook gaan we foto’s zonodig een beetje oppoetsen   
of het mooiste deel uitknippen.



 

iPad Op pad, 2 lessen van 1½ uur. Cursuscode Ap-3.
Startniveau:  ■■
Begindatum:  maandag 20 maart 2023 om 9:15 uur
Docent:  Agnes Blokker
Cursusprijs:  ASCC-leden € 20,00, niet-leden € 30,00.

Een weekendje weg? Een mooie wandel- of fietstocht maken? Uw iPad helpt u de 
leukste mogelijkheden te vinden voor een goede voorbereiding.

Android cursussen
Omgaan met Android tablet of telefoon - individueel. Cursuscode An-1.                             
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Startniveau:  ■
Begindatum:  dinsdag14 februari 2023, 10.00 uur; of 13.30 uur
Docent:   Ruud Blok
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).

Vertel de docent wat je zou willen leren.
Stap voor stap leert je er mee om te gaan, alles aangepast aan je huidige kennis en 
gebruik. 
Stop de lessen op het moment dat het voor jou genoeg is. 
Wat je zou kunnen leren:
1] Gebruik van WhatsApp.
2] Navigeren met je Android telefoon/tablet
3] Versturen en delen van foto’s en video’s met anderen.
4] Installeren van spelletjes of andere Apps.
5] Alles wat je verder nog niet weet.

Omgaan met Android tablet of telefoon - individueel. Cursuscode An-2.                             
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Startniveau:  ■
Begindatum:  In overleg
Docent:   Jan Kleinsma
Locatie:  bibliotheek Uithoorn
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).

Vertel de docent wat je zou willen leren.
Stap voor stap leert je er mee om te gaan, alles aangepast aan je huidige kennis en 
gebruik. 
Stop de lessen op het moment dat het voor jou genoeg is. 
Wat je zou kunnen leren:
1] Gebruik van WhatsApp.
2] Navigeren met je Android telefoon/tablet
3] Versturen en delen van foto’s en video’s met anderen.
4] Installeren van spelletjes of andere Apps.
5] Alles wat je verder nog niet weet.



 

Algemene cursussen
Fotografie - individueel. Cursuscode Al-1.                                                    
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Startniveau:  ■■
Begindatum:  woensdag 22 februari 2023 om 10:00 uur.
Docent:  Ruud Blok
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).

Om tot een mooie foto te komen zijn er 2 stappen nodig.
1] De foto maken.
2] De foto nabewerken.
Als docent heb ik voldoende kennis en ervaring om je te leren fotograferen en na te 
bewerken. Stap voor stap start je een leuke hobby met de camera die je hebt en het 
bewerkingsprogramma dat bij je past.
Je kunt doorgaan tot je expert bent of stoppen op het moment dat je geen zin meer 
hebt. De docent heeft 22 jaar ervaring in het bewerken van foto’s op de computer      
en is 60 jaar hobby-fotograaf. Ook actief op de sociale media in diverse foto groepen. 
Ook dat kun je van hem leren.

Google foto’s - individueel. Cursuscode Al-2.                                                    
Aantal lessen van 1 uur nader af te spreken.
Startniveau:  ■■
Begindatum:  donderdag 16 februari 2023 om 10:00 uur
Docent:  Ruud Blok 
Cursusprijs:  ASCC-leden € 14,50, niet-leden € 18,50 (per les).

Dit is een slimme opslagservice voor al je foto's en video's, perfect voor de manier 
waarop mensen tegenwoordig foto's maken. 
Tijdens de cursus leren we je hier mee om te gaan. 
Wat leer je?
1] Deze cloud te gebruiken op smartphones en computers
2] We leren over gezicht-, object- en locatie-herkenning.
3] Hoe iedere foto / video gemakkelijk terug te vinden is.
4] Hoe je met je mobiel altijd alle foto’s bij je hebt (cloud)
5] Zelf albums en presentaties maken.
6] Eenvoudige fotobewerkingen.
 



 

Cursus inschrijfformulier
                   ComputerClub

    
   

   Aanhef  Dhr / Mevr.  (doorhalen wat niet van toepassing is).

  Voorletter (s)

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  E-mailadres

  Bent u lid van ASCC Ja / Nee    (doorhalen wat niet van toepassing is).

  Schrijft zich in voor 
  (cursus naam)

  Cursuscode                      Begindatum

  Cursusprijs

  Bankrekeningnummer

  Datum ondertekening

  Handtekening                

Door ondertekening van dit inschrijfformulier machtig ik de ASCC                                                                                                                    
tot automatische incasso van het cursusgeld en ik ga akkoord 
met de cursusvoorwaarden zoals die op blad 1 vermeld staan.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                              
Opsturen aan computerclub ASCC, Wijkcentrum Westend,                                                                                
Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen
Of lever dit formulier in bij de balie van Wijkcentrum Westend,                                                                                                                                         
Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen.                                                                                           
Of scan dit formulier / maak er een foto van en stuur per e-mail aan cursussen@ascc.nl


