
4. Werken met Sociale media: Twitter, Facebook,  
      Instagram, …

• Publiceren op sociale media
• Wat zijn de verschillen tussen sociale media?
• Welke content plaats ik best op welk mediaplatform?
• Contacten toevoegen en beheren op sociale media
• Do’s en don’ts op sociale media

5. Fotobewerking
• Keuze van het juiste programma om foto’s te bewerken  

(gratis programma’s, betalende programma’s)
• Eenvoudige fotobewerking zoals foto’s bijsnijden, verbeteren, omzetten, 

creatieve toepassingen zoals filters, tekstballonnen, effecten, …
• Foto’s opslaan in verschillende formaten
• Technische kwaliteit van foto’s beoordelen
• Verschil tussen fotobewerking om af te printen of om op internet te 

plaatsen

1. Werken met afbeeldingen, geluid en video op je laptop
• Wat zijn de verschillende bestandsformaten voor afbeeldingen,  

geluid en video?
• Hoe kan je afbeeldingen, geluid of video van internet downloaden?
• Hoe kan ik eenvoudige fotobewerking doen met een gratis app?
• Hoe kan ik muziek op een usb-stick zetten om op mijn autoradio  

af te spelen?
• Hoe kan ik een filmpje maken van foto’s die op mijn computer staan?

2. Videobewerking
• Hoe kan ik van een aantal foto’s een mooi filmpje maken?
• Hoe kan ik geluidsfragmenten bij mijn film plaatsen?
• Hoe kan ik mijn filmpje op YouTube zetten?
• Hoe kan ik best zelf filmopnames maken met mijn smartphone?
• Hoe kan ik video’s  van mijn smartphone monteren tot een mooie video?

3. Inleiding tot een website maken met Wordpress
• Wat is een CMS?
• Hoe installeer ik Wordpress?
• Wat is hosting?
• Hoe maak ik een offline of een online website?
• Werken met berichten en pagina’s
• Werken met menu’s
• Een pagebuilder gebruiken om een mooie website te maken

Start to ICT
1. Vlot werken met je Android smartphone

• De instellingen van je smartphone overlopen
• Foto’s op je gsm: hoe bewerk ik ze en voorzie ik een goede back-up? 
• Belangrijke apps zoals itsme, whatsapp, … installeren en leren 

gebruiken
• Veilig werken met je smartphone
• Veranderen van telefoon: hoe doe je dat?
• Veilig werken met sociale media op je telefoon

2. Internet beginners 
• Wat is het internet en hoe maak ik er veilig gebruik van?
• Hoe kan ik veilig surfen: do’s en don’ts
• Wat is een e-mailaccount en hoe kan ik er één aanmaken?
• Hoe kan ik op een goede en veilige manier iets zoeken op het 

internet?
• Wat als ik problemen met de wifi heb?

3. Aan de slag met ICT: leer werken met je computer
• Welke onderdelen zitten er in mijn computer en waar let ik op als ik 

een nieuwe computer ga kopen?
• Hoe kan ik mijn bestanden eenvoudig terugvinden?
• Kleine computerproblemen oplossen wanneer iets niet werkt
• Eenvoudige toepassingen op mijn computer: tekstverwerking, foto’s 

klasseren, bestanden organiseren

4. E-communcatie, internet en online diensten
• Hoe kan ik veilig surfen op het internet: do’s en don’ts
• Wat is een e-mailaccount en hoe kan ik er een aanmaken?
• Hoe kan ik mij aanmelden op de website van de overheidsdiensten?
• Hoe werkt itsme?
• Hoe kan ik veilig een vakantie boeken via mijn computer?
• Hoe kan ik de boeken van de bibliotheek digitaal verlengen?

5. Eenvoudige content aanmaken met de Google suite
• Wat zijn de verschillende onderdelen van Google suite?
• Werken met Google documenten
• Werken met Google spreadsheets
• Werken met Google presentaties
• Documenten delen met anderen
• Samenwerken aan documenten
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Schitterend 
volwassenenonderwijs
Wil je graag werken met de pc en heb 
je hier wat extra ondersteuning in 
nodig? Dan hebben wij voor jou een 
aanbod op maat! 
Geen computer? Geen probleem! Wij 
bieden op locatie en in onze school pc’s  
aan tijdens de lessen! 
In deze folder staan  een aantal 
zogenaamde ‘verkorte’ modules van 10 
lessen. 
Honger naar meer? Ga dan zeker eens 
een kijkje nemen op onze website: 
www.cursa.be

Hopelijk tot snel in 1 van onze 17 
vestigingsplaatsen over heel Limburg.

Hoofdcampus CVO CURSA GENK  
Halmstraat 12, 3600 Genk 
+32 089 84 99 11, info@cursa.be 
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1.  Overstappen naar Windows 11 
• Het nieuwe startmenu van Windows 11
• Apps toevoegen en verwijderen van het startmenu
• De nieuwe omgeving van de verkenner in Windows 11
• De nieuwe versie van Microsoft Edge bekijken

2. Werken met Microsoft Teams
• Wat is Microsoft Teams en wat kan je ermee doen? Bijvoorbeeld voor je 

vereniging, je hobbyclub of je familie
• Vergaderingen in Microsoft Teams
• Een team maken en leden toevoegen
• Bestanden delen via Microsoft Teams
• Chatten via Microsoft Teams

3. Cijfergegevens verwerken: Excel
• De basisbewerkingen van een rekenblad
• Eenvoudige functies zoals autosom, …
• Een eenvoudige grafiek van cijfergegevens maken
• Werken met verschillende tabbladen
• Gegevens kopiëren en hergebruiken
• Complexere formules gebruiken 

4. Teksten verwerken: Word
• Basis tekstverwerking: lettertype, lettergrootte, kleur, … aanpassen
• Werken met stijlen/opmaakprofielen: wat zijn de voordelen?
• Werken met tabs om een stabiele opmaak te voorzien
• Hoe kan ik afbeeldingen op een goede manier integreren in mijn document?
• Omzetten naar PDF en de voordelen hiervan

5. Gegevens beheren
• Wat is een databank?
• Wat zijn de voordelen van een databank?
• Werken met MS Acces: tabellen maken
• Relaties tussen tabellen
• Wat zijn queries en hoe kan ik ze opstellen?
• Wat is MySql?

6. E-services
• Hoe kan ik mij aanmelden op de website van de overheidsdiensten?
• Hoe werkt itsme? 
• Hoe kan ik veilig een vakantie boeken via mijn computer?
• Hoe kan ik de boeken van de bibliotheek digitaal verlengen?
• Hoe vul ik mijn belastingbrief in?

7. Content integreren: Microsoft Publisher
• Een affiche ontwerpen met Microsoft Publisher
• Het verschil tussen Microsoft Publisher en Word
• Een boekje ontwerpen met Microsoft Publisher
• Afbeeldingen integreren in de tekst
• Publiceren: afdrukken, printen, op web plaatsen, …

8. Basis netwerken
• Hoe kan ik de computers en smartphones in mijn huis  

verbinden en laten samenwerken?
• Hoe kan ik problemen met wifi of internet oplossen?
• Wat is de functie van de modem of router in mijn huis?
• Wat als ik geen goede verbinding heb in mijn huis?
• Hoe kan ik problemen met mijn printer, camera, … oplossen

9. Office 365
• De verschillende apps van Office 365
• Werken met documenten in de cloud 
• Je Office 365: wat zijn de voordelen?
• Online apps of desktop apps
• Cloudopslag

10. Start to program: basis programmeren (met Python)
• Leren programmeren met puzzelstukjes
• Een app installeren om in te programmeren
• Wat zijn de verschillende datatypes? 
• Wat zijn keuzestructuren in het programmeren? 
• Een analyse maken van een opdracht en dat omzetten naar code
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