
Persoonlijke gegevens 

Naam* …………………………………………………………………   Vrouw 

  Man 

Telefoon* …………………………………………………….............. 

E-mail …………………………………………………………………. 

Wanneer kunnen we u het best telefonisch bereiken? 

………………………………………………………………………….. 

Mogen we u per e-mail op de hoogte houden van ons digitale aanbod? 

 Ja 

 Nee 

Ik meld me aan voor: 

 cursus iPad/iPhone voor beginners 

 opfriscursus iPad/iPhone 

Datum ………………………………………….. 

Handtekening 

 

De cursus vindt plaats in Het Eemhuis. 

Kosten (inclusief cursusmateriaal en koffie): 
€40,- voor leden van de bibliotheek 
€45,- voor niet-leden 

Dit ingevulde formulier kunt u afgeven bij de balie van Bibliotheek het Eemhuis, of per post naar: 

De Bibliotheek Eemland  

vestiging het Eemhuis 

Eemplein 71  

3812 EA Amersfoort 

Let op: aanmelding betekent nog niet direct plaatsing. De coördinator van de cursus neemt zo 

snel mogelijk contact met u op. 



 

 

 

 

Cursus iPad en iPhone voor beginners 

De Bibliotheek Eemland en Seniorweb organiseren samen de iPad-cursus voor beginners. 

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen en senioren die de beginselen van de iPad onder 

de knie willen krijgen. U bent van harte welkom in de Bibliotheek het Eemhuis. 

 

Tijdens de cursus leren de deelnemers werken met internet, e-mail, applicaties (installeren), 

verbinding maken met een wifi-netwerk en meer. De cursus bestaat uit een intake en vijf 

lessen. U beschikt na de cursus over de basisvaardigheden en u kunt op eigen kracht de 

tablet verder ontdekken.  

 

Opfriscursus iPad en iPhone 

De opfriscursus voor iPad en iPhone bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee uur. Hierin 

leert u om meer uit uw tablet of smartphone te halen. Deze cursus is geschikt voor degenen 

die de basiscursus iPad en iPhone voor beginners hebben gevolgd, of al wat meer ervaring 

hebben in het gebruik van hun iPad of iPhone. Aan bod komen: een korte herhaling van 

onderwerpen uit de beginnerscursus, waaronder het maken van bladwijzers in Safari, mappen 

in e-mail, albums in foto's alsmede ruime aandacht voor verschillend apps. Daarbij wordt 

tijdens de eerste les de behoefte geïnventariseerd en kunnen onderwerpen hieruit bij 

voldoende belangstelling ook worden behandeld. 

 

Inschrijven 

Om deel te nemen aan de cursus(sen) vult u het aanmeldformulier (z.o.z.) in en levert deze in 

bij de balie van het Eemhuis. U kunt deze ook per post opsturen. 

Er is plek voor maximaal zes deelnemers.  

 

Kosten 

De kosten voor leden van de Bibliotheek Eemland bedragen €40,- per persoon. Niet-leden 

betalen €45,-.  


