
 Wat is een tablet? 
 

Een tablet is een kleine computer die 
je overal mee naartoe kunt nemen en 
waarmee je heel veel kunt doen. Een kleine 
greep: 
 
 Beeldbellen (Skype, Facetime) 
 Feiten opzoeken op internet (Google) 
 E-mails versturen en ontvangen 
 De krant lezen 
 Een boek lezen 
 Spelletjes doen 
 Bankzaken regelen 
 Filmpjes bekijken 
 Foto’s maken 
 …. en nog veel meer! 

 
Hoe kiest u een tablet? 
 
Er zijn veel merken tablets, in diverse 
prijsklassen. Laat u goed informeren voordat u 
een tablet aanschaft.  
 

Het beste advies om te leren werken met een 
tablet is: al doende leert men. Dus als u aan 
een cursus begint heeft u al een tablet in uw 
bezit. Mocht u twijfelen of een tablet iets voor 
u is, dan kunnen we ook een kennismakingsles 
afspreken waarin ik u in grote lijnen laat zien 
wat een tablet is en kunt u ‘m zelf uitprobe-
ren. Het zal snel duidelijk zijn of u er aan wilt 
beginnen.  

Wat heeft u nodig om een  
tablet, smartphone of PC/laptop 
te gebruiken? 
 

Voor het gebruik van een tablet, smartphone 
of PC/laptop heeft u thuis een draadloze  
internetverbinding nodig. U kunt dit zelf  
(laten) regelen, ik kan u daar ook mee helpen. 
 

Waarom een smartphone? 

 
Met een smartphone kunt u overal 
telefoneren en bent u altijd bereikbaar. Daar-
naast is het een minicomputer met ontelbare 
mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gemakke-
lijk met uw (klein)kinderen communiceren, 
foto’s ontvangen en versturen. 
 

Wat is een PC/laptop? 
 
Een PC (Personal Computer) 
staat op een vaste plek in huis. Een laptop is 
een draagbare PC en kan op iedere plaats in 
huis worden gebruikt. Het voordeel van een 
PC/laptop ten opzichte van een tablet is dat 
deze een groot scherm en een echt toetsen-
bord heeft. Hij werkt alleen heel anders dan 
een tablet. Het is maar net waar je voorkeur 
naar uitgaat. 
Als u een pc/laptop heeft kan ik u ook helpen 
daar (beter) mee overweg te raken.  

Tabletcursus 
 

Het werken in tweetallen heeft als voor-
deel dat je van je medecursist kunt leren, 
dat je elkaar kunt helpen en aanmoedigen 
en dat je op een ongedwongen manier ie-
mand leert kennen met dezelfde belang-
stelling, namelijk het werken met een ta-
blet! De cursusdagen en –tijden spreken 
we in overleg af. De lessen worden bij u 
thuis gegeven, eventueel bij toerbeurt. U 
kunt zich per tweetal of individueel aan-
melden. 
 
Wilt u liever in alle rust en op uw eigen 
tempo leren op een tablet te werken, dan 
past een individuele cursus misschien be-
ter bij u. In dat geval spreken we per keer 
bij u thuis af. 
 

Smartphonecursus 
 
Het vertrouwd raken met een smartphone 
gaat meestal vrij snel, omdat je ‘m dage-
lijks gebruikt. Afhankelijk van uw behoefte 
kunnen we het aantal lessen afspreken. 
 

PC/laptopcursus 
 
Het leren werken op een PC/laptop kunt u 
het beste individueel leren, omdat u er 
echt achter moet zitten. Afhankelijk van 
uw wensen kunnen we het aantal lessen 
afspreken. 
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Groepscursus  
voor tablet 
(2 personen)  
 

Aantal lessen 
In overleg 
 

Cursusdagen en –tijden 
In overleg 

Kosten per persoon 
€ 25,00 per les van 1,5 uur  
 

Plaats 
Bij een van de deelnemers thuis,  
eventueel bij toerbeurt 
 
 

Individuele cursus  
voor tablet, smartphone of PC/laptop 
(1 persoon) 
 

Aantal lessen 
In overleg 
 

Cursusdagen en –tijden 
In overleg 

Kosten per persoon 
€ 33,00 per les van 1,5 uur  
 

Plaats 
Bij de deelnemer thuis 

CURSUS OP MAAT   
voor een tablet, smartphone 

of PC/laptop 

 
 

Meer informatie of direct aanmelden? 
 

Nanda Levert Company 
 

Telefoon  06 40 94 98 94 

E-mail nandalevertcompany@gmail.com 

Web  www.nandalevertcompany.nl  
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