
Cursusaanbod

DIGIPUNT

MEER INFO
Bel voor meer informatie, een afspraak bij 
het Digipunt of opgave met 0523 - 270271
Of stuur een e-mail naar:
digipunt@bibliotheekhardenberg.nl

Kijk ook op onze website:
www.bibliotheekhardenberg.nl

Digipunt Bibliotheek 
Hardenberg
Het Digipunt van de Bibliotheek organiseert 
cursusreeksen en cursussen waarin je meer 
leert over de digitale wereld. In deze folder 
vind je alle cursussen die door het Digipunt 
gegeven worden.

Daarnaast kun je ook op afspraak bij het 
Digipunt terecht voor vragen over:

- De online Bibliotheek
- E-books en e-readers
- DigiD
- E-mail
- Het internet

Voor- en najaarsprogramma
Ieder halfjaar stellen wij een gevarieerd 
programma samen waarin onze cursussen 
aan bod komen. Hiernaast vind je in het 
programma ook leuke en verrassende 
eenmalige activiteiten rondom de digitale 
wereld.

Heb je behoefte aan verdieping van een 
bepaald onderwerp, geef dit bij ons aan, 
wij kunnen ons programma hieraan 
aanpassen. Het programmaboekje vind je 
in de Bibliotheek.



Tabletcafé

Het Tabletcafé is een plek om mensen 
te ontmoeten, leren om te gaan met 
apparatuur, nieuwe mogelijkheden 
te ontdekken en meer te leren van de 
digitale wereld.
Er worden tips uitgewisseld, contacten 
opgedaan en vragen gesteld. Een mooie 
gelegenheid om je tablet of telefoon 
beter te leren kennen. Neem vooral je 
tablet of telefoon en wachtwoorden 
mee. 

Het Tabletcafé is elke eerste woensdag 
van de maand van 10:00 - 12:00 uur 
in de Bibliotheek Hardenberg. En elke 
eerste donderdag van de maand van 
10:00 - 12:00 uur in de Bibliotheek 
Dedemsvaart. Aanmelden kan via onze 
website maar is niet verplicht.

Oefenplein

Heb je moeite met taal, rekenen of 
werken op de computer? Kom dan 
oefenen bij het Oefenplein.

Je oefent zelfstandig met de 
programma’s van oefenen.nl. Je krijgt 
van ons een inlogcode en gaat aan 
de slag. Kom je er niet uit of heb je 
vragen? Er is altijd een medewerker 
van de Bibliotheek aanwezig om je 
te helpen. Je mag gebruik maken 
van een laptop of tablet van de 
Bibliotheek.

Je bent van harte welkom bij het 
Oefenplein, elke dinsdagmiddag van 
13:30 - 17:30 uur in de educatieruimte 
van de Bibliotheek in Hardenberg. Je 
hoeft geen afspraak te maken en het 
is gratis.

De cursus Digisterker wordt in een 
reeks van vier bijeenkomsten gegeven. 
Iedere bijeenkomst duurt twee uur. 
Kijk op onze website of bel ons voor 
meer informatie over de start van de 
nieuwe cursusreeks.

DigiVitaler

Met het lesprogramma DigiVitaler 
leer je om zelf je gezondheidszaken te 
regelen via internet. Bijvoorbeeld:

- betrouwbare informatie over   
  gezondheid en ziekte vinden via sites 
  als apotheek.nl of thuisarts.nl
- het gebuik van handige 
  gezondheidsapps
- online een vraag stellen, een 
  afspraak maken of een herhaalrecept    
  aanvragen
- inloggen en medische gegevens 
  bekijken in het patiëntenportaal van 
  de huisarts of ziekenhuis

Het je al een beetje ervaring met de 
computer, tablet of smartphone? Dan 
is de cursus Digivitaler geschikt voor 
jou! Deze cursus wordt in een reeks 
van drie bijeenkomsten gegeven. 
Iedere bijeenkomst duurt twee uur. 
Kijk op onze website of bel ons voor 
meer informatie over de start van de 
nieuwe cursusreeks.

Klik & Tik de Basis

Klik & Tik is voor mensen die geen of 
heel weinig kennis en ervaring hebben 
met de computer en het internet. 

Tijdens deze cursus leer je zelfstandig of 
onder begeleiding om te gaan met de 
computer en het internet. Je begint bij 
het begin. Je leert typen, e-mailen en je 
gaat het internet op. 

De cursus Klik & Tik wordt in een reeks 
van vier bijeenkomsten gegeven. Iedere 
bijeenkomst duurt twee uur. Kijk op 
onze website of bel ons voor meer 
informatie over de start van de nieuwe 
cursusreeks.

Digisterker

Bij de overheid kan je steeds meer 
digitaal regelen. Zoals een afspraak 
maken bij de gemeente, belasting 
invullen of je huur- en zorgtoeslag 
aanvragen. Steeds vaker moet je een 
DigiD code gebruiken. Dat is handig, 
maar voor veel mensen ook moeilijk.
Wij kunnen je helpen!

Tijdens deze cursus leer je werken met 
de websites van de overheid. Ook leer je 
een DigiD aanvragen en gebruiken. Je 
kunt ook alleen oefenen met DigiD op 
www.oefenen.nl.


