
 

 

Werkgroep digitalisering  

 
 

Aanbod workshops namens de werkgroep  
digitalisering KBO en PCOB in Overijssel 

 Alle workshops duren 2,5 uur 
 
1. Workshop Word voor beginners 
 
2. Workshop Word voor gevorderden 
Wat aan bod komt is o.a.: 
Inspringen, vet, cursief, onderstreept, regelafstand, kopiëren, knippen, plakken, paginanummering, kop- en 
voettekst maken, opslaan, opvragen, een map maken, einde pagina, marges, lettergrootte en soort letters 
 
3. Workshop Excel voor beginners 
 
4. Workshop Excel voor gevorderden 
Wat aan bod komt is o.a.: 
Lettergrootte en soort, vet, cursief, onderstreept, blokken, kopiëren, knippen, plakken, paginanummering, opslaan, 
opvragen, een map maken, einde pagina, omlijnen, uitlijnen, cellen samenvoegen, celeigenschappen, optellen, 
vermenigvuldigen, aftrekken, delen,  
 
5. Workshop PowerPoint voor beginners 
 
6. Workshop PowerPoint voor gevorderden 
Wat aan bod komt is o.a.: 
Een dia kiezen, achtergrond, lettertype en grootte, kleur van de letters, standaard dia maken, foto inbrengen, 
verkleinen of vergroten, beweging aan brengen, geluid bij overgang naar volgende dia, achtergrondmuziek bij een 
diaserie, automatische diavoorstelling 
 
7. Workshop Publisher voor beginners 
 
8. Workshop Windows voor beginners 
 
9. Workshop digitale erfenis, veiligheid en privacy 
Wat aan bod komt is o.a.: 
Hoe richt je je digitale erfenis voor je nabestaanden, wachtwoorden en accounts, welke bestanden zijn belangrijk 
voor de nabestaanden, overdracht secretariaat, overdracht penningmeesterschap, privacy en veiligheid op het 
internet 
 
10. Workshop gebruik smartphone en tablet voor beginners 
 
11. Installatie en gebruik van 10 apps op de smartphone en tablet 
De volgende apps worden gedownload en doorgespit 
Google maps, bankieren, teletekst, krant lezen, gebruik Safari, telefoneren, contacten met email en 
telefoonnummer overzetten naar de smartphone of laptop, resetten, whatsapp: groepen maken , videobellen, 
foto’s, bijlagen en apps verwijderen, apps downloaden en vernieuwen, weer online, wekker,  fotobeheer, 
puzzelland.com, wordfeud  
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Hieronder staan de workshops nogmaals op een rij.  
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn aan te geven waar de interesses binnen uw afdeling liggen en dit voor 14 mei willen 
mailen naar info@kbo-overijssel.nl (vergeet niet uw afdelingsnaam erbij te zetten en de nummers van de 
workshops en of op locatie of niet).  
 

 
U  kunt dit formulier opsturen naar: 
Herman Snippers 
Berkstraat 39 
7572 CA Oldenzaal. 
of mailen : hermansnippers@caiway.nl 
 

Interesseformulier 
 
 
Naam afdeling: 
 
Naam invuller: 
 
E-mailadres: 
 

Nr. Naam cursus Interesse Voorkeur op locatie 
(minimaal 8 deelnemers) 

1 Workshop Word voor beginners   

2 Workshop Word voor gevorderden   

3 Workshop Excel voor beginners   

4 Workshop Excel voor gevorderden   

5 Workshop PowerPoint voor beginners   

6 Workshop PowerPoint voor gevorderden   

7 Workshop Publisher   

8 Workshop Windows   

9 Workshop Digitale erfenis, veiligheid en privacy   

10 Workshop gebruik smartphone en tablet voor beginners   

11 Installatie en gebruik van meerdere op de smartphone en tablet   

12 Mogelijke andere, uw/eigen voorkeur/interesse>   
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