
 

 
 

 

 

 

    Uitnodiging Klik en Tik – digitale vaardigheden 2017 

Elke donderdag bij Kompas in samenwerking met de Bibliotheek     
Rivierenland de Klik en Tik cursus van 15.15 –16.30 uur 

 

We beginnen met Klik en Tik, de Basis, vervolgens het internet op en samen op het 
web. Wil je graag meer met de computer doen, maar weet je niet goed hoe   

 het werkt? Dan is Klik & Tik de basis iets voor jou.  
Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op. Ben je een beginnende 
computergebruiker en wil je in een veilige omgeving oefenen op de PC?  

          
            Kom naar Kompas, elke donderdag van 15.15 uur – 16.30 uur. 

 

Informatie over Klik en Tik:  
Je bankzaken regelen, solliciteren of een DigiD aanvragen: het gaat bijna allemaal via 
internet. Wil je vaardiger worden in het gebruik van internet? Ben je een beginnende 

computergebruiker en wil je in een veilige omgeving oefenen op de PC? Kom dan eens 
langs bij Kompas voor Klik & Tik! 

 

Klik en Tik, de Basis 
Wil je graag meer met de computer doen, maar weet je niet goed hoe het werkt? Dan 
is Klik & Tik. De basis iets voor jou. Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op. 

De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kun je zelf gaan oefenen. 

Klik en Tik, het Internet op 
Het internet wordt steeds belangrijker voor je.  Wil je iets kopen, informatie krijgen, 
een vakantie boeken, je bankzaken regelen, het gaat steeds vaker via het internet. Je 
gaat aan de slag met deze onderwerpen: Het internet op, Websites bekijken, zoeken 

met een zoekmachine, Invullen en aanvragen, E-mailen, Downloaden. 
 

Klik en Tik, Samen op ’t Web 
Je oefent met Klik & Tik. Samen op ’t web hoe je sociale media gebruikt. Je leert hoe 

Facebook, Skype en WhatsApp werken. En je maakt kennis met Instagram, LinkedIn en 
YouTube. 

 

Informatie: Joke Verkuijlen: kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl  
tel. 0418 512656 of 06-44614237 www.kompasbomelerwaard.nl 
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