Ofﬁce online
Lightroom
Photoshop

jong

iPad
Ofﬁce 365
Video
Programmeurs
Drupal AutoCAD
Tablet InDesign Pinnacle Studio E-mail
Apple

SNT oud

gevorderden

Android Smartphone iPhone GPS Garmin
Fotograferen met de smartphone/iPhone

SketchUp
beginners
Internet Illustrator Autodesk Fusion 360
Excel

VB.net Mac 3D-printen WordPress
3D-ontwerpen Tekenen met Inkscape
Veilig op het internet met een veilige computer
Fotoboeken maken Windows
Fotograferen en ﬁlmen met smartphone/iPhone
Fotobewerking met Gimp Drupal Advanced
Premiere Elements Photoshop Elements
DaVinci Resolve Compacte fototoestellen
Lay-out met Scribus Sociale netwerken
Video: digitaliseren van oud materiaal
Raspberry Pi

Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
050 44 11 40
info@snt.be
www.snt.be
24/24, 7/7 online inschrijven mogelijk
Opleidingscheques | Cash
Bancontact | Visa/Mastercard
Gratis Ofﬁce 365-account voor alle SNT-cursisten
Goedkoop parkeren in Katelijneparking met Pcard+
(registratie op www.pcard.be)

SNT

Katelijne

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Arsenaalstraat
Minnewater

Katelijnestraat

Php

Ring
Station

Ring
Baron Ruzettelaan

Voor iedereen

SNT Volwassenenonderwijs
overdag en ‘s avonds

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Talen, Mode,
Koken en Bakken, Fotograﬁe, Informatica (pc/
Mac), Nederlands voor anderstaligen!

Arsenaalstraat 4 8000 Brugge | 050 44 11 40

www.snt.be | info@snt.be

SNT

snt.be

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Beter werken met
tablet, iPad, computer
of smartphone

Voor beginners

Je werkt al op je computer,
smartphone of tablet.
•
•
•
•
•

Je zit op Facebook en mailt.
Je zoekt informatie op internet.
Je bankiert online.
Je boekt en bestelt tickets online.
Je knapt je digitale foto’s op en bestelt ze via
het internet.

Maar …
• Ken je die handige hulpprogramma’s die
meegeleverd zijn met je systeem?
• Weet je hoe je sneller en efﬁciënter zou
kunnen werken?
• Kan je jezelf redden als je toestel kuren
heeft?
• Begrijp je hoe je toestel werkt?
• Weet je de instellingen zitten die goed
zijn voor je veiligheid en privacy? Of
de instellingen die je toestel zoveel
gebruiksvriendelijker maken?

Wil je jouw kennis opbouwen vanaf het begin?
SNT heeft startcursussen van 15 weken (1x per
week) voor Apple, Windows, Android, tablet,
smartphone en iPad.
•
•
•
•

iPhone/iPad
Basisgebruik computer: Mac en macOS
Smartphone/Androidtablet
Basisgebruik computer: pc en Windows

Voor gevorderden
•
•
•
•

Computer/pc
Mac en macOS
iPhone/iPad
Windows 10
 Computer beter organiseren
 Windows: vlotter werken
 Snelcursus Veilig op internet met een
veilige pc

Leer het systeem van je
toestel kennen en een
wereld van mogelijkheden
gaat voor je open!

Talen | Mode | Koken & Bakken

|

Informatica | Vlaamse gebarentaal | Fotograﬁe | Nederlands voor anderstaligen

