Contact
Opleidingscoördinator
Astrid Romijn
06-51638321
Cursuslocatie
Business Center Lansingerland
Tobias Asserlaan 7
2662 SB Bergschenhoek

ASROM Computercursussen
Het cursusaanbod omvat de meest gebruikte Microsoft programma's, zoals Windows, Excel, Word, PowerPoint en Outlook en een bijzondere cursus Blindtypen.
ASROM kent drie soorten cursussen: een maatwerkcursus (privéles), een cursus
met open inschrijving (individueel) en een klassikale cursus.
U leert graag op uw manier. Kies daarom de lesvorm die het best bij u past.
Met de lesvorm wordt aangegeven hoe de cursus gegeven wordt, bijvoorbeeld
één-op-één, individueel of klassikaal.
De cursussen worden gegeven op uw locatie (incompany/aan huis) of op onze
nieuwe locatie naast het gemeentehuis in Bergschenhoek nabij
Rotterdam The Hague Airport.
De cursusmogelijkheden en tarieven staan vermeld op www.asrom.nl en
www.blindtypenin4uur.nl. Desgewenst zenden wij u een passende oﬀerte.
Onze opleidingscoördinator, Astrid Romijn, helpt u graag de juiste cursus
te vinden. Het directe telefoonnummer is 06-51638321. E-mail: cursus@asrom.nl
ASROM, omdat iedereen (iets) anders leert...
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How would
you
like to learn?
Locatie

U kunt bij ASROM de cursus volgen of incompany/aan huis.
Incompany betekent geen extra reistijd, een vertrouwde werkomgeving,
eigen apparatuur en programma's. ASROM neemt desgewenst voor
meerdere personen de benodigde hard- en software mee.
In Bergschenhoek geven wij les in het pas geopende Business Center Lansingerland naast het gemeentehuis.
Een geheel nieuwe en inspirerende cursuslocatie voor kleine én grote groepen. Gratis parkeerruimte en
makkelijk bereikbaar aan de N209, tussen de A13, A20 en A12 in (10 min. van Rotterdam The Hague Airport).

Lesvorm

Iedere cursus heeft zo zijn eigen lesvorm(en). Met de lesvorm wordt aangegeven hoe de cursus gegeven
wordt. Op onze website www.asrom.nl onder lesvorm vindt u alle informatie over onze lesvormen.

Maatwerk/privé computercursus

Als u kiest voor een maatwerkcursus bij ASROM dan kiest u voor een cursus welke geheel is samengesteld aan
de hand van úw wensen:
- het aantal personen
- de lesvorm van de cursus
- het aantal lessen van 2,5 uur, 3 uur of 6 uur
- de inhoud: programma('s) en onderwerpen
- cursusdata én cursustijden: ook in de avond
- de locatie: uw locatie of onze locatie in Bergschenhoek

Open Inschrijving computercursus

Leert u graag in uw eigen tempo dan kunt u zich inschrijven voor een cursus via Open Inschrijving. De lesvorm
is individueel. Uit de onderwerpen van alle programma's uit ons cursusaanbod kunt u een eigen samenstelling
maken voor úw cursus, dit kunnen ook onderwerpen zijn uit verschillende programma's.
Wij willen u hierbij graag adviseren.

Klassikaal computercursus

ASROM biedt 4 klassikale computercursussen: Word niveau 1, Word niveau 2, Excel niveau 1 en
Excel niveau 2. U volgt een 4-weekse cursus bij ASROM in Bergschenhoek met 1 tot 3 andere personen op de
dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. De lessen duren 2,5 uur. Na inschrijving wordt u op de wachtlijst
geplaatst. Iedere twee weken wordt bij voldoende inschrijvingen de cursus gepland in overleg.
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What would you
like to learn?
Blindtypen
in 4 uur
Blindtypen in 4 uur

De klassikale typecursus Blindtypen in 4 uur van ASROM is de
meest eﬃciënte én leukste typecursus en wordt heel anders gegeven
dan een traditionele typecursus.
Via een versnelde leermethode kunnen gegevens makkelijker worden onthouden.
U kunt bij ASROM in Bergschenhoek de cursus volgen of incompany/aan huis.
Er zijn cursussen voor volwassenen en cursussen voor kinderen.

Lesopbouw

In de cursus leert u eerst de plaatsing van de toetsen met behulp van een werkboek. Vier kleuren zorgen
ervoor dat u onthoudt welke vingers u moet gebruiken. Iedere letter, cijfer of leesteken heeft een eigen
afbeelding. Deze afbeeldingen worden gebruikt in acht verschillende verhalen. Tijdens het beluisteren van het
verhaal bent u al aan het leren typen! Een achtergrondmuziek zorgt voor een ontspannen sfeer waarin eﬀectiever geleerd kan worden. De verhalen zijn opzettelijk 'vreemd' van aard zodat ze sneller in het geheugen
worden opgenomen. (U herinnert zich vreemde gebeurtenissen eerder dan dagelijkse gebeurtenissen).
Hierna wordt gewerkt in het werkboek, waarin steeds wordt herhaald waar de letters zich bevinden.
Na iedere 5 geleerde toetsen gaat u daadwerkelijk op een toetsenbord oefenen. Dan wordt duidelijk dat u de
toetsen al blind kunt typen. Op deze manier wordt de basisrij (middelste rij toetsen) geleerd, de bovenste rij,
de onderste rij, de cijferrij en ten slotte de symbolen, leestekens én accenten waarbij ook uitgelegd wordt
hoe u de snelheid kunt verhogen (accuratesse blijft echter het allerbelangrijkste).
De nadruk wordt in deze cursus gelegd op het leren blindtypen; de snelheid komt vanzelf met de ervaring.

Oefenen

Dagelijks kort oefenen (15 tot max. 30 minuten) is belangrijk en kan op iedere computer in WordPad of Word
o.i.d. Daarom is er geen speciaal online systeem en/of programma nodig. Men kan zelfs oefenen zonder een
computer: herhaaldelijk in herinnering de afbeeldingen naar voren halen, doet echt wonderen.
Er wordt discipline gevraagd van de cursist en de inzet om te blijven oefenen.
Zonder oefenen helaas geen resultaat. Om deze reden geven wij de vier lessen niet op één dag.

Open Inschrijving cursus Blindtypen

Bij open inschrijving kiest u voor een standaardcursus waarbij iedereen apart inschrijft. De les wordt klassikaal
gegeven in Bergschenhoek.

Maatwerk (privé) cursus Blindtypen

Bij maatwerk bepaalt u zelf de data, tijd en locatie.
Een cursus voor u alleen of klassikaal met collega's / bekenden in een groep.
Deze cursus is daarom zeer praktisch. Met een privécursus behaalt u het meeste rendement.

Leren typen was nog nooit zó leuk!
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What would you
like to learn?
Overstappen naar
Windows 10
Kennismaken met Windows 10

Windows starten
Het bureaublad
Het menu Start
Programma’s of apps openen via de
lijst met alle apps
Werken met vensters
Vastmaken aan de taakbalk
Werken met vensters en de taakbalk
Het systeemvak
Programma’s of apps openen via
de tegels
Taakweergave
Werken met apps
Het menu Start indelen
Meerdere bureaubladen
Een programma of app als snelkoppeling aan bureaublad toevoegen
Een bureaublad verwijderen
Zoeken
Vergrendelen, afmelden en afsluiten

Gebruikersaccounts

Instellingen
Wachtwoord en afbeelding voor
gebruikersaccounts instellen
Nieuw gebruikersaccount maken
Gebruikersaccountbeheer
Gebruikersaccounts verwijderen
Een Microsoft-account maken
Schakelen tussen accounts
Uw Microsoft-account beheren

Persoonlijke instellingen

Beeldschermresolutie aanpassen
De tekstgrootte aanpassen
Persoonlijke instellingen
Foto als bureaubladachtergrond
instellen
Diashow als bureaubladachtergrond instellen
Eﬀen kleur als bureaubladachtergrond instellen

Accentkleur instellen
Achtergrond vergrendelingsscherm aanpassen
Windows-geluid instellen
Schermbeveiliging
Energiebeheer instellen
Aanwijzer aanpassen

Internet en e-mail

Navigeren in Edge
Een PDF-bestand openen
en opslaan
Favorieten
Leeslijst gebruiken
Leesweergave
Aantekeningen maken
Een webpagina afdrukken
Instellingen voor Edge bekijken
Startpagina aanpassen
Zoekmachine instellen
Browsegeschiedenis verwijderen
Een account instellen in Mail
Een Hotmail-, Outlook.comof Gmailaccount instellen
Werken met Mail
E-mails verplaatsen
E-mails verwijderen
Uw handtekening
Instellingen in Mail

Werken met apps

Contactpersonen bijhouden in
Personen
Agenda bijhouden in Agenda
Locatie bekijken en een route
plannen in Kaarten
Nieuws bekijken met Nieuws
Spellen
Een gratis app downloaden
Betaalde app downloaden
Geïnstalleerde app verwijderen
Vervolg volgende bladzijde
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What would you
like to learn?
Overstappen naar
Windows 10
Vervolg van vorige bladzijde

Verkenner

Werken met Verkenner
Voorbeeldvenster en detailvenster
Veranderde tabbladen
Zoeken in Verkenner
Bestanden sorteren
Navigeren in Verkenner
Nieuwe mappen maken
Bestanden verplaatsen
Bestanden kopiëren
Bestandsnaam veranderen
Bestanden en mappen verwijderen
Werken met meerdere bestanden
Snelle toegang
Gecomprimeerde mappen
OneDrive gebruiken
Bibliotheken

Foto, video en muziek

Uw foto’s bekijken en bewerken
met Foto’s
Foto’s importeren van uw camera,
tablet of telefoon
Video’s afspelen met Foto’s
Muziek luisteren met
Groove Muziek
Werken met afspeellijsten in
Groove Muziek
Muziek downloaden met
Groove Muziek
Windows Media Player instellen
Windows Media Player bekijken
Muziekbestanden rippen

Beveiligen en instellen

Meldingenvenster
Windows Update
Beveiliging tegen ongewenste
software
Windows Defender
De real-timebeveiliging van
Windows Defender
Uw computer scannen met
Windows Defender
Instellingen voor een back-up
Beveiliging en onderhoud
Windows Firewall
Apps updaten
Privacy
Instellingen voor meldingen
Standaardprogramma’s instellen
Apparaten aansluiten of verwijderen
Problemen met apparaten oplossen
Thuisgroepen
Deelopties
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What would you
like to learn?
Microsoft
Windows 7
Starten met Windows

De computer
De computer starten
Menu Start en vensters
Een programma starten
Rechtsklikken en sneltoetsen
De persoonlijke map
Windows afsluiten

Taakbalk en vensters

De taakbalk
Dialoogvensters
Schakelen tussen vensters
Pictogrammen
Vensters verkleinen en vergroten
Jumplist
Vensters verplaatsen en sluiten
Accountafbeelding aanpassen
Help en ondersteuning

Windows verkennen

Stations, mappen en bestanden
Venster Computer
Navigeren in vensters
Werkbalk
Persoonlijke map
Bibliotheken
Weergave in vensters
Favoriete koppelingen
Windows herstarten

Werken met bestanden

Internet gebruiken
Oefenbestanden downloaden
Bestandstypen en extensies
Sorteren en ﬁlteren
Naamgeving bestanden
Bestandseigenschappen
Gekoppelde programma's
Verwisselbare schijf
Extern station verwijderen

WordPad

Tekstbestand maken
Tekstbestand opslaan
Tekst opmaken
Afbeelding invoegen
WordPad afsluiten
Aanpassen en opslaan onder
andere naam
Tekst afdrukken
Afdrukbeheer
Schermafbeelding maken

Bestandsbeheer

Mappenstructuur
Map maken
Mappen/bestanden selecteren
Mappen/bestanden kopiëren
Kopiëren naar ander station
Mappen/bestanden verplaatsen
Mappen/bestanden verwijderen
Werken met bibliotheken
Bibliotheken beheren

Zoeken en comprimeren
Bestandspad
Bestanden zoeken
Zoekﬁlters
Zoeken met joker
Zoekactie opslaan
Bestanden comprimeren
Bestanden uitpakken

Instellingen van de computer
Bureaublad
Schermbeveiliging
Beeldscherminstellingen
Menu Start en taakbalk
Gadgets
Datum en tijd
Muis, geluid en toetsenbord
Printers en apparaatbeheer
Energiebeheer

Programma's

Programma downloaden
Programma installeren
Programma verwijderen
Snelkoppelingen
Windows-onderdelen
Standaardprogramma

Computerbeveiliging

Veiligheid
Onderhoudscentrum
Windows updates
Windows Firewall
Computervirussen
Antivirusprogramma
downloaden en installeren
Antivirusprogramma gebruiken
Security Essentials

Back-up en
systeemonderhoud

Back-up en internetopslag
Back-upcentrum
Bestanden terugzetten
Cd of dvd branden
Schijf opruimen
Defragmenteren
Systeeminformatie
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What would you
like to learn?
Microsoft
Word
Een document maken

Computer en tekstverwerken
Nieuw document beginnen
Brief typen
De brief opslaan en sluiten
Bestaand document openen
Statusbalk
Navigeren
Verschillende weergaven
Tab BEELD
Navigatievenster

Tekstopmaak

Tekst selecteren en verwijderen
Ongedaan maken en opnieuw
Tekst opslaan als
Vet, cursief en onderstreept
Lettertype en tekengrootte
Tekstkleur
Hoofdletters en kleine letters
Opmaak kopiëren
Super- en subscript
Accenten typen
Tekst verplaatsen
Tekst kopiëren
Werken met twee documenten
Kopiëren en verplaatsen ander
document

Alinea opmaak

Alinea’s maken en samenvoegen
Uitlijnen
Regelafstand en witruimte alinea
Inspringen eerste regel
Inspringende alinea’s
Opsomming en nummering
Woorden afbreken
Randen en arcering
Stijlen
Thema’s
Opsomming meerdere niveau’s
Alinea nummeren
Stijl met nummering

Tekst controleren en afdrukken
Controle
Hoofdletter of kleine letter
Gebruik van leestekens
Alineamarkeringen
Tekst verwijderen en
overschrijven
Spellingcontrole tijdens typen
Spellingcontrole bestaande tekst
Woordenlijsten
Zoeken
Vervangen
Woorden tellen
Afdrukvoorbeeld
Tekstgedeelten afdrukken
Afdrukstand en papierformaat
Dubbelzijdig afdrukken
Brochure maken van bestaand
document

Documentopmaak

Lay-out en marge
Marges wijzigen
Pagina-einde
Paginanummering
Kopteksten
Voettekst
Velden invoegen in voettekst
Voetnoten en eindnoten
Inhoudsopgave
Index
Voorblad
Sjablonen
Opslaan als sjabloon

Kolommen en tabellen
Tekst in kolommen
Initiaal
Tab-toets en tabstops
Meer tabstops
Tabellen maken
Tabel selecteren en tekst
opmaken

Kolommen en rijen invoegen
en verwijderen
Tekst naar tabel omzetten
en andersom
Kolombreedte en rijhoogte
Sorteren in tabellen
Tabel opmaak
Tabelstijlen
Tabel uit Excel
Graﬁek invoegen
Graﬁek aanpassen
Extra: Een in drieën gevouwen A4

Werken met objecten

Afbeelding invoegen
Afbeelding verkleinen en
verplaatsen
Afbeeldingsstijl en bijsnijden
Objecten
Pagina-achtergrond
Tekstvak
WordArt
Vorm tekenen
SmartArt
Illustratie toevoegen
Objecten groeperen en kopiëren
Advertentie opslaan als PDF

Samenvoegen

Direct mailing
Wizard Afdruk samenvoegen
Stap 1: Documenttype selecteren
Stap 2: Begindocument selecteren
Stap 3: Adressenbestand
Stap 4: Adresvelden
Stap 5: Briefvoorbeeld
Stap 6: Voltooien
Etiketten maken
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What would you
like to learn?
Microsoft
Excel
Kennismaken met Excel

Excel starten
Het lint
Menu Bestand en werkbalk
Snelle toegang
Snelmenu’s en sneltoetsen
Cellen, werkblad en werkmap
Tekst invoeren en verbeteren
Getallen en berekeningen
Werkmap opslaan
Formules maken
Werkmap sluiten
Nieuwe werkmap maken
Excel afsluiten

Formules en getalopmaak

Werkmap openen
Formules in woorden
Operatoren en rekenregels
Automatische optelling
Bereiken selecteren
Duizendtalnotatie en decimalen
Procenten
Geldzaken
Datums

Werkblad opmaken

Lange teksten en speciale
karakters
Opslaan met andere naam
Tekstopmaak
Uitlijnen
Cellen samenvoegen
Tekstterugloop
Tekstrichting
Opmaak kopiëren en wissen
Opvulkleur en randen
Celstijlen en thema’s

Bestandsbeheer en Help
Opslaan met andere naam
Opslaan op andere locatie
Opslaan als tekstbestand

Opslaan voor andere programma’s
Opslaan als sjabloon
Bestand verwijderen en hernoemen
Gebruikersinstellingen
Excel Help

Verplaatsen en kopiëren

Alles op z’n plek
Verplaatsen binnen werkblad
Kopiëren binnen werkblad
Ongedaan maken en opnieuw
Lijstjes maken
Formules kopiëren
Plakken speciaal
Kopiëren en verplaatsen
tussen werkbladen
Twee werkmappen
Kopiëren en verplaatsen
tussen werkmappen

Kolommen, rijen en werkbladen
Werken met kolommen, rijen en
werkbladen
Kolombreedte
Rijhoogte
Rijen en kolommen invoegen
Rijen en kolommen verwijderen
Werkblad hernoemen en tabkleur
Werkblad verwijderen en invoegen
Werkblad kopiëren en verplaatsen
Cellen koppelen
Werkblad beveiligen

Graﬁeken

Graﬁeken maken, Kolomgraﬁek
Verplaatsen, formaat wijzigen en
verwijderen
Labels verwijderen en toevoegen
Graﬁekobjecten bewerken
Lijngraﬁek, Cirkeldiagram
Staafgraﬁek
Graﬁektype wijzigen
Graﬁekstijlen

Celverwijzingen

Verband tussen cellen
Relatieve celverwijzingen
Aangepaste formules
Absolute celverwijzingen
Gemengde celverwijzingen
Fouten opsporen, Foutmeldingen

Afdrukken en documentindeling
Werkbladweergaven
Spellingcontrole
Afdrukvenster, Afdrukopties
Documentindeling, Marges
Kop- en voetteksten
Titels, koppen en rasterlijnen
Afdrukschaal, afdrukstand en
papierformaat
Graﬁek afdrukken

Functies

Schrijfwijze van een functie
Functie SOM en ALS
Functies AANTAL en AANTALARG
Functies MAX, MIN en GEMIDDELDE
Functie AFRONDING
Geneste functies
Functies VANDAAG en NU
Voorwaardelijke opmaak

Werken met lijsten

Grote werkbladen
Navigeren
In- en uitzoomen
Deelvensters
Gegevens invoeren
Zoeken en vervangen
Sorteren, Filteren
Automatische tabelopmaak
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What would you
like to learn?
Microsoft
Outlook
Internet en e-mail gebruiken
Internet
E-mail gebruiken
E-mailverkeer
Ongewenste e-mail
Virusbeveiliging
Nettiquette

Outlook verkennen

E-mailadres
Outlook starten
E-mailaccount installeren
Outlook programmavenster
E-mailbericht maken en verzenden
E-mailbericht ophalen en lezen
Vensters en weergaven
Outlook Vandaag
Onderdelen van Outlook
Contactpersonen
Outlook afsluiten

E-mail: tekst opmaken
en bewerken
Nieuw e-mailbericht
Tekst aanpassen
Kopiëren uit andere bron
Tekstopmaak
Spellingcontrole
Concepten
Helpfunctie van Outlook

E-mail: geavanceerde
opmaak

Automatische handtekening
Afbeelding invoegen
Thema’s
Paginakleur en briefpapier
Sjabloon voor e-mailbericht
Afdrukken

E-mailverkeer

Adresboek en contactpersonen
Aan, CC en BCC
Bijlagen invoegen
Bijlagen openen en opslaan
Bericht beantwoorden
Codes en tracering
Opvolgen en categoriseren
Bericht doorsturen
Allen beantwoorden
Bezorgopties, stemknoppen en
intrekken

E-mail beheren

Standaardinstellingen voor e-mail
Weergave van postvakken
Deelvenster Personen
Berichten sorteren
Berichten ﬁlteren en zoeken
Berichten indelen en verplaatsen
Snelle stappen
Berichtregels
Berichten verwijderen
Ongewenste e-mail

Opschonen en
archiveren

Gesprek opschonen
Bericht opslaan als bestand
Handmatig archiveren
Automatisch archiveren
Outlook-gegevensbestand
Archiefbestand terugzetten

ASROM Computercurssen - Berkel en Rodenrijs - 06-51638321 - www.asrom.nl / www.blindtypen.nl

What would you
like to learn?
Microsoft
PowerPoint
Kennismaken

Programmavenster
PowerPoint starten
Presentatie openen
Normale weergave
Navigeren en zoomen
Diasorteerderweergave
Diavoorstelling
Leesweergave
Presentatie sluiten

Nieuwe presentatie

Nieuwe presentatie maken
Titeldia
Thema en stijlen gebruiken
Nieuwe dia invoegen
Dia-indeling
Presentatie opslaan
Objecten
Afbeelding invoegen
Tekstopmaak
Letteropmaak
Alinea-opmaak: regelafstand
en uitlijning
Opsommingstekens en
nummering
Vormstijl
Dia 5 met nieuwe indeling
Dia’s dupliceren
Twee presentaties
Kopiëren en verplaatsen naar
andere presentatie
Dia’s verplaatsen en wissen

Afbeelding en tabel

Afbeelding toevoegen
Afbeeldingsstijl
Afbeelding met eﬀect
Fotocollage: kopiëren en plakken
Afbeelding verplaatsen
Afbeelding verkleinen
Afbeelding invoegen

Afbeelding bijsnijden
Afbeeldingen schikken
De laatste twee dia’s
Dia verplaatsen
Tabel invoegen
Tabel opmaken

Graﬁeken en organigrammen
Graﬁeken
Kolomgraﬁek
Graﬁek aanpassen
Graﬁekstijl
Graﬁek verplaatsen, kopiëren
en wissen
Graﬁektype wijzigen
Lijngraﬁek
Cirkeldiagram
Lijngraﬁek met meerdere lijnen
Graﬁektitel
Organigram maken
Organigram opmaken

Illustraties en tekeningen
Afbeeldingen
Clip invoegen
Afbeelding bewerken
Tekenen: lijnen en pijlen
Tekenen: vormen en kleuren
Tekenobjecten opmaken
Tekstvak
Tekst in vorm

Presenteren en afdrukken
Een perfecte presentatie
Een nette vormgeving
Sprekersnotities
Presentatie exporteren
Presentatie delen
Opslaan als voorstelling
Hand-out: een afdruk voor
publiek
Afdrukken

Diavoorstelling
Weergave Presentator
Dia’s verbergen en tonen
Online presenteren

Thema, diamodel en
sjabloon

Thema
Thema aanpassen
Aangepast thema opslaan
Diamodel
Objecten op een diamodel
Voettekst
Datum
Dianummer
Diamodel bewerken
Opslaan als sjabloon
Nieuwe presentatie via sjabloon

Beeld, geluid en meer

Multimedia presentatie
WordArt
SmartArt
Geluid toevoegen
Audio afspelen
Video toevoegen
Video afspelen
Online video: YouTube ﬁlmpje
opnemen
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