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Contact
Voor meer informatie over ons cursusaanbod en onze locaties kunt u 
contact opnemen met onze servicedesk: telefoon 030 878 15 35. 
Of loop binnen bij Digiwijs 3.0 op Ghanadreef 2 in Utrecht. 
Wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij zijn ook via e-mail te bereiken: digiwijs@wij30.nl

www.digiwijs30.nl  / digiwijs@wij30.nl

LEER 
COMPUTEREN 
IN DE BUURT

maakt je digiwijzer

Bijeenkomsten op maat
Digiwijs organiseert ook themabijeenkomsten op maat, waarin 
deelnemers specifieke vaardigheden kunnen leren. Bijvoorbeeld om 
zelf DigiD te regelen, een paspoort online aan te vragen of om een 
tablet te leren gebruiken. Interesse? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Aanmelden en betalen
We nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek als u zich aanmeldt. 
Samen bekijken we wat u al kan en welke cursus bij u past. 
Het cursusgeld betaalt u op de eerste cursusdas (U-pas is geldig). 
Voor €3,50 extra ontvangt u de Digigids, waarin we computerwoorden 
uitleggen.

Maak Utrecht digiwijzer
Bent u al digitaal vaardig en vindt u het leuk om anderen 
hierbij te helpen? We zoeken nieuwe vrijwilligers: 
docenten, inloop-begeleiders en coördinatoren. 
We bieden de ondersteuning die u nodig heeft om aan 
de slag te gaan.

word vrijwilliger



Cursusaanbod

1. START DIGITAAL  
Dit is een instapcursus waarin we veel 
aandacht geven aan basishandelingen en 
computerwoorden. Ook de Nederlandse 
taal kan in deze cursus worden geoefend. 
Het programma Oefenen.nl is onderdeel 
van deze cursus.

2. DE BASIS (CURSUS A)
Deze cursus is voor mensen zonder 
ervaring met een computer. U oefent met 
het toetsenbord en de muis, leert teksten 
schrijven en het werken met mappen en 
bestanden.

3. DE VERDIEPING (CURSUS B)
Deze cursus verdiept de oefenstof van 
de cursus Basis A en geeft veel aandacht 
aan het werken met internet en e-mail. 
De cursus is geschikt voor mensen met 
basiskennis.

4. VERVOLG (CURSUS C) 
Met deze cursus verbetert u uw kennis 
en vaardigheden. Samen met de docent 
bepaalt u de oefenstof. Het gebruik van 
internet komt ruim aan bod.

Cursusinformatie

LOCATIES
Cursussen geven we zo dicht mogelijk 
bij u in de buurt! We organiseren 
computerlessen en inlopen in Overvecht, 
Kanaleneiland, Transwijk, Zuilen/Ondiep, 
Hoograven en Vleuten - de Meern.  
We doen dit in bibliotheken, buurt-
huizen en soms ook op scholen. 
Cursussen kunnen we ook in andere 
wijken aanbieden. Informeer naar de 
mogelijkheden.

WANNEER
Elke cursus vindt meerdere keren per week 
plaats, op diverse locaties en op wisselende 
tijdstippen. Tijden: doordeweeks van 09.30 
tot 12.00 uur of van 13.00 tot 15.30 uur. Een 
avondcursus is er (alleen) in bibliotheek 
Overvecht van 18.00 tot 20.30 uur.

DIGITAALHUIS
Zelf oefenen kan tijdens 
inloopmomenten op cursus-
locaties of bij een inloop van 

het DigiTaalhuis. Een docent is aanwezig 
om te helpen. U kunt bijvoorbeeld 
terecht op het Ghanaplein (Ghanadreef 2, 
Overvecht) en in bibliotheken. Informeer 
voor een inloop bij u in de buurt.

CERTIFICAAT
Per cursus kunt u een certificaat krijgen. 
U doet daarvoor aan het einde een kleine 
test. Het certificaat geeft informatie over 
wat u hebt geleerd en waar u nog mee aan 
de slag kunt.

Computers zijn handig, maar lang niet iedereen weet hoe je ermee moet 

werken. Daarom maken wij Utrechters digiwijzer. We helpen mensen 

met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Zo vergroten de 

cursisten hun netwerk en openen wij hun wereld. In een cursus leert u 

om zelfstandig met een computer te werken. En als het nodig is om ook 

de Nederlandse taal beter te leren, dan kan dat ook.

ZO MAKEN WIJ UTRECHTERS 
DIGIVAARDIG:
- We geven computerlessen.
-  We verzorgen inlopen in Utrechtse 

bibliotheken voor allerlei digitale vragen.
-  We knappen computers op en we zorgen 

ervoor dat computers terecht komen bij 
mensen die ze het hardst nodig hebben.

De computerlessen geven we voor 
groepen van maximaal tien deelnemers. 
Enthousiaste vrijwilligers begeleiden elke 
groep. Zij zorgen ook voor de begeleiding 
van de oefen-inlopen en tijdens 
themabijeenkomsten. Onze docenten 
zijn goed getrainde vrijwilligers. Onze 
activiteiten vinden bij u in de buurt plaats 
of zijn makkelijk bereikbaar met OV of fiets. 


