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Januari: Foto's digitaliseren met scanner & app  
Hebt u nog veel fotoalbums? Waarschijnlijk komen daar geen foto’s meer in die u met 
uw smartphone of iPhone maakt. Die bewaart u op uw apparaat, externe schijf of in de 
Cloud. Dat kan ook met echte oude foto’s. U kunt uw albums digitaliseren door ze te 
scannen of gebruik te maken van een speciale app. Hoe? Dat wordt in deze 
presentatie uitgelegd.  
 
 
Februari: In twee stappen inloggen voor apps en DigiD  
In twee stappen inloggen noemen we tweefactorauthenticatie (2FA). Met de DigiD 

app kunt makkelijk en veilig inloggen. U hoeft geen ingewikkeld wachtwoord meer te 

onthouden, alleen een pincode die u zelf kiest. Veilig omdat u niet alleen inlogt met 

uw gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook met een tweede controlemiddel. 

Meerdere sites maken gebruik van deze verificatiemethode door met een tussenstap 

via uw telefoon of via een app te werken. Maar hoe werkt dat allemaal? Dat wordt in 

deze presentatie uitgelegd. 

 

Maart: Sociale Media  
Een sociaal medium is een platform waar mensen gebruikmaken van meerdere 

internet-toepassingen zoals apps en websites om dingen met elkaar kunnen delen. 

Het draait om contact met anderen. Dat kan zo uitgebreid of beperkt zijn als iemand 

zelf wil. Er zijn allerlei verschillende sociale media, denk aan Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube of Snapchat. Ook WhatsApp wordt 

daartoe gerekend, ook al is dat eigenlijk toch net iets anders. Maar alles komt voorbij 

in deze presentatie.  

April: Bankieren op digitale apparaten  
Giroboekjes en bankboekjes? Nee, die bestaan niet meer en veel bankkantoren 
verdwijnen. Geld overschrijven, saldo bekijken, een spaarpotje maken, betalen bij de 
supermarkt, winkel of in het restaurant kan nu allemaal via de app op uw mobiele 
telefoon of tablet. De banken hebben hun apps zelfs zo goed beveiligd dat mobiel 
bankieren veiliger is dan via de computer. Uw transacties kunt u allemaal regelen via 
uw apparaat. Wat betekent dat voor u? Dat wordt in deze presentatie uitgelegd.  
 
Mei: Radio & TV op digitale apparaten  
Overal radio & tv kijken? Niet meer thuis maar ook bijvoorbeeld tijdens uw vakantie 
lekker een filmpje kijken via Netflix of via een van de andere streamingdiensten. Op 
uw eigen smartphone, tablet, iPhone, iPad of laptop kunt u uw favoriete radio en tv 
programma’s horen of zien. Zelfs die belangrijke voetbalwedstrijd die u niet wilde 
missen. Hoe? Dat wordt in deze presentatie uitgelegd.  
  
 

 

 

 



 


