
 Ontwerpen van een bedrijfsgerichte folder
Laten ontwerpen en drukken van een folder is voor een bedrijf een grote kost. 

In deze workshop leren we zelf een folder ontwerpen aan de hand van het of-

fice programma Publisher. Toevoegen van afbeeldingen, kaders en tekstvak-

ken komt in deze workshop aan bod.

 E-loket verzamelaanvraag + E-loket mestbank
E-loket is de elektronische versie van de verzame-

laanvraag. De land- of tuinbouwer kan van thuis 

uit zijn producent- en bedrijfsgegevens raadplegen 

en allerlei steun aanvragen, zoals de zoogkoeien-

premie. In de workshop leggen we stapsgewijs uit 

hoe je de verzamelaanvraag elektronisch invult. Ook wordt aangetoond hoe 

de Vlaamse land- en tuinbouwers hun mestbankaangifte digitaal doen via een 

nieuw elektronisch loket. Via de online aangifte kunnen de landbouwers zelf 

hun aangifte op een gebruiksvriendelijk manier invullen én indienen. Aan de 

hand van een voorbeeld wordt in deze workshop een mestbankaangifte zelf-

standig ingevuld.

 Veeportaal
Veeportaal is de elektronische toepassing waarlangs de veehouder zijn ad-

ministratieve verplichtingen in het kader van de Identificatie en Registratie 

voor de veehouderij kan uitvoeren. In deze workshop werken we met een oe-

fenportaal, waarmee we verschillende oefeningen kunnen uitvoeren (melding 

geboorte, vertrek, bestelling oormerken, ...)
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Cursusaanbod voor land- & tuinbouwers (4 dagen of 6 avonden)

 Initiatiecursus
Deze opleiding richt zich tot de mensen die weinig tot geen ervaring hebben met 

het gebruik van de computer.

•	 Bediening toetsenbord en muis

•	 Kennismaken met besturingssysteem Windows

•	 Kennismaken met Word / Excel

 PC onderhoud - Hou je computer proper!
Vooraleer je zelf naar de winkel gaat met een defecte computer kan je zelf al heel 

wat controleren en oplossen.

•	 Virusscanners en spamfilters installeren

•	 Leren omgaan met spam

•	 Toevoegen en verwijderen van programma’s

•	 Hulp zoeken op het internet

 Digitale fotobewerking
Via deze cursus leggen we het volledige proces uit, van het plaatsen van foto’s op 

de computer tot het ontwerpen van een fotoboek.

•	 Foto’s retoucheren

•	 Tekst toevoegen en bewerken

•	 Online fotoalbum maken

 C VERNIEUWD C  
 Nieuwe multimediatechnieken
Deze cursus brengt de laatste nieuwigheden in de informaticawereld.

•	 Kennismaking met tablet, smartphone en apps in de landbouw

•	 Windows 8

•	 The Cloud

•	 Google Streetview

•	 Spotify

•	 Facebook / Twitter
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 Kennismaking met tablet en smartphone
 Apps voor landbouw
Overal in het straatbeeld duikt een tablet of een smartphone 

op. Ze zijn helemaal in! Ze zijn licht, liggen gemakkelijk in 

de hand en laten zich overal meenemen. Twijfelt u eraan of 

een dergelijke ‘kleine’ computer ook iets voor u is? Kom dan 

naar de kennismakingssessie waarin de mogelijkheden van 

de tablet worden uitgelegd. We tonen verschillende apps die 

reeds werkzaam zijn in de landbouw.

 Kopen en verkopen op het web
Ben je op zoek naar een tweedehands tractor of een zeldzaam boek? Je kan 

het allemaal vinden op de vele verkoop- en koopsites op het internet. In deze 

workshop leren we je hoe je een zoekertje plaatst 

op een website. Daarnaast leren we je efficiënt 

zoeken, prijzen vergelijken en de reputatie van 

een webwinkel checken.

 Kies de juiste pc, laptop of tablet
Bent u van plan om binnenkort een nieuwe computer te kopen, maar weet u 

niet hoe je hieraan begint? Dan komt u best even langs op deze workshop. 

Hier bekijken we de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen en de kost-

prijs van verschillende computers. Daarnaast geven we u een pak nuttige tips.

 Facebook voor beginners
Maak kennis met Facebook, de site waar iedereen over spreekt. In deze work-

shop leer je een profiel aanmaken, vrienden opzoeken, foto’s delen, ... Daar-

naast bespreken we ook de gevaren van deze sociale 

netwerksite en hoe we er ons tegen wapenen.

 Word
Stapsgewijs en via eenvoudige oefeningen leren we de basisvaardigheden van 

het tekstverwerkingsprogramma Word.

•	 Efficiënt een tekst intypen

•	 Paginanummering, voetnoten, 

kop- en voetteksten toevoegen

•	 Tekst structureren en opmaken

 Excel
Excel is een krachtig rekenprogramma. In enkele lessen krijg je de belangrijkste 

basisbegrippen op een eenvoudige manier uitgelegd.

•	 Bedrijfsgerichte gegevens invoeren

•	 Invoeren en opmaken van grafieken

•	 Eenvoudige formules gebruiken

 Agrarisch ondernemen
Via een volledig overzicht zal u de administratie in land- en tuinbouw herontdek-

ken. We willen u een overzicht bieden van alle online toepassingen binnen de 

land- en tuinbouw.

•	 E-loket verzamelaanvraag

•	 Veeportaal

•	 E-loket mestbank

•	 Interessante landbouwwebsites

 Mee met sociale media
Al je vrienden zitten op Facebook, alle beroemdheden gebruiken Twitter, maar 

wat is dat allemaal? Via deze kanalen kan u verschillende vakexperten uit de 

landbouwsector volgen.

•	 Facebook

•	 Twitter

•	 Google

•	 YouTube
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