
Deel je computerkennis met anderen 
 

 

 
 

 
 

Ben je een handige Harry met de computer, 
tablet of smartphone? 

Vind je snel je weg op het internet? 
Heb je als gepensioneerde wat tijd? 

 

Veel senioren in je eigen streek zouden dat ook graag kunnen! 
Wil je hen helpen? 

 
 

Ja?   
 
Dan hebben wij, van Seniornet Vlaanderen, een aanbod voor jou. 
 
Wij zoeken mensen zoals jij, die senioren op weg willen zetten naar de 
digitale snelweg. Samen kunnen we zo de Digitale Kloof in Vlaanderen 
verkleinen. En zo onze achterstand op Europees niveau wegwerken.  



 
Dit is ons aanbod :  
 

 Een korte maar krachtige opleiding: Vanuit onze rijke ervaring met 
lesgeven geven wij je achtergrondinformatie en een hele boel tips 
over hoe je best computerles geeft. Zo word je ICT-animator, die de 
cursisten met nieuwe kennis en kunde naar huis laat gaan. 
 

 Lidmaatschap van een vrijwilligersclub: Je maakt deel uit van een 
club van een 70-tal vrijwilligers, die aan senioren les geven. Een paar 
keer per jaar komen die vrijwilligers samen om ervaring uit te 
wisselen. Met een pint in de hand gaat dat uiteraard veel vlotter. 
 

 Gebruiksklaar lesmateriaal: We hebben presentaties en 
handleidingen over een 20-tal onderwerpen – van Windows 10 tot  
e-mail, van fotobewerking tot online bankieren, van TOW tot 
diashow. Dat staat ter beschikking van al onze ICT-animatoren. 
 

 Een seniorvriendelijke website: als je surft naar www.snvl.be dan 
vind je daar een goed verzorgde website met nieuws over onze 
werking, de laatste weetjes over computer en internet, een kaart met 
onze animatoren, een forum, enzovoort. 
 

 Een vzw die jou ondersteunt, met een waakzame Raad van Bestuur 
en per provincie een regioverantwoordelijke, om alles vlot te laten 
verlopen.  
 
 

Als dit je aanspreekt, neem dan contact met coordinator@snvl.be.  
Ja, wij bestaan al sinds 2000 en hebben in die tijd aan duizenden senioren 
les gegeven. 
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