
'Haal alles uit je Mac!' 

Wil je alles uit jouw Apple computer halen? De tweedaag-
se cursus Mac Basics leert je alles over de gebruiksmoge-
lijkheden van Apple’s nieuwste besturingssysteem.

De cursus Mac Basics is een tweedaagse training in het gebruik 
van het Mac besturingssysteem. Degene die de Mac al gebrui-
ken voor basisdoeleinden zullen hun kennis en vaardigheden 
aanzienlijk vergroten tijdens deze Mac cursus. Na deelname 
aan de training kunt u snel en doelgericht met uw Apple com-
puter (iMac of Macbook) overweg.
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Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Door de docent samengesteld.

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

•     Het bureaublad & dock
•     De Finder (verkenner)
•     Apple iD & iCloud
•     Meerdere gebruikers op 1 Mac
•     Mac App Store (programma’s & updates)
•     Het opslaan van bestanden in programma’s
•     Spotlight
•     Mission Control
•     Launchpad
•     Dashboard
•     Time machine (back-ups maken)
•     Contacten
•     Agenda
•     Teksteditor
•     Fotolader
•     Voorvertoning
•     Systeemvoorkeuren
•     Safari (internet)
•     Mail
•     Draadloos internetten
•     Schermafbeelding maken 

Doelgroep
Mac Basis is bedoeld voor beginners in het gebruik van het 
Mac besturingssysteem. Ook diegenen die de Mac al gebrui-
ken voor basisdoeleinden zullen hun kennis en vaardigheden 
aanzienlijk vergroten tijdens deze cursus. Na deelname aan 
deze cursus kun je snel en doelgericht met je Apple compu-
ter overweg.

Benodigde voorkennis
Bekendheid met het gebruik van een computer en de alge-
mene software eigenschappen, zoals het gebruik van menu’s 
en het openen en sluiten van programma’s en documenten, 
is een pre.

De cursus wordt in het Nederlands gegeven. Ook het cursus-
boek en de software zijn in het Nederlands. 
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Examen en certificaat
College of MultiMedia is een Apple Authorized Training 
Centre, wat inhoudt dat we altijd gecertificeerde docenten 
gebruiken.

Na de cursus krijgt u een certificaat van deelname.


