
'Haal alles uit je Mac!' 

Wil je alles uit jouw Apple computer halen? Deze twee-
daagse cursus leert je alles over de gebruiksmoge- 
lijkheden van Apple’s nieuwste besturingssysteem OS X 
Mavericks.

Aan de hand van het boek, dat gemakkelijk is te lezen en waarin 
er veel gebruik wordt gemaakt van voorbeelden, zullen stap 
voor stap de belangrijkste functies, toepassingen en de inter-
face behandeld worden. Ook komen de programma’s die stan-
daard met Mavericks geleverd worden aan bod. O.a. het Adres-
boek, het woordenboek, het email-programma Mail, de digitale 
agenda iCal, de QuickTime Player en nog veel meer.

Verder leer je het internet voor alle mogelijke doeleinden te 
gebruiken. Denk daarbij aan emailen, chatten, Skypen, RSS en 
natuurlijk de instellingen voor draadloos internetten. Wil je je 
Mac helemaal naar jouw smaak aanpassen? Hiervoor leer je 
tijdens de cursus omgaan met de systeemvoorkeuren. Tot slot 
komen onderwerpen als afdrukken en het maken van een pdf 
aan bod en wordt er een korte introductie van de program-
ma’s in iLife gegeven.
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Cursusduur:  2 dagen

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

Lesmateriaal: Het Max OS X Mavericks boek.

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

Wat zult u leren

Stap voor stap zullen de belangrijkste functies, toepassingen 
en de interface behandeld worden. Ook komen de program-
ma’s die standaard met Mavericks geleverd worden aan bod. 
O.a. het Adresboek, het woordenboek, het email-programma 
Mail, de digitale agenda iCal, de QuickTime Player.
Verder leer je het internet voor alle mogelijke doeleinden te 
gebruiken. Denk daarbij aan emailen, chatten, Skypen, RSS en 
natuurlijk de instellingen voor draadloos internetten. 

Onderwerpen

Les 1.  Navigeren

Les 2. Programma’s installeren en verwijderen

Les 3.  Werken met tekst

Les 4. Back up’s maken

Les 5. CDs en dvd’s branden

Les 6. Randapparatuur aansluiten op je Mac

Les 7. Meerdere accounts aanmaken

Les 8.  Software updaten

Les 9. Airdrop

Les 10. iCloud

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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