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Voor je ligt de brochure met daarin het overzicht van alle cursussen en work-
shops die we in het seizoen 2016-2017 aanbieden voor volwassenen. 

Enige uitzondering hierop is de cursus blindtypen voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd; TypeWorld Kids!

Het aanbod varieert van computercursussen voor senioren tot colleges filo-
sofie, van trainingen autobiografisch schrijven tot een cursus waarin je China 
kunt leren kennen! Natuurlijk bieden we ook dit jaar weer een ruim aanbod 
taalcursussen.

Op zaterdag 3 september a.s. ben je van harte welkom in de Chocoladefabriek 
bij START!16/17, tussen 9:00-17:00 uur kun je komen kennis maken met het 
aanbod en de docenten. 

We wensen je veel plezier bij het uitzoeken van een cursus en hopen je komend 
seizoen bij ons in de Stadsbibliotheek te mogen ontmoeten!

CURSUSAANBOD SEIZOEN 2016-2017
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TypeWorld Kids!
TypeWorld Kids is dé leukste methode om 
te leren typen, een typecursus in de vorm 
van een game, geschikt voor iedereen van 8 
t/m 12 jaar. Je leert tijdens het gamen blind 
typen met tien vingers. Het programma is 
interactief en volledig online. 

TypeWorld Kids is uniek door de begelei-
dermodule die het heeft. Hiermee kan de 
docent volgen hoe jij je huiswerk maakt en 
geeft hier terugkoppeling op. 

De cursus is ook geschikt voor kinderen met 
dyslexie.

datum: di 20 sept t/m 17 jan 2017
 ma 30 jan t/m 29 mei 2017
tijd:  15.45-16.45 uur
 17.00-18.00 uur
duur: 14 lessen
docent: Femke de Caluwé
prijs: € 165 jeugdleden
 € 175 overige gasten jeugd

Prijs is incl. € 30 Examen- en € 25 licentiekosten

vreemde eend 
In de bijt
cursus voor kinderen 
tussen volwassenen-
aanbod

Leer mij China kennen!
Wie was Confucius ook alweer en waarom 
speelt hij in China nog steeds zo’n gro-
te rol? Wanneer valt Chinees nieuwjaar 
eigenlijk? Wat gebeurt er tegenwoordig op 
het gebied van film, muziek en literatuur in 
China? Hoe kijken de Chinezen terug op de 
periode onder Mao Zedong? 

In deze cursus gaan we in op deze en vele 
andere onderwerpen. Aan de hand van een 
syllabus nemen we verschillende thema’s 
onder de loep, van filosofie tot moderne 
politieke ontwikkelingen, van muziek tot 
geneeskunst. 

datum: di 4 okt t/m 29 nov 2016
 do 6 okt t/m 1 dec 2016 
tijd: di 19.30–21.00 uur
 do 10.00-11.30 uur
duur: 8 lessen
docent: Henriette Schoemaker
prijs: € 88 leden/biebpas voordeel
 € 100 overige gasten

Lesmateriaal wordt verzorgd door de docent
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Autobiografisch schrijven
Dit is een vak apart, het doet iets anders 
met je dan erover vertellen. Het bestaat uit 
de vierslag: associëren, schrijven, voorlezen, 
luisteren. Door de aard van de schrijfop-
drachten krijg je een andere en vaak verras-
sende kijk op je levensverhaal, dat je dacht 
zo goed te kennen. 

 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus. 
Ieder leven is bijzonder en iedereen kan 
schrijven over zijn eigen belevenissen. Het 
gaat niet om ‘mooi schrijven’, er is geen 
‘goed’ of ‘fout’ alleen ‘waar’ en ‘uit het leven 
gegrepen’. 

Beatrijs Lubbers heeft ruim 12 jaar geleden 
zelf voor het eerst deelgenomen aan een 
cursus autobiografisch schrijven bij Wille-
mijn Soer, die ook een boek met deze titel 
geschreven heeft. Zij is daar zo enthousiast 
door geworden dat ze daarna nog vele 
cursussen gevolgd heeft en ook een oplei-
ding aan het Instituut voor Biografie heeft 
gedaan.

datum: do 22 sept t/m 10 nov 2016
tijd: 19.00-22.00 uur
duur: 7 lessen
docent: Beatrijs Lubbers
prijs: € 100 leden/biebpas voordeel
 € 115 overige gasten

datum: wo 01 feb t/m 22 mrt 2017
tijd: 10.00–13.00 uur
duur: 7 lessen
docent: Beatrijs Lubbers
prijs: € 100 leden/biebpas voordeel
 € 115 overige gasten

Materiaal wordt verzorgd door de docent

“Het gaat niet om ‘goed’ of 
‘fout’, er is alleen ‘waar’ en 
‘uit het leven gegrepen’....”



We organiseren ieder seizoen meerdere collegereeksen rondom Filosofie en 
Klassieke Oudheid. Deze reeksen bestaan uit 3, 4 of 5 colleges voor een publiek met 
een maximale grootte van 50 personen en hebben een interactief karakater. Per 
collegereeks behandelt de docent een centraal thema, waarbij de reeks in zijn geheel 
gevolgd kan worden, maar colleges afzonderlijk volgen is ook mogelijk.

Docent Peter Berg studeerde filosofie in Leiden en Utrecht. Momenteel doceert hij 
levensbeschouwing en filosofie aan Hogeschool InHolland. Zijn wijsgerige belang-
stelling gaat vooral uit naar Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Derrida. Hij werkt 
aan een onderzoeksproject met als voorlopige titel 'Heidegger en Klee over kunst: 
ambiguïteit en stemming'.

Docent Anton van Hooff is historicus, gespecialiseerd in de klassieke oudheid. Anton 
van Hooff is jarenlang verbonden geweest aan de Universiteit van Nijmegen.
Hij houdt zich verre van de ivoren toren. Hij geeft met regelmaat lezingen waarin 
hij verbanden legt tussen de klassieke tijd en huidige maatschappelijk thema's. Ook 
schreef hij een aantal boeken over diverse onderwerpen uit de oudheid voor een 
breder publiek.
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COLLEGES KLASSIEKE OUDHEID
door Anton van Hooff

Een ‘politiek van brood en spelen’ is nog 
steeds de misprijzende kwalificatie van 
een beleid dat de massa vertroetelt en zo 
afhoudt van werkelijk belangrijke zaken. 

De verzorging van het stadsvolk in de 
metropool Rome was een kerntaak van 
de keizer die zich waar wilde maken. Hij 
garandeerde de graanvoorziening vanuit 
Sicilië en Egypte. Hij zorgde voor vermaak, 
niet alleen in de vorm van de gruwelijke 
gladiatorenspelen, maar ook door beest-
gevechten, wagenrennen in de Circus 
Maximus, toneelfestivals en uitdelingen 
(geld, olijfolie). 

In deze collegereeks wordt duidelijk  hoe 
cruciaal het beleid van brood, spelen en ste-
nen voor het keizerschap was. Uiteindelijk 
kijken we ook in hoeverre latere heersers 
zich hebben gespiegeld aan het gedrag van 
de Romeinse keizer. 
In het kader van deze cursus gaan de 
deelnemers onder leiding van de docent 

een bezoek brengen aan de spectaculaire 
gladiatorententoonstelling in Museum Het 
Valkhof in Nijmegen.

datum: wo 28 sept t/m 9 nov 2016
tijd: 10.00-12.00 uur
duur: 5 colleges + optioneel excursie
thema: Politiek van Brood & Spelen
passe-partout: € 57,50 leden/biebpas
 € 65 gasten
college: € 12,50 leden/biebpas voordeel
 € 14 overige gasten

datum: wo 8, 15, 22 feb, 8, 15 mrt 2017
tijd: 10.00-12.00 uur
duur: 5 colleges + optioneel excursie
thema: Goede Keizers, slechte keizers
passe-partout: € 57,50 leden/biebpas
 € 65 overige gasten
college: € 12,50 leden/biebpas voordeel
 € 14 overige gasten

Kosten excursie zijn niet opgenomen in de passe-
partout prijs

Politiek van Brood & Spelen
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Volgens de  Duitse socioloog Max Weber 
(1864-1920) heeft de rationalisering het 
aangezicht van de wereld voorgoed veran-
derd. We leven niet meer in een magische 
wereld, maar in een rationele, berekenbare 
wereld. Daardoor zijn we in staat de natuur 
naar onze hand te zetten. Weber sprak van 
een onttovering van de wereld.  

Ook Walter Benjamin (1892-1940) voorzag 
een onttovering. De techniek van foto en 
film heeft een vergaande invloed op het 
traditionele kunstwerk. In de schilderij-
en van Monet valt te zien wat Benjamin 
beschrijft. Monet probeert het aura van 
het kunstwerk te redden. Hij probeert de 
levendigheid van de impressie weer te ge-
ven. Maar die impressie is uiterst vluchtig, 
de werkelijkheid verandert immers ieder 
moment. Maar gaat met die onttovering 
ook niet een belangrijke  ervaring van ons 
bestaan verloren?
De betovering door de wereld komt ook 

terug in de filosofie van Jean Baudrillard (1929 
– 2007) en de gedichten van Rainer Maria Rilke 
(1875-1926). 

COLLEGE 1: 
Max Weber en de onttovering van de wereld

COLLEGE 2: 
Walter Benjamin en Claude Monet: het kunst-
werk verliest zijn aura

COLLEGE 3: 
Jean Baudrillard en de wereld als verleiding

COLLEGE 4: 
Rainer Maria Rilke en de wereldbinnenruimte

datum: wo 16, 23, 30 nov, 7 dec 2016
tijd: 10.00-12.00 uur
duur: 4 colleges
passe-partout: € 46 leden/biebpas
 € 52 overige gasten
college: € 12,50 leden/biebpas voordeel
 € 14 overige gasten

COLLEGES FILOSOFIE
door Peter Berg

De betovering door de wereld
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COLLEGE 1: 
Alexis de Tocqueville en de Franse revolutie

COLLEGE 2: 
Hannah Arendt en het Eichmann proces

COLLEGE 3: 
Het einde van de geschiedenis: Fukuyama 
en Baudrillard

COLLEGE 4: 
Zin en verveling

datum: wo 29 mrt, 5, 12, 19 apr 2017
tijd: 10.00-12.00 uur
duur: 4 colleges
passe-partout: € 46 leden/biebpas
 € 52 overige gasten
college: € 12,50 leden/biebpas voordeel
 € 14 overige gasten

Historische gebeurtenissen hebben de 
filosofen niet onberoerd gelaten. Sommi-
gen zagen erin de aankondiging van een 
nieuwe tijd, anderen kregen erdoor inzicht 
in het verleden. 

Gedurende vier lezingen bekijken we wat 
filosofen hebben gezien als de zin van (his-
torische) gebeurtenissen, hoe de mens een 
zin kan ontdekken in zijn eigen geschiede-
nis. Maar we gaan ook in op de ervaring van 
verveling.  

Gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tem-
po op, de indruk wordt gewekt dat we niets 
mogen missen, maar tegelijkertijd hebben 
we het gevoel dat niets ons meer werkelijk 
raakt. 

COLLEGES FILOSOFIE
door Peter Berg

Over zin en verveling
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In 1938 schreef de Duitse filosoof Martin 
Heidegger (1889-1976) een essay met als 
titel De tijd van het wereldbeeld. Daar-
in constateert hij dat er sinds de 16de 
eeuw sprake is van een wetenschappelijk 
wereldbeeld. Maar wat is dat eigenlijk: 
wetenschap? En wat is het hebben van een 
wereldbeeld? En hoe hangen wetenschap 
en wereldbeeld samen? Een aantal jaren 
komt hij terug op deze vragen in zijn essay 
De vraag naar de techniek (1953). Hierin 
stelt hij dat wij leven in het tijdperk van 
de techniek. Dat betekent niet dat we in 
toenemende mate afhankelijk worden van 
technische apparaten en dat we overgele-
verd zijn aan de macht van computers. De 
techniek tekent op een bepaalde manier de 
wereld waarin wij leven en de manier waar-
op wij onszelf begrijpen. Nadenken over 
de techniek betekent ook de vraag stellen 
hoe je je tot die techniek kunt verhou-

den. Heidegger zal stellen dat een morele 
verwerping even zinloos is als een positieve 
waardering. Het enige dat telt is een zekere 
filosofische distantie. Behalve de vraag wat 
Heidegger onder techniek verstaat zullen 
we ons dus ook bezighouden met de vraag 
hoe je daarover na kunt denken.
In vier bijeenkomsten zullen we ons buigen 
over Heideggers opvatting over de tech-
niek. We doen dat door gezamenlijk een 
aantal korte teksten te lezen en daarover in 
gesprek te gaan. 

datum: do 16, 23 feb, 9, 16 mrt 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 4 bijeenkomsten
docent: Peter Berg en Marcel de Bruijn
prijs: € 60 leden/biebpas voordeel
 € 70 overige gasten

In mei 2016 vond een pilot plaats van de Werkgroep Filosofie. Deze werd positief ontvangen en daar-
om bieden we ook graag in het nieuwe seizoen een soortgelijke werkgroep aan. De werkgroep heeft 
maximaal 15 deelnemers. In kleine groep wordt het werk van filosofen gelezen en uitgebreid bespro-
ken. In tegenstelling tot de colleges zijn deze bijeenkomsten niet los van elkaar te volgen.

Martin Heidegger over wetenschap en techniek

WERKGROEp FILOSOFIE
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Documentaire maken 
datum: di 17 jan t/m 4 april 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 10 lessen + film- & montage
 dagen 
 afsluitend het Filmfestival
prijs: € 370 leden/biebpas voordeel
 € 410 overige gasten

Wil je graag een verhaal vertellen in beeld en 
geluid, maar weet je niet goed hoe of waar 
te beginnen? Dan is de cursus ‘Documentaire 
maken’ iets voor jou! 

In een periode van 10 lessen word je wegwijs 
gemaakt in de beginselen van het scenario-
schrijven, een storyboard maken, interview-
technieken, productie, filmen en montage. 

Je krijgt les in een kleine groep van 6 cursis-
ten en je vormt gedurende de cursus samen 
met een mede-cursist een productieteam, 
waarmee je samen filmt en monteert. 

Aan het einde van de cursus is jouw eerste 
mini-documentaire een feit! En natuurlijk 
laten we deze niet ongezien in de kast ver-
dwijnen, maar worden alle documentaires 
vertoond op ons nieuwe ‘Chocoladefabriek 
Film Festival’.

IN DE MEDIAWERKpLAATS



Hoe fijn is het om je onbegrensd te voelen in je kennis van een ‘ vreemde’ taal wan-
neer je in een ander land bent of in contact staat met iemand uit het buitenland. Wij 
bieden je de mogelijkheid een andere taal te leren spreken, te onderhouden of te 
perfectioneren. Cursussen voor beginners tot gevorderden tot lessen conversatie, we 
proberen een zo breed mogelijk scala te bieden. Het wordt nog leuker wanneer je dit 
niet alleen doet, maar samen met anderen, want je leert het makkelijkst van elkaar. 

Lijkt dit je wat, maar twijfel je nog over de taal of het cursusniveau dat het beste bij 
je past? Kom dan op zaterdag 3 september 2016 tussen 09.00–17.00 uur naar 
Start!16/17 in de Stadsbibliotheek. Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen, 
de taaldocenten te ontmoeten en samen met hen te kijken welke cursus en/of welk 
niveau jou op het lijf geschreven is.

Bij de verschillende cursussen wordt een (ERK-)taalniveau genoemd. 
De uitleg hierover vind je achter in de brochure.

TAALCURSUSSEN
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Heb je eerder een cursus gevolgd op ten-
minste A1 niveau of in het verleden al eens 
Engelse les gehad maar veel vergeten en 
wil je graag met een groepje medecursisten 
je kennis en spreekvaardigheid van de taal 
verbeteren? In dat geval zul je veel plezier 
hebben van deze Engelse taalcursus waarin 
zowel spreek-, luister-, lees– en schrijfvaar-
digheid aan bod komen. 

datum: do 22 sept t/m 20 apr 2017
tijd: 19.00-20.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Ton van de Laar

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Engels A0-A1 Engels A1-A2
In deze cursus, bestemd voor iedereen met 
geen of weinig kennis van de Engelse taal, leer 
je Engels verstaan en spreken in herkenbare, 
alledaagse situaties. 
We spreken ook nadrukkelijk over ‘weinig 
kennis’, want tegenwoordig komt iedereen op 
allerlei manieren in aanraking met de Engelse 
taal. Bijvoorbeeld via songteksten, televisie, 
films en Engelse woorden en uitdrukkingen die 
ingeburgerd zijn in de 
Nederlandse taal. 
Ons doel is om in een ontspannen sfeer en 
omgeving uw kennis van de taal te verbeteren 
naar niveau A1 volgens het Europees Referen-
tiekader.

datum: do 22 sept t/m 20 april 2017
tijd: 13.15–14.45 uur
 20.30–22.00 uur
duur: 25 lessen
docent: Lusanne Albersen
 Ton van de Laar

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Engels A2-B1
Wanneer je al over een redelijke Engelse ba-
siskennis beschikt of de A1-A2 cursus in het 
afgelopen cursusjaar hebt gevolgd, ga je in 
deze cursus je kennis en spreekvaardigheid 
verder uitbreiden. 

We herhalen en oefenen nieuwe taalregels 
en woorden, besteden de nodige aandacht 
aan de schrijf- en leesvaardigheid en beste-
den veel tijd aan het vlotter spreken over 
alledaagse onderwerpen die in het lesboek 
aan bod komen en worden ingebracht door 
cursisten. 

Bij twijfel over het instapniveau doe je onze 
entreetoets of overleg je met de docent

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017
tijd: 20.30–22.00 uur 
duur: 25 lessen
docent: Lusanne Albersen 

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Engels B1-B2
In deze cursus voor gevorderden besteden 
we vooral aandacht aan het correct en vlot 
Engels spreken, hoewel ook het schrijven 
van een kort verslag, notitie of e-mail aan 
bod komt. 

We kijken naar korte video fragmenten, 
luisteren naar real-life conversations, lezen 
artikelen over actuele onderwerpen en 
vergroten zo onze woordenschat.

Door veel te praten en te oefenen met 
elkaar en de aanwijzingen van de docent, 
verbeteren we op een prettige, ontspannen 
manier de spreekvaardigheid en oefenen 
we de nieuw aangeleerde woorden en de 
Engelse taalregels. 

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017
tijd: 19.00-20.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Lusanne Albersen

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Frans A0-A1
“Une baguette s'il vous plaît”. Handig toch? 
In de Franse taal een stokbrood bestellen bij 
de bakker tijdens je vakantie in Frankrijk. Of 
gewoon wat kunnen kopen bij de slager, iets 
vragen in de supermarkt of een ober te woord 
kunnen staan zonder gebaren en grimassen. 

Lijkt je dat iets? Dan is deze cursus Frans echt 
iets voor jou. De boeken die gebruikt worden 
zijn praktijk gericht met phrases clés (sleu-
telzinnen) waardoor je snel leert spreken in 
alledaagse situaties. Voorkennis is niet vereist.

datum: di 20 sept t/m 18 april 2017
tijd: 19.00–20.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Julie Goursolle

datum: do 22 sept t/m 20 april 2017
tijd: 11.00–12.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Jeannette Verschuur 

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Frans A1+ - A2
Beschik je al over enige kennis van de Fran-
se taal of heb je al eerder Franse les gehad 
waardoor je je redelijk weet uit te drukken 
in het Frans? Dan is deze vervolgcursus iets 
voor jou. Er wordt in deze cursus ook veel 
aandacht besteed aan het overwinnen van 
schroom om in het Frans te praten over 
alledaagse onderwerpen. De eerste lessen 
besteden we tijd aan de herhaling van 
basisgrammatica.

datum: do 22 sept t/m 20 apr 2017
tijd: 9.30–11.00 uur
duur: 25 lessen
docent: Jeannette Verschuur

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Italiaans A0-A1 Italiaans A0+ - A1
Je bent in Italië geweest en je hebt je met 
handen en voeten met moeite verstaanbaar 
kunnen maken. Dat  kan beter, toch? Wil je de 
volgende keer meer plezier aan je vakantie 
beleven, begrijpen wat er om je heen gebeurt 
en wat er wordt gezegd? Wil je contact met 
de 'locals' leggen en wil je je enigszins zelf-
standig door het land kunnen bewegen? Dan 
is de cursus Italiaans A0 wat jij zoekt. 
We gebruiken deel 1 van de uitnodigende en 
moderne leergang 'Con Piacere'. De lessen 
zijn vooral gericht op mondelinge taalvaar-
digheid en je boekt snel resultaat. Deze cur-
sus is bedoeld voor mensen die nooit eerder 
een cursus Italiaans hebben gevolgd. 

datum: ma 19 sept t/m 17 apr 2017
tijd: 13.15–14.45 uur

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017 
tijd: 20.30–22.00 uur
duur 25 lessen
docent: Laura Pezzoli

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Wil je niveau A1 afronden en je kennis van 
het Italiaans verder uitbreiden, dan is cur-
sus A0+ de juiste keuze. 

In deze cursus gaan we met hoofdstuk  6 
t/m 9 van Con Piacere 1 aan de slag en gaan 
we vervolgens ook beginnen aan niveau 
A2. Behalve voor de deelnemers aan de 
beginnerscursus van vorig seizoen is deze 
cursus ook geschikt voor cursisten die ooit 
een cursus Italiaans voor beginners hebben 
gevolgd maar niveau A1 nog niet hebben 
afgerond. 

Twijfel je over je niveau? Vraag een gesprek 
aan met de docente, zij kan je dan verder 
helpen. Veel plezier met cursus A0+!

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017
tijd: 19.00-20.30 uur
duur 25 lessen
docent: Laura Pezzoli

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Italiaans B1-B2
Je hebt al wat jaartjes Italiaanse les achter 
de rug, maar je wilt je graag iets verfijnder 
kunnen uitdrukken. De nadruk ligt bij deze 
cursus op conversatie, spreekvaardigheid en 
het uitbreiden van je woordenschat. 

Tijdens een verblijf in Italië kun je je straks 
vlotter uitdrukken, kun je teksten uit kran-
ten beter begrijpen en zal je vlotter conver-
saties kunnen voeren en volgen. Kortom, je 
verblijf in Italië gaat een stuk ‘interactiever’ 
en dus plezieriger worden.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus 
moet je Italiaans op niveau A2 beheersen. 
Bij twijfel overleg met de docente. 

datum: ma 19 sept t/m 17 apr 2017
tijd: 15.00–16.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Laura Pezzoli

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

portugees A0-A1
In deze beginnerscursus maak je kennis 
met de taal, de geschiedenis, cultuur en 
gewoonten van de 
Portugezen en Brazilianen. 

Je leert over het land en de mensen onder 
meer door videobeelden te 
kijken en taalspelletjes te doen. 

De leerdoelen aan het eind van deze cursus 
zijn: spreek-, lees-  en schrijfvaardigheid op 
beginnersniveau. 

tijd: 20.30–22.00 uur
duur: 25 lessen 
docent:  Jo Cunha Lemos-Liefting

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN



18   CU RSUSA AN BOD SEIZOEN 2016/2017

portugees A1-A2
Heb je al basiskennis van het 
Portugees en wil je je in Portugal, Brazilië of  
in Afrika verstaanbaar kunnen maken? Sluit 
je dan aan bij deze groep en leer op een 
gezellige manier nog beter de Portugese 
taal te beheersen. 

Persoonlijke aandacht en plezier zijn de 
essentiële ingrediënten voor een succes-
vol leerproces. De docent maakt gebruikt 
van lees, schrijf– en luisteroefeningen en 
kan veel over de Portugese en Braziliaanse 
cultuur 
vertellen.

Je bent van harte welkom! 
Você é bem-vindo do coração!

datum: do 22 sept t/m 20 apr 2017
tijd: 19.00-20.30 uur
duur: 25 lessen 
docent:  Jo Cunha Lemos-Liefting

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Spaans A0-A1
Bij de cursus Spaans A0-A1 ga je aan de slag 
met alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, 
schrijven, maar de nadruk ligt op spreken. 
De levendige lessen staan in het teken van 
eenvoudige communicatie in 
alledaagse situaties. 

Taal ontstaat en ontwikkelt zich 
binnen een cultuur. Daarom is er ook ruim-
schoots aandacht voor de 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse 
‘cultuurvitamines’. 

datum: ma 19 sept t/m 24 apr 2017
tijd: 13.15–14.45 uur
duur: 25 lessen
docent: Edith Oliver

datum: di 20 sept t/m 18 apr 2017
tijd: 19.00–20.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Estela Muusse–Mantilla

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Spaans A1-A2
Heb je de cursus Spaans A0-A1 
afgerond of eerder Spaanse les 
gehad? Dan is deze cursus geschikt. 

Deze lessen Spaans geven toegang tot een 
taal die door 500 miljoen 
mensen wordt gesproken, een 
wereldtaal die je kunt spreken en 
begrijpen.

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017
tijd: 20.30–22.00 uur
duur: 25 lessen
docent: Estela Muusse-Mantilla

Spaans A2-B1
Heb je de cursus Spaans A1-A2 
afgerond of heb je eerder Spaanse les ge-
volgd dan is deze cursus iets voor jou. 

Het leerboek wat gebruikt wordt is sterk 
gericht op spreekvaardigheid. Naast het 
trainen van taalvaardigheden biedt de 
leergang ook veel informatie over Spanje 
en Latijns- Amerika.

datum: ma 19 sept t/m 17 apr 2017
tijd: 13.15–14.45 uur
duur: 25 lessen
docent: Estela Muusse-Mantilla

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Spaans A2+ - B1
Heb je de cursus Spaans A1-A2 
afgerond of heb je eerder Spaans A2 
gevolgd, dan kun je ook voor deze cursus 
kiezen. 

Het accent ligt op intensief oefenen en 
deelname aan gesprekken tijdens de lessen. 
Er zijn luisteroefeningen en spreekopdrach-
ten, het tempo van de lessen is relatief 
hoog en voorbereiding op de lessen is 
nodig.

datum: ma 19 sept t/m 17 apr 2017
tijd: 15.00–16.30 uur
duur: 25 lessen
docent: Estela Muusse-Mantilla

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

Spaans B1-B2
Es un curso dirigido a estudiantes de Espa-
ñol con un buen dominio del idioma (nivel 
B1) que quieren seguir practicando en un 
grupo y dirigidos por una profesora nativa. 

En la clase usamos el libro Nuevo Español 
en Marcha con una gran variedad de temas 
de actualidad y de ejercicios para profundi-
zar en la gramática Española. La clase dura 
una hora y media y se habla solo 
Español.

datum: wo 21 sept t/m 19 apr 2017
tijd: 19.00–20.30 uur 
duur: 25 lessen
docent: Estela Muusse–Mantilla

De docent geeft aan tijdens de 1e les welke 
lesmaterialen benodigd zijn.

TAALCURSUSSEN
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Frans Ouder&Kind Spaans Ouder&Kind

Samen met je zoon of dochter een taal leren? Dat kan! 
In deze cursussen Spaans en Frans speciaal voor ouders en kinderen (leeftijd 8-12 jaar) 
ga je samen spelenderwijs aan de slag. Leuk en handig voor op vakantie! 
Voor deze cursussen is er geen voorkennis vereist.

Frankrijk telt nog steeds als één van de 
favoriete vakantie landen voor 
gezinnen. 

Door middel van kleine rollenspellen ga je 
aan de slag om b.v. een stokbrood te leren 
kopen bij de bakker, of  een ijsje te bestellen 
op een terras en de ober te vragen voor de 
rekening.

Bienvenue et au revoir!

datum: zo 19 mrt t/m 9 apr 2017
tijd: 14.00-16.00 uur
duur: 4 lessen
docent: Jeannette Verschuur

Spaans is een wereldtaal die door miljoe-
nen mensen gesproken wordt. De basis 
van de Spaanse taal leren is dus erg handig 
en daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen.

Bienvenida y de despedida!

datum: zo 19 mrt t/m 9 apr 2017
tijd: 14.00-16.00 uur
duur: 4 lessen
docent: Virginia Moons

OUDER&KIND TAALCURSUS
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Ga je op vakantie naar het buitenland, dan is het handig een beetje de taal van je 
vakantieland te spreken. Of misschien denk je erover om een vreemde taal te leren en 
wil je eerst kijken of zo'n cursus wat voor je is? 

In het voorjaar bieden we weer de Taalcursussen Kort en kun je komen proeven van een 
vreemde taal naar keuze.

Engels Kort
datum: wo 10 mei t/m 7 juni 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 5 lessen
docent: Lusanne Albersen

Frans Kort
datum: wo 10 mei t/m 7 juni 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 5 lessen
docent: Julie Goursolle

Italiaans Kort
datum: wo 10 mei t/m 7 juni 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 5 lessen
docent: Laura Pezzoli

portugees Kort
datum: wo 10 mei t/m 7 juni 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 5 lessen
docent: Jo Cunha Lemos-Liefting

Spaans Kort
datum: wo 10 mei t/m 7 juni 2017
tijd: 19.30–21.30 uur
duur: 5 lessen
docent: Edith Oliver

TAALCURSUSSEN KORT
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De Bibliotheek Gouda biedt in samenwerking met SeniorWeb verschillende workshops 
en cursussen voor senioren (55+) voor de computer aan. 

Workshop Windows 10
Deze workshop leidt u stap voor stap langs 
belangrijke, nieuwe en 
vernieuwde opties en laat u het nieuwste 
besturingssysteem van Windows 10 ont-
dekken. U leert de nieuwe mogelijkheden 
van Windows 10 en de veranderingen t.o.v. 
Windows 7/8/8.1 kennen. De workshop is 
bedoeld voor deelnemers met enige erva-
ring met Windows 7 of Windows 8/8.1.

De nadruk van de workshop ligt op het 
oefenen met Windows 10; u gaat veel zelf 
aan de slag. Er is voldoende tijd en ruimte 
om vragen te stellen en om in te gaan op 
vragen die u tijdens het gebruik van Win-
dows 10 ontdekt.

In de cursus Basisvaardigheden wordt in 6 
lessen geleerd wat een computer kan en 
hoe u hem moet bedienen. De cursus wordt 
in een rustig tempo gegeven zodat u zich 
stap voor stap de basisvaardigheden kunt 
eigen 
maken. 

Bij de cursus komt een cursusboek, waarin 
de nodige handelingen en bewerkingen 
worden uitgelegd. Het is niet nodig om 
voor de les een eigen computer mee te ne-
men. Een vereiste is wel, dat uw computer 
thuis met Windows 7, 8 of 10 werkt. Daarop 
is de lesstof namelijk afgestemd.

Windows Basisvaardigheden

datum: di 20 sept 2016
tijd: 09.30–12.00 uur
prijs: € 10 leden/biebpas voordeel
 € 15 overige gasten   
 beiden incl. lesmateriaal  

datum: di 27 sept t/m 1 nov 2016
 di 17 jan t/m 21 feb 2017
tijd: 09.30-12.00 uur
duur: 6 lessen
prijs: € 85 leden/biebpas voordeel
 € 95 overige gasten 
 beiden incl. lesmateriaal

SENIORWEB COMpUTERCURSUSSEN
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Internet & E-mail
Na de beginners cursus basisvaardigheden 
is er ook de vervolgcursus 
Internet & E-mail. 

Gedurende 6 lessen komen onderwerpen 
ter sprake als zoeken en vinden op het 
internet, veiligheid bij surfen en betalingen 
en hoe krijgt u  een mail met een foto als 
bijlage bijvoorbeeld verzonden.                

Materiaal wordt bij de 1e les uitgereikt door de 
docent

datum: di 8 nov t/m 13 dec 2016
 di 7 mrt t/m 11 apr 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
duur: 6 lessen
prijs: € 85 leden/biebpas voordeel
 € 95 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal          

Windows Basisvaardig
heden Internet & E-mail 
gecombineerd
U kunt de cursussen basisvaardigheden en 
internet&email los van elkaar volgen, maar 
ook als combi-cursus. Wanneer u zich voor 
beide tegelijk inschrijft geniet u korting op 
de totaalprijs.

datum: di 27 sept t/m 13 dec 2016
 di 17 jan t/m 11 apr 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
duur: 12 lessen 
Prijs: € 140 leden/biebpas voordeel
 € 160 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal

Materiaal wordt bij de 1e les uitgereikt door de 
docent

SENIORWEB COMpUTERCURSUSSEN



CU RSUSA AN BOD SEIZOEN 2016/2017  25

Wat te doen met alle foto’s die we in ver-
loop van de tijd maken? Inplakken in een 
fotoboek is een optie, maar dit kan natuur-
lijk ook digitaal.

In vijf lessen wordt u duidelijk hoe u met 
eenvoudige middelen - én met de nodige 
eigen creativiteit - een digitaal fotoalbum 
maakt.

In les 1 maken we een aantal foto’s, die we 
later gebruiken voor het album. De daarop 
volgende drie lessen behandelen we hoe 
het album gemaakt wordt. In de vijfde les, 
de zogenaamde terugkom les, bespreken 
we de fotoalbums die gemaakt zijn. Dan 
is er gelegenheid voor het uitwisselen van 
ervaringen.

U maakt gebruik van uw eigen digitale 
fototoestel en uw eigen laptop. De cursus 
is natuurlijk gericht op u een album maakt, 
maar terloops besteden we ook aandacht 
aan fototechniek en aan het organiseren 

van de fotobestanden. Allerbelangrijkste 
is het verhaal dat u wilt vertellen met de 
fotoreeks.

Bij de lessen komt een lesboek, waarin alle 
handelingen nog eens op eenvoudige wijze 
zijn uitgelegd. Als voorkennis is enige vaar-
digheid met Windows gewenst. 

Deze cursus is niet geschikt voor 
tablets en smartphones.

datum: do 22 sept t/m 8 dec 2016
 do 12 jan t/m 30 mrt 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
duur: 5 lessen
prijs: € 65 leden/biebpas voordeel
 € 77,50 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal

Fotoalbum maken

SENIORWEB COMpUTERCURSUSSEN
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Fotobewerking
Plaatjes schieten is misschien zonder limiet, 
maar wat ermee te doen daarna? 

In deze cursus leert u afbeeldingen orga-
niseren, zodat ze terug te vinden zijn. En 
wordt geoefend met de basishandelingen 
om de foto’s te bewerken en naar eigen 
smaak te verbeteren. 
Dit alles aan de hand van het programma 
Windows Photo Gallery.
U gebruikt uw eigen camera en laptop. 
Denkt u aan de kabeltjes om uw toestel 
met de laptop te verbinden.
Enige vaardigheid in het gebruik van Win-
dows is een pré. De cursus is niet bedoeld 
voor tablets.

datum: do 27 okt t/m 10 nov 2016
 do 9 t/m 23 feb 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
duur: 3 lessen
prijs: € 42,50 leden/biebpas voordeel
 € 50 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal

ipad Training
In deze training van drie ochtenden leert u 
omgaan met de iPad. 

We bespreken wat een iPad allemaal kan 
en hoe u die naar eigen voorkeur kunt 
inrichten. 

U leert wat app's zijn en hoe u die kunt 
gebruiken. Ook oefenen we met het maken 
van e-mails, versturen van foto's en surfen 
op het internet.

datum: do 17, 24 nov, 1 dec 2016
 do 9, 16, 23 mrt 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
duur: 3 lessen
prijs: € 45 leden/biebpas voordeel
 € 52,50 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal

SENIORWEB COMpUTERCURSUSSEN
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Uw computer veilig & schoon
We maken steeds meer gebruik van het in-
ternet; we surfen, mailen, bankieren, kopen 
en nog veel meer. 
Hoe beheersen we hierbij de risico’s? Overal 
die cookies! Hoe zit het met de privacy van 
uw gegevens? 
Wat kunt u daar zélf aan doen? 

In het eerste deel van de workshop behan-
delen we een groot aantal 
onderwerpen om u bewust te maken waar 
de veiligheidsrisico’s zitten en hoe u zich zo 
goed mogelijk kunt wapenen.

Een trage computer, wat is daarvan de 
oorzaak? En wat te doen als de computer 
het niet meer doet? We helpen u bij acties 
die u kunt uitvoeren om uw computer beter 
te laten functioneren.
De workshop is geschikt voor gebruikers 
van Windows 7 of 8 en 8.1 of Windows 10. 
Voorwaarde is dat u ervaring heeft met in-
ternet, surfen en mailen. U neemt uw eigen 
laptop voor de cursus mee.

datum: do 15 dec 2016
 do 13 apr 2017
tijd: 09.30–12.00 uur
prijs: € 22 leden/biebpas voordeel
 € 27 overige gasten
 beiden incl. lesmateriaal

SENIORWEB COMpUTERCURSUSSEN
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Cursusprijzen�Taalaanbod
25 lessen: € 310 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas: € 279
Ouder & Kind:  € 90 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas:  € 81
Korte cursus:   € 85 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas: € 76,50

Via www.bibliotheekgouda.nl kun je je direct voor een taalcursus inschrijven en het inschrijf-
geld á € 25 via IDeal betalen. Nadat de cursus gestart is ontvang je een factuur over het 
resterende bedrag, daarin zijn eventuele kortingen verrekend. Het is mogelijk, indien wenselijk, 
het resterende bedrag in twee termijnen te voldoen. Voorwaarde daarbij is wel dat het tweede 
deel voldaan wordt vóór 1 december 2016.

Vroegboekkorting�Taalaanbod
Wanneer je vóór 1 september 2016 je taalcur-
sus boekt, krijg je 5% korting op de originele 
cursusprijs!
Let op: dit aanbod geldt alleen voor de taal-
cursussen en niet in combinatie met andere 
kortingen.

Inschrijven
Vanaf 18 jaar (m.u.v. de cursus Typeworld) kan 
iedereen zich inschrijven voor een cursus. 

Dit kan op twee manieren:
Via www.bibliotheekgouda.nl kun je je 

direct inschrijven en het cursusgeld via IDeal 
betalen. 

Aan de Servicebalie in de Stadsbibliotheek. 
Betaling kan hier contant of per pin.

De inschrijving is pas definitief wanneer de 
Bibliotheek Gouda de betaling heeft ontvan-
gen.

Schoolvakanties�en�feestdagen
Tijdens schoolvakanties en erkende feest- en 
vrije dagen wordt er geen les gegeven, tenzij 
bij de cursus anders vermeld staat.

Praktische informatie en voorwaarden
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Bij lesuitval wegens ziekte van de docent 
wordt de vervallen les in de regel aan het 
einde van de cursus ingehaald. We vragen je 
hiermee rekening te houden.

Proefles
Het is niet mogelijk een gratis les (als proef-
les) te volgen. Wil je meer informatie over 
de cursus of advies over het juiste niveau, 
dan raden we aan gebruik te maken van 
Start!16/17 op zaterdag 3 september 2016 van 
9:00-17:00 uur.

Annulering�en�wijzigingen
Een week voor de genoemde aanvangsdatum 
van de cursus wordt gekeken of er voldoen-
de aanmeldingen zijn om de cursus te laten 
plaatsvinden. Bij onvoldoende belangstelling 
behoudt de Bibliotheek Gouda het recht een 
cursus te annuleren. Je ontvangt in dat geval 
hiervan een (per e-mail) schriftelijk bericht. 
Denk je erover om een cursus te gaan volgen? 
Wacht dan niet te lang met inschrijven!

Restitutie�cursusgeld
Restitutie is mogelijk tot 14 dagen vóór 
aanvang van een cursus of workshop, met 
aftrek van € 15,- administratiekosten. Na deze 
periode is restitutie niet meer mogelijk. 

Klachtenprocedure
Heb je een klacht, dan verzoeken we je dit 
schriftelijk aan ons te melden met toelich-
ting en vermelding van naam en adres, zodat 
wij adequaat op de klacht kunnen reageren. 
Telefonische en anonieme klachten worden 
ter kennisgeving aangenomen, maar kunnen 
niet in behandeling worden genomen.

Aansprakelijkheid
De Bibliotheek Gouda is niet aansprakelijk 
voor schade aan personen en/of eigendom-
men, evenmin is de Bibliotheek aansprakelijk 
voor diefstal of verlies van persoonlijke goe-
deren tijdens de door de Bibliotheek georga-
niseerde cursussen en andere activiteiten.

Door inschrijving en betaling van het cursus-
geld verklaar je akkoord te gaan met boven-
genoemde inschrijvingsvoorwaarden.
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Het ERK bestaat grofweg uit zes niveaus. 
A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Heel globaal zou je 
kunnen stellen dat iemand met niveau A1 of 
A2 een beginner is, iemand met niveau B1 of 
B2 gevorderd en iemand met niveau C1 of C2 
vergevorderd.

Voor meer informatie over het internationaal 
erkende taalniveau van het ERK en een ken-
nistest, (onder ‘wat is uw niveau nu’ – zelftest, 
beschikbaar voor Frans, Engels, Spaans en 
Duits) zie de website: www.erk.nl

Niveau�A0�–�Absoluut�beginner�
Heeft nog geen kennis van de taal

Niveau�A1�–�Basisgebruiker 
Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen 
en elementaire zinnen over concrete be-
hoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf 
en anderen voorstellen en kan vragen over 
persoonlijke gegevens stellen en beantwoor-
den (zoals waar iemand woont, mensen die 
men kent en dingen die men heeft). Kan op 

een eenvoudige manier communiceren, als 
de gesprekspartner langzaam en duidelijk 
spreekt en bereid is te helpen.

Niveau�A2�–�Basisgebruiker 
Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkin-
gen begrijpen met betrekking tot onderwer-
pen van onmiddellijk belang (b.v. informatie 
over zichzelf en familie, boodschappen doen, 
werk). Kan in eenvoudige en alledaagse 
situaties communiceren over vertrouwde en 
alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige 
termen aspecten van zijn/haar achtergrond, 
zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar 
onmiddellijke behoeften beschrijven.

Niveau�B1-�Onafhankelijk�
gebruiker 
Kan de hoofdpunten begrijpen van 
standaardcommunicatie over vertrouwde 
onderwerpen die regelmatig voorkomen 
op het werk, school, in de vrije tijd etc. 
Kan omgaan met de meeste situaties die 
zich plegen voor te doen tijdens een reis 

Taalniveaus volgens het Europees 
Referentiekader (ERK)
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door het gebied waar de taal gesproken 
wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten 
produceren over vertrouwde onderwerpen 
of onderwerpen die tot de persoonlijke 
belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, 
gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en 
ambities beschrijven en beknopt redenen of 
uitleg geven over meningen en plannen.

Niveau�B2�–�Onafhankelijk�
gebruiker 
Kan de kerngedachten van complexe teksten 
over concrete en abstracte onderwerpen 
begrijpen, ook van technische discussies 
in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en 
spontaan communiceren dat de regelmatige 
interactie met moedertaalsprekers voor 
geen van beide partijen lastig is. Kan 
duidelijke, gedetailleerde tekst produceren 
over uiteenlopende onderwerpen. Kan een 
standpunt uiteenzetten over een bepaald 
thema en daarbij voor- en nadelen en 
verschillende opties aangeven.

Niveau�C1�–�Vaardig�gebruiker 
Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlo-
pende aard begrijpen. Kan impliciete beteke-
nis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan 
uitdrukken, zonder al te duidelijk naar 

woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en 
efficiënt aanwenden voor sociale, academi-
sche en professionele doelen. Kan duidelijke, 
goed gestructureerde, gedetailleerde teksten 
produceren over complexe onderwerpen, 
met een weloverwogen tekstopbouw, een 
duidelijke samenhang en goed gebruik van 
verbindingswoorden.

Niveau�C2�–�Vaardig�gebruiker 
Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij 
hoort of leest. Kan informatie van gesproken 
of geschreven bronnen samenvatten, op een 
coherente manier argumenten en uiteenzet-
tingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, 
erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, 
ook in meer complexe situaties.
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