
                                                                    Inschrijfnummer: 

INTAKEFORMULIER  CURSUS DIGISTERKER 

Inschrijfdatum:        /         / 

 

Persoonlijke gegevens 

ACHTERNAAM 

 

 

VOORLETTERS   

                                                                                              Geslacht:  □ M     □  V*                                                 

VOORNAAM 

 

 

TELEFOONNUMMER  

 

E-MAILADRES  

 

 

Ervaring met computer 

   

Kunt u omgaan met een computer?       □ ja □ nee * 

Heeft u thuis een computer?       □ ja □ nee * 

Gebruikt u de computer dagelijks/ wekelijks/ anders namelijk………………………………………………. 

Heeft u ooit een computercursus gevolgd?      □ ja □ nee* 

Zo ja, wat voor cursus? …………………………………………………………………………………………………………. 

Gebruikt u al DigiD?         □ ja □ nee* 

 Hoe heeft u gehoord van deze cursus Digisterker? Krant / bibliotheek / anders, namelijk…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*Aankruisen wat van toepassing is 

 

 

 



Leer werken met DigiD  

Dinsdag 26 maart, 2 , 16 en 23 april 2019  (9:30 uur tot 11:30 uur)  
 

Kulturhus 't Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser 
Telefoonnummer: 053-5382137 
 

 
In deze cursus leert u hoe u een DigiD aanvraagt en gebruikt.  

Bij de overheid kunt u steeds meer digitaal regelen, zoals een afspraak maken bij de 
gemeente, werk zoeken bij het UWV, huur- en zorgtoeslag aanvragen en uw 
berichtenbox van de overheid inzien. Hiervoor is het nodig in te loggen met uw DigiD.  

Voor deze cursus moet u al wel ervaring hebben met computers en met internet.  

Tijdens de cursus gaan we aan het werk met uw eigen DigiD.   

Als u al een DigiD heeft, wilt u dan uw inloggegevens meenemen. ( alleen voor uw 
gebruik).  

Als u nog geen DigiD heeft, helpen we u er een aan te maken.  

Wilt u bij de eerste bijeenkomst uw ID-papieren en uw BSN- nummer meebrengen.    
( die heeft u nodig voor het aanvragen van een DigiD) 

Bij de cursus hoort een werkboek, speciaal geschreven naar de situatie in Losser, 
waarin u alles rustig kunt nalezen en oefenen. Na afloop ontvangt u een certificaat 
van deelname. 

 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht de cursus vol zijn, dan wordt u 
uitgenodigd voor de eerstvolgende cursus. 

De digisterkercursus wordt twee maal per jaar gegeven.  


