
 

 
 

Activiteiten in Oktober  
 
Presentatie Digitale Veiligheid 
Veiligheid met 2-stappen authenticatie 
In deze tijd wordt het steeds moeilijker om je accounts alleen te beveiligen met een wachtwoord. 
Daarom hebben de meeste bedrijven, banken en DigiD (overheid, zorg enz.)  
2-stappen authenticatie (ook wel tweestapsverificatie genoemd) ingevoerd. In deze presentatie 
leggen we uit, wat 2-stappen authenticatie is en hoe het te gebruiken. 
Inhoud: 
*Waarom 2-stappen authenticatie                                                                  
*Uitleg accounts en 2-stappen authenticatie 
*Wie gebruikt 2-stappen authenticatie 
*Instellen 2-stappen authenticatie 
*Gebruik bij inloggen en 2-stappen authenticatie apps 
 
Natuurlijk krijgt u ook antwoord op al uw andere vragen over digitale veiligheid. 
De oplossingen die worden aangedragen werken zowel op PC als op de verschillende tablets. Na 
afloop sturen wij u de inhoud van de presentatie per email toe. 

Datum: donderdag 20 oktober 2022, 10:45-12:45 uur 
 
Woensdag 19 oktober van 14.00 – 16.00 uur 
YouTube/Google Earth /Streetview 
Op woensdag 19 oktober starten we met de workshop YouTube/Google Earth /Streetview. De 
mogelijkheden van YouTube zijn eindeloos. Wat er op de wereld allemaal gebeurt, u kunt het vinden, 
zien en horen op YouTube. U krijgt te horen wat u met Google Earth kunt doen, zoals o.a. het vanuit 
uw huiskamer bezoeken van steden, musea en andere bezienswaardigheden, routes plannen en 
leren Street View te gebruiken. Neem uw tablet/laptop mee als u wilt. 
 

Woensdag 26 oktober/2 november van 14.00-16.00 uur 
Doe meer met uw foto’s 
Wil je ook meer uit je foto’s halen? Tijdens deze (2-dagdelen) workshop leer je om foto’s van je 
fototoestel/smartphone/tablet over te zetten op de Windows PC of laptop en het ordenen en 
beheren van al je foto’s in mappen, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. Je leert het bewerken 
van foto’s met het Windows programma Foto, bijsnijden, rechtzetten, lichter/donkerder maken, 
meer of minder contrast geven of een storend vlekje wegwerken. Alle mogelijkheden komen aan bod 
om je foto mooier te maken. Wil je een (digitaal) album maken? Je favoriete foto’s van een reis of 
feestje verzamelen en delen met anderen?  Breng je toestel met usb-kabel mee zodat je meteen kunt 
oefenen. 
 

Inschrijven voor alle activiteiten:   www.seniorwebveldhoven.nl 
 

 

https://www.seniorwebveldhoven.nl/

