
Informatica

• Werken in de “Cloud”
Wilt u toegang tot uw documenten en foto’s
op verschillende locaties en toestellen?
Wilt u grote bestanden vlot delen en bewerken met uw vrienden? 
Vanaf vandaag zet je al deze informatie in de Cloud.
In deze workshop laten we u kennismaken met de Cloud aan de 
hand van diverse toepassingen.

• E-loket Mestbank
De Vlaamse land- en tuinbouwers 
kunnen vanaf nu hun mestbankaangifte 
ook digitaal doen via een nieuw 
elektronisch loket. 
Via de online aangifte kunnen de landbouwers hun aangifte op 
een gebruiksvriendelijke manier invullen en indienen. Aan de 
hand van een voorbeeld vullen we in deze workshop, zelfstandig 
een mestaangifte in.

• E-loket Verzamelaanvraag
E-loket is de elektronische versie van de 
verzamelaanvraag. De land- of tuinbouwer kan 
van thuis uit zijn producent- en bedrijfsgegevens 
raadplegen en allerlei steun aanvragen zoals 
zoogkoeienpremie.
In deze workshop leggen we stapsgewijs uit hoe je de 
verzamelaanvraag elektronisch invult.

• Veeportaal
Veeportaal is de elektronische toepassing waarlangs de 
veehouder zijn administratieve verplichtingen in het kader van de 
Identifi catie en Registratie voor de veehouderij kan uitvoeren. In 
deze workshop werken we met een oefenportaal, waarmee we 
verschillende oefeningen kunnen uitvoeren. (melding geboorte, 
vertrek, bestelling oormerken, ...)
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Volg ons: NACvzw

Land- en tuinbouw Informatica Fytolicentie



Cursusaanbod
(4 dagen of 6 avonden)

• Initiatiecursus
Deze opleiding richt zich tot de mensen die weinig tot geen 
ervaring hebben met het gebruik van de computer.

  • Bediening toetsenbord en muis
  • Kennismaken met besturingssysteem Windows
  • Kennismaken met Word / Excel

• Creatief met foto’s
Via deze cursus willen we het volledige proces, vanaf het plaatsen  
van foto’s op de computer tot het ontwerpen van een fotoboek  
uitleggen.

  • Foto’s retoucheren
  • Tekst toevoegen en bewerken
  • Online fotoalbum maken

• Nieuwe multimediatecnieken
Deze cursus brengt de laatste nieuwigheden in de 
informaticawereld.

  • Kennismaking met tablet, smartphone
  • Toepassingen in de landbouw
  • Windows 10
  • De ‘Cloud’
  • Spotify
  • Facebook / Twitter

• Mee met sociale media
Al je vrienden zitten op Facebook, alle beroemdheden gebruiken  
Twitter, maar wat is dat allemaal? Via deze kanalen kan u 
verschillende vakexperten uit de landbouwsector volgen.

  • Facebook • YouTube
  • Twitter • LinkedIn
  • Google • Instagram

• Aan de slag met Windows 10
De overstap naar Windows 10 is niet zo evident als het lijkt. We 
spreken niet meer over programma’s maar over apps. Velen die 
vorige systemen kennen, zijn nu de weg kwijt. In enkele sessies 
laten we je stap voor stap kennismaken met Windows 10.

• Dagelijks internetgebruik
Meer en meer worden we verplicht om allerhande noodzakelijke
verrichtingen via het internet te doen. Dit is niet voor iedereen
een evidentie. Deze cursus wil een antwoord bieden op praktische
vragen rond internetbankieren, kopen en verkopen via het
internet, Google Maps, ...

• Agrarisch ondernemen
Via een volledig overzicht zal u de administratie 
in land– en tuinbouw herontdekken. We willen u 
een overzicht bieden van alle online toepassingen 
binnen de land- en tuinbouw.

  • Fytolicentie
  • E-loket Mestbank
  • E-loket Verzamelaanvraag
  • Foodweb
  • IHD/PAS
  • Vernieuwde landbouwwebsites

• Haal meer uit je tablet
Heb jij een Android tablet of een iPad, maar weet je niet hoe je 
ermee aan de slag moet? Wens je nog meer uit jouw toestel 
te halen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Van installatie tot 
synchronisatie. In deze cursus leer je allerlei nuttige tips en tricks 
om het beste uit je toestel te halen! Wij bieden zowel cursussen 
aan voor het besturingssysteem Android als iOS (iPad).

Workshops
(1 namiddag of 1 avond) 

• PC-onderhoud
Na verloop van tijd werkt een computer steeds wat trager. 
Opschonen kan de snelheid van je toestel terug opdrijven.
In deze workshop geven we allerlei tips mee om zo weinig 
mogelijk tijd te verliezen.

• Manage uw bedrijf met gratis online tools
Hoe organiseer je uw leven en bedrijf met gratis online tools?
 • agenda: afspraken maken en delen
 • e-mail
 • foto’s
 • opslag in de cloud
 • beveiliging
 • interessante landbouwweetjes
 • oppervlaktes opmeten met app’s
 • apparaatbeheer

• Werken met bestanden en mappen
Vind je de weg niet goed op de computer? In deze sessie leren 
we je beter werken met Windows Verkenner: het aanmaken 
en beheren van mappen, bibliotheken en snelkoppelingen, 
documenten aanmaken, verplaatsen en kopiëren, documenten 
opslaan, ...

• Kennismaking met tablet en smartphone
Overal in het straatbeeld duikt een tablet of een smartphone 
op. Twijfelt u eraan of een dergelijke ‘kleine’ computer ook 
iets voor u is? Kom dan naar de kennismakingssessie waarin 
de mogelijkheden van de tablet worden uitgelegd. We tonen 
verschillende apps die reeds werkzaam zijn in de landbouw.


