SNT Volwassenenonderwijs
overdag en ‘s avonds

jong

programmeurs

SNT oud

Drupal AutoCAD
Creatief met Adobe e-mail Video

gevorderden

Apple

Android smartphone iPhone GIMP
Fotoboeken CSS3 sociale netwerken
Word
SketchUp
Excel Illustrator Autodesk Fusion 360
Internet
Mac 3D-printen WordPress
jQuery
tablet iMovie Pinnacle Studio
HTML VB.net Raspberry Pi Ofﬁce 365
3D-ontwerpen Windows
GPS Garmin Da Vinci Resolve
Reclame op sociale media
PowerPoint Lightroom
Premiere Elements

beginners

24/24, 7/7 online inschrijven mogelijk
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
050 44 11 40
info@snt.be
www.snt.be

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

opleidingscheques | cash
bancontact | Visa/Mastercard
gratis Ofﬁce 365-account voor alle SNT-cursisten
goedkoop parkeren in Katelijneparking

SNT

Katelijne

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Arsenaalstraat
Minnewater

Ring
Station

Ring

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en
informatie
over
prijzen,
vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Talen, Mode,
Fotograﬁe, Koken en Bakken, Nederlands voor
anderstaligen!

Arsenaalstraat 4 8000 Brugge | 050 44 11 40

SNT

Katelijnestraat

Php Ofﬁce online
Photoshop
iPad
C# programmeren
Scribus

Baron Ruzettelaan

Voor iedereen

snt.be

www.snt.be | info@snt.be

Informatica
(pc/Mac)

Informatica

Het SNT-aanbod

Van je eerste stappen op computer
tot programmeren
Van je laptop naar je gps
Van je smartphone naar je pc
Van je fototoestel naar je tablet
De mogelijkheden zijn eindeloos
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Beginners tot gevorderden
Pc of Mac/Apple
Computer, laptop, tablet, gps, smartphone …
Dag- en avondgroepen
Gewone en verkorte cursussen
Verschillende instapmomenten
1 pc per persoon
Up-to-date computer- en randapparatuur

Beamer of digitaal bord in de klas
Pc, laptop, Mac, tablet gratis ter beschikking
in de les
Ondersteunend lesmateriaal o.m. via
elektronisch leerplatform
Vlotte overschakeling naar de nieuwste
versies, zonder de oude uit het oog te
verliezen
Elk semester aangepaste of vernieuwde
cursussen
Groepen op maat op aanvraag van bedrijven,
verenigingen en openbare instellingen
Contactonderwijs of gecombineerd onderwijs
(met afstandsonderwijs)

Talen | Mode | Koken & Bakken

|

•

3D-printen en 3D-ontwerpen

•

Androidtablet

•

Besturingssystemen

•

Desktoppublishing

•

Fotobewerking

•

GPS Garmin

•

Graﬁsche pakketten (graﬁsche vormgeving)

•

Internet en multimedia

•

iPad

•

Mac-pakketten

•

Ofﬁcepakketten

•

Presentatie

•

Programmeren

•

Raspberry Pi

•

Tekenpakketten

•

Thuisnetwerken

•

Videobewerking

•

Webdesign

•

Webprogrammeren

•

…

Apple
Ook voor Apple, want Apple is meer dan de iPad
en iPhone alleen:
• Besturingssysteem
• Foto- en videobewerking
• Tekstverwerking
• Presentaties
• ... ja zelfs tot programmeren
Meer informatie op www.snt.be

Voor pc én Mac/Apple

Informatica | Vlaamse gebarentaal | Fotograﬁe | Nederlands voor anderstaligen

