
Workshop Internet en Email 

Internet en email zijn sinds de jaren ’90 een steeds belangrijker middel geworden in 
de communicatie tussen organisaties, hun leveranciers, hun klanten en interne com-
municatie. Onze samenleving wordt gedigitaliseerd en steeds meer organisaties en 
particulieren worden geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Daarnaast wordt het 
vanzelfsprekend geacht door uw klanten dat u ook via het internet en per email 
bereikbaar bent. Tijdens deze workshop leert u de belangrijkse aspecten en onder-
delen van het internet en gaat u zelf actief aan de slag met diverse toepassingen. 

Inleiding 

• Websites, domeinnamen, gevonden worden op internet, zoeken op internet 
• Historie van het internet 
• Benodigdheden voor toegang tot het internet 
• E-commerce 
• Ontwikkeling van een website 
• Beveiliging en virussen 
• Trends in de ontwikkelingen van het internet 
• Belastingaangifte via het internet 

Onderwerpen die aan bod komen 

Programma deel 1 op maandag 23 mei 2005: 
 

 
 
Programma deel 2 op maandag 30 mei 2005: 
 

 

16.00 16.15  Ontvangst 

16.15 17.00  Introductie internet en geschiedenis 

17.00 18.00  Zoeken op internet 

18.00 18.30  Pauze met broodjes 

18.30 19.00  Domeinnamen en email 

19.00 19.30  Tijd voor nabespreking en vragen 

16.00 16.15  Ontvangst 

16.15 17.00  Eigen website, gevonden worden op internet 

17.00 17.30  E-commerce en trends 

17.30 18.00  Presentatie belastingaangifte 

18.00 18.30  Pauze met broodjes 

18.30 19.00  Ontwikkelingen en trends 

19.00 19.30  Tijd voor nabespreking en vragen 

Locatie van de workshop: Expertisecentrum ICT, Hogeschool Zuyd, Nieuw Eyckholt 290a, Heerlen 
Aanmeldingen via de website van het ICT-loket: www.ictloket.nl  

of meldt u aan bij het ICT-loket op telefoonnummer 045-4000 555. 
Deelnameprijs: € 60,- per persoon voor de workshop in 2 delen. Maximaal aantal deelnemers: 15.  

Voor meer informatie: Dennis van der Graaf, telefoon 045-400 6211, d.vd.graaf@hszuyd.nl 

Partners die deze workshop 
mede mogelijk maken: 

Kosten: € 60,- voor de 
workshop in twee delen; 
prijs per deel € 35,-.  
 
Reserveer uw deelname op 
www.ictloket.nl! 


