
Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden over deze opleiding? Vul dan de antwoordkaart in en stuur deze per
omgaande op. U ontvangt dan geheel vrijblijvend alle informatie.
Op werkdagen kunt u tot 22.00 uur bellen naar STEMA opleidingen: tel (0499) 57 61 16.

Met vriendelijke groeten,

STEMA OPLEIDINGEN
Nicolette Verhouden

E-mail
stema@stema.nl

Computertypen
met basis Windows en Word

Leren is een spel bij

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

School:

Klas/Groep:

Geb.datum:

Handtekening:

Wil graag, geheel vrijblijvend,  volledig 
geïnformeerd worden over de STEMA 
opleiding computertypen.
(Geen vertegenwoordiger aan huis)  € 165,-

LET OP:
KLEINE CURSUSGROEPEN 

DUS VOL IS VOL!

S.V.P.
Antwoordkaart in een envelop 

naar onderstaand adres.
Postzegel is niet nodig.

GEEN 

POSTZEGEL

PLAKKEN

Antwoordnummer 1025
5688 ZW Oirschot

�

Onze site: www.stema.nl  E-mail: stema@stema.nl  tel 0499 - 57 61 16

STEMA opleidingen
Toetsenbordvaardigheid voor jeugd en volwassenen

Privé-lessen
Computeropleidingen

Bedrijfstrainingen
Remedial Teaching

Weerbaarheidstraining

Binnenkort start onze nieuwe opleiding computertypen voor leerlingen van 9 - 10 jaar en ouder. Een 
opleiding volgens het tien-vingerblindsysteem voor een erkend diploma. De computer is tegenwoordig niet meer
weg te denken. Scholieren maken hun werkstukken, verslagen op de computer. Op deze leeftijd leren  scholieren
gemakkelijk en spelenderwijs.

Opleiding computertypen
met basis Windows en Word

€ 249,00 All-in Bij ons geen bijkomende kosten!

Haal dat typediploma!!!
Typen goed aangeleerd... is een vaardigheid voor het leven.

Opleiding in uw woonplaats of in de directe omgeving.

14 wekelijkse lessen.

Kleine cursusgroepen van 8 tot 12 cursisten. Individuele aandacht voor alle cursisten!

PC-toetsenbord tijdens de hele cursus.

Creatieve opdrachten met Pasen, Sinterklaas etc.

Vriendelijke leraren en leraressen.

Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie. Gratis bijlessen indien nodig.

*Cursusduur 4 maanden.*
Geen vertegenwoordiger aan huis.

Garantie: niet geslaagd, gratis herexamen.

Erkend diploma.

Diplomafeest(je)
Cursisten met ouders, broers, zusjes, opa's en oma's zijn welkom!
Een presentje voor alle cursisten.
STEMA: waar kwaliteit én gezelligheid heel goed samen gaan!

Ook volwassenen die altijd al het toetsenbordvaardigheidsdiploma wilden behalen zijn welkom.

Onze site: www.stema.nl  E-mail: stema@stema.nl  tel 0499 - 57 61 16
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STEMA 
opleidingen & coaching
Nicolette Verhouden

STEMA IS 
VERNIEUWD!
Vernieuwde opleiding 
Computertypen voor een 
erkend diploma! Voor 
jongeren van 9 jaar en ouder. 

Stema opleidingen waar 
kwaliteit en gezelligheid 
samen gaan!



OPLEIDINGEN
Toetsenbordvaardigheid voor jeugd en volwassenen

Privé-lessen
Bedrijfstrainingen
Remedial Teaching

Weerbaarheidstraining De Zonneballon

Binnenkort start onze compleet vernieuwde opleiding computertypen voor leerlingen van 9 jaar en ouder. Een 
opleiding volgens het tien-vingerblindsysteem voor een erkend diploma. De computer is tegenwoordig niet meer weg 
te denken. Scholieren maken er hun werkstukken en verslagen op. Leer op jonge leeftijd makkelijk en spelenderwijs 
computertypen.

Opleiding computertypen
met basis Windows en Word e165,00 all in

Bij ons geen bijkomende kosten!

Haal dat typediploma!!
Typen goed aangeleerd... is een vaardigheid voor het leven.

VERNIEUWD

Stema opleidingen verzorgt al meer dan 30 jaar typecursussen voor jongeren en typevaardigheidstrainingen voor 
bedrijven en instellingen. Opleiding in uw woonplaats of directe omgeving.

• 8 klassikale lessen • 6 oefenweken • diploma uitreiking
STICKERSETJE VOOR ALLE DEELNEMERS

KLEINE CURSUSGROEPEN VAN 8 TOT 15 CURSISTEN
EXTRA BEGELEIDING VOOR JONGEREN MET DYSLEXIE VERKLARING

GRATIS BIJLESSEN INDIEN NODIG
GEDIPLOMEERDE REMEDIAL TEACHERS

DIPLOMA GARANTIE VOOR ERKEND DIPLOMA
DIPLOMA FEESTJE

STEMA; waar kwaliteit en gezelligheid samen gaan!
site: www.stema.nl    E-mail: stema@stema.nl    Telefoon 0499 57 61 16


