Beter leren computeren?
Wil je handiger worden met
computers en internet? Weet dan
dat je het hele jaar door terecht
kan bij dbieb. Voor advies en
voor cursussen.
Leren computeren met Klik & Tik

Wil je graag meer met de computer doen,
maar weet je niet goed hoe het werkt? In de
gratis cursus Klik & Tik krijg je individuele
begeleiding en kun je zelf kiezen welk
onderdeel van de cursus je wilt doen.
wo 9.30-11.30, wijkcentrum Bilgaard
do 9.30-11.30, dbieb Leeuwarden
do 9.30-11.30, dbieb Burgum
do 13.30-15.30, dbieb Grou
do 13.30-15.30, dbieb Leeuwarden

Op digitaal gebied
valt heel wat te
leren bij dbieb.
De hele maand oktober
staat in het teken van
digi bites.

Tabletcafé, thema: handig
omgaan met wachtwoorden
4 okt 15.00-16.30 uur, dbieb
Leeuwarden

digi bites
je leven online

Festival zaterdag 20 oktober
Gratis

Website maken met
Wordpress
ma 1 okt, 4x, 19.30-21.30, dbieb
Leeuwarden
Serious Game testers
gezocht!
vr 12 okt, 15.00-16.00, dbieb
Leeuwarden
Maak je eigen bloopers
zo 14 okt, 14.30-15.30, dbieb
Leeuwarden
Open Werkplaats
elke wo en do, 14.30-16.30,
dbieb Leeuwarden

Werken met DigiD

De overheid doet steeds meer digitaal, met
je persoonlijke DigiD. Weten hoe dit werkt?
Volg dan bij dbieb een gratis cursus.

Digitaal Spreekuur
elke do, 15.00-17.00, dbieb
Leeuwarden

dbieb Leeuwarden: vr 5 okt, 4x, 9.30-11.30
dbieb Leeuwarden: vr 5 okt, 4x, 13.30-15.30
dbieb Grou: di 9 okt, 4x, 13.30-15.30
dbieb Burgum: ma 8 okt, 4x, 9.30-11.30

dbieb.nl/digibites

blijf ontdekken

digi bites

je leven online
20 oktober, 11.00-16.00 uur
Gratis toegang
dbieb Leeuwarden
Het ontgaat je vast niet: fake
news, manipulatie en bezit van
gegevens op internet. Je kunt
je afvragen of ‘jouw’ gegevens
nog wel van ‘jou’ zijn. dbieb
wijst je de weg in de wereld
van jouw leven online en laat
je spelen met toffe digitale
technieken.
Een superleuk festival voor
jong en oud! Ontdek de leuke
en minder leuke kanten van de
wereld online.

Tech & games

Praat mee!

Veilig en handig

Spelen met de nieuwste technologie voor
6 tot 106. Kijk maar eens naar de workshops
hieronder. De hele dag kun je gratis
meedoen (tenzij anders vermeld).

Wat vind jij eigenlijk van het internet? Praat
ook mee over vloggers, cybercriminaliteit,
hackers en nog veel meer.

Veilig het internet op? Volg een van de
(interactieve) workshops en lezingen.

Ontdek wat bedrijven van jou weten

Unieke performance over privacy en
eigendom van gegevens!

Proef je status

Maak je eigen hologram

Laat je eigen foto als een soort geest tevoor
schijn komen. Spooky! Na afloop neem je je
hologrampyramide mee naar huis.
Door: dbieb

Programmeren met micro:bit
en raspberry pi

Data detox bar

Eindelijk grip op je social media accounts

De digitale politie

Wat doet de politie tegen cybercriminaliteit?

Hacken: probeer het zelf!

Onderzoek zelf de basisbeginselen van
programmeren met een mini-computer.
Door: Coderdojo

Lukt het jou om het wachtwoord te kraken
van cyber@work? Door: Friese Poort

Handlantis – Serious game voor
gebarentaal voor kinderen

Lezingen

Ontdek met een speciale game hoe je in
gebarentaal kunt praten.
Door: 8D Games

3D-printen en lasercutten

Eerst ontwerpen, dan printen in 3D.
Studenten van d’lab helpen je om
verschillende technieken onder de knie
te krijgen.
Door: Frysklab en d’lab

Soldeer een printplaatje

Maak gratis een printplaatje.
Door: Frack.

Zet een robot in elkaar.

Zet een mini-robot in elkaar.
Door: Frack. (kosten €15)

dbieb.nl/
digibites

The internet of things: koffiebar met een
zelfdenkende koffiemachine

Het internet: ben je eigenaar van je
eigen ‘posts’ en ander materiaal en hoe
is dat geregeld?
De impact van digitalisering op ons
dagelijks leven. Wat gebeurt er als daar
geen mensenhanden meer aan te pas
komen? Door: Jan Klopper van Frack
Hoe verleiden bedrijven je op internet
en wat heeft gamification hiermee te
maken? Door: 8D games
Wat is de invloed van vloggers en
YouTubers op kinderen en jongeren?
Door: Evelyn Verburgh

Fakenews!
De online game waarmee je in de huid
kruipt van een fake news maker. Speel
de game nu al via slechtnieuws.nl.

Handig omgaan met wachtwoorden

Bewaar je wachtwoorden op een veilige
plaats en vind je ze vanaf al je apparaten
terug.

Beginnen met DigiD

Wat is DigiD eigenlijk en hoe werkt het?

Digitaal bankieren

Is bankieren op internet wel veilig? En hoe
werkt het eigenlijk?

Kopen en verkopen op Marktplaats

Koop je wel eens iets op Marktplaats? Zo
doe je dat veilig en vertrouwd.

Omgaan met privacy op
social media

Met de instellingen van facebook kun je
zelf regelen wat je wilt laten zien. Facebook
hoeft tenslotte niet alles van je te weten.

Meer weten over digitale
geletterdheid? Check ons
Digitaal dossier op dbieb.nl!

Aan digi bites werken mee:

