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Engels,
Frans,
Italiaans,
Spaans &
NT2

cvo

Digitale fotografie 1, 2 & 3,
Object, Portret, Reportage,
Portfolio

Inschrijven

Contact
Onze andere
vestigingsplaatsen:
2850 Boom
J.B. Davidstraat 2
2870 Puurs
G. Gezellelaan 89

CVO Rivierenland
(Algemeen secretariaat)
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
Tel. 03 860 98 90
Fax 03 860 98 89
info@cvorivierenland.be
www.cvorivierenland.be
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Voor de startdata van de
verschillende cursussen,
raadpleeg de schema’s in
deze folder en op onze
website.
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Reservaties
Een plaats reserveren voor één van
onze cursussen kan ook via onze
website:

www.cvorivierenland.be
Na betaling van het inschrijvingsgeld,
ontvang je de inschrijvingsfiche, die
je toelaat tot de lessen.
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Creatief met
documenten & afbeeldingen,
Internet, Leren werken met
tablet, iPad, iPhone, sociale
media

TALEN

Ben je werknemer in Vlaanderen
of het Brussels Hoofdstedelijk
gewest? Dan kan je je opleiding
(inschrijvingsgeld en cursusmateriaal) betalen met opleidingscheques. Hierdoor kan je de
helft van de kosten besparen.

Programmatie cursussen

ZACHTE SECTOR
Dames- en kinderkleding,
Koken,
Fantasiejuwelen,
Handtassen
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HARDE SECTOR
Elektriciteit,
Fietshersteller, Lasser,
Meubelmaker &
Muziekinstrumenten maken
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INFORMATICA

E
Voor diverse opleidingen
kan je educatief verlof
aanvragen.
Info op het secretariaat.

Opleidingscheques

Educatief verlof

2017 2018

Voor meer info: www.vdab.be/opleidingscheques

Ons aanbod
Naar jaarlijkse traditie willen wij je met deze brochure een overzicht
geven van de talrijke cursussen die wij dit schooljaar voor volwassenen
in petto hebben. Na een evaluatie van het aanbod van vorig jaar en
rekening houdend met de voorstellen van onze cursisten en lesgevers,
hebben we bekeken wat er nieuw of opnieuw geprogrammeerd kan
worden. Het resultaat vind je in deze brochure, gegroepeerd per soort
opleiding mét korte inhoud, lessenrooster en prijs.
Vanaf september kun je tal van nieuwe ICT-cursussen volgen, zoals: windows apps en app store, internet en online diensten, sociale media zonder zorgen, professionele website met wordpress…
In de harde sector zijn er ook een aantal nieuwigheden:
- Zo bieden we in de opleiding meubelmakerij een aantal nieuwe modules aan.
- Ook bieden we nu niet enkel ‘Hoeklassen’ aan, maar enkele modules
van de volledige lasopleiding.
- De opleiding ‘Fietsenmaker’ is omgezet naar ‘Fietshersteller’ met een
andere invulling van de modules.
- Ook richten we de diplomagerichte opleiding ‘Houtskeletbouw’ in. Je
leert alles over deze bouwmethode die duurzame woningen garandeert met een korte bouwtijd en die geschikt is voor lage-energiebouw en passiefhuizen.

Milieu:
CVO Rivierenland tracht ook mee te werken aan een beter milieu. Cursussen die nog gekopieerd worden, worden 2-zijdig gekopieerd, andere
cursussen worden op het leerplatform geplaatst. De lesgever zal met jou
bespreken hoe je het makkelijkst omgaat met het leerplatform. Als je
dit een keertje oefent, kun je overal de cursus raadplegen.

En wat nu?
Neem gerust de tijd om alles eens rustig door te nemen. Je kan inschrijven tot 5 juli en opnieuw vanaf 22 augustus.
Raadpleeg ook onze website www.cvorivierenland.be. Naast uitgebreide inhoudelijke info, lessenroosters en prijslijsten kan je daar ook te
weten komen of je in aanmerking komt voor vrijstellingen, opleidingscheques of educatief verlof.
Via onze website kun je ook online een plaats reserveren voor een cursus.
Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het secretariaat.
Verder hopen wij jou te mogen ontmoeten op een van onze campussen!

Inschrijven

Inschrijven op het secretariaat kan je tot woensdag 5 juli 2017 en opnieuw vanaf maandag 21 augustus 2017.
Vanaf maandag 21 augustus tot vrijdag 25 augustus kun je bij ons terecht van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u in onze vestigingsplaats te Willebroek. (Vrijdag is het secretariaat gesloten om 15.00u!)
Vanaf maandag 28 augustus zal het secretariaat te Willebroek geopend
zijn; overdag: van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u
‘s avonds: van 18.00u tot 20.30u. (Vrijdag is het secretariaat gesloten
om 15u!)
Op de speciale info- en inschrijvingsavonden, waarop ook leerkrachten
van de verschillende afdelingen aanwezig zijn, kun je een niveautest
talen laten afnemen. Het detailrooster vind je op onze website. Maak
hiervoor eerst telefonisch een afspraak (03 860 98 90).
Noteer alvast de volgende data:
- maandag 28 augustus en woensdag 30 augustus in de vestigingsplaats
te Boom, van 18u tot 20.30u
- maandag 28 augustus, dinsdag 29 augustus en donderdag 31 augustus
in de vestigingsplaats te Willebroek, van 18.00u tot 20.30u
Vanaf maandag 4 september kan je tijdens de openingsuren van de verschillende secretariaten nog terecht om je in te schrijven.

Meer uitleg hierover kun je lezen in deze folder of op onze website:
www.cvorivierenland.be.

Voor de startdata van de verschillende cursussen, raadpleeg de
lessenroosters in deze folder of onze website www.cvorivierenland.be.

Wij zijn een CVO door en voor onze cursisten...

Reservaties

• Door de inplanting van de verschillende vestigingsplaatsen kan de cursist les volgen dichtbij huis. Door de samenwerking met dienstencentra en ook culturele centra kunnen wij modules overdag aanbieden.
• De medewerkers op de verschillende secretariaten zijn op de hoogte
van wat er in CVO Rivierenland reilt en zeilt. Zij streven ernaar een
antwoord te geven op AL uw vragen.
• De lesgevers staan in voor kwaliteitsvol onderwijs, maar ze houden
ook rekening met de eigenheid van elke cursist.
• Er wordt getracht zoveel mogelijk geïntegreerd onderwijs te geven,
zeker in de harde en zachte sector. Cursisten maken werkstukken vanaf het begin. De lesgevers zijn vakmensen met heel wat ervaring!
• Wij luisteren naar de suggesties van de lesgevers én de cursisten. De
modules die gepland worden, komen vaak door hun voorstellen.

...en met een specifieke eigenheid.
• CVO Rivierenland heeft een afdeling muziekinstrumentenbouw, een
unieke opleiding die cursisten aantrekt van ver buiten de landsgrenzen.
• We hebben een brede waaier aan opleidingen: talen, Nederlands voor
anderstaligen, informatica, digitale fotografie, hout, tegelzetten, lassen, fiets, mode, fantasiejuwelen, koken, muziekinstrumentenbouw.
• Iedere cursist, jong of oud is welkom!!

OpenLeercentrum:
Cursisten van CVO Rivierenland zijn van harte welkom in ons openleercentrum, waar extra oefenen onder begeleiding van een ervaren lesgever op PC of met je werkboek mogelijk is.

OPGELET!
Tot binnenkort.
Het CVO team

				

Je directeur Eddy Hancké

Inschrijven voor één van onze cursussen die doorgaan in:
- Seniorplaza,
- Paepenheide,
www.ccdekollebloem.be
- De Kollebloem (bib Puurs),
- De Nieuwe Ark
ccdeKollebloem
- Hof Van Crequi,
- Ter Dilft (BIC Mariekerke/ bib Bornem/ Kloosterheide),
kun je daar alleen ter plaatse of via hun website.
Deze contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.
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Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvang je de inschrijvingsfiche,
die je toelaat tot de lessen.

Opleidingscheques
Ben je werknemer in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest
en kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je bepaalde
opleidingen (inschrijvingsgeld en cursusmateriaal) betalen met opleidingscheques. Hierdoor kan je de helft van de kosten besparen. Voor
meer info en de lijst met niet erkende opleidingen: www.vdab.be/opleidingscheques.

Educatief verlof
Voor diverse opleidingen kun je educatief verlof aanvragen. Info op het
secretariaat.
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Informatica

Leren werken met je computer Win10
Deze cursus is afgestemd op nieuwe gebruikers van een PC en van pakketten onder Microsoft Office. In deze cursus leer je werken met muis
en toetsenbord en leer je documenten opslaan in mapjes en bestanden.
Verder maak je kennis met het Internet. Vereiste voorkennis: geen

Internet en online diensten
Tegenwoordig is het internet bijna niet meer weg te denken uit ons
leven: chatten en googelen behoren tot de courante woordenschat van
de meeste jongeren. Volwassenen spreken dan weer over Tax-on-Web,
online bankieren en e-shoppen. En wat zijn virussen, trojans, wormen
en firewalls nu precies?

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ gevolgd hebben.

Leren werken met Word, Excel en Powerpoint
In deze cursus leer je de basisvaardigheden van de Office programma’s.
Met Word leer je eenvoudige documenten opstellen, opmaken, bewaren en afdrukken. Je maakt kennis met het elektronisch rekenblad Excel waarmee je een huishoudboekje of je administratie kan bijhouden.
Powerpoint is dan weer het geschikte programma om met je foto’s een
mooi album of een presentatie te maken.

Illustrator

Webdesign met Drupal (Drupal 1)

Adobe Illustrator is een computerprogramma dat wordt gebruikt voor
het maken van vectorafbeeldingen. Je kan er logo’s, cartoons of andere illustraties mee maken. Leer tekenen met standaardvormen en pen.
Voeg kleuren, teksten, effecten en filters toe en ontwerp de knapste illustraties. Vereiste voorkennis: basiskennis mulitmedia of ‘leren wer-

Drupal is een opensource-contentmanagementsysteem (CMS) ontwikkeld in de programmeertaal PHP. Een kennis van PHP is
hiervoor niet echt nodig, maar een goede
kennis van HTML en CSS is toch een vereiste. Je kan het zo gek niet bedenken
of met Drupal kan het gemaakt worden. Forum, blog, gastenboek, eenvoudige website, inschrijvingsformulieren,
mailformulieren, toegangscontrole op je
website, ... Speciale software is niet nodig.
Alle tools die we gebruiken zijn volledig vrij
te downloaden via het internet. Vereiste voor-

ken met beeld en geluid’ gevolgd hebben.

Indesign
Hoewel in deze tijden van internet en sociale media heel wat promotie online gebeurt, kan je als zaak of vereniging nog
steeds niet zonder drukwerk in de vorm
van brochures, folders, nieuwsbrieven,
enz. Met Adobe Indesign kan je op een
professionele manier het soort drukwerk
ontwerpen waarvan iedereen onder de indruk is. De mogelijkheden zijn bijna oneindig:
nieuwsbrieven, visitekaartjes, wenskaarten, folders, briefhoofden, banners, flyers, cd-hoesjes, brochures, affiches, catalogi, magazines… Je maakt ze allemaal met Adobe Indesign. Vereiste

voorkennis: basiskennis mulitmedia of ‘leren werken met beeld en
geluid’ gevolgd hebben.

Apps maken

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

In deze cursus gaan we App Inventor gebruiken om apps te maken voor
Android devices. Met behulp van je pc, een smartphone en een Google
account programmeer je op een eenvoudige manier leuke apps. Je ge-

Creatief met tekst en afbeeldingen

bruikt daarbij de ingebouwde functies van je toestel zoals de gps, de
trilfunctie,... Alles wat je programmeert in App Inventor op je pc, zie je
ook direct in de app op je smartphone. Je kan het dus live uitproberen!
Na de installatie van de app op je smartphone maken we onze eigen
apps. Voor deze cursus heb je een Android toestel nodig, bij voorkeur
een smartphone. Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen

Wil je meer kunnen dan eenvoudige brieven typen en opmaken? In
deze cursus gaan we dieper in op het bewerken van documenten: visitekaartjes, wenskaarten, folders, uitnodigingen, etiketten aan de hand
van een adressenlijst, … Vereiste voorkennis: Je hebt reeds de basis-

cursus “leren werken met Word, Excel en Powerpoint” gevolgd of je
hebt een goede basiskennis van de Office programma’s.

werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en
online diensten’ gevolgd hebben.

Leren werken met beeld en geluid

Content presenteren met Powerpoint e.a.

Fris je foto’s een beetje op: lichter, donkerder, kleurrijker... Voeg daarna ook
leuke tekstballonnetjes toe. Maak je eigen kalender of je persoonlijke wenskaartjes. Wil je uit je eigen gemaakte
foto’s en videobeelden een mooie film
maken? Of daarbij ook enkele filmpjes
van bijvoorbeeld YouTube gebruiken?
Wel, dit kan nu met heel gebruiksvriendelijke software. Vereiste voorkennis: vlot

Powerpoint is het meest gebruikte programma voor mooie en professionele presentaties. De algemene vaardigheden van het programma
worden eerst aangeleerd. Overgangseffecten, tekstopbouw en animatie van objecten zorgen voor dynamiek in de presentatie van je vakantiefoto’s. Maar naast Powerpoint zijn er nog andere originele manieren
om presentaties te maken. Denk maar aan het maken van een E-boekje
waar je eveneens foto’s, video’s, geluid en teksten kan invoegen. Het
boekje kan je vervolgens lezen op je tablet, e.a. Vereiste voorkennis:

met
je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren
werken
met je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd hebben.

Leren werken met alle Google toepasingen
Google is veel meer dan alleen maar een zoekmachine. In deze
cursus maak je kennis met de mogelijkheden die je google
account je biedt. Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen
werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘Internet en
online diensten’ gevolgd hebben.

vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met
je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd hebben.

Filmen en monteren
Actie! Schiet met je videocamera, fototoestel met videofunctie, SmartPhone... betere beelden. Ga mee op locatie en trek de studio in. Stel
je montage samen. Voeg overgangen, titels, geluidseffecten en muziek
toe. Plaats jezelf via ‘blue screen’ of ‘green screen’ in een andere omgeving. Maak van het geheel een HD-video, een YouTube-clip... En dit met
gratis software, die toch alle mogelijkheden en snufjes biedt!

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken

kennis: vlot met je computer kunnen werken of de
cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd hebben.

Drupal 2
JAfhankelijk van welke richting de cursisten van Drupal1 wensen uit te
gaan, zullen we dit verder uitdiepen.

Vereiste voorkennis: Webdesign met Drupal 1 gevolgd hebben.

Leren werken met je iPad/iPhone 1
Je hebt een iPad/iPhone aangekocht, maar je wilt er wel wat meer mee
doen dan surfen op het Internet. In onze cursus leren we je je toestel
optimaal te gebruiken! Web, e-mail, videogesprekken, agenda, contacten en nog veel meer. Tijdens de lessen werk je op je eigen toestel. Moet
je voor de cursus nog een toestel aankopen, dan geven we je hierover
graag vrijblijvend advies Vereiste voorkennis: geen

Leren werken met je iPad/iPhone 2
Met je toestel kan je nog veel meer dan wat je geleerd hebt in de cursus “leren werken met je iPad/iPhone 1”. In deze vervolgcursus leer je
bijvoorbeeld hoe je je toestel kan lokaliseren en volledig kan wissen
van op afstand bij diefstal. Verder gaan we nog dieper in op het synchroniseren van alle apparaten. Je leert hoe je een backup maakt, hoe
je moet printen, een wachtwoordenkluis beheren, het gebruik van een
hotspot, grote bestanden versturen, werken in de cloud via Dropbox, je
computer besturen met je toestel, TV kijken op je toestel, … Tijdens de
lessen werk je op je eigen toestel. Vereiste voorkennis:. Leren werken

met je iPad/iPhone 1

Sociale media zonder zorgen (pinterest, facebook,
Je kan al surfen en e-mailen, maar je wil meer weten over sociale media en cloud-toepassingen? Sociale media zijn belangrijke manieren
geworden om contacten te onderhouden met vrienden, collega’s, familie,… Je leert hoe je een profiel voor Facebook aanmaakt, vrienden
zoekt, berichten, foto’s en video’s plaatst. Omdat privacy belangrijk is,
geven we je daarnaast ook nog heel wat tips mee om veilig te werken
met Facebook. Naast Facebook, maak je ook kennis met enkele andere belangrijke sociale media: zoals Twitter en Pinterest. In deze cursus
wordt ook aandacht besteed aan werken in de cloud. In dit onderdeel
van de cursus maak je onder meer kennis met Dropbox en Google
Drive. Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of
de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd hebben.

Windows apps en appstore

Leren werken met je Android tablet/Smartphone 1

Professionele website met Wordpress

Ontdek de ingebouwde apps zoals Foto’s,
Groove Muziek, Weer, … en leer nieuwe
apps installeren en gebruiken via de
WindowsStore. Er zijn er honderdduizenden. De toepassingen zijn eindeloos: een reis plannen, internetradio
beluisteren, e-books lezen of zelf maken met je eigen foto’s en video’s,…
Deze apps kunnen gekoppeld worden
aan een Microsoft account, zo worden
de instellingen automatisch ingesteld en
overgenomen.

Je hebt een Android tablet/Smartphone aangekocht, maar je wilt er wel
wat meer mee doen dan surfen op het Internet. In onze cursus leren
we je je toestel optimaal te gebruiken! Web, e-mail, videogesprekken,
agenda, contacten; dit en nog veel meer. Tijdens de lessen werk je op
je eigen toestel. Moet je voor de cursus nog een toestel aankopen, dan
geven we je hierover graag vrijblijvend advies.

Zit je bedrijf of vereniging nog niet op het web? Dan is het hoog tijd
dat je daar nu werk van maakt en de 21ste eeuw binnenstapt! Een
eigen website is vandaag de dag een onmisbaar
visitekaartje. Je website uitbesteden aan
een professional is vaak een dure oplossing. Waarom dan niet zelf het heft in
handen genomen? Met het populaire,
gebruiksvriendelijke (en bovendien
gratis!) content management systeem
Wordpress bouw je in een wip zelf een
eigen website of blog die er niet alleen professioneel uitziet, maar ook op
elk moment kan worden aangepast aan
je eigen noden. Met het rijke aanbod aan
plug-ins pas je je website volledig aan naar je
eigen wensen. Vervolgens maak je een koppeling
naar je Facebook- en Twitter-pagina’s, zodat alle nieuwe berichten op je
website meteen ook gepubliceerd worden op de sociale media. Vereiste

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken.

Android tablet/Smartphone workshop
In deze module worden alle vaardigheden die je in de lessen “leren
werken met je tablet/smartphone” hebt verworven nog eens opgefrist.
We herhalen de belangrijkste functies en laten de inhoud verder grotendeels afhangen van de wensen en specifieke vragen van de cursisten.

Vereiste voorkennis: geen ???

Cijfergegevens verwerken in Excel
Excel is duidelijk meer dan zomaar een rekenblad: het verwerkt en
manipuleert op een efficiënte manier cijfermateriaal. Om écht grondig met Excel te kunnen werken, moet je eerst alle basisfunctionaliteiten goed beheersen. In deze basiscursus leer je een tabel mooi opmaken. Je maakt gebruik van eenvoudige berekeningen en functies. Met
grafieken kan je je cijfermateriaal visueel voorstellen.
Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

Leren werken met je Mac
“Once you go Mac, you never go back”, zegt het spreekwoord: eenmaal
je hebt leren werken met een Apple-computer wil je nooit meer terug
naar Windows. Er zijn inderdaad heel veel voordelen aan het werken
met een Mac, zoals bijvoorbeeld een veel langere levensduur, grotere stabiliteit en een lager risico op besmetting door virussen. Maar wie
voor het eerst de overstap maakt van een Windowscomputer naar een
Mac, moet toch even door een leerproces. Waar vind je wat terug? Hoe
werkt het besturingssysteem? Hoe installeer en verwijder je programma’s? Hoe speel je muziek en video af op de Mac? Waar vind je je foto’s
terug? Het zijn slechts enkele van de vele vragen waarop je in deze cursus een antwoord krijgt. Vereiste voorkennis: geen.

Bestanden online en offline organiseren en beheren
Eerst ga je gegevens bewaren op je computer, met de Verkenner. Daarna
ontdek je de mogelijkheden van Cloudopslag. We bespreken een ruime
waaier van verschillende Cloudtoepassingen zoals OneDrive, Dropbox,
GoogleDrive,... Welke toepassing gebruik je best voor welke bestanden?
Je leert je bestanden opslaan op het internet en ze openen vanaf al je
favoriete apparaten, waaronder pc’s, tablets en mobiele telefoons. Je
kan documenten delen en samenwerken. In deze cursus leer je je bestanden zowel op de pc als in de Cloud beheren. Vereiste voorkennis:

vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met
je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd hebben.

Vereiste voorkennis: geen

Leren werken met je Android tablet/Smartphone 2
In deze vervolgcursus leer je bijvoorbeeld hoe je je toestel kan lokaliseren en volledig kan wissen vanop afstand bij diefstal. Verder gaan we
nog dieper in op het synchroniseren van alle apparaten. Je leert hoe je
een backup maakt, hoe je moet printen, een wachtwoordenkluis beheren, het gebruik van een hotspot, grote bestanden versturen, werken in
de cloud via Dropbox, je computer besturen met je toestel, TV kijken op
je toestel, … Tijdens de lessen werk je op je eigen toestel.

Vereiste voorkennis: Leren werken met Android tablet/Smartphone 1.

Eenvoudige netwerken maken
In deze cursus begin je vanaf 0 een netwerk op te bouwen. Wat zijn de
minimum benodigdheden voor een netwerk? Wat is een IP-adres? Hoe
maak ik een netwerkkabel? Stap voor stap gaat het netwerk groeien
tot het niveau van enkele 10-tallen pc’s, perfect toepasbaar voor thuis,
een school, of een KMO. Na deze cursus hebben volgende zaken geen
geheimen meer voor u: DHCP-server, DNS, UTP-kabel, Router, Switch,
NAS en Access Point.

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

Client-server netwerken maken
Deze opleiding gaat verder op de cursus eenvoudige netwerken. Installatie van een Windows Domain Controller en Linux Samba-server wordt
hier uitvoerig besproken. Met behulp van virtuele machines gaat de cursist zijn eigen installaties uitvoeren. Vereiste voorkennis: ‘Eenvoudige

netwerken maken’ gevolgd hebben.

Eenvoudige webomgeving (HTML en CSS)
Wanneer je zelf een website ontwerpt is de kennis van html een noodzaak. Deze taal brengt structuur in je teksten en afbeeldingen. Om deze
van de juiste opmaak te voorzien gebruik je CSS. CSS en HTML zijn dus
allebei noodzakelijk om tot een mooie weergave te komen.

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

Eenvoudige webomgeving met Wordpress
Wil jij graag leren hoe je een functionele website bouwt die voldoet
aan alle esthetische en technische vereisten en bovendien uitblinkt in
gebruikersgemak? Dan is deze opleiding WordPress echt jouw ding! In
deze cursus leer jij stap voor stap hoe je een website opbouwt die perfect geschikt is voor professioneel gebruik.

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren
werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’ gevolgd
hebben.

Professionele webshop met Wordpress
Heeft je bedrijf al een eigen webshop? Neen? Dan laat je waarschijnlijk
heel wat potentiële klanten links liggen. In deze vervolgmodule bouwen we samen de perfecte webshop voor je zaak of vereniging. Je leert
hoe je producten online te koop aanbiedt, de inventaris van je webshop
beheren, werken met promotiecodes, enz.
Je producten te koop aanbieden is één ding, maar je wilt natuurlijk ook
betaald worden. Wat zijn de verschillende betalingsmethodes die je aan
je webshop kunt koppelen? Welke is de beste en hoe begin je daaraan? Na afloop van deze module is je Wordpress-webshop startklaar
en kan je meteen beginnen verkopen! Vereiste voorkennis: Je volgde

met succes de opleiding ‘Zelf een professionele website bouwen met
Wordpress’.

Eenvoudige 3D ontwerpen
Met het handige, gratis programma SketchUp kun je een hele reeks
objecten ontwerpen, van klein tot heel groot: een keuken, een woonkamer, een woning, een tuin, een meubelstuk... In de eerste module
leer je de basisinstellingen aanpassen. Verder werk je met de cameragereedschappen en teken je eenvoudige vormen. Hierbij gebruik je ook
hulpmiddelen als hulplijnen, meetlint… Van een vlak maak je een voorwerp met diepte. In 3D kun je schalen, draaien en uitrekken zonder
kwaliteitsverlies. Om niet steeds van nul te moeten beginnen, zie je ook
hoe je bestaande modellen van het Internet haalt en in je ontwerp integreert. Vereiste voorkennis: basiskennis multimedia of ‘leren werken

met beeld en geluid’ gevolgd hebben.

Complexere 3D ontwerpen en 3D printen
Je leert nu ook in lagen werken, om complexe ontwerpen tot een goed
eind te brengen. Ook bewegende onderdelen zijn mogelijk. Je maakt
een eenvoudig animatiefilmpje van je 3D-model. In deze module bereid
je ook je ontwerp voor om naar een 3D-printer te sturen. Je kunt werken met de 3D-printer die de school ter beschikking stelt. Je leert onder
meer hoe de 3D-printer goed wordt afgeregeld, zodat het resultaat een

Vereiste voorkennis: ‘Eenvoudige 3D ontwerpen gevolgd hebben’

foto en nog veel meer! Vereiste voorkennis: basiskennis multimedia of
‘leren werken met beeld en geluid’ gevolgd hebben.

Photoshop Elements

Laat Word, Excel en Powerpoint samenwerken

We hebben niet altijd de tijd of de vaardigheden om een camera in te
stellen voor de perfecte opname. In de cursus Photoshop Elements leer je de basistechnieken om
je foto’s aan te passen en artistieke effecten toe te passen. De tijden van simpele
rode ogen-reductie en achteloos knippen en plakken zijn definitief voorbij.
Een deurhanger of wenskaart maken,
3D-effecten creëren buiten de kader
of overvloeien van foto’s zijn enkele
onderwerpen die aan bod kunnen komen. Vereiste voorkennis: basiskennis

In deze module worden de verschillende Office programma’s gecombineerd: tabellen en grafieken gemaakt in Excel overbrengen naar Word
of Powerpoint, etiketten en brieven maken aan de hand van een gegevensbestand in Excel of Access, afbeeldingen of foto’s koppelen aan
document of rekenblad, …

multimedia of ‘leren werken met beeld
en geluid’ gevolgd hebben.

Zin om aan de slag te gaan met een volledige mini-computer (formaat
portefeuille) voor een zacht prijsje (+/- 40 EUR)? Maak kennis met de
Raspberry Pi, een kleine veelzijdige computer, die voor heel wat zaken
in en rondom het huis kan worden ingezet! De Raspberry Pi kan worden
ingezet als kleine computer voor internet, email en office-toepassingen.
Je kan een oude stereo-installatie nieuw leven inblazen door deze te
integreren in je Wifi-netwerk met behulp van deze kleine ‘do-it-all’. Creëer zelf een ‘multi-room’ muziekervaring in het hele huis en zorg voor
de aansturing via een smartphone. Of maak je homecinema-ervaring
compleet en bouw een traditionele TV om tot Smart-TV!

perfecte kopie is van wat je op je computerscherm ziet.

Photoshop Elements workshop
Deze module richt zich tot diegene die al wat ervaring hebben met Photoshop Elements. Hiervoor maken we gebruik van Adobe Photoshop
Elements 13, een programma dat veel budgetvriendelijker is dan het
eigenlijke Adobe Photoshop dat sinds de laatste versie is overgestapt op
een eerder prijzig abonnementssysteem.
In deze module leer je nieuwe technieken voor het bewerken van afbeeldingen. Verder worden gekende technieken op een andere manier
gebruikt om nieuwe effecten te maken.
We werken hier via een workshop, iedereen werkt op zijn tempo aan de
verschillende oefeningen en dit via zogenaamde tutorials. Op het programma: het aanmaken van wenskaarten en fotokaarten, bewegende
beelden maken in Photoshop Elements, een fotomozaïek maken, een
puzzel maken van een foto, een zomerfoto met kunstmatige sneeuw
of een stevige regenbui met bliksem, een pentekening maken van een

Cursus
Semester 1
Windows apps en app store
Content presenteren met Powerpoint e.a.
Raspberry Pi 2
Raspberry Pi 1
Leren werken met je iPad/iPhone 1
Leren werken met je Android tablet /Smartphone 1
Sociale media zonder zorgen (Pint., FB, Twitter, …)
Drupal 1
Wandelen en fietsen met je Garmin GPS
Leren werken met je MAC
Leren werken met je Android tablet /Smartphone1
Leren werken met alle Google toepassingen
Laat Word, Excel en Powerpoint samenwerken
Illustrator
Filmen en Monteren
Eenvoudige webomgeving (HTML en CSS)
Eenvoudige netwerken maken
Cijfergegevens verwerken in excel

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘leren werken met Word, Excel en Powerpoint’ gevolgd hebben.

VERKORTE MODULES/WORKSHOPS
Raspberry Pi 1

Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en online diensten’
gevolgd hebben.

Rapsberry Pi 2
In deze cursus gaan we leren programmeren met Python zodat we met
deze programmeertaal de GPIO van de Raspberry Pi kunnen gebruiken.

Vereiste voorkennis: Raspberry Pi1

Lestijd Lesplaats

Lesmoment

Cursusduur

Inschrijvingsgeld

40
40
20
20
40
40
60
60
20
60
40
40
40
60
60
40
40
60

MA 13:30 - 16:05
DO 9:25 - 12:00
DO 19:00- 21:35
DO 19:00- 21:35
MA 19:00 - 21:35
VR 9:25 - 12:00
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DI 13:00 - 16:20
DI 13:00 - 16:20
DI 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DO 13:00 - 16:20

11/09 - 04/12
14/09 - 07/12
09/11 - 14/12
14/09 - 19/10
11/09 - 11/12
15/09 - 15/12
06/09 - 20/12
06/09 - 20/12
05/09 - 03/10
05/09 - 19/12
05/09 - 14/11
04/09 - 13/11
05/09 - 14/11
04/09 - 18/12
06/09 - 20/12
07/09 - 16/11
07/09 - 16/11
07/09 - 21/12

€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 30 + € 3
€ 30 + € 3
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 90 + € 8
€ 90 + € 23
€ 30 + € 3
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 90 + € 8
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 90 + € 8

Bic Mariek / Bib Bor
Bic Mariek / Bib Bor
Bic Mariek / Bib Bor
Bic Mariek / Bib Bor
Bic Mariek / Bib Bor
Kloosterh / Bib Bor
CVO - Boom
CVO - Boom
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek

Raspberry Pi 3
In deze module gaan we de GPIO van de Raspberry Pi ten volle gaan
gebruiken. Input, output, sturing, een camera gebruiken. Bediening op
afstand via webinterface. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Vereiste voorkennis: Raspberry Pi1 en 2

Arduino 1
Arduino is een open-source microcontroller ontwikkelbord. Microcontrollers, een
soort van beperkte minicomputer, zijn
niet meer weg te denken in onze samenleving. Gaande van relatief eenvoudige huishoudtoestellen als wasmachines en microgolfovens tot en
met gsm- en gps-toestellen. Alle hebben ze een microprocessor met daarop
een of meerdere programma’s draaien.
Door zijn eigenschappen is het bordje interessant voor zowel de hobbyist als de industrieel ontwikkelaar. Vereiste voorkennis: vlot met je computer kunnen

werken of de cursus ‘Leren werken met je computer’ en ‘internet en
online diensten’ gevolgd hebben.

Wandelen en fietsen met je Garmin GPS
De navigatieproducenten spelen met knappe toestellen handig in
op deze stijgende populariteit van het fietsen en wandelen. Maar in
de praktijk hebben sommige mensen het moeilijk om de basisfuncties van deze toestellen vlot te bedienen. Bijvoorbeeld: “Hoe zet
ik een route van internet of een vriend op mijn GPS ?” In de cursus
“Leren omgaan met je GPS” gaan we het maximale uit deze toestellen halen. Dit zowel aan de computer als in de praktijk met fietsen
en wandelen! Voor deze cursus breng je je eigen Garmin GPS mee.

Vereiste voorkennis: geen

Cursus
Leren werken met je iPad/iPhone 1
Leren werken met de computer Win10
Ipad/Iphone Update
Sociale media zonder zorgen (Pint., FB, Twitter, …)
PhotoshopElements Workshop
PhotoshopElements
Leren werken met je Android tablet /Smartphone 2
Android tablet/smartphone Workshop
Leren werken met Word, Excel en Powerpoint
Semester 2
Leren werken met je tablet/Smartphone 2
Leren werken met je iPad/iPhone 2
Leren werken met je iPad/iPhone 1
Raspberry Pi 3
Drupal 2
Indesign
Eenvoudige webomgeving met Wordpress
Client - server netwerken maken
Leren werken met je Android tablet/Smartphone 2

Lestijd
60
60
40
60
40
40
40
40
40

Lesmoment
De Wilg - Willebroek
De Wilg - Willebroek
De Wilg - Willebroek
De Wilg - Willebroek
Hof van Crequi
Hof van Crequi
Hof van Crequi
Hof van Crequi
OTV - Willebroek

Lesplaats
DO 9:20 - 12:40
MA 9:20 - 12:40
MA 13:30 - 16:50
MA 13:30 - 16:50
MA 8:45 - 11:30
WO 9:00 - 11:45
DI 13:30 - 16:15
DI 9:00 - 11:45
MA 9:15 - 12:15

Cursusduur
07/09 - 21/12
04/09 - 18/12
04/09 - 13/11
04/09 - 18/12
04/09 - 27/11
06/09 - 29/11
05/09 - 28/11
05/09 - 28/11
11/09 - 27/11

Inschrijvingsgeld
€ 90 + € 8
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5

40
40
40
40
60
60
40
40
40

Bib Bornem
Bib Bornem
Bib Bornem
Bib Bornem
CVO - Boom
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
Bibliotheek Puurs

VR 9:25 - 12:00
MA 19:00 - 21:35
MA 13:30 - 16:05
DO 19:00 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DO 13:00 - 16:00

19/01 - 27/4
15/01 - 23/4
15/01 - 23/4
18/01 - 26/4
10/01 - 16/5
08/01 - 14/5
11/01 - 22/3
11/01 - 22/3
18/01 - 19/4

€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 30 + € 3
€ 90 + € 8
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60

Cursus
Bestanden online en offline organiseren
Professionele website met Wordpress
Leren werken met Android tablet /Smartphone 1
Creatief met tekst en afbeeldingen
Raspberry Pi 3
Arduino 1
Leren werken met Word, Excel en Powerpoint
Leren werken met je computer Win10
Leren werken met Android tablet/Smartphone 2
Sociale media zonder zorgen (Pint., FB, Twitter, …)

T

Lestijd
40
40
40
40
20
20
40
40
40
40

Lesplaats
CVO - Willebroek
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
De Nieuwe Ark
De Nieuwe Ark
Paepenheide
Paepenheide

Moderne
Talen
H Vreemde D

Lesmoment
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DO 13:00 - 16:00
VR 13:00 - 16:00
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DO 13:00 - 16:00
DO 9:15 - 12:00
WO 13:00 - 16:00
DI 13:00 - 16:00

Cursusduur
07/09 - 16/11
04/09 - 13/11
21/09 - 07/12
22/09 - 08/12
02/10 - 06/11
20/11 - 18/12
21/09 - 07/12
21/9 - 14/12
20/9 - 06/12
19/9 - 05/12

Inschrijvingsgeld
€ 60 + € 5
€ 60
€ 60
€ 60
€ 30
€ 30
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5

Cursus
Leren werken met de computer Win10
Professionele webshop met Wordpress
Complexere 3D ontwerpen + 3D printing
Apps maken
Internet en online diensten (mailen en surfen)
Creatief met tekst en afbeeldingen
Leren werken met je iPad/iPhone 1
Leren werken met beeld en geluid
Internet en online diensten
Leren werken met Ipad/Iphone 2
Leren werken met Android tablet/Smartphone 1

In het eerste jaar leer je jezelf voorstellen en informatie aan anderen
geven en vragen. Je kunt je behelpen in allerlei concrete situaties, zoals
op restaurant, in de winkel, bij het openbaar vervoer, … Je kunt een

Op het einde van het derde jaar kun
je een woordje meepraten over allerhande thema’s. Je kunt gebeurtenissen uit het verleden vertellen, maar ook
over je toekomstplannen praten.
Conversatie blijft heel belangrijk, maar je
leest en beluistert nu ook vooral authentieke
teksten.

eenvoudige conversatie voeren met een gesprekspartner in de vreemde
taal.
In het tweede jaar leer je de taal in praktische situaties verder uitdiepen:
je kunt telefoneren, een afspraak maken, een hotel of restaurant reserveren, een e-mail schrijven en je mening over eenvoudige onderwerpen
verwoorden.

In het vierde jaar leer je vloeiend communiceren in de meest uiteenlopende situaties. Je kunt je vlot verstaanbaar maken in de doeltaal en
zonder problemen een gesprek aangaan met een “native speaker”.
Instappen in een hoger niveau kan d.m.v. eerder verworven kwalificaties.
Wens je je niveau te laten testen, dan kan dat door een afspraak te maken
op ons secretariaat. Tel.: 03 860 98 90

Al wie zich graag uit de slag wil trekken in Engels, Frans, Italiaans of
Spaans, kan in ons CVO terecht.

Lestijd
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Lesplaats
Boom
Boom
Willebroek
Willebroek
Boom
Boom
Willebroek
Willebroek
Boom
Boom
Boom
Boom
De Wilg
Boom
Boom
Willebroek
Willebroek

Lesplaats
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
Bibliotheek Puurs
De Nieuwe Ark
De Nieuwe Ark
Paepenheide
De Wilg Willebroek
De Wilg Willebroek
De Wilg Willebroek
OTV - Willebroek

Lesmoment
VR 13:00 - 16:00
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DO 9:15 - 12:00
DO 13:00 - 16:00
WO 13:00 - 16:00
MA 13:30 - 16:50
MA 9:20 - 12:40
DO 9:20 - 12:40
MA 9:15 - 12:15

Cursusduur
19/01 - 20/4
08/01 - 19/3
30/01 - 24/4
08/01 - 19/3
18/01 - 26/4
18/01 - 19/4
17/01 - 18/4
08/01 - 14/05
08/01 - 14/05
11/01 - 08/05
15/01 - 16/04

Inschrijvingsgeld
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 60 + € 5
€ 90 + € 8
€ 90 + € 8
€ 90 + € 8
€ 60 + € 5

I

Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Cursus
Spaans RG 1 Breakthrough A eerste jaar
Spaans RG 1 Breakthrough B
Spaans RG 1 Breakthrough A
Spaans RG 1 Breakthrough B
Spaans RG 1 Waystage A tweede jaar
Spaans RG 1 Waystage B
Spaans RG 1 Waystage A
Spaans RG 1 Waystage B
Spaans RG 2 Threshold 1 A derde jaar
Spaans RG 2 Threshold 1 B
Spaans RG 2 Threshold 2 A
Spaans RG 2 Threshold 2 B
Spaans voor op reis
Frans RG 1 Breakthrough A eerste jaar
Frans RG 1 Breakthrough B
Frans RG 1 Breakthrough A
Frans RG 1 Breakthrough B

Lestijd
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
40

Lesmoment
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DO 13:30 - 16:50
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35

Cursusduur
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
06/09 - 20/12
10/01 - 16/05
05/09 - 19/12
09/01 - 08/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
06/09 - 20/12
10/01 - 16/05
07/09 - 21/12
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05

Inschrijvingsgeld
€ 180 + € 35 + € 5
Sí, claro 1.1
€ 180 + € 35 + € 5
Sí, claro 1.1
€ 180 + € 35 + € 5
Sí, claro 1.2
€ 180 + € 35 + € 5
Sí, claro 1.2
€ 180 + € 40 + € 5
Sí, claro 2.1
€ 180 + € 40 + € 5
Sí, claro 2.2
€ 90 + € 8
€ 180 + € 30 + € 15
€ 180 + € 30 + € 15

Cursus
Frans RG 1 Waystage A tweede jaar
Frans RG 1 Waystage B
Frans RG 2 Threshold 1 A derde jaar
Frans RG 2 Threshold 1 B
Italiaans RG 1 Breakthrough A eerste jaar
Italiaans RG 1 Breakthrough B
Italiaans RG 1 Waystage A tweede jaar
Italiaans RG 1 Waystage B
Italiaans RG 1 Waystage B
Engels RG 1 Breakthrough A eerste jaar
Engels RG 1 Breakthrough B
Engels RG 1 Waystage A tweede jaar
Engels RG 1 Waystage B
Engels RG 2 Threshold 2 A vierde jaar
Engels RG 2 Threshold 2 B
Engels RG 2 Threshold 3 A vijfde jaar
Engels RG 2 Threshold 3 B

NEDERLANDS voor
ANDERSTALIGEN (NT2)
Wil je (beter) Nederlands leren
schrijven en spreken?
De intensieve cursussen Nederlands
worden overdag gegeven. Een andere
cursus is 2X per week ’s avonds. Dit in onze vestigingen Boom en Willebroek. Voor informatie over de cursussen Nederlands voor anderstaligen in de regio en intakegesprekken:
het Huis van het Nederlands, loket Willebroek:
open op dinsdag van 13u30 tot 16u
Administratief Centrum - Pastorijstraat 1 2830 Willebroek - Tel.: 0483
22 85 47
willebroek@hvnprovant.be

Lestijd
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Lesplaats
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

Lesmoment
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35

Cursusduur
06/09 - 20/12
10/01 - 16/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
06/09 - 20/12
10/01 - 16/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
08/01 - 14/05
06/09 - 20/12
10/01 - 16/05
05/09 - 19/12
09/01 - 08/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05
04/09 - 18/12
08/01 - 14/05

Inschrijvingsgeld
€ 180 + € 30 + € 5
Perspectives 2
€ 180 + € 30 + € 5
Perspectives 2
€ 180 + € 60 + € 5
Allegro 1
€ 180 + € 60 + € 5
Allegro 2
€ 180 + € 40 + € 5
€ 180 + € 25
Great!1
€ 180 + € 25
Great!2
€ 180 + € 25
eigen cusrus
€ 180 + € 25
eigen cusrus

D

DigitaleIfotografie

Je bent altijd al creatief geweest? Die
nieuwe digitale spiegelreflexcamera
brandt in je handen, maar je hebt geen
idee waar te beginnen? Dan ben je bij
CVO Rivierenland aan het juiste adres.
Als enige in de regio bieden we een zeer
uitgebreid pakket digitale fotografie aan
waarin iedere amateur- en/of semiprofessionele fotograaf beslist zijn gading vindt. Ons
cursusaanbod bestaat momenteel uit maar liefst 10
modules digitale fotografie, waaronder drie basismodules voor de beginnende fotograaf en zeven specialisatiemodules voor wie reeds meer
ervaring heeft. Ons team van gedreven fotografiedocenten heeft een
professionele achtergrond in sectoren als portretfotografie, reportagefotografie en persfotografie en zorgt steeds voor een begeleiding op
maat. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor heel wat extra-curriculaire
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse uitstap naar Paris Photo, de
grootste fotobeurs ter wereld. Beeldpunt, de jaarlijkse fototentoonstelling van de school, toont het werk van onze eigen cursisten.

Digitale fotografie 1 basis
Wil je eindelijk los komen van de stand ‘Automatisch’ op je digitale spiegelreflex of hybride camera? Dan is deze module precies wat je zoekt!
Je leert je fototoestel van binnen en van buiten kennen; begrippen als

Digitale fotografie 3 basis

Reportage

In deze module gaan we verder op de ingeslagen weg. Voor het eerst
ga je aan de slag in de fotostudio’s van de school, waar je indringende
portretten en prachtige stillevens leert fotograferen. Ook deze module
heeft een workshopstructuur. Je bent vooral praktisch bezig, zowel in
de klas als tijdens een van de foto-uitstappen. Vereiste voorkennis: Je

Deze module richt zich op fotografen die met hun camera een verhaal
willen vertellen. Eén foto zegt dan misschien meer dan 1000 woorden,
maar alleen met een fotoreportage kan je een onderwerp ten gronde
uitdiepen. Als reportagefotograaf moet je zoveel meer kunnen dan een
reeks foto’s in chronologische volgorde aan elkaar plakken. In de loop
van de module werk je tevens aan je eindwerk: een fotoreportage rond
een zelf gekozen thema waarin je je eigen stijl en visie verder ontwikkelt. Voor deze module heb je geen speciaal materiaal nodig. Ben je
evenwel in het bezit van een reportageflitser, dan zal deze tijdens de
lessen beslist van pas komen.

hebt de module Digitale fotografie 2 gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis.

SPECIALISATIE
Portret
In deze module staat de mens voorop. Wat verstaan we onder een sterk
portret? Welke zijn de belangrijkste portretgenres? Je duikt onze fotostudio’s in waar je in kleine groepjes kennis maakt met de basislichtopstellingen voor portret. Rembrandt- en Paramountlicht, brede en smalle
belichtingen, hoofd- en invullicht, haar- en accentlicht, high key en low
key... het zal je verbazen hoe snel je deze technieken onder de knie
krijgt. Tijdens een of meerdere ‘modellendagen’ kan je zelf een model
meebrengen om die in de studio op hun mooist op de gevoelige plaat
vast te leggen. We gaan ook de baan op om portretten op locatie te
nemen. Hoe pak je dat aan? Hoe integreer je de omgeving in een portret? Daarnaast besteden we ook aandacht aan de thema’s groeps- en
geënsceneerd portret. In de loop van de module werk je tevens aan
je eindwerk: een korte reeks eigen portretten waarin je het beste van
jezelf legt! Regelmatig worden je persoonlijke vorderingen besproken.

Werken met de cameraflitser / strobisme
Zwart-witfotografie
Fotograferen in zwart-wit gebeurt in het digitale tijdperk enigszins anders dan vroeger. Voor het beste resultaat worden de beelden best eerst
in kleur vastgelegd op de camera, om ze achteraf op de computer om te
zetten in zwart-wit. In deze cursus leer je hoe dat moet.
Wat zijn de beste onderwerpen voor zwart-wit? Waar moet je rekening
mee houden tijdens het fotograferen? Welke software is het best geschikt voor zwart-witconversie? We laten je uitgebreid kennis maken
met Nik Silver Efex Pro, een gratis beeldbewerkingsprogramma waarmee je digitale zwart-wit beelden produceert die de kwaliteit van analoge zwart-witfoto’s evenaart.

Object

Printen voor fotografen

sluitertijd, diafragma, ISO-waarde, scherptediepte, brandpuntsafstand
en invulflits hebben geen enkel geheim meer voor je. We gaan echter
veel verder dan de puur technische kant van de zaak. Hoe bouw je een
goede compositie op met de lijnen en vormen die je om je heen ziet?
Foto-uitstappen en heel wat praktische oefeningenhelpen je op weg. In
deze eerste module maak je ook kennis met enkele eenvoudige correctietechnieken in het beeldbewerkingsprogramma. Voor deze cursus is
geen enkele voorkennis nodig. Je dient wel in het bezit te zijn van een
digitale spiegelreflex. Als je nog geen camera hebt, geeft je leerkracht
je met plezier goede raad voor de aankoop van een geschikt toestel. Een
statief en flitser zijn een bonus, maar in dit stadium niet noodzakelijk. Je
kan vlot foto’s van de camera naar je computer overbrengen.

In deze module ga je met zorg en aandacht diverse objecten en materies
in beeld brengen. Wat is object- en stillevenfotografie precies? Wat zijn
de grote technische en creatieve uitdagingen en obstakels? Hoe maak je
de beste opstelling en hoe licht je deze uit? Je gaat zowel in onze fotostudio’s als daarbuiten aan de slag, met kunstlicht en natuurlijk licht. We
beperken de theorie tot een minimum en laten je meteen de handen
uit de mouwen steken. In de loop van de module werk je tevens aan je
eindwerk: een korte reeks eigen objectfoto’s waarin je het beste van jezelf legt! Voor deze module ben je best in het bezit
van een statief.

Digitale fotografie 2 basis

In deze module staan de ruimtes waarin
mensen wonen, werken en zich ontspannen centraal. We concentreren ons
op de stedelijke omgeving en architectuurfotografie, maar trekken evengoed
naar een park, een tuin of het platteland om de natuurlijke ruimte onder de
loep te nemen. Hoe werk je met volume,
lijnen, licht(inval) en kleur? Wat zijn de beste
camerastandpunten? Wat is perspectief en hoe
spring je daarmee om in de fotografie? Hoe fotografeer je een éénpunt-, tweepunt- en driepuntperspectief? Hoe overstijg je de beperkingen van je eigen fotomateriaal? Tijdens een flink aantal foto-excursies
zetten we het geleerde om in de praktijk. In de loop van de module
werk je tevens aan je eindwerk: een korte reeks eigen beelden waarin
je een eigen visie op het begrip ruimte ontwikkelt. Voor deze module
heb je geen speciaal fotomateriaal nodig. Het bezit van een goed statief
wordt evenwel sterk aangeraden.

In deze cursus wordt ook heel veel aandacht besteed aan het leren printen van je beelden. Zelfs al heb je thuis geen eigen inkjet fotoprinter en
stuur je je beelden door naar een externe printservice, dan nog kan je
heel veel halen uit deze cursus.
Je ontdekt het belang van een gekalibreerd beeldscherm, hoe je je beelden schaalt en aanscherpt ter voorbereiding van printing en hoe je dankzij de techniek van softproofing - tot betere eindresultaten komt.
We laten je kennis maken met verschillende papiersoorten en leren je
hoe je papierprofielen gebruikt om tot een betere weergave op print
te komen.
Ter afronding van het onderdeel zwart-wit start je met het maken van
zwart-witprints van professioneel niveau, om gaandeweg over te schakelen op kleurenprints. En het beste van allemaal is dat je het allemaal zelf doet. CVO Rivierenland beschikt over een eigen professionele
fotoprinter waarop - tegen kostprijs - je je eigen beelden in museumkwaliteit kunt afprinten!

Dit is een volgende stap in je ontwikkeling als fotograaf. We verdiepen
ons verder in compositie en belichting en maken kennis met geavanceerde witbalanstechnieken. Daarnaast krijg je een introductie in enkele belangrijke fotografische genres als portret, landschap, stilleven en
zwart-wit en beslis voor jezelf welke je het beste liggen. Deze module
heeft een workshopstructuur, wat betekent dat het aantal theorielessen
tot een minimum blijft en je vooral praktisch zult bezig zijn, zowel in de
klas als tijdens de foto-uitstappen. In deze module zal je voor het eerst
ook een eigen eindwerkje moeten maken, een unieke gelegenheid
om iets van jezelf in je beelden te leggen. Je kiest zelf een onderwerp
waarin je je als fotograaf wilt verdiepen en stelt volgens eigen inzicht
een fotoreeks samen. In de loop van de module worden je vorderingen
regelmatig bekeken en besproken in de klas.

Voorkennis: Je hebt de module Digitale fotografie 1 gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis.

Ruimte

Portfolio
Met deze module rond je de opleiding Digitale Fotografie aan het CVO
Rivierenland af. Fotograferen kan je al, de nadruk ligt hier in de eerste
plaats op je ontplooiing als volwaardig fotograaf. Je werkt een hele module lang aan een eigen project naar keuze. Tijdens de lessen worden
je vordering kritisch besproken en krijg je voldoende feedback om je
project, indien nodig, bij te sturen. Aan het einde van het parcours zal je
knopen moeten doorhakken wat betreft de presentatie van je project.
Je krijgt uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden.
Laat je je foto’s afdrukken op fotopapier of stel je liever een fotoboek
of een slideshow samen? Misschien kies je wel voor een trendy fotowebsite. Een goede presentatie is doorslaggevend. Een bewuste keuze

maken is dus essentieel. Wat is er tot slot mooier dan je eigen beelden
met de buitenwereld te kunnen delen? Op het einde van de module
krijg je opbouwende kritiek van een externe jury. Goede raad die je zal
helpen om verder te groeien als fotograaf en in de toekomst nóg beter
te worden. En na al dat harde werk is het uiteraard tijd voor feest. We
nodigen je vrienden en kennissen uit om jouw fotoproject en dat van je
collega’s te komen bewonderen... waarna we samen het glas heffen op
je succes als fotograaf.

Aangezien dit een afstudeermodule is, vragen we dat je minstens
twee themamodules met succes hebt afgerond.

Cursus
Digitale fotografie 1 basis
Digitale fotografie 3 basis
Digitale fotografie 3 basis
Digitale fotografie 2 basis
Digitale fotografie 3 basis
Digitale fotografie 1 voor senioren
Digitale fotografie 3 portret
Digitale fotografie 1 basis
Digitale fotografie 3 Object
Digitale fotografie 1 basis
Cameraflitser en strobisme
Digitale fotografie 1 voor senioren

Z

Zachte sector
T

Lestijd
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Lesplaats
CVO - Boom
CVO - Boom
CVO - Boom
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
OTV - Willebroek

H

D

In de module Basis koken leer je met toepassing van basistechnieken van
het koken eenvoudige, maar uiterst smaakvolle gerechten klaarmaken.
Bevalt het, dan kan je kiezen uit volgende vervolgmodules: Lekker voor
alledag, Bakken of Aangepast koken.
Lekker voor alledag: met eenvoudige kooktechnieken maak je elke les
een volledig menu klaar (soep of voorgerecht, hoofdgerecht en dessert).
Hierdoor kun je op het einde van deze module een heerlijk menu op
tafel zetten voor familie of vrienden.
De vervolgmodules Bakken en Aangepast koken komen later aan bod.
Hierin worden alle aangeleerde technieken
verder toegepast en verfijnd. Voorken-

Fantasiejuwelen
In de basiscursus Initiatie fantasiejuwelen word je vertrouwd
gemaakt met de verschillende
basistechnieken van het juwelen
maken: kettelen en haken, rijgen,
knopen en naaien of weven van
parels… We verkennen verschillende
materialen, hulpmiddelen en technieken

Wil je betere foto’s leren maken met je digitale camera? Dan is deze
module precies wat je zoekt! Je leert je fototoestel van binnen en van
buiten kennen zodat je precies weet wat te doen. Begrippen als belichting, ISO- waarde, witbalans en invulflits hebben binnenkort geen enkel
geheim meer voor je. Uiteraard tonen we je ook hoe je foto’s van je
camera overbrengt naar de computer en hoe je die het best organiseert.
We gaan echter veel verder dan de puur technische kant van de zaak.
Om betere foto’s te kunnen maken, moet je anders – met het oog van
een fotograaf! - naar de wereld leren kijken. Hoe bouw je een goede

Lesmoment
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 13:00 - 16:20
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 13:00 - 16:20

Koken

nis: Basis koken

Digitale fotografie voor senioren

Cursusduur
06/09 - 20/12
06/09 - 20/12
04/09 - 18/12
04/09 - 18/12
05/09 - 19/12
06/09 - 20/12
07/09 - 21/12
04/09 - 18/12
05/09 - 19/12
07/09 - 21/12
05/09 - 19/12
07/09 - 25/01

Inschrijvingsgeld
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90

In de vervolgmodule Realisaties fantasiejuwelen komen nieuwe technieken aan bod: wrapping, glasfusing, soldeerwerk, werken met speksteen,
… en worden eerder geziene technieken verder uitgediept.

Voorkennis: Initiatie fantasiejuwelen.

Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen
Unieke, eigentijdse, zelfgemaakte handtassen, ceinturen en handschoenen zijn erg trendy. Een laptoptas, een bijpassende clutch of ceintuur
voor je jurk, leuke fleece handschoenen in te gekke kleuren voor je kids,
behoren tot de mogelijkheden.
Stapsgewijs leer je een aantal basistechnieken die nodig zijn voor het
afwerken van deze werkstukken.

Basiskennis naaien en overweg kunnen
met een naaimachine zijn aangewezen.

Voorkennis: Initiatie handtassen,
handschoenen en ceinturen.

Voor deze cursus is geen enkele voorkennis nodig. Je dient wel in
het bezit te zijn van een digitale compactcamera, hybride camera of
spiegelreflex.

Cursus
Digitale fotografie 3 portret
Digitale fotografie 2 basis
Digitale fotografie 3 Ruimte
Digitale fotografie 3 basis
Digitale fotografie 3 Portfolio
Digitale fotografie 2 voor senioren
Digitale fotografie 3 reportage
Digitale fotografie 2 basis
Digitale fotografie 3 Ruimte
Digitale fotografie 2 basis
Digitale fotografie 1 basis
Zwart/wit fotografie en printen voor fotografen

en hebben uitgebreid aandacht voor eigentijdse, originele en vooral
persoonlijke ontwerpen om zo een eigen stijl te creëren. Gezien de vele
mogelijkheden kan iedere cursist ook de kostprijs van zijn creaties naar
I
eigen wens bepalen.

In de vervolgmodule Realisaties
handtassen, handschoenen en
ceinturen worden de aangeleerde
technieken verder uitgediept en
verfijnd.

compositie op met de lijnen en vormen die je om je heen ziet? Als snel
heb je de taal van de fotografie onder de knie, en kan je een boeiend
verhaal vertellen met de camera. Met tal van foto-uitstappen en praktische oefeningen helpen we je op weg. In de klas wordt regelmatig tijd
uitgetrokken om jouw foto’s te bespreken.
In deze module maak je kennis met enkele eenvoudige correctietechnieken in het gratis beeldbewerkingsprogramma Faststone die je beelden
er alvast een stuk beter zullen laten uitzien.

Lestijd
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Lesplaats
CVO - Willebroek
CVO - Boom
CVO - Boom
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek
CVO - Willebroek

Lesmoment
MA 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 13:00 - 16:20
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35

Cursusduur
08/01 - 14/05
10/01 - 16/05
10/01 - 16/05
08/01 - 14/05
09/01 - 15/05
10/01 - 16/05
11/01 - 10/05
08/01 - 14/05
09/01 - 15/05
11/01 - 10/05
09/01 - 15/05
11/01 - 10/05

Inschrijvingsgeld
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90

Dames- en kinderkleding
Onder individuele begeleiding van een
ervaren lesgeefster leer je patroonlezen, knippen, stikken en naaien,
strijken en persen... Samen met de
lesgeefster kies je een eenvoudig patroon en word je stap voor stap begeleid tijdens het maken van een eenvoudige rok én een eenvoudige jurk.
Tijdens de cursus kun je gebruik maken
van naaimachines, overlock, strijkijzer
en strijkplank.
Na het volgen van de basismodule kun je aan de slag
in de vervolgmodules, waar specifieke vaardigheden worden aangeleerd en geoefend.

Een basiskennis naaien en overweg kunnen met de naaimachine is
voor deze modules een must.

Kinder- en tienerkleding
Op dit ogenblik vind je op internet tal van toffe patronen voor het
maken van kinderkleding, die uitnodigen om onmiddellijk met leuke
stoffen aan de slag te gaan! Stap voor stap-begeleiding door onze lesggeefsters in de module kinder- en tienerkleding maakt dat het uiteindelijke resultaat mag gezien worden en dat jouw oopappeltje er opnieuw
piekfijn zal uitzien!

Een basiskennis naaien en overweg kunnen met de naaimachine is
voor deze module aangewezen.

Inschrijvingsgeld +
VBG*
€ 120 + € 136
€ 120 + € 160
€ 120 + € 136
€ 120 + € 160
€ 120 + € 160

Cursus

Lestijd Lesplaats

Lesmoment

Cursusduur

Basis koken
Aangepast koken
Basis koken
Lekker voor alledag
Bakken
Opleiding accessoires: fantasiejuwelen
Initiatie fantasiejuwelen deel 1
Initiatie fantasiejuwelen deel 2
Realisaties fantasiejuwelen
Opleiding accessoires: handtassen
Initiatie handtassen, -schoenen en ceinturen
Realisaties handtassen, -schoenen en ceinturen
Opleiding realisaties dameskleding
Basis naaien
Basis naaien
Realisaties Rok / Pantalon
Realisaties Rok / Pantalon
Realisaties Rok / Pantalon
Realisaties Rok / Pantalon
Realisaties Blouse/Jurk
Realisaties Blouse/Jurk
Realisaties Blouse/Jurk
Realisaties Blouse/Jurk

80
80
80
80
80

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

DI 18:15 - 22:10
DO 18:15 - 22:10
WO 18:15 - 22:10
DI 18:15 - 22:10
DO 18:15 - 22:10

05/09 - 16/01
07/09 - 18/01
31/01 - 13/06
30/01 - 12/06
01/02 - 14/06

40
40
80

Willebroek
Willebroek
Willebroek

DO 18:15 - 21:35 12/10 - 21/12
DO 18:15 - 21:35 11/01 - 22/03
DO 18:15 - 21:35 12/10 - 22/03

€ 60 (excl. materialen)
€ 60 (excl. materialen)
€ 120 (excl. materialen

80
80

Willebroek
Willebroek

DO 18:15 - 21:35 12/10 - 22/03
DO 18:15 - 21:35 12/10 - 22/03

€ 120 (excl. materialen
€ 120 (excl. materialen

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

DI 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35

€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10

H

Harde sector
D

05/09 - 15/05
06/09 - 16/05
04/09 - 14/05
05/09 - 15/05
06/09 - 16/05
07/09 - 17/05
04/09 - 14/05
05/09 - 15/05
06/09 - 16/05
07/09 - 17/05

Cursus

Lesmoment

Cursusduur

Inschrijvingsgeld +
VBG*
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10
€ 180 + € 10

Realisaties Vrije tijd
120
Willebroek
MA 18:15 - 21:35 04/09 - 14/05
Realisaties Vrije tijd
120
Willebroek
WO 18:15 - 21:35 06/09 - 16/05
Realisaties Vrije tijd
120
Willebroek
DO 18:15 - 21:35 07/09 - 17/05
Realisaties Feestkleding
120
Willebroek
MA 18:15 - 21:35 04/09 - 14/05
Realisaties Feestkleding
120
Willebroek
DI 18:15 - 21:35 05/09 - 15/05
Realisaties Feestkleding
120
Willebroek
WO 18:15 - 21:35 06/09 - 16/05
Realisaties Feestkleding
120
Willebroek
DO 18:15 - 21:35 07/09 - 17/05
Realisaties Tailleur/Tweestuks
120
Willebroek
MA 18:15 - 21:35 04/09 - 14/05
Realisaties Jas/Mantel
120
Willebroek
DI 18:15 - 21:35 05/09 - 15/05
Opleiding kinder- en tienerkleding
Kinder- en tienerkleding beginners
Kinder- en tienerkleding gevorderden
120
Willebroek
MA 18:15 - 21:35 04/09 - 14/05 € 180 + € 10
Kinder- en tienerkleding gevorderden
120
Willebroek
DI 18:15 - 21:35 05/09 - 15/05 € 180 + € 10
Kinder- en tienerkleding gevorderden
120
Willebroek
WO 18:15 - 21:35 06/09 - 16/05 € 180 + € 10
Cursussen in CC De Kollebloem gaan wegens verbouwingen door in De Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, Ruisbroek.
Inschrijven kan vanaf 3 juni aan het vrijetijdsloket of via www.puurs.be/webwinkel
* cursus gaat door om de 2 weken (gespreid over 2 schooljaren; prijs voor 120 lestijden)
Realisaties Rok/ Pantalon (deel 1)*
60
De Nieuwe Ark DI 19:00 - 22:20 05/09 - 08/05 € 180 + € 10
Basis naaien (deel 1)*
60
De Nieuwe Ark DI 14:15 - 17:35 05/09 - 15/05 € 180 + € 10
Realisaties Rok/ Pantalon (deel 1)*
60
De Nieuwe Ark DI 14:15 - 17:35 12/09 - 05/06 € 180 + € 10
Realisaties Rok/ Pantalon (deel 1)*
60
De Nieuwe Ark WO 19:00 - 22:20 13/09 - 09/05 € 180 + € 10
Basis naaien (deel 1)*
60
De Nieuwe Ark WO 19:00 - 22:20 13/09 - 09/05 € 180 + € 10

I
Hoeklasser

Alle opleidingen zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen!

Fietshersteller
In deze opleidingen leer je om een fiets rijklaar te maken in alle aspecten. Dit kan gaan van het assembleren van een volledig nieuwe fiets
tot het onderhouden, herstellen en rijklaar maken van reeds bestaande
fietsen. Hierbij wordt er eveneens gekeken naar de moderne fietstechnieken, waaronder de elektrische fietsen en de geavanceerde sportfietsen. Deze opleiding dekt dus alle mogelijke kennis en vaardigheden die
de moderne fietshersteller moet beheersen.
Tijdens de overwegend praktische opleiding, wordt aandacht geschonken aan alle fietsonderdelen afzonderlijk en hoe ze te monteren/herstellen, alsook aan de afstelling en de veiligheid waaraan de fiets moet voldoen. Er
is voldoende, up-to-date lesmateriaal
voorhanden om alles te kunnen inoefenen. Na het volgen van deze opleiding kan je dus aan de slag als (zelfstandige) fietshersteller.

Voor het volgen van deze opleiding
is geen voorkennis nodig.
Na het volgen van al deze modules
krijg je het Certificaat Fietshersteller.

Lestijd Lesplaats

Je leert alle basistechnieken: lassen met verschillende lastechnieken zoals elektrode-, halfautomaat en tig-lassen in verschillende standen van
het hoeklassen op dikke en dunne plaat, met daarbij de verschillende
soorten hoeken en I-, V- en X-naden en samenstellen van uiteenlopende
constructies. Lassen van aluminium en inox behoort ook tot de mogelijkheden.
Al deze praktische vaardigheden worden ondersteund door een degelijke theoretische vorming en materialenkennis. Deze richting
is sterk gericht op directe toepassing in
KMO’s en de industrie.

Volg je naast de verschillende ‘las-’modules nog drie korte modules “elektriciteit, lassen en metaal”, dan kun je het
Certificaat Hoeklasser behalen.

Volledige lasopleidingen
Hier maak je een keuze uit één van de verschillende lasmethodes, namelijk het lassen met
de elektrode ( = BMBE-Lassen ), het lassen met de halfautomaat ( MIG/
MAG-Lassen), het TIG-Lassen of het gassmeltlassen.
Deze opleidingen starten steeds met de drie basismodules zoals hieronder beschreven (enkel bij gassmeltlassen wordt de module elektriciteit
niet voorzien).

Daarna leer je de verschillende lassoorten en posities aan naargelang de
module die je volgt, namelijk hoeklassen, plaatlassen en buislassen. Dit
wordt aangeleerd op werkstukken van verschillende groottes, vormen
en materialen.
Al deze praktische vaardigheden worden ondersteund door een degelijke theoretische vorming en materialenkennis. Deze richting is sterk
gericht op directe toepassing in KMO’s en de industrie.

Na het volgen van alle modules per lasmethode krijg je het certificaat
van BMBE-Lasser (= elektrode lasser), MIG/MAG-Lasser, TIG-Lasser of
gassmeltlasser
De opleidingen BMBE-Lasser en MIG/MAG-Lasser of TIG-Lasser, in
combinatie met een opleiding basisvorming secundair onderwijs uit
het studiegebied algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs.

Basis Elektriciteit
Hier leer je de basisbegrippen en de -technieken van elektriciteit en de
verschillende elektrische grootheden kennen en meten. Door praktijkoefeningen leer je eenvoudige elektrische verbindingen en schakelingen te maken en deze te beveiligen met een smeltveiligheid .

Basis Metaal
Naast het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen (snijden, zagen, ontbramen, plooien, rechten, …), krijg je een
basis voor het bedienen van machines en het kiezen van het juiste snijgereedschap.

ben, deze opleiding is voor iedereen toegankelijk.

Basis Lassen
In deze cursus leer je de meest voorkomende las- en soldeerprocédés
kennen. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hierbij een must!

Meubelmaker
Werk je graag met hout? Heb je er voldoening van om een ruw stut hout eigenhandig te transformeren naar een prachtig
afgewerkt meubel? Dan is deze opleiding iets voor u!
Tijdens de opleiding leer je de verschillende stappen, van ontwerp tot
afgewerkt geheel, te doorlopen. Hierbij leer je over de meubelconstructie,
de houtsoorten, de basismachines
houtbewerking, de (machinale) handgereedschappen en het plaatsen en afregelen
van meubelbeslag. Daarnaast leer je ook de
“kneepjes van het vak”. Deze opleiding is dan ook zeer praktijk gericht
en staat voor iedereen open. Je moet hiervoor geen voorkennis heb-

Kortom, alles wat je moet weten om het te maken als meubelmaker,
leer je hier. Nadien kan je aan de slag als (zelfstandig) meubelmaker.
Deze opleiding kun je ook overdag volgen.

Als je alle modules met succes hebt gevolgd, bekom je het Certificaat
Meubelmaker.
In combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming (
AAV) behaal je het diploma secundair onderwijs.

Houtskeletbouw
Je leert alles over deze bouwmethode die duurzame woningen garandeert met een korte bouwtijd en geschikt is voor lage-energiebouw en
passiefhuizen.
Als voorbereiding is er een algemene opleiding houtbewerking, zodat je
eerst vertrouwd geraakt met het bewerken van de grondstoffen. Tijdens
de volledige opleiding komen alle onderdelen van de houtskeletbouw
aan bod. Alles wordt stap voor stap aangeleerd in de verschillende modules, zodat je na de opleiding aan de slag kan binnen de houtskeletbouw. Deze opleiding staat open voor iedereen die interesse heeft in
houtskeletbouw.

Cursus
Meubel
Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal
Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden
Vervaardiging kasten en bureaus
Werkvoorbereiding houtbewerking
Machinale houtbewerking

Lestijd Lesplaats

Lesmoment

Cursusduur

Inschrijvingsgeld

120
160
160
40
120

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

MA 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 22:10
MA 18:15 - 22:10
DI 18:15 - 22:10
DI 18:15 - 22:10

04/09 - 07/05
04/09 - 04/06
04/09 - 04/06
05/09 - 24/10
07/11 - 29/05

€ 180 + € 33
€ 240 + € 44
€ 240 + € 44
€ 60 + € 11
€ 180 + € 33

Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal
Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden
Vervaardiging kasten en bureaus
Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal
Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden
Vervaardiging kasten en bureaus
Werkvoorbereiding houtbewerking
Machinale houtbewerking
Fietshersteller
Opbouw en afstellen fiets
Opbouw en afstellen fiets
Diagnose en herstelling fiets
Diagnose en herstelling fiets
Onderhoud fiets
Geavanceerde fietstechnologie
Hoeklasser
BMBE - hoeklassen A
BMBE - hoeklassen A
BMBE - hoeklassen A
BMBE - hoeklassen B
BMBE - hoeklassen B
BMBE - hoeklassen B
MIG - Mag hoeklassen A
MIG - Mag hoeklassen A
MIG - Mag hoeklassen A
MIG - Mag hoeklassen B
MIG - Mag hoeklassen B
MIG - Mag hoeklassen B

120
160
160
120
160
160
40
120

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

WO 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 22:10
WO 18:15 - 22:10
DO 13:30 - 16:55
DO 13:00 - 16:55
DO 13:00 - 16:55
DO 18:15 - 22:10
DO 18:15 - 22:10

06/09 - 09/05
06/09 - 06/06
06/09 - 06/06
07/09 - 03/05
07/09 - 07/06
07/09 - 07/06
07/09 - 26/10
09/11 - 31/05

€ 180 + € 33
€ 240 + € 44
€ 240 + € 44
€ 180 + € 33
€ 240 + € 44
€ 240 + € 44
€ 60 + € 11
€ 180 + € 33

120
120
120
120
40
80

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
VR 18:15 - 21:35
VR 18:15 - 21:35

04/09 - 18/12
05/09 - 19/12
06/09 - 21/12
07/09 - 03/05
08/09 - 17/11
24/11 - 04/05

€ 180
€ 180
€ 180
€ 180
€ 60
€ 120

120
120
120
60
60
60
120
120
120
60
60
60

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35

04/09 - 07/05
05/09 - 08/05
07/09 - 03/05
04/09 - 18/12
05/09 - 19/12
07/09 - 21/12
04/09 - 07/05
05/09 - 08/05
07/09 - 03/05
08/01 - 07/05
09/01 - 08/05
11/01 - 03/05

€ 180 + € 90
€ 180 + € 90
€ 180 + € 90
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 180 + € 90
€ 180 + € 90
€ 180 + € 90
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45

Er zijn geen bijkomende vereisten om te starten.
Als je eveneens een opleiding “algemeen aanvullende vorming “
(AAV) volgt, kun je een diploma secundair onderwijs behalen.

Muziekinstrumentenbouw
De lessen worden gegeven in de ateliers van het Centrum voor muziekinstrumentenbouw te Puurs. De samenwerking met deze vereniging
maakt het mogelijk de cursisten in een ideale werksfeer en met het nodige gespecialiseerde materieel te kunnen begeleiden.
Voor specifieke informatie over deze afdeling: Centrum voor Muziekinstrumentenbouw, Guido Gezellelaan 89, 2870
Puurs, Tel.: 03 889 49 33, e-mail: cursisten@cmbpuurs.be , website: www.
cmbpuurs.be .

Cursus
TIG hoeklassen A
TIG hoeklassen A
TIG hoeklassen A
TIG hoeklassen B
TIG hoeklassen B
TIG hoeklassen B

Lestijd
60
60
60
60
60
60

Lesplaats
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

Lesmoment
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35
MA 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
DO 18:15 - 21:35

Cursusduur
04/09 - 18/12
05/09 - 19/12
07/09 - 21/12
08/01 - 07/05
09/01 - 08/05
11/01 - 03/05

Basis Elektriciteit
Basis Metaal
Basis Lassen
LASOPLEIDING ( NIEUW )
Basis Elektriciteit
Basis Metaal
Basis Lassen
BMBE hoeklassen A
MIG-MAG hoeklassen A
TIG hoeklassen A
TIG hoeklassen B
GASSMELTplaatlassen A
GASSMELTplaatlassen B
Houtskeletbouw

40
40
40

Willebroek
Willebroek
Willebroek

DI 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 18:35 - 22:10

05/09 - 14/11 € 60 + € 20
21/11 - 06/02 € 60 + € 30
06/09 - 25/10 € 60 + € 30

40
40
40
120
120
60
60
60
60

Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek

DI 18:15 - 21:35
DI 18:15 - 21:35
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10
WO 18:35 - 22:10

05/09 - 14/11
21/11 - 06/02
04/09 - 25/10
08/11 - 21/12
08/11 - 30/05
08/11 - 21/02
28/02 - 30/05
08/11 - 21/02
28/02 - 30/05

Werkvoorbereiding houtbewerking

40

Willebroek

Machinale houtbewerking

120

Willebroek

Vervaardiging wanden en roostering houtskeletbouw 120

Willebroek

Vervaardiging daktimmerelementen

160

Willebroek

Plaatsing wanden en roostering houtskeletbouw

80

Willebroek

Plaatsing dakelementen houtskeletbouw

80

Willebroek

Plaatsing buitenschrijnwerk

160

Willebroek

Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00
Ma + Do 9:00 - 12:20 &
Di, Woe, Do 9:00 - 15:00

Inschrijvingsgeld
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45

€ 60 + € 20
€ 60 + € 30
€ 60 + € 30
€ 180 + € 90
€ 180 + € 90
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45
€ 90 + € 45

04/09 - 13/09 € 60 + € 11
18/09 - 18/10 € 180 + € 33
23/10 - 29/11 € 180 + € 45
04/12 - 29/01 € 240 + € 60
05/02 - 02/03 € 120 + € 30
12/03 - 30/03 € 120 + € 30
16/04 - 22/05 € 180 + € 45

