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Enige CVO in regio Rivierenland
remonte. De cursusSinds 1 september
sen NT2 (Nederlands
2014 is uw CVO de
enige speler binnen voor anderstaligen)
volwasseneducatie stijgen ontzettend
(gelukkig hebben
in de regio. Dit
opent natuurlijk per- we eigen paviljoenklassen)!
spectieven
voor ons
Met het huidige Dit houdt in
allen. En,
aanbod NT2 kan dat we een
het dient
CVO Rivieren- sterker progezegd
land de experti- fiel krijgen
dat we er
seopbouw in het in onze renu al de
eigen centrum gio. Vorig
jaar bepositieve
een enorme
spraken we
gevolgen
boost geven.
al het provan voefiel
van de
len. Onze
cursussen moderne doe-cursussen die in
vreemde talen ken- de lift zitten. Wel,
nen een serieuze

NT2 kunnen we er
nu al bij rekenen.
Met het huidige
aanbod NT2 kan
CVO Rivierenland
de expertiseopbouw in het eigen
centrum een enorme boost geven.

Verhoging inschrijvingsgelden vanaf 1/1/15
Op 26 november
heeft ons het bericht bereikt dat het
inschrijvingsgeld in
het volwassenenonderwijs wordt opgetrokken van 1,15 euro per lestijd naar
1,50 euro per lestijd
en dit voor alle modules met een startdatum vanaf 1 janu-

ari 2015. Dit werd
goedgekeurd door
de Vlaamse regering. Deze verhoging
van de inschrijvingsgelden heeft totaal
geen invloed op de
inkomsten van de
CVO’s. Alle cursisten
hebben in principe
deze brief gekregen. U kan hem ook
lezen op onze website.

Het inschrijvingsgeld wordt €1.50
per lestijd voor
alle modules die
opstarten na 1
januari 2015

Afdeling Digitale Fotografie bezoekt grootste fotobeurs ter wereld
voor fotografen). Na
een eerste jaar, waarin de basis wordt aangeleerd, kunnen de
cursisten zich vier semesters lang verdiepen in de thema’s
portret, stilleven, ruimte en reportage. Om
daarna hun opleiding
te voltooien met een
geheel eigen fotografisch project dat wordt
uitgewerkt in de module Portfolio.
Gedurende de gehele opleiding worden onze cursisten
aangespoord zich niet tevreden
te stellen met technisch perfecte beelden, maar hun eigen visuele creativiteit aan te boren
en via fotografie hun eigen verhaal te vertellen.
Met tal van educatieve fotouitstappen en bezoeken aan
tentoonstellingen in eigen land
laten we de cursisten niet alleen
kennis maken met wat er leeft in
de boeiende wereld van de fotografie, maar proberen we ze
ook te inspireren tot eigen fotografisch werk dat dieper graaft
dan het puur esthetische.
Dat deze manier van werken
resultaat oplevert, zal de bezoeker van onze jaarlijkse fototentoonstelling in CC De Kollebloem kunnen beamen.
De
beelden die daar door CVO Rivierenland worden gepresenteerd, bewijzen elk jaar opnieuw
dat ook de amateurfotograaf –
mits correct gecoacht en gestimuleerd – werk van hoog niveau kan afleveren.
De recente daguitstap naar Parijs, dit jaar voor het eerst georganiseerd door het
CVO, past in dezelfde
filosofie. Parijs in november is het Mekka
voor iedereen die ge-

Een vijftigtal cursisMet tal van
ten Digitale Fotograeducatieve foto
fie van CVO Rivie-uitstappen en
renland trok op zabezoeken proterdag 15 november
beren we ze
naar
de
Franse
ook te inspireren
hoofdstad voor een
tot eigen fotobezoek aan de fotografisch werk
beurs Paris Photo en
dat dieper
enkele tentoonstelgraaft dan het
lingen van het ‘Mois
puur esthetide la Photo’-festival.
sche.
Binnen de afdeling
Digitale Fotografie van
CVO Rivierenland doet het
lerarenteam grote inspanningen om de cursisten een
kwaliteitsopleiding aan te
bieden. Daarbij wordt het
evenwicht tussen de technische vaardigheden waarover elke fotograaf moet
beschikken en de inhoud
nooit uit het oog wordt verloren.
In dat kader past ook de recente uitbreiding van de
opleiding tot maar liefst negen modules (inclusief twee
cursussen beeldbewerking

ïnteresseerd is in fotografie.
Niet alleen vindt daar elk jaar
Paris Photo plaats, de grootste
fotobeurs ter wereld, om de
twee jaar komt daar ook nog
eens Mois de la Photo bij, het
grootste fotofestival van Europa. Een bron van inspiratie
die kan tellen dus.
Voor de vijftig cursisten die
erbij waren werd het een vermoeiende, maar vooral leerrijke dag. In de voormiddag
bracht iedereen een bezoek

aan een fototentoonstelling
naar keuze, in de namiddag
stroomde iedereen samen in
het Grand Palais waar werk te
bewonderen was van zo’n
1230 fotografen – zowel gevestigde waarden als aanstormend nieuw talent - in de
meest uiteenlopende genres.
Van de betere natuurfotografie tot documentair werk, van
fine art fotografie tot experimentele beelden.
De confrontatie met het werk
van de echte wereldtop in de
fotografie was voor de cursisten een echte oogopener, en
niet alleen omdat voor sommige topwerken prijzen tot
60.000 euro werd gevraagd.
In de eerste plaats was het
een bron van inspiratie, die
zich meteen ook vertaalt naar
de manier waarop ze zelf foto’s nemen. En dat was precies ook de motivatie van het
lerarenteam voor deze uitstap
naar Parijs. De tickets voor volgend jaar zijn al geboekt!

Volg eens een doe-cursus … maar je moet wel snel zijn
Elk jaar staan
we met verstomming verslagen als we
zien hoe snel
onze cursussen
als Bouw, Muziekinstrument bouw, Mode,
Koken, Lassen, Fietstechniek,
Meubelmakerij en ik reken
er even digitale fotografie
bij volzet zijn.
Dit duidt op een sterke
vraag naar meer aanbod

binnen dit
Uit gesprekken vangen
De mens als
studieaanwe op dat veel cursisten
eigenaar van een cursus als deze kobod. De
zijn eigen
vraag die
men volgen om zichzelf
dromen … te vervolmaken, te ontwe ons duren realisaties. plooien zonder dat daar
ven stellen
is zijn dit almateriele of andere verlemaal mensen die in
goeding tegenover staat. Je
hun schaarse vrije tijd een cursus eigen meubel, je eigen muvolgen om in het andere deel
ziekinstrument ontwerpen en
van hun weinige vrije tijd zelf
maken is wat deze cursisten
wat te morrelen aan het huis,
drijft. Een sterk voorbeeld van
fiets, e.d.
levensbreed leren. Het verbeteren van vaardigheden die

Open Leer Centrum
Vanaf februari kunnen onze
cursisten NT2 terecht
Het lerarenteam
in het Open Leercen- past momenteel
trum. Het lerarenhet leermateriaal
team past momenzodanig aan dat
teel het leermateriaal
de cursisten er
zodanig aan dat de
zelfstandig mee
cursisten er zelfstanaan de slag kundig mee aan de slag
nen gaan.
kunnen gaan. Online
oefeningen maken,

de uitspraak verbeteren, huiswerk maken,
de krant lezen, …. behoort allemaal tot de
mogelijkheden.
We starten met dit
proefproject in de afdeling NT2 en onderzoeken de mogelijkhebreiden naar andere afden om dit verder uit te
delingen.

Opening paviljoenklassen
gitale fotografie, NederOp 11 december 2014 worlands, een ambacht, digiden de paviljoenklas- De paviljoenklas- vierenland had voorspeld
dat
er
te
weinig
taal bijbenen. Dit wil zeggen
sen officieel geopend sen zijn elke ochof
geen
plaats
zou
zijn
dat een doelgroep die
door de leden van
tend bezet door 3 om het dagaanbod
meer baat vindt bij gecomde raad van bestuur,
groepen.
van
cursussen
uit
te
bineerd of afstandsleren
de leden van de
bouwen in onze regio.
(nog) niet aan de bak kon
schoolraad en de
Niet
omdat
er
geen
vraag
zou
personeelsleden van CVO
zijn. Neen, omdat er geen lokaRivierenland.
Voor verdere informatie
len waren. Nu zijn die er wel. De
Het team van GO! CVO RiKan u steeds terecht bij
paviljoenklassen zijn elke
ochtend bezet door 3
www.cvorivierenland.be
groepen.
Uitbouwen van Open Le- info.cvo.rivierenland@g-o.be
ren. Tot op vandaag is
03 860 98 90
het profiel van CVO RVL
een cursist die contactonderwijs wil om zijn cursus te leren. Een taal, di-



avilen

Inschrijvingen 2de semester

De inschrijvingen voor het cursusaanbod voor 2de semester
lopen al een tijdje. U kan inschrijven naar aloude gewoonte via

onze website en de module
inschrijvingen (u klikt nog
even door naar het inschrijvingsformulier en vult de nodige gegevens in).
We zeggen het elk jaar
opnieuw: schrijf snel in,
want vol is vol en we hebben niet altijd voldoende
ruimte om een extra cursus in te leggen.

Voor verdere informatie
Kan u steeds terecht bij
www.cvorivierenland.be
info.cvo.rivierenland@g-o.be

 03 860 98 90

