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U kiest voor CVO Rivierenland
Beste cursisten
Beste personeelsleden

over Lassen, Fietsreparatie, Bouw en Meubelmakerij tot MuziekU hebt gekozen voor
instrumentenbouw en
CVO RVL en daar zijn
we blij om. Wij werken Digitale fotografie). Dit
geeft CVO Rivierenal sinds 2002 aan een
stevig CVO (1300 cur- land een dubbel signaal: dat wij zeer duisisten is niet niks!) dat
delijk een
door haar
maatschapVolwassenbrede waaieducatie is een pelijke beer aan opsterk vehikel om hoefte verleidingen
een zeer
persoonlijke en vullen én
dat er zich
divers puprofessionele
een sterk
bliek aandoelstellingen te profiel van
trekt, zowel
bereiken
cursist en
overdag als
centrum
af’s avonds.
tekent.
Dit toont zich
CVO
Rivierenland zal
ook in de 13 vestidan
ook
verder wergingsplaatsen waar
ken
aan
deze
richting.
we cursussen aanbieDe
cursistenden.
Volwasseneneducatie cijfers van
is een sterk vehikel om CVO RVL zijn
persoonlijke en profes- dit schooljaar
bijzonder
sionele doelstellingen
goed.
te bereiken die u wil!
Elke persoonlijke verrij- Wat opvalt is
king is –in the long run- dat heel veel
ook een professionele cursussen
voor aanwinsituatie.
vang van de
Begin september walessen al volren de tendensen al
zet zijn. Wij
duidelijk zichtbaar.
zien een duidelijke
Alle DOE-cursussen
waren volzet (gaande trend in technische
van Naaien en Koken richtingen en veel
specifieke ICTcursussen. Een duidelijke winnaar is ook Muziekinstrumentenbouw
met een extra lesdag,

waardoor de wachtlijst een beetje slonk.
Wat de Talen betreft is
het een oud zeer,
maar de nodige aantallen cursisten om zelf
bedruipend te zijn zijn
te groot. Aan de minister dient een boodschap te worden gestuurd dat meertaligheid en het o zo belangrijke talenonderwijs gestimuleerd
moet worden.
De beperkte groeimogelijkheden die aan
CVO’s worden gegeven zijn een blok aan
het been van menige
opleiding.
Ik raad u ook aan om
deze nieuwsbrief desgevallend door
te geven pas
nadat u het
overzicht
van het wijde aanbod
voor onze
tweede semester hebt
gelezen.
Laat niets
aan het toeval over,
want wij geloven in
levenslang en levensbreed kwaliteitsvol
leren.
Eddy Hancké
Directeur

Zorg voor onze cursisten
Je komt –als cursist- binnen met
een duidelijk doel. Of je wil
Spaans leren om je op vakantie beter verstaanbaar te maken (een koude cerveza
smaakt nu eenmaal lekkerder).
Of je hebt een nieuwe computer gekocht en wil je mooie digitale foto’s op de PC bewerken.
CVO RVL biedt vanaf dit jaar
ook de mogelijkheid om je te
helpen in het opbouwen van
een goed leertraject. Een leertraject dat je de mogelijkheid

biedt om op jouw tempo, tegen
beste Welke persoonlijke ondereen redelijke prijs jouw doelstellinsteuning je sterker kan maken
gen te realiseren.
tijdens dit proces? Tips en trucs
Wens je een carrièreswitch te overom je nieuwe stappen in onze
wegen, dan kan CVO RVL je mee
CVO-wereld te overleven (niets
een eindje op weg helpen met een groots, maar wel heel handig).
luisterend oor te bieden, opleiEn, wie –
Welke opleidingen binnen het
dingen te bespreken (wat ze
wil je volgen en wel- netwerk van
inhouden en wanneer te volgen). Binnen een nieuw project
ke leervorm ligt je CVO RVLvanaf dit schooljaar wordt onze
kan jou best
het beste. Welke
cursisten de mogelijkheid gebopersoonlijke onder- helpen voor
den om de informatie, kennis en
steuning je sterker nietnetwerk van CVO RVL te hantekan maken tijdens onderwijsren.
kundige zadit proces.
ken, zoals
Wat mag je verwachten van
wat je moet
cursistenbegedoen om zelfstandige te
leiding?
kunnen worden, trajectbegeleiIn een nietding naar een nieuwe job, mee
limitatieve opsomzoeken naar een geschikte nieuming is dit een
we uitdaging voor jou.
praatje over je eigen doelen die je
Contacteer ons
wil verwezenlijken.
Als je de stap wil zetten of je
Of je doelen realisoverweegt het zeer sterk, maak
tisch zijn? Welke
dan gerust een afspraak met de
opleidingen wil je
directie van CVO RVL via de
volgen en welke
website en dan zien we mekaar
leervorm ligt je het,
snel.

Verder bouwen aan open leren
Elke dinsdag vanaf 16.30
Elke dinsdag vanaf
uur kan elke cursist ge16.30 uur kan elke
bruik maken van het
OpenLeerCentrum. In dit cursist gebruik malokaal kan u –als cursistken van het Openoefeningen maken voor
LeerCentrum
uw cursus al dan niet op
PC. U kan ondersteuning
ding,
krijgen van een lesgever
ICTICT.
onderBedoeling is dit Leercentrum op langere termijn voltijds beschikbaar te
kunnen maken voor onze cursisten
zodat zij zowel overdag als ’s avonds
hun cursus kunnen oefenen of zorgmogelijkheden kunnen benutten
steuning, extra oefenin(trajectbegeleiding, leerbegeleigen, e.d.).
Zover zijn we nog niet,
maar de weg voorwaarts
is steeds de ene stap en

dan pas de andere.
In ieder geval zal dit OLC een
belangrijke handlanger worden voor alle lerenden in de
regio Rivierenland en partner
van bestaande instituten.

Afdeling instrumentenbouw werkt aan wereldnieuws
Akoestische gitaren bouwen
met duurzame, niet-tropische
houtsoorten: dat is de bedoeling van een Europees Leonardo da Vinci-project waarmee
het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw
(Cmb) uit Puurs
dezer dagen druk
doende is. Met
zo’n 250 cursisten
en elf leerkrachten
is het Cmb een
van de grootste
afdelingen van
CVO Rivierenland.
Alle leden van de vioolfamilie,
luiten, viola da gamba’s, historische klavieren én gitaren van
alle soorten: dat is het gamma
instrumenten waaraan in het
Cmb zes dagen op de zeven
wordt gewerkt. Als grootste Europese opleiding in de gitaarbouw, heeft het Centrum voor
Muziekinstrumentenbouw nu
een Europees project opgezet,
in samenwerking met een Finse
ambachtenschool
en een zelfstandige Franse en Nederlandse gitaarbouwer.
Het Leonardo Guitar Research Project is midden 2012

goedgekeurd door het Europese
Tampere Guitar Festival (begin
Leonardo da Vinci- programma.
juni 2014) in Finland.
Dat promoot Europese samenwerAlle gitaren worden ook uitvoerig
king rond beroepsonderwijs en begetest: door muzikanten (op
roepsopleiding. Met het project
klank, bespeelbaarheid en eswillen de verschillende Europese
thetiek) maar ook door een luispartners goed
terbereid
klinkende
publiek én
Nog nooit eerder
(akoestische
werd immers op zo’n door ingenisteelstring en klaseurs van de
grote schaal geëxpesieke) gitaren
KU Leuven
bouwen met niet- rimenteerd met niet- (op akoestropische en niet- tropische houtsoorten tiek en houtin de gitaarbouw.
gangbare houtkwaliteiten).
soorten. BedoeNa afloop
ling is op termijn te
van het project en de
evolueren naar een duurzamere en uitvoerige testen, plant het Cmb
milieuvriendelijkere bouwpraktijk.
een uitgebreide en wereldwijde
Tegen mei 2014 moet één en ander communicatie over de resultaresulteren in ruim dertig afgewerkte
ten. Nog nooit eerder werd imgitaren die niet meer met het gemers op zo’n grote schaal geëxbruikelijke, tropische, palissander,
perimenteerd met niet-tropische
mahonie of ebbenhout worden
houtsoorten in de gitaarbouw.
gebouwd, maar met lokale houtOp basis van de eerste afgesoorten als berk, beuk, plataan,
werkte instrumenten rijst in ieder
kastanje en zelfs eik. De gitaren
geval een sterk vermoeden dat
worden tentoongesteld, geëvaluer minstens verschillende lokale
eerd en bespeeld op
houtsoorten zijn die mooi ogenCordefactum (het
de én perfect klinkende akoestitweejaarlijkse instrusche gitaren opleveren. Als dat
mentenfestival dat
geen wereldnieuws is!
het Cmb van 29 mei
Peter De Rop
tot en met 1 juni 2014
Algemeen Coördinator Cmb
opzet in en rond het
Meer info: www.leonardo-guitarkasteel van Hingene,
research.com
Bornem) en op het

Verder richting arbeidsmarkt
Als centrum voor volwasseneducatie
bekijken.
is het ook onze opdracht om saWij nodigen alle cursisten
menwerkingsverbanden
dan ook graag uit
uit te bouwen. Een van
Wij nodigen alle
om hun ideeën in
onze goede partners is
cursisten uit om
onze postbussen
VDAB. De opleidingspijler hun ideeën in onze van Atheneum
van VDAB is perfect te
postbussen te
Boom, Technisch
verbinden met de moAtheneum Den Biedeponeren.
gelijkheden en intenties
zerd, Atheneum Willevan CVO Rivierenland.
broek en Centrum voor
Verkennende gesprekken hebben al
Muziekinstrumentenbouw
plaats gehad. Wait and see.
in Puurs te deponeren.
Netwerk met cursisten: wie kan hierbij helpen
Maar, we zouden geen goed centrum zijn als we niet de mogelijkheden met de cursisten die bij ons opleidingen volgen ook zouden willen

Liefst met naam en telefoonnummer (of anders
zoeken we die even op)
om diepgaander te communiceren.

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

 03 860 98 90

Aanbod in 2de semester
Cursussen Koken:

Cursussen in het 2de semester:
*= inclusief verbruiksgoederen, cursusmateriaal, …

Eenvoudige dagmenu’s (Opleiding koken)

Cursussen Harde sector:

VP Niel

DI 18:15-22:00

Basis metaal (opleiding Fietsenmaker)
VP Willebroek

WO 18:15-21:35

4/12 - 19/02

€ 56,00

WO 18:15-21:35

12/03 - 28/05

€ 56,00

VP Willebroek

DI 18:15-22:10

28/01 - 10/06

€
112,00

17 lessen

DI 18:15-22:00

18/02 - 6/05

€ 56,00

WO 18:15-22:00

5/02 – 18/06

€ 262,00

17 lessen

Initiatie in de informatica of Leren werken met je computer
Hof van Crequi

DI 9:00-11:45

14/01 – 22/04

€ 51,00

12 lessen

De Kollebloem

DI 13:00-16:00

28/01 – 29/04

€ 51,00

11 lessen

€ 51,00

14 lessen

€ 51,00

12 lessen

€ 51,00

10 lessen

€ 74,00

15 lessen

€ 51,00

10 lessen

Internet 1 of Mailen en surfen

Vloer- en wandtegels 1 (opleiding Tegelzetter)

VP Niel

17 lessen

Cursussen Informatica:

10 lessen

Opgaand metselwerk A (opleiding Metselaar)
VP Niel

€ 262,00

Complexe verfijnde menu’s (Opleiding koken)
10 lessen

Basis lassen (opleiding Fietsenmaker)
VP Willebroek

4/02 – 17/06

9 lessen

De Wilg

DO 9:20-12:40

16/01 – 15/05

Tekstverwerking 1 (Word 1)
VP Niel

DI 18:15-22:00

3/12 - 11/02

€ 56,00

9 lessen

De Nieuwe Ark

DO 9:15-12:00

30/01 – 15/05

Tekstverwerking 2 (Word 2)
VP Willebroek

DI 18:15-21:35

21/01 – 1/04

€ 56,00

10 lessen

VP Willebroek

VP Niel

Digitale fotografie 1
DO 13:00-16:00

16/01 - 12/06

2/12 – 17/02

Rekenblad 1 (Excel 1)

Digitale fotografie en aanverwanten:
De Kollebloem

MA 18:15–21u35

DI 18:15-21:35

14/01 – 13/05

Rekenblad 2 (Excel 2)
€ 69,00

17 lessen

VP Willebroek

Digitale fotografie 2

MA 18:15-21:35

24/02 – 26/05

Presentatie (Powerpoint)

VP Willebroek

MA 18:15-21:35

13/01 - 12/05

€ 69,00

14 lessen

De Nieuwe Ark

DO 13:00-16:00

30/01 – 8/05

€ 51,00

11 lessen

VP Niel

DI 18:15-21:35

14/01 - 13/05

€ 69,00

15 lessen

De Wilg

MA 9:20-12:40

13/01 – 12/05

€ 74,00

14 lessen

VP Boom

WO 18:15-21:35

15/01 - 14/05

€ 69,00

14 lessen

Ter Dilft

VR 9:15-12:00

17/01 – 8/05

€ 51,00

13 lessen

Leren werken met i-Pad

Digitale fotografie 3 - Portret en reportage
VP Niel

DI 18:15-21:35

14/01 - 13/05

€ 69,00

15 lessen

Ter Dilft

MA 13:30-16:05

13/01-5/05

€ 61,00

13 lessen

VP Willebroek

DO 18:15-21:35

16/01 – 15/05

€ 69,00

14 lessen

De Wilg

MA 13:30-16:50

13/01 – 12/05

€ 90,00

14 lessen

€ 51,00

12 lessen

€ 51,00

12 lessen

€ 69,00

15 lessen

€ 69,00

14 lessen

€ 46,00

10 lessen

€ 140,00

30 lessen

Multimedia

Digitale fotografie - Object en ruimte
VP Willebroek

MA18:15-21:35

13/01 - 12/05

€ 69,00

14 lessen

VP Willebroek

DO 18:15-21:35

16/01 – 15/05

€ 69,00

14 lessen

VP Boom

WO 18:15-21:35

15/01 - 14/05

€ 69,00

14 lessen

Hof van Crequi

MA 9:00-11:45

13/01 – 28/04

Update Multimedia
Hof van Crequi

WO 9:00-11:45

15/01 – 30/04

Webdesign 2
VP Boom

WO 18:15-21:35

15/01 - 14/05

€ 90,00

14 lessen

VP Willebroek

DI 18:15-21:35

14/01 – 13/05

€ 69,00

15 lessen

VP Boom

WO 18:15-21:35

MA 18:15-21:35

13/01 – 12/05

15/01-14/05

Creatief:

Rastertekenen 4 of Photoshop 4
VP Willebroek

14/01-13/05

Webscripting

Rastertekenen 2 of Photoshop 2
VP Willebroek

DI 18:15-21:35

€ 69,00

14 lessen
Initiatie fantasiejuwelen
VP Willebroek

DI 18:15-21:35

25/02 – 20/05

Basis naaien
VP Willebroek

DO 18:40-22:00

9/01 – 15/05

