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EHBO voor IEDEREEN
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/ehbo
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/zorgopleidingen

ZORG-

OPLEIDINGEN
In hét CVO bieden we volgende zorgopleidingen aan:

LOGISTIEK ASSISTENT
Ondersteunt het zorgteam en zorgt voor huishoudelijke taken,
animatie, interne verplaatsing en onderhoud van materiaal.

VERZORGENDE
Helpt bij huishoudelijke en verzorgende taken bij zorgvragers in hun
thuisomgeving.

ZORGKUNDIGE
Werkt in een verzorgingsinstelling of in de thuiszorg, voert
verzorgende taken uit en ondersteunt het verplegend personeel.

BELEEF- EN INFOMOMENT
Beleef- en infomoment op onze campus Ninovestraat 169 te Ronse:
•

De opleiding “Eerste hulp” is een basisopleiding van 20 lestijden
waarin je tijdens vier lesmomenten leert hoe je noodsituaties moet
benaderen en gepaste eerste hulp kan verlenen. De lessenreeks
wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.
Wie slaagt voor het examen ontvangt naast het deelcertificaat
“Eerste hulp bij ongevallen” meteen ook het “getuigschrift van
hulpverlener”.
De lessen vinden plaats in campus Fortstraat 47 Oudenaarde
telkens van 18u tot 21u30.

SESSIE 1
woensdagavonden 23/02, 9/03, 16/03, 23/03, 30/03

SESSIE 2
dinsdagavonden 26/04, 3/05, 10/05, 17/05, 24/05

Wij bieden deze opleiding ook aan op maat van bedrijven
en verenigingen.
CONTACT
Voor meer informatie kan je terecht bij de opleidingscoördinator
Lien Lelieur via zorg@hetcvo.be.

donderdag 13 januari van 18u - 20u

Inschrijven voor het infomoment is verplicht.
Inschrijven kan via de weblink:
https://hetcvo.be/bevraging/inschrijving-infomomentzorgopleiding/
BEN JE WERKZOEKEND OF DEELTIJDS WERKEND,
DAN KAN JE DE OPLEIDING VERZORGENDE/
ZORGKUNDIGE VOLGEN MET ONDERSTEUNING VAN
VDAB.

CONTACT
Voor meer informatie kan je terecht bij de opleidingscoördinator
Lien Lelieur via zorg@hetcvo.be.

DIPLOMA SECUNDAIR
ONDERWIJS
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/diplomasecundaironderwijs
Behaal je diploma secundair onderwijs via het
volwassenenonderwijs om verder te studeren, meer kansen te
creëren op de arbeidsmarkt of gewoon voor jezelf.
Om je diploma te behalen, volg je de opleiding Aanvullende
Algemene Vorming (AAV) in combinatie met een diplomagerichte
opleiding.

DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN BINNEN HÉT CVO
POLYVALENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
De opleiding opent de deur naar een administratieve job. Je leert o.a.
de basisvaardigheden van kantoorsoftware, plannen en organiseren
en meertalig communiceren in een zakelijke context. Tijdens de
stagemodules maak je niet alleen kennis met de functie maar krijg je ook
de kans om de administratieve kennis en vaardigheden in te oefenen. De
lessen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond, gedurende twee
schooljaren.

ICT EN ADMINISTRATIE
De opleiding ICT en administratie richt zich tot de doorsnee ICTgebruiker die zijn ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen
wil versterken. De lessen worden zowel in dag als in avondopleiding
aangeboden.
VRIJSTELLINGSPROEVEN
informatie over de vrijstellingsproeven vind je op www.hetcvo.be onder
de rubriek diploma secundair onderwijs, aanvullende algemene vorming.
Wens je meer informatie, kom dan langs naar het infomoment op
dinsdag 11 januari 2022 van 17u - 20u op onze campus Fortstraat 47 te
Oudenaarde.
Inschrijven om deel te nemen aan het infomoment is verplicht. Inschrijven
kan via de weblink: https://hetcvo.be/bevraging/inschrijving-infomomenttweedekansonderwijs/

•
•
•
•

Polyvalent administratief medewerker
Medisch administratief assistent
ICT en administratie
Zorgkundige

MEDISCH ADMINISTRATIEF ASSISTENT
Wil je graag patiënten begeleiden, medische dossiers opvolgen,
consultaties vastleggen…? Dan is de opleiding medisch administratief
assistent echt iets voor jou! Je wordt het aanspreekpunt van de
patiënt, je verzorgt het onthaal van een dokterspraktijk of een
ziekenhuis, je maakt kennis met de gezondheidszorg, je gebruikt
efficiënt kantoorsoftware en je krijgt een beter zicht op de taal
van de medische wereld. De lessen vinden plaats op dinsdag- en
donderdagavond, gedurende twee schooljaren.

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING
Deze opleiding bestaat uit modules zoals wiskunde, Nederlands,
informatie- en communicatietechnologie, wetenschappen,
maatschappij, cultuur, organisatie en samenwerking en de moderne
vreemde taal Engels. De lessen worden zowel in dag- als in
avondopleiding aangeboden.

CONTACT
Voor meer informatie kan je terecht bij de opleidingscoördinator Lien
Lelieur via tko@hetcvo.be.

COMPUTER
LESSEN

voor BEGINNERS

www.hetcvo.be/opleidingsgroep/computer

Hét CVO heeft traditiegetrouw een ruim en gevarieerd aanbod
aan ICT-opleidingen in de aanbieding. Alle cursussen starten
vanaf 24/01 en lopen over 17 lesweken. Inschrijven kan via
onze secretariaten of online via www.hetcvo.be. Hieronder
selecteerden we 5 cursussen die we graag extra in de kijker
plaatsen voor startende cursisten.

AAN DE SLAG MET JE SMARTPHONE / TABLET
Je hebt een smartphone of tablet gekocht of je overweegt er eentje
aan te schaffen? Sta je te popelen om dit toestel in gebruik te nemen
of wil je eerst weten welke mogelijkheden dit toestel biedt? Wij
hebben de ideale cursus voor jou.
Het doel van deze cursus is om van jouw toestel de eerste
beginselen onder de knie te krijgen.
Campus Oudenaarde, Waregem en Zottegem
Maandagnamiddag, dinsdagavond
Geen voorkennis vereist - € 96,50

AAN DE SLAG MET FOTO’S, BEELD en GELUID
Neem je foto’s of maak je filmpjes met je smartphone of digitaal
fototoestel? Heb je nog veel muziek op cd’s? Heb je nog papieren
documenten of oude foto’s die je wilt digitaliseren?
Dan is deze module geknipt voor jou. We brengen de foto’s en
filmpjes op de computer waarna we met behulp van Windows
Verkenner jouw ‘digitale mediatheek’ organiseren in makkelijk terug
te vinden mapjes. Met de app “Foto’s” van Windows 10 verkennen
we de mogelijkheden om de foto’s te verbeteren, bij te snijden en
eenvoudige aanpassingen te maken. We maken met dezelfde app
gebruik van jouw muziek- en fotomateriaal om een eenvoudige
“fotofilm” samen te stellen waarin je zelfs jouw filmpjes kunt
verwerken. We leren je ook hoe je die op je TV kan afspelen om te
vertonen aan vrienden en familie!
Campus Oudenaarde, Kruisem en Zottegem
Maandagvoormiddag en –avond, dinsdagvoormiddag en
donderdagvoormiddag - Voortraject: Windows & internet - € 94

BASISCURSUS OFFICE 2019
Microsoft Office is waarschijnlijk het bekendste en meest gebruikte
softwarepakket ter wereld. In de cursus leer je de basisbeginselen
van de populairste office-programma’s zoals Excel, Word en
PowerPoint. Deze module staat zowel open voor de beginner als
voor diegenen die hun kennis willen opfrissen.
Campus Oudenaarde en Harelbeke
Dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag
Voortraject: Windows & internet - € 96,50

voor GEVORDERDEN

www.hetcvo.be/opleidingsgroep/computer

Misschien heb je al wat ervaring met ICT of ben je al een
ervaren PC-gebruiker, dan vind je zeker je gading in onderstaand
aanbod.

AAN DE SLAG MET PHOTOSHOP
Campus Oudenaarde
Woensdagnamiddag
Voortraject: aan de slag met foto’s, beeld en geluid - € 95

PHOTOSHOP VOOR GEVORDERDEN (4)
Campus Ronse en Harelbeke
Dinsdagavond en woensdagavond
Voortraject: Photoshop voor gevorderden (3) - € 94,5

IMAC: HAAL MEER UIT FOTO’S, VIDEO’S EN MUZIEK
VIA (I)CLOUD
Campus Oudenaarde
Donderdagavond
Voortraject: iMac aan de slag met foto’s, beeld en geluid - € 90

BESTANDEN OFFLINE EN ONLINE BEHEREN EN
ORGANISEREN
Campus Ronse en Avelgem
Dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag
Voortraject: basiskennis Windows & internet - € 95

RASPBERRY PI PROJECTEN MET EXTERNE
MODULES
Campus Kruisem
Maandagavond
Vereiste voorkennis: basiskennis Linux, programmeren met
Python - € 93,5
Uiteraard hebben we nog heel wat andere cursussen die starten
op 24/01 in Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse,
Waregem en Zottegem. Het volledige aanbod vind je op
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/computer en ook op de volgende
pagina.
Meer info nodig? Stuur een mailtje naar ict@hetcvo.be.
Sla de pagina om voor nog meer opleidingen!

Inschrijven op de secretariaten bij voorkeur op afspraak
of online via www.hetcvo.be.
Afhankelijk van de pandemiefase in het onderwijs kunnen
lessen geheel of gedeeltelijk via afstandsonderwijs of in
beperkte groepen worden gegeven.

AAN DE SLAG MET POWERPOINT
Met het programma PowerPoint maak je eenvoudige presentaties.
Wil je een bepaalde gelegenheid zoals een reis of een familiefeest
opnieuw beleven? Dan kan je met dit programma een leuke
presentatie maken om aan vrienden of familie te presenteren.
Die presentatie kan bestaan uit verschillende dia’s die tekst,
afbeeldingen, foto’s of zelfs geluid bevatten. Deze software kan
natuurlijk ook gebruikt worden in een professionele context om
bijvoorbeeld een voorstelling van je zaak, een product of een
lesonderwerp te houden.
Campus Kruisem en Zottegem
Donderdagvoormiddag en dinsdagavond
Voortraject: basiscursus Office 2019 – € 93,50

HANDIGE INTERNETDIENSTEN
In deze module maak je kennis met een aantal internettoepassingen
die in ons dagelijks bestaan niet meer weg te denken zijn en ons het
leven makkelijker kunnen maken. Wil je te weten komen hoe deze
internetdiensten jou kunnen helpen als consument, bij je verplaatsingen,
voor persoonlijke toepassingen, ... ? Krijg je graag inzicht in toepassingen
als covidsafe, mijnburgerprofiel, mijngezondheid, Payconiq, ... ? Dan
kan dit allemaal in deze cursus waarin het aspect veiligheid en privacy
uitvoerig aan bod komt.
Campus Zottegem
Maandagavond
Voortraject: Windows & internet - € 96,50
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NT2

Overzicht van Computercursussen die starten op 24/01
in Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse,
Waregem en Zottegem. Het volledige aanbod vind je ook op
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/computer.

APPLE Haal meer uit je Apple (iMac) – iMac: Haal meer
uit foto’s, video’s en muziek via (i)Cloud – Aan de slag met
iPad/iPhone - Haal meer uit je iPad/iPhone – Animeer jouw
presentaties en films op iMac

GRAFISCH Aan de slag met foto’s, beeld en geluid – Animeer
jouw presentaties en films op PC- Haal meer uit WordPress
– Aan de slag met Photoshop CC – Haal meer uit Autocad
– Projecten met Autocad 3D – Haal meer uit Indesign –
Photoshop voor gevorderden – Creatief omspringen met
Photoshop

www.hetcvo.be/opleidingsgroep/nederlands

NEDERLANDS

VOOR ANDERSTALIGEN

HARDWARE EN PROGRAMMEREN Haal meer uit jouw
Raspberry Pi – Raspberry Pi met externe modules – IoT 4:
Projecten
INTERNET EN SOCIALE MEDIA Aan de slag met internet
– bestanden online en offline organiseren en beheren –
handige internetdiensten

RONSE / RENAIX
START 24 JAN 2022
Niv 1
Niv 2
Niv 2
Niv 3
Niv 4
Niv 4
Niv 5
Niv 6
Niv 6

dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:05 – 21:25
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:05 – 21:25
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag /
lundi + mardi + jeudi + vendredi - 13:00 – 16:20
dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:05 – 21:25
donderdag / jeudi - 18:05 – 21:25
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
dinsdag / mardi - 18:05 – 21:25

START 7 FEB 2022
Niv 2

verlengd traject / trajet prolongé - maandag + dinsdag +
donderdag + vrijdag / lundi + mardi + jeudi + vendredi 12:50 – 15:30

START 28 MAA 2022
Niv 1
Niv 3
Niv 4
Niv 5

maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50
maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag /
lundi + mardi + jeudi + vendredi - 13:00 – 16:20

OUDENAARDE / AUDENARDE

MS OFFICE 2019 Basiskennis Office 2019 - Aan de slag
met PowerPoint – Aan de slag met Access – Haal meer uit
Excel – Functies automatiseren

TABLETS EN SMARTPHONES Aan de slag met je
smartphone/tablet – Haal meer uit je smartphone/tablet –
Creatief omspringen met jouw smartphone/tablet
HARELBEKE
START 24 JAN 2022
Niv 1
Niv 1
Niv 2
Niv 4

START 3 FEB 2022
Niv 2

Niv 3

maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag /
lundi + mardi + jeudi + vendredi - 13:00 – 16:20
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50

START 28 MAA 2022
Niv 2
Niv 4

maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag /
lundi + mardi + jeudi + vendredi - 13:00 – 16:20
maandag + dinsdag + woensdag + donderdag /
lundi + mardi + mercredi + jeudi - 8:30 – 11:50

SPIERE-HELKIJN / ESPIERRES-HELCHIN
START 24 JAN 2022
Niv 2
Niv 2
Niv 3
Niv 4
Niv 5
Niv 9*

dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:15 – 21:25
woensdag / mercredi - 18:15 – 21:25
donderdag / jeudi - 18:15 – 21:25
maandag / lundi - 13:15 – 16:25
woensdag / mercredi - 18:15 – 21:25
praatgroep gevorderden / cours de conversation niveau avancé maandag / lundi - 13:15 – 16:25

START 31 MAA 2022
Niv 2

dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:15 – 21:25

*Open modules / *Modules ouverts

praattafel stad Harelbeke / table de conversation ville de 		
Harelbeke - donderdag / jeudi - 18:30 – 21:10

START 30 MAA 2022
Niv 2
Niv 2
Niv 4

maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag / lundi + mardi + jeudi +
vendredi - 8:50 – 12:00
dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:15 – 21:25
maandag + woensdag / lundi + mercredi - 18:15 – 21:25

START 13 MEI 2022
Niv 2

START 24 JAN 2022
Niv 1

maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag / lundi + mardi + jeudi +
vendredi - 8:50 – 12:00
maandag + woensdag / lundi + mercredi - 18:15 – 21:25
dinsdag + donderdag / mardi + jeudi - 18:15 – 21:25
maandag + woensdag / lundi + mercredi - 18:15 – 21:25

maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag / lundi + mardi + jeudi +
vendredi - 8:50 – 12:00

WAREGEM
START 24 JAN 2022
Niv 1

maandag + dinsdag / lundi + mardi - 18:15 – 21:25

AVELGEM
START 21 FEB 2022
Niv 2*
Niv 2*

digitale schoolcommunicatie / communication en ligne avec l’école
de vos enfants - maandag / lundi - 18:25 – 21:05
digitale schoolcommunicatie / communication en ligne avec l’école
de vos enfants - vrijdag / vendredi - 9:15 – 11:55

Alle campussen (online) / Tous les campus (en ligne)
START 7 FEB 2022
Niv 5-6*

communicatieve grammatica / grammaire communicative zonder vaste lesmomenten / sans heures de cours fixes

MEER INFO?
+32 472 99 20 40 - Eveline.De.Bleeckere@hetcvo.be
https://hetcvo.be/opleidingsgroep/nederlands/
Instaptesten op afspraak in Spiere-Helkijn en Harelbeke. /
Tests d’entrée sur rendez-vous à Espierres-Helchin et Harelbeke.

TAAL

TECHNIEK

CURSUSSEN

www.hetcvo.be/opleidingsgroep/techniek
www.hetcvo.be/opleidingsgroep/moderne-talen

ELEKTRICITEIT
•

Elektriciteit - monteren en bedraden van borden op
donderdagavond in campus Bergstraat (Oudenaarde) van 3/02
tot 23/06

HOUTBEWERKING
•

•

Heb je al enige voorkennis door gevolgde cursussen,
zelfstudie of ervaring, dan bekijken we graag met jou de
mogelijkheden om in te stappen vanaf 24/01.

KLUSSEN
•
•

Taalcursussen voor absolute beginners starten pas opnieuw
in september 2022.

•

Onze leerkrachten bepalen graag samen met jou je voorkennis
en het geschikte instapniveau. Voor meer informatie
kan je terecht bij de opleidingscoördinator via info@hetcvo.be.

KLUSSEN voor beginners sanitair 1 op woensdagavond in
campus Kerkhofstraat (Avelgem) van 2/02 tot 20/04
KLUSSEN voor dames (basis elektriciteit) op maandagavond in
campus Bergstraat (Oudenaarde) van 31/01 tot 2/05
KLUSSEN voor beginners HOUT 1 /HOUT 2 op
donderdagavond in campus Molenstraat (Waregem) van 3/02
tot 21/04 OF op donderdagavond in campus Molenstraat
(Waregem) van 28/04 tot 23/06

LASSEN

Talenaanbod

•

Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans,
Russisch en Arabisch.
•
•
•
•

Vervaardiging omkastingen op dinsdagavond in campus
Kerkhofstraat (Avelgem) van 19/04 tot 21/06
OF op woensdagavond in campus Bergstraat (Oudenaarde- van
20/04 tot 15/06
TW wanden plaatsen 1 op donderdagavond in campus
Kerkhofstraat (Avelgem) van 21/04 tot 16/06

•

Absolute beginners: niveau 1
Basiskennis: niveau 2
Praktische kennis: niveau 3 tot en met 6
Gevorderde kennis: niveau 7 of hoger

Basis lassen op maandagavond in campus Vangrootenbruel
(Ronse) van 25/04 tot 20/06
Basis lassen op donderdagavond in campus Kerkhofstraat
(Avelgem) van 21/04 tot 16/06

METSELEN
•

Ontdek ons volledig aanbod op www.hetcvo.be
Inschrijven kan enkel via onze secretariaten.

Basis metselwerk / opgaand metselwerk A / opgaand
metselwerk B op maandagavond in campus Vangrootenbruel
(Ronse) van 31/01 tot 20/06

VLOERDER / TEGELZETTER
•
•

Plaatsen tegels in verse dekvloer op woensdagavond in campus
Vangrootenbruel (Ronse) van 02/02 tot 20/04
Buitenbevloering op donderdagavond in campus
Vangrootenbruel (Ronse) van 03/02 tot 21/04

BEGINNERS
“Lekker voor alledag”
•
•

Dinsdagvoormiddag in de campus Ninovestraat (Ronse) van 01/02 tot 21/06
Dinsdagavond in de campus Bergstraat (Oudenaarde) van 01/02 tot 21/06

GEVORDERDEN
•

“Gastvrij koken lente en zomer”
Maandagavond in campus Kerkhofstraat (Avelgem) van 31/01 tot 20/06

KOKEN

•

“Trendy koken lente en zomer”
Maandagavond in de campus Bergstraat (Oudenaarde) van 31/01 tot 20/06
Woensdagavond in de campus Bergstraat (Oudenaarde) van 02/02 tot 22/06
Woensdagavond in de campus Ninovestraat (Ronse) 02/02 tot 22/06

•

“Aangepast koken lente en zomer”
Donderdagavond in campus Bergstraat (Oudenaarde) van 03/02 tot 23/06
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Waarom kiezen
voor hét CVO !?

Inschrijven

vanaf maandag
10 januari 2022

WAAR EN WANNEER INSCHRIJVEN?
CAMPUS FORTSTRAAT 47 OUDENAARDE

•

Wij hebben campussen in Oudenaarde, Avelgem,
Harelbeke, Ingelmunster, Kruisem, Ronse, Spiere-Helkijn,
Waregem en Zottegem waar je bijleert in een aangename
en open sfeer.

Tel. 055 30 94 49 - info@hetcvo.be
Maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 20u, woensdag van
17u tot 20u, vrijdag van 13u tot 16u.

•

Al onze lessen zijn, in de eerste plaats, praktijkgericht: wat
je vandaag leert, moet je morgen al kunnen toepassen op
jouw werk, thuis, in het verenigingsleven, op reis…

Tel. 056 65 01 42 - info@hetcvo.be
Maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 20u

•

Je bepaalt zelf de intensiteit van jouw leertraject: je kiest
voor één of verschillende lesmomenten per week of per
semester.

Tel. 055 30 94 49 - info@hetcvo.be
Maandag, dinsdag en donderdag
van 18u tot 20u.

•

Ons cursusaanbod is erg gevarieerd, met algemene,
technische en beroepsgerichte opleidingen.

CAMPUS ARENDSSTRAAT 62 HARELBEKE

•

We hebben een uitgebreid cursusaanbod overdag,
‘s avonds, op weekdagen en op zaterdag.

•

Je kan rekenen op een gemotiveerd en professioneel team
met zin voor kwaliteit en sociaal engagement.

•

Heel wat van onze opleidingen komen in aanmerking voor
Vlaams Opleidingsverlof.

•

Wij kénnen onze cursisten en staan garant
voor een persoonlijke aanpak!

CAMPUS KERKHOFSTRAAT 51 AVELGEM

CAMPUS VANGROOTENBRUEL 63 RONSE

Tel. 056 71 27 19 (dit nummer is bereikbaar tijdens openingsuren secretariaat)
of 056 65 01 42 - info@hetcvo.be
Maandag, dinsdag en donderdag
van 18u tot 20u.

CAMPUS NINOVESTRAAT 169 RONSE (ZORG)
Tel. 0486 52 38 16 - zorg@hetcvo.be
Maandag, dinsdag en donderdag
van 8u30 tot 12u30

CAMPUS WESTERLAAN 69 WAREGEM
Tel. 055 30 94 49 - info@hetcvo.be
Maandag 10, 17,24, 31 januari en 7 februari van 18u tot 20u

CAMPUS OUDENAARDSEWEG 77 SPIERE-HELKIJN
Tel. 056 65 01 42 - info@hetcvo.be
Op afspraak

CAMPUS MEERLAAN 25 ZOTTEGEM
Afhankelijk van de pandemiefase in het onderwijs kunnen
lessen geheel of gedeeltelijk via afstandsonderwijs of in
beperkte groepen worden gegeven.

CAMPUSSEN
OUDENAARDE
Fortstraat 47
Bergstraat 36
Ronseweg 1
Aalststraat 180

AVELGEM

Tel. 09 326 78 40 (dit nummer is bereikbaar tijdens openingsuren
secretariaat) of 055 30 94 49 - info@hetcvo.be
maandag en dinsdag van 18u tot 20u

CAMPUS DEINSBEKESTRAAT (INGANG VIA
ARTHUR GEVAERTLAAN) 23 ZOTTEGEM
Tel. 09 326 78 40 (dit nummer is bereikbaar tijdens openingsuren
secretariaat) of 055 30 94 49 - info@hetcvo.be
zich wenden tot campus Meerlaan Zottegem
Opgelet: Tijdens de Kerstvakantie zijn we gesloten van 25/12 tot
en met 9/01.

KORTINGEN - VLAAMS
OPLEIDINGSVERLOF?
RONSE
K. Astridplein 1
L. Vangrootenbruelstr. 63
Ninovestraat 169

Er zijn heel wat mogelijkheden om vrijstelling van
inschrijvingsgeld of opleidingsverlof te verkrijgen.
Alle informatie vind je op www.hetcvo.be.
Digitale opleidingscheques en KMO-portefeuille zijn welkom.

Kerkhofstraat 51

SPIERE-HELKIJN
HARELBEKE
Arendsstraat 62

INGELMUNSTER
Schoolstraat 59

KRUISEM
Olsensesteenweg 2

Oudenaardseweg 77

WAREGEM
Westerlaan 69
Molenstraat 43

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23
Meerlaan 25

ONLINE
INSCHRIJVEN !?
SURF NAAR
WWW.HETCVO.BE

