mode  logistiek  talen  computer  voeding  creatief  Nederlands  economie  techniek  tweedekansonderwijs

campus VMS – campus Dadizele (D) – campus Hooglede (H) campus VTI (V)

vanaf september 2017 t.e.m. januari 2018

maandag

dinsdag

woensdag

Overstappen nr Windows 101 (H)

donderdag

Zaterdag

Fotoboekje maken3 (D)

Alles over “the cloud”1 (D)

Chromebooks3 (D)

Overstappen nr Windows 101b (D)

Tablet: Android basis

3D-print

Alles over “the cloud”1

Fotografie basis (vervolg)

Fotoboekje maken

Fotografie workshops - 3

3

Excel basis

Fotografie workshops - 1
2

Computer voor beginners

Fotobewerking workshops

Fotografie basis

Fotografie gevorderd

Fotografie basis

MAC voor beginners

Fotografie workshops - 3

Fotografie workshops - 1

Lightroom voor fotografen

Photoshop workshops

MAC voor beginners

iPad voor beginners

MAC voor beginners - vervolg

Overstappen naar Windows10
a

Bouw je netwerk (V)

1

MAC voor beginners - vervolg
Beveilig je computera (V)

Herstel je computera (V)

Praktisch
Kostprijs

Lesuren

€ 115 voor alle opleidingen, behalve:
€ 75 voor de cursussen van 10 lessen1-2.
€ 40 voor cursussen van 5 lessen3.

Al onze informatica-cursussen starten om
18.30 uur en eindigen om 21.45 uur,
behalve op zaterdag (8.30 uur tot
11.45 uur).
(**) Technische cursussen starten om
18.30 uur en eindigen om 21.15 uur.

Voor uw en onze veiligheid geven we de
voorkeur aan betaling met bancontact.
Opleidingscheques zijn geldig voor alle
cursussen.

Korte opleidingen

Inschrijven

Inschrijven voor een cursus kan vanaf
zaterdag, 20 mei 2017 (vanaf 8 uur) op het
secretariaat of online via onze website
(www.cvoroeselare.be).

Handig om te weten
Alle cursussen starten vanaf
15 september 2017 (behalve a, vanaf
5 september 2017 en b, vanaf
23 oktober 2017).
Cursussen onder voorbehoud van aantal
deelnemers.
Gegarandeerd één pc per cursist.

1 = 10 lessen – 2 = 10 lessen (tweewekelijks)
3 = 5 lessen

Meer info op www.cvoroeselare.be

techniek  tweedekansonderwijs  computer  lerarenopleiding  bakkerij  wijn

vanaf september 2017 t.e.m. januari 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Campus VIVO – Scheutistenlaan 12 – 8500 Kortrijk – Tel. 056 23 66 62
Typlessen voor volwassenen4
Windows 10:
van installatie tot optimalisatie
Wordpress - basis

AutoCAD 2D – gevorderd1
Hardware

AV

AutoCAD 3D1
Excel – basis
Meer met Linux

AutoCAD 2D – basis1
Installatie en onderhoud
Inventor - project

Campus Kortrijk Weide – Nelson Mandelaplein 1 – 8500 Kortrijk – Tel. 056 23 66 22
VM

Leren werken met iPad of iPhone

NM

Creatief op je MAC

Photoshop workshop

AV

SketchUp
Starten met MAC

Inventor 1 – CAD tekenen1

VM

Fotoboeken maken
Starten met computer, deel 1

Photoshop workshop

Photoshop workshop
Starten met Adobe Photoshop, Indesign
en Illustrator

Starten met MAC

Leren werken met iPad of iPhone
Webshop met WooCommerce van
Wordpress

Campus CC De Steiger – Waalvest 1 – 8930 Menen – Tel. 056 51 58 91
Photoshop workshop

Photoshop Elements workshop

NM

Android: tablets en smartphones
Leren werken met iPad of Iphone

Publisher – deel 2

Photoshop Elements workshop

AV

Indesign

Webshop met WooCommerce van
Wordpress

Starten met computer, deel 1

Photoshop Elements, deel 2
Op stap met de Android-tablet en
smartphone2
Overstappen naar Windows 10
Communiceren met de tablet of
smartphone3a
Op stap met de Android-tablet en
smartphone2

Praktisch
Kostprijs
€ 105 voor alle opleidingen (15 lessen), behalve:
€ 120 voor de specifieke cursussen1
€ 80 voor de cursussen van 10 lessen2.
€ 45 voor cursussen van 5 lessen3
€ 40 voor cursussen van 10 lessen (1.15 uur)4.
Voor uw en onze veiligheid geven we de voorkeur aan
betaling met bancontact.
Opleidingscheques zijn geldig voor alle cursussen.

Lesuren

VM: 8.45 uur
NM: 13.30 uur
AV: 18.30 uur

Inschrijven

Handig om te weten
Alle cursussen starten vanaf 15 september 2017,
behalve a = 7 december 2017.

Inschrijven voor een cursus kan vanaf zaterdag,
20 mei 2017 (vanaf 8 uur) op het secretariaat of online
via onze website (www.cvovivo.be).

Cursussen onder voorbehoud van aantal deelnemers.
Gegarandeerd één pc per cursist.
Meer info op www.cvovivo.be

