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Leven vandaag de dag, dat is omgaan met snelle 

veranderingen. Online een ticket kopen of je eigen 

betalingen beheren, meepraten over het nieuws, de 

juiste spellingsregels toepassen, je kinderen helpen 

bij hun huiswerk ... allemaal interessant. We willen 

bijblijven en voelen de nood om voortdurend bij 

te leren.

Jij neemt dit magazine vast, dus jij wil leren. 

Dat is een heel goed idee!

Misschien heb je in het verleden je schooltraject 

niet kunnen afwerken of is het voor jou moeilijk 

om te volgen en bij te blijven? In Open School 

kan je nieuwe dingen leren, je kennis opfrissen 

en basisvaardigheden opnieuw inoefenen. Ook 

als je nieuw bent in België, ben je bij ons aan 

het juiste adres. 

Open School houdt rekening met wie je bent, je interesses 

en hoe je leert. We werken stap voor stap, op je eigen 

tempo. Zo sta je sterker in je schoenen.

Een cursus combineren met werk en gezin is niet altijd 

gemakkelijk. In Open School heb je voor de meeste 

cursussen de keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds.

 

Levenslang leren is investeren in je toekomst. Een cursus in 

Open School helpt je om je blik op de wereld te verbreden 

of een andere opleiding te starten en met succes af te 

ronden.

 

Ik hoop alvast dat je in dit aanbod een opleiding vindt 

die jou helpt om te groeien. Ik wens je veel succes in 

je zoektocht en vooral VEEL LEERPLEZIER. 

Lalynn Wadera,

voorzitter

C	Zet	jij	de	stap	naar	leren?

Als	je		
leert,	
sta	je	
sterker!

Dankzij Open 
School geef ik mijn 
kinderen de kansen 
die ik gemist heb.
Nancy
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C	Cursusoverzicht

Als	je		
leert,	
sta	je	
sterker!

Nu doe ik het 
werk waar ik van 

droomde. 
Nicole

Ik wil mijn  
diploma secundair 
onderwijs behalen.  
Rekenen was nooit 
mijn sterkste kant.  
Daarom volg ik nu 

rekenlessen bij 
Open School.

Sven

Vroeger was ik 
teruggetrokken 
en bang. Ik kon 

het wel uitleggen, 
maar niet zoals  

nu. Nu durf ik 
meer. 

Gaby
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C TAAL

Zelfzeker lezen en schrijven 
Heb je nooit echt goed leren lezen en schrijven? Of kan je wel 
vlot lezen en schrijven, maar twijfel je soms: wat staat hier nu 
eigenlijk? Hoe begin ik aan een tekst? Staan er geen fouten in? 
Wil je zekerder worden in lezen en schrijven? Dan is deze 
cursus iets voor jou!

JE LEERT
• de krant, een brief of een folder vlotter lezen en begrijpen
• formulieren invullen
• je gedachten beter formuleren, zowel mondeling 

als schriftelijk
• een brief, een verhaal of een verslag schrijven
• de basisregels van de Nederlandse spelling toepassen 

Schrijf beter met de computer
Wil je iets opzoeken op internet of een e-mail versturen?  
Dan is goed kunnen lezen en schrijven belangrijk.  
Dat leer je in deze cursus.

JE LEERT
• informatie op het internet lezen en (beter) begrijpen
• een goede e-mail schrijven
• een duidelijke tekst schrijven
• woorden verbeteren en spellingsregels oefenen  

met de computer

Ervaring met de computer of een eigen computer is niet nodig.

Deze cursussen duren een volledig schooljaar.  
De lessen zijn 1 keer per week overdag of ’s avonds.

Leesplezier
Hou je van mooie verhalen en wil je er graag over praten met 
anderen? In deze lessen gaan we samen sterke verhalen lezen.

• Je krijgt verhalen en fragmenten uit boeken voorgelezen.
• Je praat met anderen over boeken en verhalen.
• Je ontdekt een gezellige en ontspannende hobby.
• We lezen elke bijeenkomst een ander verhaal.

Deze cursus duurt een half schooljaar.
De lessen zijn 1 keer per week.
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C TAAL
KIJK OOK EENS OP 

www.cbeopenschool.be

“ Nu schrijf ik een brief naar mijn kleinkinderen op 
kamp, ik stuur een e-mail, ik betaal met de computer 

en ik gebruik Facebook om met anderen af te spreken. 
Het is zo fijn dat ik dit kan. Ik ben blij dat ik de stap gezet 

heb naar Open School. ”
Francine

OOK DEZE CURSUSSEN KAN JE BIJ ONS VOLGEN:

Op weg naar werk
Een cursus die je helpt bij succesvol solliciteren.  Een CV opmaken, een goede motivatiebrief schrijven, 
een sollicitatiegesprek voeren, feedback vragen en reageren op kritiek,…  Deze cursus geeft praktische tips  
die je kan gebruiken in je zoektocht naar werk.

Spelling opfrissen
Correct Nederlands schrijven is niet altijd eenvoudig. In deze cursus frissen we de belangrijkste spellingsregels op. 

Huis vol papieren
Formulieren invullen moet vaak online, maar ook op papier. En hoe moet je alles klasseren en ordenen?   
Deze cursus helpt je door de papierwinkel van facturen, verzekeringen, gebruiksaanwijzingen, …

INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 815 815
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C TAAL

INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

Frans en Engels: eerste stappen 
Wil je al lang Frans of Engels leren? Twijfel je omdat je nog geen 
basiskennis hebt van de nieuwe taal en weinig ervaring hebt 
met studeren? Denk je dat het te snel zal gaan? 
In Open School kan je een voorbereidende cursus volgen.

JE LEERT
• een kort gesprekje voeren in het Frans of Engels
• een basiswoordenschat, grammatica en uitspraak Frans 

of Engels
• je schrik overwinnen om Frans of Engels te praten
• oefenen in de praktijk, in dagdagelijkse situaties

Voor deze cursus moet je het Nederlands goed beheersen. 

De cursus duurt een volledig schooljaar.
De lessen zijn 1 keer per week overdag of ’s avonds.

“ Nu durf ik op het werk een mondje 
Frans meepraten met mijn collega’s. ”

Benny 
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C REKENEN
KIJK OOK EENS OP 

www.cbeopenschool.be

Slim mobiel bellen  
7 lessen

• Waar let je best op als je een toestel koopt? 
• Welke provider of abonnement is het voordeligst voor jou? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van kopen op krediet? 
• 3G, 4G, 5G of Wifi? 
• Hoeveel megabyte of gigabyte kan je downloaden zonder 

extra kosten? 
• Is die gratis smartphone bij een abonnement op de krant 

echt gratis? 
• Wat staat er allemaal op je factuur? 

Zuinig met water en elektriciteit 
7 lessen

• In elk huishouden zijn er water- en energievreters. Welke zijn 
dat? 

• Hoe meet je het verbruik van die toestellen? En hoeveel moet 
je dan betalen? 

• Wat staat er eigenlijk allemaal op je water- en energiefactuur? 
• Hoe kan je minder betalen voor water, gas en elektriciteit? 

INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

Reken beter met de computer 
7, 15 of 20 lessen

De computer is een handig hulpmiddel om berekeningen te 
maken.

JE LEERT
• informatie op internet zoeken
• tabellen en grafieken lezen
• rekenprogramma’s op de computer gebruiken
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INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

C COMPUTER | SMARTPHONE | TABLET 

Alle lessen zijn 1 keer per week overdag of ’s avonds. 
Je kan starten op de toestellen van de school.  
Na verloop van tijd kan je je eigen laptop, tablet of 
smartphone mee naar de les brengen. 

Dit zijn cursussen voor beginners.

 Internet en apps  
17 lessen

Wil je vlot leren informatie zoeken op het internet? Wil je de 
krant lezen op het internet? Wil je de uren van de trein of bus 
opzoeken? Wil je e-mails lezen en versturen?

JE LEERT
• informatie opzoeken om een uitstap te plannen
• de krant lezen op het internet en het nieuws online bekijken
• online formulieren invullen
• digitale foto’s maken, ordenen op je toestel en delen 

via e-mail

 Aan de slag met de computer 
20 lessen

Met deze cursus kan je je eerste computerstappen zetten. 
We houden het eenvoudig: we gebruiken geen ingewikkelde 
computerwoorden en doen geen moeilijke opdrachten.
Dit is een cursus voor echte beginners.

JE LEERT
• vlot de muis en het toetsenbord gebruiken
• een eenvoudig wenskaartje maken
• informatie op het internet zoeken
• e-mailen

 Aan de slag met  
de smartphone of tablet  

20 lessen

Met deze cursus zet je de eerste stappen in het gebruik van 
een smartphone of tablet.
Dit is een cursus voor echte beginners.

JE LEERT
• eenvoudige instellingen kennen
• wifi-verbinding maken
• apps installeren en gebruiken
• typen op een tablet
• een goede keuze maken bij de aankoop van een toestel
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KIJK OOK EENS OP 
www.cbeopenschool.be

C COMPUTER | SMARTPHONE | TABLET

Heb je al ervaring? Dan kan je één van deze cursussen volgen.

 Creatief met taal 
op de computer 

18 lessen, enkel in Aarschot en Leuven.

JE LEERT
• een uitnodiging maken 
• een tekst schrijven op een blog
• teksten bewerken en mooier maken 

met foto’s
• informatie in een tabel zetten
• een zakelijke mail opstellen  

 E-gezondheid
10 lessen, enkel in Leuven.

JE LEERT
• werken met apps om gezonder 

te leven: stappenteller, app voor 
seizoensgroenten en -fruit

• de app Rode Kruis gebruiken bij kleine 
ongelukjes in huis

• informatie over medicatie en bijsluiters 
opzoeken

• prijzen van ziekenfondsen vergelijken 
en online formulieren of klevers 
aanvragen

• online een doktersafspraak maken

 Overschakelen 
naar een smartphone 
of tablet

20 lessen

Kan je al werken met een computer? 
In deze cursus leer je wat je al kan 
toepassen op een smartphone of 
tablet. We installeren en gebruiken 
apps, zoeken informatie op het internet 
en mailen. We leren een goede keuze 
maken bij de aankoop van een toestel.

 Creatief  
met foto’s

10 lessen

JE LEERT
• foto’s maken met je digitaal toestel
• foto’s overzetten
• foto’s eenvoudig bewerken
• foto’s delen via mail of andere apps
• een fotoboek of presentatie maken

 Kopen  
en betalen  
op het internet

8 lessen 

JE LEERT
• internetbankieren: je saldo 

consulteren, overschrijvingen doen
• online kopen: trein- of bioscooptickets, 

kleding, boodschappen 
• online betalingsmogelijkheden kennen 
• zelf iets verkopen op tweedehands.be
 

 Grote 
schoonmaak op 
je (mobiel) toestel 

10 lessen

JE LEERT
• je toestel opruimen en onderhouden
• veilige websites en apps gebruiken en 

veilige wachtwoorden instellen
•  over cookies en updates
•  backups maken
•  of je een aparte virusscanner moet 

gebruiken of niet

 Sociale media 
verkennen

13 lessen

JE LEERT
• Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram 

en YouTube gebruiken
• een account maken, nieuwtjes lezen en 

volgen, meldingen instellen, je eigen 
privacy bewaken

• fake news herkennen



C BIJBLIJVEN
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De wereld verandert en jij wil bijblijven. Dat kan in Open School!
Er is 1 keer per week les. 

OOK DEZE CURSUSSEN 
KAN JE BIJ ONS VOLGEN:

 » Hoe krijg ik het gezegd? 
 » Je lichaam van A tot Z

 » Voeding
 » Culturen

 » Op stap door de tijd
 » Mee met het nieuws

Gezond leven
• Hoe kan je lekker, gezond en 

betaalbaar koken? 
• Hoe spaar je je rug zoveel mogelijk? 
• Welke hulp kan je bieden bij kleine 

ongelukjes in huis?
• Hoe betaal je zo weinig mogelijk voor 

dokter, tandarts, ziekenhuisopname 
en geneesmiddelen? 

• Hoe ga je om met stress? 

Voorkomen is beter dan genezen! 

Proeven van  
kunst en cultuur
JE LEERT
• de bibliotheek, het cultuurcentrum 

en andere cultuurplekken in je streek 
verkennen

• informatie opzoeken over 
het cultuuraanbod in je streek

• je eigen cultuuruitstappen organiseren 
zonder te veel geld uit te geven

• kijken naar kunst uit diverse periodes
• de rijkdom van diverse culturen 

waarderen

Cultuur smaakt al gauw naar meer!

Apparaten
JE LEERT
• je gsm gebruiken: berichten sturen en 

lezen, volume instellen, een adresboek 
aanmaken en voicemail beluisteren, …

• de mogelijkheden van je digitale 
fototoestel verkennen

• een ticket kopen aan een automaat 
of per sms

• de handleiding van je eigen apparaten 
begrijpen

Nooit meer knoppenvrees! 

“ Door de lessen in Open 
School ging er een hele 

wereld voor mij open. 
De lesgevers in Open School 

zijn geduldig en werken op 
jouw niveau. Dat vind ik 

fantastisch. Dankzij de cursus 
Communicatie kan ik groepen 

wandelaars en fietsers 
begeleiden. Dat was mijn 

jongensdroom. ”
Romain   



C BIJBLIJVEN
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KIJK OOK EENS OP 
www.cbeopenschool.be

INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

Slim op weg
JE LEERT
• je weg vinden met een stadsplan, 

wegenkaart of wandelkaart
• een reisroute of fietstocht op internet 

uitstippelen
• opzoeken welke bus of trein je moet 

nemen
• bestaande en nieuwe verkeersregels 

toepassen 

Na deze lessen organiseer je je 
uitstappen helemaal zelf! 

Verkeersregels 
opfrissen
Heb je je rijbewijs, maar wil je je kennis 
van de verkeersregels opfrissen? 
Wil je leren welke regels er de voorbije 
jaren veranderd zijn? Dat kan in deze 
cursus.

Rijbewijs
Heb je al één of meerdere keren  geprobeerd om je theoretisch rijexamen B  
te halen? Heb je wat meer tijd en begeleiding nodig?

Deze cursus is een grondige voorbereiding op het vertraagd rijexamen. 

JE KRIJGT
• een handboek in duidelijke taal
• oefeningen en proefexamens op de computer
• foto’s om verkeerssituaties beter te begrijpen
• opdrachten om thuis te oefenen

Is Nederlands niet je moedertaal en volg je Nederlands in een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (CVO)? Vraag dan eerst of je de cursus daar kan volgen. 
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Nederlands voor anderstaligen
Anderstaligen kunnen bij ons Nederlands leren. Ook wie wat 
Nederlands kent, maar dit nog wil verbeteren, kan bij ons 
terecht. Je leert wat je nodig hebt in het dagelijkse leven.

We hebben aangepaste cursussen voor wie niet kan lezen of 
schrijven in zijn moedertaal. 

Inschrijven voor een cursus Nederlands gebeurt eerst bij 
het Agentschap Integratie en Inburgering.  
www.integratie-inburgering.be 

CONTACTEER  
HET AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING:  

REGIO LEUVEN

• Kolonel Begaultlaan 1C bus 21 – 3012 Leuven (Wilsele) 
016 47 43 11

REGIO HAGELAND

• Schoolstraat 1 – 3200 Aarschot 
013 46 05 38

• Statiestraat 32 – 3290 Diest 
013 46 05 38

• O.L.V. Broedersstraat 2A bus 3 – 3300 Tienen 
013 46 05 38

vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
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KIJK OOK EENS OP 
www.cbeopenschool.be

C OPEN LEREN

KEN JE ONS
OPEN LEERCENTRUM?

Het Open Leercentrum is een plaats om te oefenen én bij te 
leren. Je kan er de computers en tablets van Open School 
gebruiken. 

JE KAN
• (verder) oefenen wat je in de les geleerd hebt
• opdrachten maken
• leerstof inhalen als je een les gemist hebt
• informatie opzoeken op het internet
• zelf nieuwe dingen uitproberen

Je krijgt er geen les, maar we helpen je wel met je vragen. Voor 
verschillende cursussen is het nodig dat je zelfstandig oefent 
tussen de lessen in. Samen met de lesgever spreek je af wat je 
kan doen in het Open Leercentrum. Ook als je geen les (meer) 
volgt, kan je hier met vragen terecht.

Met het Open Leercentrum ga je sneller vooruit!

INFO EN INSCHRIJVEN
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

Er is een Open Leercentrum in Campus Leuven, Diest en 
Tienen.
Het Open Leercentrum in Aarschot is uitgebouwd samen met 
CVO De Oranjerie.
In Haacht is er een samenwerking met HABOBIB, de bibliotheek 
van Haacht en Boortmeerbeek, CVO De Oranjerie en 
Open School.
Deze Open Leercentra dragen de naam OLC-café.
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CBE Open School geeft ook opleidingen 
op vraag. 
 
We organiseren specifieke cursussen 
in samenwerking met partners zoals 
OCMW, VDAB, gemeentes, bedrijven, …

We passen de inhoud aan aan de 
behoefte van een dienst of een groep 
werknemers. 

C AANBOD OP MAAT

MEER INFO? 
Contacteer Katlijn Willems of Tina Vertommen
katlijn.willems@cbeopenschool.be
tina.vertommen@cbeopenschool.be

KIJK OOK EENS OP 
www.cbeopenschool.be

INTERESSE ? BEL!
Leuven > 016 22 10 68
Aarschot > 016 56 18 27
Diest > 013 32 23 56
Haacht > 016 60 75 75
Tienen > 016 81 58 15

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK: 

CAW – Halte 51

Halte 51 in Leuven is een opvanghuis van CAW voor jongeren tussen 18 en 25 jaar 

die in een moeilijke situatie zitten. Hier worden ze begeleid naar zelfstandig wonen.  

Om hen hierin te ondersteunen, organiseerden we samen sessies over huren en 

rechten van huurders, de rekening van je smartphone en budgetbeheer. 
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COLOFON: Open School  
magazine is een uitgave van  
CBE Open School.
016 22 10 68
leuven@cbeopenschool.be
www.cbeopenschool.be

verantwoordelijke uitgever  
Lalynn Wadera

Teksten, foto’s en illustraties 
mogen enkel worden overgenomen 
mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

concept en vormgeving
www.magelaan.be

fotografie
Iris Vanhulst, Toon Coussement, 
Koen De Groote,  
Kristof Ghyselinck

 » Je komt eerst op intakegesprek. We bekijken wat je al kan en wat je nog wil leren.  
We zoeken samen welke cursus het best bij jou past. 

 » We werken in groepen van 6 tot 18 personen. Een les duurt 3 uur.

 » Overdag of ’s avonds: voor heel wat cursussen kan je kiezen. 

 » Extra oefenen kan in het Open Leercentrum.

 » Er is geen les tijdens de schoolvakanties. 

 » Als je werkt, is Vlaams Opleidingsverlof mogelijk. 

 » Op het einde van een cursus kan je een (deel)certificaat behalen. 

 » CBE Open School heeft campussen in Leuven, Aarschot, Diest, Haacht en Tienen.  
We organiseren ook cursussen in nabijgelegen steden en gemeenten, zoals Scherpenheuvel-
Zichem, Tremelo en Kortenberg.  

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van  
CBE Open School?   

Surf dan naar www.cbeopenschool.be  
en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

C	Goed	om	weten

C	Nieuwsbrief C	Facebook

Open School heeft mijn wereld geopend. Ik ben blij 
dat ik nu van alles kan opzoeken op het internet.
Mia

Ben je 18 jaar of ouder? Ben je niet lang naar school gegaan? Heb je maximaal een diploma 
beroepssecundair onderwijs? Dan is Open School misschien iets voor jou.

De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Er zijn een paar uitzonderingen. We bespreken 
samen jouw situatie.  We vragen wel een bijdrage voor lesmateriaal, zoals kopieën of een handboek. 

Like onze Facebookpagina.  
Zo mis je niets!

C	Praktische	informatie



www.cbeopenschool.be

C	Waar	vind	je	ons	?

Campus Leuven
Parkstraat 146 
3000 Leuven
TEL  016 22 10 68
MAIL leuven@cbeopenschool.be

Campus Haacht
Verhaegenlaan 5A 
3150 Haacht
TEL  016 60 75 75
MAIL haacht@cbeopenschool.be

Campus Aarschot
Schoolstraat 1 
3200 Aarschot
TEL  016 56 18 27
MAIL aarschot@cbeopenschool.be

Campus Tienen
O.L.V. Broedersstraat 4 bus 1
3300 Tienen
TEL  016 815 815
MAIL tienen@cbeopenschool.be

Campus Diest
Veemarkt 14 
3290 Diest
TEL  013 32 23 56
MAIL diest@cbeopenschool.be

Openingsuren vind je op onze 
website. Alle lesplaatsen zijn 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Wil je een plannetje of 
meer info? Bel ons.


