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VOORWOORD

Beste, 

Als schepen van Onderwijs stel ik u heel graag deze brochure voor. 

U vindt hier een volledig overzicht van het vormingsaanbod voor 
volwassenen in Beveren.

Eén van de 5 pijlers van het onderwijsbeleid in Beveren is het aanbieden 
en/of stimuleren van vorming voor volwassenen.

Levenslang en levensbreed leren is een slogan die niet alleen de Vlaamse 
overheid maar ook de gemeente Beveren hoog in het vaandel draagt.

Daarom werken we aan een kwalitatief aanbod samen met de partners die 
vorming en onderwijs voor volwassenen aanbieden.

Dat heeft u misschien al mogen ervaren. Indien dit niet het  geval zou 
zijn, dan hopen we u met deze brochure te overtuigen en warm te maken 
om een stap te zetten naar een cursus of vorming voor volwassenen in 
Beveren. 

U zal merken dat het aanbod al heel divers is. Toch blijven we samen met 
de partners alert om het aanbod (nog beter) af te stemmen op de noden en 
interesses die leven in Beveren. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een 
opleiding Nederlandse taal op verschillende niveaus.

Of u nu gaat voor een bijkomend diploma of gewoon een interessante 
lezing wil bijwonen, aan een carrièreswitch denkt of een nieuwe hobby 
wil starten: in deze brochure vindt u alvast wat inspiratie en praktische 
gegevens.

Ik hoop dat u de weg vindt naar één van deze initiatieven. Ik ben ervan 
overtuigd dat openstaan voor nieuwe kennis, met welke finaliteit dan ook, 
een verrijking en uitdaging kan zijn voor ieders leven.

Katrien Claus

Schepen van Onderwijs
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CVO FOCUS
CONTACTGEGEVENS
Noordlaan 32 | 9100 Sint-Niklaas 
T 03 295 71 72 
E info@cvofocus.be  
www.cvofocus.be

ADRES VESTIGING BEVEREN
De Puithoek | Kruibekesteenweg 51 | 9120 Beveren (Computer, Talen en Fietsenmaker) 
KA Beveren | Donkvijverstraat 30 | 9120 Beveren (koken)

VOORSTELLING INRICHTER
CVO Focus biedt al jaren volwassenonderwijs aan in het Waasland.  
In Beveren kunt u zowel ’s avonds als overdag een keuze aan taal-, computer- en kookopleidingen volgen. 
De lessen worden gegeven door gekwalificeerde leraars die zich jaarlijks bijscholen. Ook in ons aanbod:  
de opleiding fietsenmaker. 

OPLEIDINGEN ALGEMEEN
• Computer: nieuw herwerkt cursusaanbod
• Gastronomisch koken
• Talen 
• Technieken: fietsenmaker
 
Cursussen starten in de tweede week van september en de laatste week van januari/eerste week 
van februari.

DOELGROEP
Vanaf 16 jaar

FINALITEIT
(Deel)certificaat
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INSCHRIJVINGSPERIODE
Beveren : Inschrijvingsavonden op de Puithoek | Kruibekesteenweg 51 (alle opleidingen)  
We verwijzen graag naar onze website www.cvofocus.be voor extra inschrijfmomenten in augustus en 
januari. 
Sint-Niklaas (Noordlaan 32) : Inschrijven vanaf 18 augustus van maandag tot donderdag van 14 tot 20 
uur. Vanaf september op maandag en dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, van 13 tot 17.30 uur en van 18 tot 
21.30 uur, op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 18 tot 21.30 uur, op donderdag van 18 tot 21.30 uur. 
Infoavond op 30 augustus van 18.00 tot 20.00 uur in Beveren en Sint-Niklaas. 
Inschrijven kan ook online via onze website : www.cvofocus.be 

KOSTPRIJS
• Gastronomisch koken: 120 EUR (wekelijks per semester)
• Talen: 180 EUR (volledig schooljaar) 
• Fietsenmaker: 180 EUR (volledig schooljaar)
• Computer: 90 EUR 
 
(naargelang de lengte van de cursus, wekelijks per semester)
Voor eventuele kortingen: zie www.cvofocus.be (info over inschrijven, betaal minder voor uw opleiding)  
Het cursusmateriaal kan gratis worden gedownload via onze elektronische leeromgeving of te verkrijgen 
via de leerkracht (ca. 6 -12 EUR).



6

GEMEENTELIJKE  
KUNSTACADEMIE
CONTACTGEGEVENS
Lijsterbessenlaan 24 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 75 
E academie@beveren.be 
www.dekunstacademiebeveren.be 

ADRES VESTIGING BEVEREN
Hoofdschool | Lijsterbessenlaan 24 | 9120 Beveren 
Gemeenteschool | W. Van Doornyckstraat 69 | 9120 Haasdonk 
Gemeenteschool | Hoog-Kallostraat 30 | 9120 Kallo 
Gemeenteschool | Molenstraat 58 | 9130 Kieldrecht 
Lagere school OLVG | Sint Elisabethstraat 66 | 9120 Melsele 
Gemeenteschool | Nieuwe Baan 8 | 9120 Vrasene 
Gebouw Waasland Beveren | Stadionplein 1 | Beveren

VOORSTELLING INRICHTER
Wilt u een instrument leren bespelen, acteren, dansen, tekenen, kortom, uzelf artistiek ontplooien? Dan is 
de kunstacademie echt iets voor u! 
De opleidingen liggen vast in kwaliteitsvolle trajecten en leiden u op tot een degelijk amateurkunstenaar 
of meer, tot een echte professional. 
Een enthousiast leerkrachtenteam zorgt voor een kwaliteitsvolle opleiding in een prachtig 
academiegebouw.
Alle aangeleerde vaardigheden resulteren steevast in een fantastisch podiumproject of presentatie.

OPLEIDINGEN ALGEMEEN
• Muziek klassiek, jazz, pop, rock, musical,  

 alle instrumenten en zang
• Woordkunst drama speltheater, verteltheater, improvisatietheater, 

 theatermaker
• Dans klassiek ballet, jazzdans
• Beeldende/audiovisuele kunsten (BAK) algemeen beeldatelier, tekenkunst, schilderkunst

DOELGROEP
Van 6 jaar tot …

FINALITEIT
Leerbewijs en/of getuigschrift
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INSCHRIJVINGSPERIODE
Inschrijven kan online vanaf 14 juni tot eind september via www.beveren.be/nl/scholen/de-
kunstacademie. 

KOSTPRIJS
Voor een volledig schooljaar.
• 135 EUR voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 1996 en 2002)
• 320 EUR voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1995)

EVENTUELE KORTINGEN
Verminderd tarief
• Geen verminderd tarief voor leerlingen geboren tussen 1996 en 2002
• 135 EUR voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1995)
• Uitpas

• Voorwaarden zie website: www.beveren.be/nl/scholen/de-kunstacademie
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LBC VOLWASSENEN- 
ONDERWIJS
CONTACTGEGEVENS
Kroonmolenstraat 4 | 9100 Sint-Niklaas 
T 03 776 29 49 | 03 766 34 08 
E sint-niklaas@lbconderwijs.be 
www.lbconderwijs.be

ADRES VESTIGING BEVEREN
Sint-Maarten Bovenschool | Kallobaan 1 | 9120 Beveren 
Residentie Gildenhuis | Ciamberlanidreef 88 | 9120 Beveren-Waas

VOORSTELLING INRICHTER
Ons centrum voor volwassenenonderwijs geniet een uitstekende reputatie. We bestaan al meer dan 100 
jaar. Ervaring te over dus. Bij ons krijgt u gegarandeerd een degelijke opleiding. Bekwame en enthousiaste 
lesgevers staan er garant voor. U kunt les volgen op tal van lesplaatsen en in een gemoedelijke sfeer. 
Uiteenlopende groepen cursisten dragen we een warm hart toe: wie een beroep wil leren, zijn carrière een 
nieuwe wending wil geven, zich voor zijn job in iets wil bekwamen en ook hobbyisten en senioren vinden 
bij ons de juiste opleiding. Neem een kijkje op onze website, ongetwijfeld vindt u er iets naar uw gading. Of 
kom gewoon langs met uw vraag. We geven ook cursussen op maat voor organisaties en verenigingen.

OPLEIDINGEN ALGEMEEN
• Transport- en logistiek medewerker
• Nederlands voor anderstaligen (NT2)

DOELGROEP
Volwassenen: professionals, hobbyisten, senioren en lokale organisaties

FINALITEIT
(Deel)certificaat

INSCHRIJVINGSPERIODE
Voor meer info raadpleeg onze website: www.lbconderwijs.be 
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KOSTPRIJS
Standaard: 1,5 EUR /lesuur

EVENTUELE KORTINGEN
• Opleidingscheques
• Kortingen met attest VDAB
• KMO-portefeuille
• Invaliditeit
Voor alle mogelijke kortingen en voordelen en de voorwaarden waaronder ze gelden zie 
www.lbconderwijs.be
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CVO 
GROEIPUNT
CONTACTGEGEVENS
GTI Beveren | Europalaan 1 | 9120 Beveren 
T 09 340 51 10 
E info@groeipunt.be 
www.groeipunt.be

ADRES VESTIGING BEVEREN
Gildenhuis Beveren | Ciamberlanidreef 92 | 9120 Beveren (dagcursussen) 
GTI Beveren | Europalaan 1 | 9120 Beveren (avondcursussen)

VOORSTELLING INRICHTER
CVO Groeipunt is dé referentie voor volwassenenonderwijs in de streek.  
Kwaliteit staat voorop! Onze leerkrachten zijn specialisten in hun vak die hun kennis en ervaring met 
passie delen met de cursisten. U wordt professioneel begeleid in uw leertraject. Door permanente 
evaluatie kennen onze cursisten geen examenvrees. In onze lessen is variatie belangrijk; gastsprekers en 
tal van andere activiteiten zorgen voor een aangename afwisseling. Kortom, ons opleidingscentrum is een 
aangename plek waar u levenslang met veel plezier blijft leren!

OPLEIDINGEN ALGEMEEN
• Informatica
• Fotografie
• Talen (Duits – Engels – Frans – Italiaans – Spaans) 
• Procesoperator chemie
• Nederlands voor anderstaligen (NT2)

DOELGROEP
Met ons gevarieerd opleidingsaanbod bieden wij voor ieder wat wils. Van cursussen voor de hobbyist tot 
specifieke beroepsopleidingen en speciale trajecten voor werkzoekenden tot opleidingen op maat voor 
bedrijven of verenigingen; wij hebben het allemaal. Je kan bij ons terecht vanaf 16 jaar.

FINALITEIT
(Deel)certificaat
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INSCHRIJVINGSPERIODE
Onze cursussen starten begin september en begin februari. Ons volledige opleidingsaanbod is te vinden 
op onze website www.groeipunt.be. U kunt online inschrijven of naar ons secretariaat komen. 
Openingsuren secretariaat GTI Europalaan 1: zie www.groeipunt.be

KOSTPRIJS
Standaard: 1,5 EUR/lesuur

EVENTUELE KORTINGEN
Opleidingscheques, educatief verlof, premies, vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld etc. 
(afhankelijk van de persoonlijke situatie en de opleiding). Zie www.groeipunt.be voor meer info.

© Johan Van der dood
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LIGO  
WAAS & DENDER,  
CENTRUM VOOR  
BASISEDUCATIE VZW 
(CBE)

CONTACTGEGEVENS
Lodewijk Dosfelstraat 26 | 9200 Dendermonde 
T 052 25 82 78
Mercatorstraat 75 | 9100 Sint-Niklaas 
T 03 766 29 29 
E info@ligo-waasendender.be 
www.ligo.be

ADRES VESTIGING BEVEREN
Gravendreef 15 bus 6 | 9120 Beveren 
Bel ons secretariaat in Sint-Niklaas: 03 766 29 29

VOORSTELLING INRICHTER
Ligo is een school voor laaggeschoolde volwassenen. Wij helpen u om in uw eigen tempo uw kennis op te 
frissen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer en algemene vorming. 
Dagelijks wordt heel wat van ons verwacht: cursussen volgen op het werk, rekeningen controleren, 
solliciteren voor een job, informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun huiswerk …  Zou 
u dit graag allemaal zonder problemen kunnen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Of zijn er misschien andere dingen waar u graag meer over wilt weten? Uw budget beheren, privacy op 
internet, gezondheid, de opvoeding van uw kinderen, het gebruik van moderne apparaten … De wereld 
rondom ons verandert snel. Het is niet altijd gemakkelijk om mee te zijn. Ook als u kansen gemist hebt, 
is het soms extra moeilijk om te volgen en bij te blijven. Ligo houdt daar rekening mee. Bij ons bent u 
welkom!

OPLEIDINGEN ALGEMEEN
• Taal: Frans, Engels en Nederlands
• Rekenen
• Computer
• Algemene vorming: Rijbewijs, Sterk met jouw smartphone en andere apparaten, Zeker 

van jezelf, Stress en gezondheid, Kunst en cultuur, …  
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Ligo Waas & Dender werkt op vraag van de cursisten. Wanneer er voldoende interesse is in een regio/
gemeente voor een bepaald cursus/vorming, wordt deze georganiseerd.
Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

DOELGROEP
Kortgeschoolde volwassenen

FINALITEIT
Niet van toepassing

INSCHRIJVINGSPERIODE
Gedurende het hele schooljaar

KOSTPRIJS
Voor de meeste cursisten zijn onze cursussen gratis. We bekijken samen uw situatie.
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GEEN DIPLOMA  
SECUNDAIR ONDERWIJS…  
WAT NU?

STUDIEMOGELIJKHEDEN
Een volledig overzicht van alle onderwijsmogelijkheden hieronder opgesomd, vindt u terug op  
www.onderwijskiezer.be.  
Met vragen rond de verdere schoolloopbaan kunt u steeds terecht bij het CLB.

+ 18 JAAR

Huisonderwijs Zelfstudie

- 18 JAAR
Secundair

volwassenenonderwijs

OKOT-VDAB

Opleiding naar 
knelpuntberoep en 
diploma secundair 
onderwijs of hoger 
onderwijsdiploma

Hoger beroepsonderwijs
(HBO5)

Voltijds secundair
onderwijs

Deeltijds beroep
secundair onderwijs

Leertijd

Examencommissie

CLB WAAS & DENDER
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt samen met GTI Beveren, Sint-Maarten Middenschool en 
Sint-Maarten Bovenschool. 
 
Ciamberlanidreef 80A | 9120 Beveren 
T 03 316 20 20 
E beveren@vclbwaasdender.be 
www.vclbwaasdender.be

GO! CLB PRISMA
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werkt samen 
met het Koninklijk Atheneum. 
 
Dr. Verdurmenstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas 
T 03 776 02 16 
E info@go-clbprisma.be 
www.go-clbprisma.be
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NEDERLANDS 
VOOR BEGINNERS
AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING
Wilt u Nederlands leren of oefenen? We geven zelf geen les, maar zoeken met jou naar de cursus en de 
school die het best bij u passen. U kunt bij ons ook terecht met alle vragen over Nederlands leren of het 
inschrijven voor de taaltest Nederlands. 
 
Grote Peperstraat 4 | 9100 Sint-Niklaas 
T 02 701 75 00 
www.integratie-inburgering.be/nl/bericht-voor-het-contactpunt-sint-niklaas  
www.integratie-inburgering.be/oost-vlaanderen

BABBELONIË
Kunt u al een beetje Nederlands praten en wilt u graag samen met anderstaligen Nederlands praten? 
Hebt u zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? Babbelonië is een ontmoetingsgroep voor 
anderstaligen en Nederlandstaligen en is gratis, elke vrijdag van 9 tot 11 uur (niet in de schoolvakanties). 

Sociale Campus | Pareinlaan 1 | 9120 Beveren 
T 03 750 46 40 
E sociaalhuis@beveren.be
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DIENST ONDERWIJS
FLANKEREND ONDERWIJS
gemeente Beveren 
Gravenplein 8 | 9120 Beveren 
T 03 750 16 60 
E onderwijs@beveren.be

Deze brochure is ook digitaal  
beschikbaar op www.beveren.be  
bij onderwijs & vorming. 

• EDITIE augustus 2021


