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Digitalisering is de toekomst. Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties springen mee op de 
kar. Jij ook? CVOSG biedt jou de kans om cursussen op maat te volgen die perfect inspelen op de 
nieuwste trends in het steeds sneller veranderende ICT-landschap. 
 
Of je nu je ICT-skills wil bijscholen in functie van jobpromotie of je zet straks je “eerste stapjes” 
omdat je zonet een nieuwe smartphone hebt gekregen van je (klein)kinderen, voor iedereen bie-
den we gedifferentieerde lessenreeksen aan!  Je bouwt stelselmatig je kennis op via een modulair 
systeem. Zo ben je straks meer dan gewapend om mee te gaan in de digitale (r)evolutie. Wedden 
dat je het bovendien nog leuk zal vinden? 
 
In onze folder vind je alle praktische info. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen.
 
Tot binnenkort!
Het ict-team
Joke Knockaert (trajectbegeleider – adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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• Smartphone / tablet (Android)
• iPhone / iPad (iOS)
• Pc / laptop (Windows)
• iMac / Macbook (Apple)
• Grafische vormgeving (Adobe)
• Kantoorsoftware (zoals Office, iWork...)

• Up to date cursusmateriaal
• Volgen van nieuwste trends
• Zeer recente computers
• Voor elke cursist een computer en werkplek
• Stap voor stap aanpak op tempo van de cursist
• Mogelijkheid om vragen te stellen
• Gezellige, hartelijke sfeer

Welke cursussen kan je 
bij ons volgen?

Onze troeven
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Smartphone/tablet (Android)

iPhone/iPad (iOS)

Heb jij net een smartphone gekocht of gekregen en wil je leren hoe je het toestel goed kunt ge-
bruiken? Wist je dat drie op vier van alle smartphones gebruik maakt van Android?  Onder andere 
Samsung, Huawei, Sony, Motorola en Nokia draaien op dit besturingssysteem.  
Wij bieden volgende cursussen aan:

• Aan de slag met Android
• Nieuwe onmisbare apps voor je Android
• Sociale media apps voor je Android
• Nuttige apps voor navigatie en op reis
• Android opfrissing en uitbreiding*
• Foto, video en presentatie op je smartphone / tablet*
• …
Neem zeker eens een kijkje op onze website, want er komen steeds nieuwe en andere smart- 
phonecursussen bij die nog niet in dit lijstje staan: www.cvosg.be.

Heb je een iPhone of iPad van Apple? In de cursus Aan de 
slag met iPhone/iPad leer je de basis van je toestel. Na 
deze module kan je berichten versturen, bellen, e-mai-
len, surfen op internet en apps gebruiken. Wil je leren 
navigeren met je iPhone, de meest nieuwe apps leren 
kennen of  foto’s leren bewerken? Volg dan één van onze 
vervolgcursussen.

• Aan de slag met je iPhone / iPad
• Nieuwe onmisbare apps voor je iPhone / iPad
• Sociale media apps voor je iPhone / iPad
• Nuttige apps voor navigatie en op reis
• iPhone / iPad opfrissing en uitbreiding*
• Foto, video en presentatie op je iPhone / iPad*
• …

Neem zeker eens een kijkje op onze website, want er 
komen steeds nieuwe en andere iPhone/iPad-cursussen 
bij die nog niet in dit lijstje staan: www.cvosg.be.

Cursussen smartphone & tablet

* vervolgcursus
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PC/laptop (Windows)

iMac/Macbook 
(Apple - macOS)

De klassieke computercursus voor beginners én 
gevorderden, ontdek ze hier allemaal! Je kan zowel 
les volgen met Windows als Apple, in Brugge en in 
Oostkamp, met je eigen laptop of met een computer 
van het centrum.

Wil je geavanceerd leren zoeken en werken met je
mailprogramma?  Of ben je meer geïnteresseerd in 
online bankieren, werken met EID of itsme? Bij ons 
ben je aan het juiste adres!

Neem zeker eens een kijkje op onze website, want er 
komen steeds nieuwe en andere computercursussen 
bij die nog niet in dit lijstje staan: www.cvosg.be.

Neem zeker eens een kijkje op onze website, want er komen steeds nieuwe en andere computer-
cursussen bij die nog niet in dit lijstje staan: www.cvosg.be.

• Aan de slag met je computer
• Internet en online toepassingen voor je pc/laptop
• Eenvoudige content in de cloud: office 365
• Windows 10: tips & tricks
• …

• Aan de slag met je computer
• Internet en iCloud toepassingen voor je iPhone, 

iPad en Mac
• Apple opfrissing en uitbreiding*
• Geïntegreerd werken met je iPhone, iPad en 

Mac*
• Foto, video en presentatie op je Mac
• ...

Computercursussen

* vervolgcursus
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Wil je graag je eigen finishing touch geven aan je 
foto’s en je uitnodigingen? Zoek je een manier om het 
verschil te maken met je affiches en drukwerk zonder 
gebruik te maken van standaard templates? Dan vind 
je zeker je gading in ons grafisch aanbod. 

• Photoshop CC
• Indesign, Illustrator
• Lightroom
• ...

Grafische vormgeving  
(Windows/Mac)

In onze vestigingen Brugge en Oostkamp hebben we goed uitgeruste computerlokalen, waar elke 
cursist individueel aan een toestel werkt.

Je mag steeds je eigen laptop meebrengen naar de les, zo leer je meteen werken op je eigen 
toestel. Je kunt ook werken op één van onze vaste computers in de klas.

Indien je een tablet/smartphonecursus volgt, dan dien je wel te beschikken over een eigen toestel 
en deze breng je steeds mee naar de les.

Gebruik computers, laptops, tablets en smartphones

Starterscursussen en vervolgcursussen: een woordje uitleg

Heb je helemaal geen praktische computerkennis? Schrijf dan in voor een Aan de slag met-cursus. 

Werk je al een tijdje met je toestel of heb je al een cursus gevolgd? Schrijf je dan in voor een ver-
volgcursus*. Hier leer je meer en meer zelfstandig werken en zelf problemen oplossen. Er wordt 
in deze modules gewerkt met oefeningen die je alleen of in groep online maakt.

Praktische info
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Vanaf de vervolgcursussen wordt er naast de vaste lesmomenten ook gewerkt met thuisopdrach-
ten. Deze oefeningen stimuleren het zelfstandig omgaan met je toestel. Je krijgt op geregelde 
tijdstippen gedetailleerde feedback van de leerkracht om je vorderingen bij te houden.

Sommige opleidingen komen in aanmerking voor:
• een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld;
• Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet of opleidingscheques voor werknemer; 
• KMO-portefeuille;
• sectorpremie. 

Vraag meer uitleg aan de secretariaatsmedewerker: info@cvosg.be
050 440244 (Brugge) – 050 502434 (Oostkamp)

Afstandsonderwijs

Kortingen

Zoek je een specifieke ICT-cursus? Wij maken met plezier een cursus op maat van je bedrijf of 
organisatie. Nog niet overtuigd? Verschillende gemeentebesturen, scholen, oudercomités, vakbon-
den en kmo’s gingen jullie reeds voor. 

Maatwerk: een ICT cursus op maat 
van je bedrijf of organisatie

CVOSG Informatica



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.
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www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey


