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“Dankzij talen voel je je overal ter wereld thuis,” schreef E. de Waal ooit. In een wereld die steeds 
kleiner wordt, is de kennis van één of meer vreemde talen een steeds grotere troef. CVOSG biedt 
je de kans je talenkennis op te frissen of uit te breiden met Engels, Frans, Italiaans, Spaans en 
Grieks.

In onze campussen in Brugge en in Oostkamp staat een team voor je klaar dat je met enthousias-
me zal rondgidsen in een nieuwe taal en cultuur. Naast de contactlessen op een van deze locaties, 
werken we voor onze cursussen ook met een ondersteunende component ‘afstandsonderwijs’, 
waarbij je als cursist de kans krijgt op zelfstandige manier en op eigen tempo een deel van de 
leerinhoud te verwerken. 

Het leertraject is voor elke taal gebaseerd op het Europees Referentiekader voor talen (ERK) en is 
gericht op het ontwikkelen van zowel de vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luiste-
ren), als ook van de juiste leerhouding en -attitudes voor taalverwerving.  

Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op de volgende pagina’s, waar je meer specifieke informatie 
over onze verschillende taalcursussen vindt. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. 

Hartelijke groeten

Het talenteam
Joke Knockaert (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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Welke cursussen kan je bij ons  
volgen?
• ’Op reis’ cursus
• Starterscursus 
• Vervolgcursus
• Specialisatiecursus (gidsen)
• Cursus op maat 

• De cursist staat centraal: ‘stap voor stap’-aanpak op zijn/haar tempo
• Enthousiaste leerkrachten
• Boeiend en up-to-date cursusmateriaal om de cursist zoveel mogelijk te prikkelen
• Klemtoon op correct spreken en gericht luisteren
• Begrijpend lezen en efficiënt schrijven worden hoofdzakelijk online uitgewerkt
• Aandacht voor de plaatselijke cultuur, gewoontes en actualiteit
• Last but not least: de gezellige, gemoedelijke sfeer in de taallessen

Troeven
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Op reis cursus

Starterscursus

Heb jij een reis geboekt en wil je je taalvaardig voorbereiden? 
Deze korte cursussen prikkelen om je uit de slag te trekken in het hotel, in het restaurant, op 
de markt of in de luchthaven. Meteen ben je ook op de hoogte van enkele cultuurgebonden 
gewoontes.

Wij bieden volgende ‘Op reis’ cursus aan in het tweede semester:
• Italiaans voor op reis
• Spaans voor op reis

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.cvosg.be, soms worden nog andere cursussen 
gepland in functie van het taalvaardig reizen.

Wil jij kennismaken met een nieuwe taal of krijg je zin in meer na een ‘Op reis’ cursus? Onze 
starterscursussen lopen over een jaar en hierin leer je naast spreken en gericht luisteren ook 
begrijpend lezen en efficiënt schrijven. De plaatselijke cultuur en gewoontes worden op een 
boeiende manier toegelicht. 

Wij bieden volgende starterscursussen aan:
• Engels
• Frans
• Grieks
• Italiaans
• Spaans

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.cvosg.be, bij voldoende interesse worden ook 
andere talencursussen gestart. 
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Vervolgcursus

Afstandsonderwijs

Heb jij de taalmicrobe te pakken en wil 
je je vaardigheden verbeteren? In deze 
cursussen ligt de klemtoon nog steeds 
op correct spreken. Je steekt heel 
wat op over de plaatselijke cultuur, 
gewoontes en actualiteit. 

Wij bieden je volgende vervolgcursus-
sen aan:
• Engels
• Frans
• Grieks
• Italiaans
• Spaans

Neem zeker eens een kijkje op onze 
website www.cvosg.be, op vraag 
worden nog andere vervolgcursussen 
aangeboden.

De meeste cursussen worden aangeboden in gecombineerd onderwijs. Dat betekent dat er naast 
de contactlessen ook (enkele) afstandslessen zijn waarbij wordt gewerkt met thuisopdrachten op 
de computer. Het is belangrijk dat je zelfstandig oefent met de taal. Deze thuisoefeningen helpen 
jou om zelfstandig aan de slag te gaan met je taal en de computer. Je krijgt op elke oefening die je 
maakt feedback van de leerkracht zodat je weet wat je goed gedaan hebt.

Ons centrum beschikt over een open leercentrum (OLC), een plek waar je gratis gebruik kunt 
maken van een computer. Je  kunt er surfen op het gratis wifi-netwerk, informatie opzoeken, 
samenwerken aan een opdracht of in alle rust studeren. Een afspraak maken is niet nodig, je kan 
gewoon langskomen tijdens de openingsuren.
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Toelatings- 
voorwaarden

Evaluatie

Kortingen

Vervolgcursussen kunnen pas gevolgd worden 
na:
• ofwel het voorleggen van een deelcertificaat 

of attest van de verplichte voorafgaande 
module/jaar (ook van een ander centrum)

• ofwel het slagen in een toelatingsproef (link  
lbctest in QR code)waaruit blijkt dat de 
cursist de nodige voorkennis heeft, dit in de 
vorm van een korte multiple choice toets en 
een beknopte mondelinge toets afgenomen 
door de leerkracht.

De evaluatie van de aangeleerde vaardigheden gebeurt op twee manieren: 
• ‘permanent’: leerhouding in de les, inzet, opdrachten, etc. 
• ‘periodiek’: toetsen van de vier vaardigheden in de loop van het jaar  
Voor het gedeelte van de cursus dat via het online leerplatform Office 365 gebeurt, staat de volle-
dige beschrijving van de evaluatie in OneNote Class Notebook.

Aan het eind van elk niveau, ‘Richtgraad’ genoemd, krijg je een certificaat dat bewijst dat je de 
competenties van dat niveau volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader machtig 
bent.

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)
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Maatwerk: een talencursus op 
maat van je bedrijf of organisatie
Zoek je een specifieke talencursus op maat? Neem zeker contact op met ons. Vanaf 15 deelnemers 
kunnen we een cursus op maat van je bedrijf of organisatie maken.

We werken momenteel samen met (hoge)scholen en vzw’s. Zo organiseren we regelmatig inten-
sieve taalbaden voor gidsen en reisleiders. De cursus op maat kan zowel doorgaan in één van 
onze twee vestigingen of ter plaatse (enkel grondgebied Brugge en Oostkamp).

Kostprijs
Naast je inschrijvingsgeld, betaal je ook voor cursusmateriaal en verbruiksgoederen. Een hand-
boek met extra schoolkorting is apart te bestellen.

Bezoek onze website www.cvosg.be of neem contact op voor de kostprijs van je gekozen module.



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

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

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


