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SNT in een notendop
SNT is een centrum voor Volwassenenonderwijs

(CVO) met een zeer veelzijdig en kwaliteitsvol aanbod
aan cursussen: fotograﬁe, informatica/computer,
graﬁsche technieken, vreemde talen, Nederlands
voor anderstaligen, Vlaamse gebarentaal, mode en
koken.
Ben je tussen 15 en 99, hier vind je het allemaal, van
beginners tot gevorderden.
Onze hoofdlesplaats ligt in de Arsenaalstraat te
Brugge. Er zijn bijkomende lesplaatsen, o.m. in de
Langerei, in de randgemeenten (Sint-Andries en
Sint-Michiels) en in Blankenberge.
Je kan cursussen volgen ’s voormiddags, ’s namiddags
of ’s avonds, al naargelang je eigen voorkeur en dat
van maandag tot zatermiddag.

SNT staat voor maximale kwaliteit tegen een
minimale prijs.

Volwassenenonderwijs is al meer dan 165 jaar onze
enige kerntaak. De opgebouwde jarenlange ervaring
is dan ook navenant.
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SNT in een notendop
De cursist staat centraal. Jouw noden en wensen
tellen. We streven voortdurend naar verbetering van
lesmateriaal, apparatuur, didactische ondersteuning …
Nieuwe pc’s, audio- en beeldinstallaties, digitaal
leerplatform, bibliotheek … maar ook een meerkoppig IT-team, logopedieteam, coördinatoren,
remediëringsleerkrachten, native speakers en
trajectbegeleiders bouwen elke dag mee aan de
onvolprezen SNT-kwaliteit.

SNT is bovendien meer dan een onderwijsinstelling.
We willen een draaischijf zijn voor sociale
netwerking. Voordrachten, optredens, ﬁlmfestivals,
schoolreizen … vrijblijvende groepsactiviteiten die je
wekelijks lesmoment een extra dimensie geven.
Deze folder maakt je in het kort wegwijs. Wil je meer
weten, contacteer ons!
Graag tot binnenkort!

SNT-team
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Talen
Communicatief, functioneel,
interactief, al vanaf het eerste uur
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Japans
Portugees
Russisch
Spaans
• Van beginners tot gevorderden (ERK
niveau A1 tot en met C1)
• Algemene en gespecialiseerde
cursussen (conversatie, bedrijfsgericht,
gecombineerd onderwijs, opfrissing,
snelcursus of verkort, voor gids of
reisleider, voor anderstaligen, op maat van
bedrijven, voor op reis, spreekklassen …)
• Extra’s: elektronisch leerplatform, extramurosactiviteiten, cursistenbibliotheek,
moedertaalsprekers, praatavonden …
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Vlaamse Gebarentaal
Communiceren met iedereen
In Vlaanderen zijn er naar schatting 6.000 doven
die Vlaamse gebarentaal gebruiken en zijn er
zo’n 800.000 slechthorenden.
Vlaamse gebarentaal is de moedertaal voor de
Vlaamse dovengemeenschap en de taal waarmee
horenden met doven en slechthorenden kunnen
communiceren. In tegenstelling tot wat velen
denken, is gebarentaal niet zo moeilijk, ook niet
om aan te leren.

• 4 niveaus
• Ook groepen exclusief voor doven
• Les van moedertaalspreker
• Dag- en avondgroepen
• Voor persoonlijke of professionele context
• Zeer praktische cursus
• Toegankelijk voor een ruim publiek

5

Nederlands voor
De Nederlandse taal … basis voor
professionele en sociale integratie
Nederlands voor anderstaligen:
• gewoon traject (120 lestijden)
• verlengd traject (180 lestijden)
• verkort traject (80 lestijden)
Gespecialiseerde cursussen:
conversatie, grammatica en spelling, schrijfklas,
zakelijk Nederlands, Latijns schrift, spreekklas,
Nederlands voor poetshulp, voorbereiding hoger
onderwijs, voorbereiding voor het theoretisch
rijbewijs, 12- tot 16-jarigen … ook computerlessen voor anderstaligen
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anderstaligen (NT2)
• Van beginners* tot gevorderden
• Intensieve en niet-intensieve cursussen
• Overdag of ’s avonds
• Meerdere instapmomenten per schooljaar
• Niveau 1 t.e.m. 10 (ERK A1 t.e.m. C1)
SNT-extra’s ter ondersteuning van de
taalcursussen:
• Gratis logopedie
• Gratis remediëring
• Gratis trajectbegeleiding
• Gratis elektronisch leerplatform
• Gratis bibliotheek
• Extra-murosactiviteiten
• Praatavonden
• Integratiebevorderende initiatieven
• …
*Wil je voor het eerst Nederlands leren, ga dan eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering (Baron Ruzettelaan 27-29,
8310 Brugge, 050 34 88 08). Op basis van een intake verwijst het
Agentschap je door naar het gepaste aanbod.
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Mode
Haal de creativiteit uit jezelf!
Accessoires breien en haken
Afwerkingstechnieken
Breien
Haken
Interieurtextiel
Kleur- en stijladvies
Lingerie
Moulage en drapage

Naaien: dames-, heren-, kinder- en tienerkledij
Retouches hersteltechnieken
Patroontekenen voor dames-, heren- en
kinderkledij
Patronen aanpassen
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Mode
• Beginners tot gevorderden
• Dag- en avondcursussen
• Korte of langere modules
• Verschillende instapmomenten
• Naaimachines, overlocks, coverlock,
borduurmachine en strijkmateriaal gratis
ter beschikking in de klas
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Koken en Bakken
Koken, kokkerellen, tafelen.
Van de dagelijkse keuken tot een
geslaagde feestmaaltijd!
Koken beginners
Koken gevorderd - bistro
Koken specialisatie - culinair en trendy
Koken bakken
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Koken en Bakken
• Beginners en gevorderden
• Dag- en avondcursussen
• Traditionele keukentoestellen én nieuwste
keukenapparatuur:
thermomix, Magimix, espuma,
KitchenAid, stoomoven, rookoven,
teppanyaki, inductiefornuis,
sous-vide koken, slow cooking,
inductiekeukenrobot …
• Eersteklas verse ingrediënten
• Nieuwste trends
• Democratische prijzen
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Fotograﬁe
Inzoomen op jouw (foto)talent
Compacte toestellen, systeemcamera’s,
reﬂextoestellen …
Dieren, objecten, portretten, landschappen,
panorama’s, architectuur, stillevens …
De fototoestellen, de foto’s: zoveel soorten,
zoveel aandachtspunten.
SNT helpt je op weg.
• Van beginners tot gevorderden
• Van toestel tot foto
• Praktijkgericht, ook lessen op verplaatsing
• SNT-fotostudio’s met moderne apparatuur
• Mogelijkheid tot behalen van certificaat
Fotograaf
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Fotograﬁe
Basisfotografie en fototoestel
• Deel 1
• Deel 2
• Deel 3: analyse en oriëntering
• Fotobewerking met Lightroom

Algemene specialisaties
• Actie en Beweging
• Mens en Portret
• Product
• Ruimte en Landschap

Lightroom en/of Photoshop
voor fotografen
Portfolio
Masterclasses
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Fotograﬁe
Masterclasses

Masterclasses gaan dieper in op één of meerdere
algemene specialisaties.
• MC Abstract
• MC Actie (natuur)
• MC Architectuur
• MC Compositie in de fotografie
• MC Conceptuele fotografie
• MC Digitale doka
• MC Filmisch
• MC Groepsportret
• MC Kinderfotografie
• MC Licht en flitstechnieken
• MC Macro
• MC Macro (natuur)
• MC Mens en portret met natuurlijk licht
• MC Reportage en Storytelling
• MC Ruimte
• MC Straatfotografie
• MC Zwart-witfotografie
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Informatica en
Van de eerste stappen op
computer tot programmeren
• Beginners tot gevorderden
• Pc of Mac/Apple
• Voor computer, laptop, tablet, gps,
smartphone …
• Dag- en avondgroepen
• Gewone en verkorte cursussen
• Up-to-date computer- en randapparatuur
• Certificeerbare opleidingen

15

Graﬁsche technieken
Apple/Mac
MacOS

Audio/video/ﬁlmen
Premiere Elements, Pinnacle, Davinci Resolve

Fotobewerking
Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom,
Gimp

Internet en sociale media
Facebook, Twitter …

iPhone/iPad/smartphone/tablet
Microsoft Ofﬁce
Word, Excel, PowerPoint, Ofﬁce, Outlook

Microsoft Windows
Netwerken/hardware
Raspberry Pi

Outdoor gps Garmin
Programmeren
VB.Net, Php, Raspberry Pi, Excel, C#

Reclame op sociale media
Tekenen/lay-out/3D
3D, AutoCAD, Autodesk Fusion, Scribus,
SketchUp, Illustrator, InDesign

Website/webwinkel
Php, Html, CSS, jQuery, WordPress, Drupal

…
Voor pc én Mac/Apple
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Quotes
Wil je weten wat onze cursisten over SNT denken?
Hier alvast een greep uit de antwoorden die we
kregen via de cursistenenquete.

Ontspanning, bijleren en tijd voor jezelf!
Ik voel me er ‘thuis’, aangename sfeer.
Leuk, leerrijk, sociaal contact.
Me-time onder begeleiding van een professional.
Een heel leuke plaats met positieve energie.
Een reden om de zaterdagmorgen met een
goed gevoel uit bed te stappen!
Ik vind het leuk om bij te leren
en dan ﬁer te zijn op mezelf.
SNT is mijn platform om mijn horizon
te verbreden.
De Arsenaalstraat is voor mij
‘een gezellige gonzende bijenkorf’.
Wekelijks één avond ‘opladen’ door iets
bij te leren wat me boeit en interesseert.
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SNT, méér dan
Extra-murosactiviteiten

Vrijblijvende één- of meerdaagse uitstappen
en reizen, voordrachten, ﬁlmfestival,
toneelvoorstellingen, (inter)culturele en
culinaire activiteiten …

Elektronisch leerplatform

Extra informatie en oefeningen bij jou thuis
online beschikbaar.

Cursistenbibliotheek

Met anderstalige werken aangepast aan de
verschillende taalniveaus.

Info

Schooluitgave met het SNT-aanbod, extra
informatie en SNT-nieuws.

Website

www.snt.be

Facebook

Volg SNT op Facebook en blijf op de hoogte
van alle SNT-nieuws!
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alleen maar cursussen
SNT op jouw maat
• Veelvuldige instapmomenten
• Kortere cursusmodules; modules van 5, 8,
… tot 36 weken
• Volledige opleidingen, alle niveaus

SNT praktisch
• Dichtbij treinstation Brugge; vlotte
verbindingen openbaar vervoer;
bereikbaar via E40 en E4O3.
• Voordelig parkeren (cursistentarief) in de
Katelijneparking op 200 m van SNT.
• Vlaams opleidingsverlof / Betaald
educatief verlof.
• Betaald sociaal vormingsverlof.
• Kinderbijslag na je 18de mits minstens
17 uren per week les te volgen (1 uur = 60
minuten; KB. 10/08/05)
• Vrijstelling van inschrijvingsgeld mogelijk.
• Opleidingscheques of betaling via KMOportefeuille mogelijk.
• Betalen met bancontact, Visa/Mastercard.
• Online inschrijvingen mogelijk, 24/24, 7/7.
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SNT Volwassenenonderwijs
overdag en ‘s avonds
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
050 44 11 40
info@snt.be
www.snt.be

24/24, 7/7 online inschrijven mogelijk
opleidingscheques | cash
bancontact | Visa/Mastercard
gratis Ofﬁce 365-account voor alle SNT-cursisten
goedkoop parkeren in Katelijneparking

SNT

Katelijne

Arsenaalstraat
Minnewater

Katelijnestraat

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Station

Ring
Baron Ruzettelaan

Ring

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Fotograﬁe,
Talen, Koken & Bakken, Informatica (pc/Mac),
Nederlands voor anderstaligen en Mode!

www.snt.be | info@snt.be

