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Nostalgie en transitie
Toen ik in 1984 als leraar en even later als adjunct-directeur aan
SNT begon, heette dit infoblad MEMO. Het telde slechts enkele
blaadjes en verscheen 3x per jaar. Pas veel later wijzigde de naam
naar INFO. Van kopiëren, laat staan in kleur, was toen helemaal
geen sprake. Er dienden eerst stencils gemaakt. Zo foutloos
mogelijk typen was de boodschap. Naar de “delete”-toets op de
meestal nog mechanische typemachine zoeken had geen zin, met
nagellak daarentegen kon je wonderen doen. Daarna moesten
de stencils “gedraaid worden”. Honderdduizenden heb ik er gemaakt waarbij de drukinkt wel eens om je oren kon vliegen of
ongewild op je broek of trui kon terechtkomen. Samen met de
exponentiële groei van het centrum van 800 cursisten toen naar
nu ruim 16.000 werd niet alleen de oplage groter maar kwamen
er ook meer bladzijden. Cursisten brachten eigen reportages aan
van de schoolreizen, leuke anekdotes uit de klas, er was zelfs een
‘familierubriek’ …. Het was een weergave van wat er leefde en
gebeurde aan SNT, en dat was duidelijk veel meer dan enkel cursussen volgen. Daar waren en zijn we als SNT-team heel trots op.
Ik noem het “de boter waarin we de SNT-biefstuk bakken”. Nogal
evident dat telkens de nieuwe lessenroosters erin werden opgenomen, het was nagenoeg de enige weg om ze bekend te maken.
En ja, ook de roosterpagina’s groeiden jaar na jaar. Het werd een
heus huzarenstuk om die tienduizenden gestencilde blaadjes te
verzamelen tot een geniete uitgave. Dat ging zo: we namen een
groot klaslokaal in beslag en met een tiental collega’s liepen we
steeds langs de banken om er de volgende pagina op te leggen.
Eens de reeks bundels volledig, werd er geniet, en dan kon de
operatie hernomen worden, tot de 5.000 of meer exemplaren in
elkaar staken. Waarom het toen niet naar een drukkerij ging? Dat
kostte helaas stukken van mensen in het predigitale tijdperk. Met
de digitalisering van tekstverwerking, de komst van internet en de
sociale media is er dan snel veel veranderd. Niet alleen wordt nu
een kant en klare versie tegen een zeer schappelijke prijs door
een drukkerij bezorgd, ook inhoudelijk veranderde er veel. Oud
nieuws is geen nieuws, en dus verhuisden de sociale en sfeerbijdrages naar de realtime digitale media - website, Facebook ...
De INFO werd een puur INFOrmatieblad omtrent cursussen en inschrijvingsmodaliteiten. En zie, in dit coronajaar zal de INFO zelfs
voor het eerst niet in papieren vorm verschijnen wegens nauwelijks cursisten op school.

37 jaar heb ik met plezier aan deze uitgave meegewerkt. 37 jaar
heb ik mee gebouwd aan wat oorspronkelijk een klein avondschooltje was tot deze heuse tempel voor volwassenenonderwijs,
de laatste 22 jaar daarvan als directeur. Ik heb het volwassenenonderwijs zeer sterk zien veranderen. Tot de eeuwwisseling was
het ongedwongen, zonder veel bureaucratie of inmenging, met
leerkrachten die hun ding in vrijheid konden doen en deden. De
sterke groei van het volwassenenonderwijs wekte daarna de aandacht van de beleidsmakers. En die vonden dat het moest worden geprofessionaliseerd. “Er zou maar eens een cowboy/apache
onder die leerkrachten moeten zitten” was de onderliggende gedachte. Dat leidde weliswaar tot grote gelijkheid over alle CVO’s
heen, maar het ging wel ten koste van de eigenheid en creativiteit
van de individuele lesgevers. Wat mij het meest ergert, is dat in al
die jaren het beleid is blijven worstelen met de doelstelling van het
volwassenenonderwijs: beroepsgericht versus levenslang leren.
De laatste 15 jaar heeft het utilitaire denken de boventoon gezet:
“leren doe je om daarna te kunnen werken”. En dat terwijl bv. aan
SNT ruim 80% van jullie een opleiding volgt voor zelfontplooiing.
Persoonlijk vind ik het jammer dat men – lees de beleidsmakers
van het Departement Onderwijs - dit laatste zo hardnekkig ontkent, meer nog, via ingewikkelde financieringsmechanismen ontmoedigt. En dat terwijl ze ooit de term levenslang en levensbreed
leren met dure promocampagnes en gadgets lanceerden. Het is
mijn overtuiging dat beide perfect samen kunnen. Want wat is er
mooier dan jezelf ontplooien en je zo tijdig in de maatschappelijke evoluties inpassen. Dat de component ‘sociaal contact’ daarin
een belangrijke rol speelt, zal na dit coronajaar zelfs de hardste
utilitaire denker moeten erkennen. Daarom dat ik het SNT-team
steeds stimuleerde en de vrijheid gaf om tal van activiteiten te
organiseren. Hopelijk mag het opnieuw vanaf september. Dat zal
dan wel onder een andere roerganger zijn want per 1 juni ga ik
op pensioen. Ik hoop dat de waarden van kwaliteitsvol onderwijs,
sociale verbondenheid en unieke sfeer van gezelligheid nog lang
hoog in het SNT-vaandel zullen prijken. “Iedereen kan iets leren
en SNT kan iedereen iets leren!” Veel succes de volgende decennia.
Dirk Temmerman, SNT-directeur

Tweemaal per jaar ontvang je gratis een nummer van SNT-Info, een realisatie van de vzw Vrienden van SNT.
Bekijk deze Info op www.snt.be/centrum/publicaties. VU: Dirk Temmerman, SNT is niet verantwoordelijk voor drukfouten.
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Afscheid van onze kapitein
Op 31 mei nemen we afscheid van directeur Dirk Temmerman,
onze “kapitein”. De man die in woelige coronatijden het SNT-schip
op koers hield, zoals hij het zelf wel eens verwoordde. Hij is ook de
man die het SNT-schip gemaakt heeft tot wat het vandaag is: het
grootste nog autonome CVO in de regio, gevrijwaard van fusies,
met een bemanning van ondertussen meer dan 170 personeelsleden en, niet te vergeten, een cursistenbestand om u tegen te zeggen: jaarlijks zo’n 16.000 inschrijvingen of zo’n 6.000 hoofdelijke
cursisten. Cijfers die we met veel trots meegeven, vooral omdat
onze kapitein zelf ook een man van cijfers is. Dus hier even zijn
cijfers: als jonge germanist begonnen aan SNT in 1984, 15 jaar
adjunct-directeur geweest en straks dus op pensioen nadat hij 22
jaar als directeur aan het roer stond. Voor wie vertrouwd is met
het onderwijsjargon: hij heeft de kleine avondschool uitgebouwd
tot een CVO met meer dan een miljoen LUC’s (lesurencursist)! Een
directeur, een kapitein, een top-CEO!
Een man van cijfers, van woorden, van daden! Ons noemde hij wel
eens “zijn prijsduiven” en die prijsduiven moesten ervoor zorgen
dat iedereen zich welkom voelde aan SNT. Hij zag zichzelf – en
jawel, hij had hiervoor het gepaste schoeisel - als cowboy in het
onderwijslandschap, de “lone ranger” die er voluit voor ging en
eigengereid zijn centrum door alle moeilijke of spannende momenten loodste.
We weten het, “eigengereid” betekent ook wel “lastig” of “eigenwijs” en “dwars”, maar als wij onze directeur eigengereid noemen,
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is dat in de meest lovende zin van het woord: hij was lastig voor
de inspectie, eigenwijs op overleg op regelgevend niveau, dwars
wanneer nodig, maar altijd koppig in zijn strijd voor SNT en het
Volwassenenonderwijs. Bij onderwijsinstanties of in andere centra gekend als “den Dirk uit Brugge” maar wees maar zeker, voor
onze kapitein was dit een mooi compliment.
Maar nu dus zijn afscheid, zijn pensioen … Wie pensioen zegt,
zegt soms ook “uitbollen”, “het laatste jaar het wat rustiger aan
doen” … Voor onze directeur is zijn laatste jaar helemaal anders
uitgedraaid. Geen sprake van uitbollen, integendeel! Het was alle
hens aan dek en zelfs nog een tandje bijsteken. Alles om de storm
te trotseren die corona veroorzaakt. Onze kapitein was gedrevener dan ooit om de averij zoveel mogelijk te beperken.
Missie volbracht, kapitein! We hadden je graag nog wat langer aan
het roer gehouden, helaas, straks ga jij van boord, nieuwe horizonten tegemoet. Vermoedelijk verschijnen er daar “patatten”,
kippen, en vooral de familie en kan je volop genieten van je kleinkind, van wie je tot nu toe nog te veel afstand hebt moeten houden.
Bedankt, kapitein, voor de avontuurlijke, spannende en mooie
reis. Fare thee well en graag nog deze tip zodat je je nooit moet
vervelen: het nieuwe rooster vind je vanaf bladzijde 18, je inschrijven kan vanaf 3 mei.
Je toegewijde prijsduiven, jouw SNT-team!

BRUGGE
Fotografie

Basisfotografie 1-2-3		
18
Fototoestel: compacte toestellen 18
Fotobewerking met Lightroom 18
Fotograferen en filmen met de
smartphone/iPhone		
18
Lightroom voor fotografen
18
Photoshop voor fotografen
18
Specialisaties			19
Masterclasses			19

Informatica

3D-printen en 3D-ontwerpen
20
AutoCad			20
Autodesk Fusion 360		
20
Basisgebruik computer		
20
Basisgebruik internet		
20
Creatief met Illustrator/
InDesign/Photoshop		
20
Excel				20
Fotobewerking met Gimp
21
Fotobewerking met Lightroom 21
Fotograferen en filmen met de
smartphone/iPhone 		
21
Fototoestel: compacte toestellen 21
Gevorderd gebruik computer
21
Gevorderd gebruik internet
21
GPS Garmin			21
iPhone/iPad			21
Lay-out met Scribus		
21
Leren programmeren		
21
Office 365			
22
Photoshop			22
PHP				22
Raspberry Pi			22
SketchUp			22
Smartphone/Androidtablet
22
Sociale netwerken		
22
Vb.Net			22
Veilig op internet		
22
Video bewerken		
22
Website maken		
23
Word				23

Koken & Bakken

Bakken			23
Beginners			23
Gevorderd - bistro		
23
Specialisatie culinair en trendy 24

BLANKENBERGE

Mode

Breien 			24
Haken			24
Kleding initiatie		
24
Kleding gevorderden		
24
Aanpassen patronen 		
25
Afwerkingstechnieken		
25
Gevorderden na patroontekenen 25
Interieurtextiel			25
Patroontekenen		 25
Retouchetechnieken		
25
Lingerie			25

Talen

Duits				26
Engels			26
Frans				27
Italiaans			28
Japans			28
Portugees			28
Russisch			29
Spaans			29

Vlaamse gebarentaal
Vlaamse gebarentaal 		

30

Nederlands voor anderstaligen
Basisgebruik computer		
31
Basisgrammatica		 31
Grammatica en spelling		
31
Latijns schrift			31
Lees- en schrijfklas		
31
Nederlands voor huishoudhulp 31
Openleercentrum		 31
Sollicitatietraining		 32
Spreekklas			32
Typen azerty			32
Theoretisch rijbewijs		
32
Zakelijk Nederlands		
32
Frans voor anderstaligen
32
Nederlands verkort 		
32
Nederlands verlengd
33
Nederlands standaard			
start september		
34
Nederlands standaard 			
start oktober			36

Fotografie

Masterclasses			37

Informatica

Fotobewerking met Gimp
38
Tekenen met Inkscape		
38
Photoshop			38

Koken

Bakken			38
Gevorderd - bistro		
38
Specialisatie culinair en trendy 38

Talen

Italiaans			38
Spaans			38

Nederlands voor anderstaligen
Conversatie 6+			39
Openleercentrum		 39
Sollicitatietraining		 39
Spreekklas			39
Theoretisch rijbewijs		
39
Nederlands verlengd		
39
Nederlands standaard 			
start september		
40
Nederlands standaard			
start oktober			40
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SNT informatief
inschrijven vanaf maandag 3 mei 2021
volledig aanbod en online inschrijven

(niet voor NT2)

voor 1ste semester 2021-2022

www.snt.be
opendeurdag zaterdag 28 augustus van 10 tot 16 uur
meer info vanaf 20 augustus op www.snt.be
lessen starten vanaf donderdag 2 september 2021
Inschrijvingen voor cursussen in Brugge of in Blankenberge
Voor alle cursussen behalve NT2:
•
•
•

Online www.snt.be of telefonisch 050 44 11 40 via het SNT-secretariaat (geen inschrijvingen aan de balie t.e.m. 5 juli).
Vanaf maandag 3 mei 2021
Bij telefonische inschrijving gebeurt de betaling via overschrijving. Let wel, een inschrijving die niet betaald is binnen de 7 dagen,
vervalt.

Voor cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen)

Cursisten NT2 schrijven bij voorkeur in via hun leerkracht of op het SNT-secretariaat.
NT2 in de Bollaard: in de eerste lesweek zal een SNT-secretariaatsmedewerker aanwezig zijn in de Bollaard (tweede verdieping, in de
klas). Geen inschrijvingen of inlichtingen op het secretariaat van het dienstencentrum! Voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen NT2-cursisten ook contact opnemen met het OCMW van Blankenberge, de VDAB of het Agentschap Integratie en Inburgering.
OCMW Blankenberge: Kelly De Preester, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, kelly.depreester@blankenberge.be

Openingsuren SNT-secretariaat (Brugge):
•
•
•
•
•
•
•
•

op weekdagen doorlopend van 8.15 tot 21.30 uur, op zaterdag van 8.15 tot 12 uur
uitzonderlijk gesloten op vrijdag 18 juni
openingsuren juli: donderdag 01/07/21, vrijdag 02/07/21 en maandag 05/07/21 van 9 tot 17 uur
gesloten van dinsdag 06/07/21 t.e.m. woensdag 18/08/21
openingsuren augustus: 19/08/21 – 31/08/21 van 9 tot 19 uur
zaterdag 21/08/21 gesloten
zaterdag 28/08/2021 van 10 tot 16 uur
start schooljaar 21/22: 2/09/2021

Betalingsmogelijkheden

cash / bancontact / Visa / Mastercard / digitale opleidingscheques (niet voor alle opleidingen, zie pag. 7).

Aandachtspunten
•
•

•
•
•
•
•
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Korte inhoud van de cursussen vind je op www.snt.be.
Wil je voor het eerst Nederlands volgen, neem dan eerst contact op met of ga naar het Agentschap voor Integratie en Inburgering,
(Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge, 02 701 78 10). Op basis van een intake (oriënteringsgesprek) verwijst het Agentschap voor
Integratie en Inburgering je door naar het gepaste aanbod.
Vervroegde afsluiting van inschrijving voor één of meerdere cursussen is steeds mogelijk.
Er wordt een korting toegestaan van € 3,00 voor elke 2de of volgende inschrijving tijdens hetzelfde schooljaar.
Bij online inschrijving betaal je steeds de maximumprijs. Heb je recht op de korting of op vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie
verder), wend je tot het secretariaat.
Voor de geldigheid van een attest of verdere informatie, kijk op www.snt.be of vraag ernaar op het secretariaat.
Schrijf geen geld over zonder je eerst in te schrijven via het secretariaat. Enkel na inschrijving ben je zeker dat je plaats in de
cursus gereserveerd is.

Samenstelling inschrijvingsgeld

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen
€ 1,50 per lesuur - Decreet OSP 15 juni 2007
€ 3,00 éénmalig per schooljaar
€ 5,00 per cursusinschrijving Informatica & Fotografie (kopieën en/of gebruik elektronisch leerplatform)
€ 60,00 per cursusinschrijving Koken beginners (ingrediënten)
€ 65,00 per cursusinschrijving Koken bakken (ingrediënten)
€ 75,00 per cursusinschrijving Koken gevorderden - bistro (ingrediënten)
€ 90,00 per cursusinschrijving Koken specialisatie - culinair en trendy (ingrediënten)
Mode: cursusmateriaal niet inbegrepen
Talen, Php, Azerty typen & NT2 voorbereiding voor theoretisch rijbewijs: handboeken of cursusgeld niet inbegrepen, voor een overzicht
www.snt.be/praktische-info/info-inschrijven/prijzen-handboeken.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Een aantal cursisten komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, mits een geldig attest. Enkele
voorbeelden zijn: werklozen, mindervaliden (66% arbeidsongeschikt) ... Meer informatie (ook over de geldigheid van een attest) op www.
snt.be/praktische-info/info-inschrijven/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld of op het secretariaat.
Werkzoekenden die recht hebben op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld, moeten de vrijstelling online aanvragen via “Mijn loopbaan” (website VDAB). Klik bij de nuttige links op “inschrijvingsgeld CVO/CBE”.
Indien de vrijstelling wordt goedgekeurd, wordt dit doorgestuurd naar de software van het betrokken centrum en wordt automatisch
het juiste tarief aangerekend. Daarom is het van belang dat de aanvraag tijdig gebeurt én dat de juiste gegevens worden ingevoerd bij
de aanvraag.
Kies bij de aanvraag voor “Centrum voor Volwassenenonderwijs”. SNT staat in de lijst als “Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen”.
Kies ook de juiste opleiding. Kies je een foutieve naam of opleiding, dan ontvangt het centrum niet de nodige gegevens. Eventuele correcties/terugbetalingen van vrijstellingen zijn slechts mogelijk tot aan het registratiemoment van de cursus (=1/3 van de cursus).

Verhoging inschrijvingsgeld bij 4de inschrijving van dezelfde module

Als je binnen een periode van 6 schooljaren – startend sinds 1 september 2019 – dezelfde module al 3 keer volgde, betaal je vanaf de
4de inschrijving meer inschrijvingsgeld:
• Voor volledig betalende cursisten en gedeeltelijk vrijgestelde cursisten (die ofwel € 0,60 of € 0,30 betaalden) bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 3,00 per lestijd.
• Voor volledig vrijgestelde cursisten bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.

Betaald educatief verlof – Vlaams opleidingsverlof – Vormingsverlof

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof
(VOV) goed. Hierdoor zijn er momenteel drie systemen in voege:
• Vormingsverlof voor ambtenaren: blijft ongewijzigd
• Educatief verlof:
1. Voor werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest wordt dit vervangen door het Vlaams opleidingsverlof*
2. Voor anderen: blijft het stelsel van educatief verlof van kracht
• Vlaams opleidingsverlof (is nieuw): Voor werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest.
• Een module herhalen met Vlaams opleidingsverlof? Ben je niet geslaagd, dan mag je een module één keer opnieuw volgen met
behoud van Vlaams opleidingsverlof. Wat je gevolgd hebt in andere centra, telt ook mee. De teller werd op 1 september 2019 op nul
gezet.
Wil je weten of je cursus in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof? Surf naar de Vlaamse opleidingsdatabank, https://www.
vlaanderen.be/opleidingsdatabank. Daar vind je welke opleidingen recht geven op Vlaams opleidingsverlof. Dezelfde lijst wordt ook
gehanteerd voor het gebruik van opleidingscheques.
*Het huidig stelsel BEV is uitdovend en eindigt op 31 december 2021. Je kan alleen nog betaald educatief verlof krijgen als je voor 1 september 2019 een opleiding startte met betaald educatief verlof, en deze opleiding nog doorloopt tot uiterlijk eind december 2021. Cursisten die zich inschrijven voor een nieuwe opleiding kunnen enkel gebruik maken van VOV, indien de opleiding hiervoor erkend wordt.

Digitale opleidingscheques – gewijzigde wetgeving

Wil je gebruik maken van opleidingscheques? Dat kan indien de opleiding in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof. Kijk hiervoor in de Vlaamse opleidingsdatabank op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.
Volgde je in het schooljaar 2018-2019 al een meerjarige opleiding met gebruik van betaald educatief verlof en opleidingscheques én is
deze opleiding niet opgenomen in de Vlaamse opleidingsdatabank? Dan geldt er een overgangsmaatregel (uitdovend op 31/12/2021). Je
kan je opleiding toch betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat je opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van
de opleiding, dat je dit ook deed in het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021, en geen diploma hoger onderwijs hebt. Wil je gebruik maken
van deze overgangsmaatregel? Dan moet je een attest invullen en bij inschrijving bezorgen aan je opleidingsverstrekker. Meer info op
https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.
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Hoe opleidingscheques aanvragen?
Sinds 1 september 2020 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) verantwoordelijk voor de opleidingscheques. De cheques
zijn bovendien ook digitaal. Aanvragen doe je via het WSE-loket.
Hoe de digitale opleidingscheques gebruiken?
Mail ze samen met de vermelding van de cursus(sen) en je rekeningnummer naar info@snt.be. Indien de aankoop van de boeken ook
terugbetaald moeten worden, dan moet het "Betalingsbewijs van het handboek" afgeleverd door de leerkracht digitaal worden meegestuurd. Het bedrag van de opleidingscheque mag het totale bedrag van de inschrijving (eventueel met handboeken) niet overschrijden.

KMO-portefeuille

Wil je gebruik maken van de KMO-portefeuille, vermeld het onmiddellijk bij inschrijving op het secretariaat. Vervolgens kan je onmiddellijk online de KMO-subsidie aanvragen op basis van je inschrijvingsfiche. Ondernemers kunnen via de KMO-portefeuille steun
krijgen voor opleiding en advies. Meer informatie hierover vind je op www.kmo-portefeuille.be, via onze link op www.snt.be of op het
secretariaat. Opgepast, informeer je tijdig want de subsidie moet aangevraagd zijn ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de
opleiding. Bovendien moet je bij een eerste aanvraag je bedrijf registreren. Ook dat neemt enkele werkdagen in beslag. Het minimumbedrag om de subsidie te kunnen aanvragen is 100 euro. Enkel inschrijvingsgeld en cursusmateriaal komen in aanmerking voor de
aanvraag. Geen parkeergelden.

Tofam (Tewerkstellings- en opleidingsfonds arbeiders metaal)

Arbeiders uit de metaalverwerkende sector die na de werkuren een opleiding volgen, konden in het verleden een tussenkomst bekomen
in de inschrijvingskost (TIIO). Dat initiatief is sinds 01/01/2021 herwerkt tot de Loopbaanrekening. Meer info hierover vind je op www.
tofam-wvl.be, op www.snt.be of op het secretariaat.

Bedienden ANPCB

Bedienden in een ANPCB-bedrijf kunnen een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingsgeld krijgen via Cevora (individuele vormingspremies). Meer informatie hierover vind je op www.snt.be of op www.cevora.be.

Katelijneparking: cursistentarief met PCard+

Als cursist kan je aan het cursistentarief van 40 cent per uur parkeren in de Katelijneparking.
Wens je hiervan gebruik te maken, vraag dan zo snel mogelijk je Pcard+ aan.
Met de PCard+ kan je de parking in- en uitrijden, je moet geen ticket meer nemen. De rekening wordt vereffend via je kredietkaart of
via domiciliëring. Om te genieten van het cursistentarief moet je de kaart valideren aan een “validator” op school. Er hangen er twee in
de Arsenaalstraat, één in de Academie.
Heb je problemen om de parking in- of uit te rijden met je PCard+?
Klik dan op de INFO-knop in de parking. Zo kan het probleem onmiddellijk worden opgelost. Met andere vragen/problemen, kan je
terecht bij de Klantendienst van Interparking (050 33 90 30).
De PCard+ heeft nog enkele bijkomende voordelen:
• Met de Pcard+ Brugge krijgen bezoekers 20% korting in de centrumparkings Station, Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand.
• Gratis parkeren volgens het ‘shop & go’ principe. Wie minder dan 1 uur
parkeert in de centrumparking Zand betaalt niets. Op die manier kan je
snel een boodschap doen in de binnenstad aan een voordelig tarief. Voor
Pcard-houders die langer dan 1 uur parkeren vervalt de kost van het eerste
uur altijd.
Meer info op https://brugge.pcard.be/nl
Wil je bovengronds parkeren, dan kan je na registratie in de Parkeerwinkel (in het
Huis van de Bruggeling) gebruik maken van het cursistentarief aan de parkeerautomaat. Dan betaal je 5 euro om de volledige lesdag te parkeren in de binnenstad.
Meer info op https://www.brugge.be/cursistentarief.

Ben je graag op de hoogte van alle SNT-nieuws en nieuwtjes?
•
•
•
•
•
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check onze website www.snt.be
schrijf je in op onze nieuwsbrief
volg ons op Facebook en Instagram
bekijk Flickr voor alle foto's
en YouTube voor alle SNT-filmpjes

Cadeautip: SNT-cadeaubon

Te verkrijgen op het SNT-secretariaat en waarde zelf te kiezen.

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie van 01-11-2021 t.e.m. 07-11-2021
Kerstvakantie van 24-12-2021 t.e.m. 09-01-2022
Krokusvakantie van 28-02-2022 t.e.m. 06-03-2022
Paasvakantie van 04-04-2022 t.e.m. 18-04-2022
Andere vakantiedagen:11-11-2021, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022 en 06-06-2022

Teams - gratis Office 365

Aan SNT gebruiken we Teams voor de afstandslessen. We kiezen voor Teams omdat elke SNT-cursist gratis het volledige Office-pakket
kan gebruiken. Kies je voor een onlinecursus of een cursus die in september start met een onlineles, dan zal je vóór de start van de
eerste les een mail met uitleg ontvangen van de leerkracht. Schrijf je daarom tijdig in!
Heb je vragen over Teams, dan kan je terecht bij je leerkracht, maar ook de handleiding voor cursisten kan je steeds raadplegen via
www.snt.be. (https://www.snt.be/uploads/files/Microsoft_Teams_voor_cursisten.pdf)

Hybride: cursus met contactlessen + onlinelessen

Omwille van Covid19 heeft onderwijs massaal moeten inzetten op digitale mogelijkheden en onlinelesgeven. Hoewel voor vele vakken/
lessen er niets gaat boven een contactles in de klas en hoewel we ook met zijn allen verlangen naar wat meer contact, biedt het onlinelesgeven ook enkele voordelen (les volgen van thuis, geen verplaatsing, minder tijdrovend ...). Bovendien wil SNT er samen met jullie
voor zorgen dat de digitale kloof zoveel mogelijk gedicht blijft. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om volgend schooljaar voor een
aantal cursussen het onlinelesgeven (gedeeltelijk) te behouden. Meer uitleg hierover vind je bij de nieuwe vakken. In het rooster wordt
een onlinecursus aangeduid met online, een gedeeltelijk onlinecursus met hybride.

Nieuwe hybride cursussen Mode
Patroontekenen deel 1 – met 27 onlinelessen

In de cursus Patroontekenen deel 1 - hybride starten we met de basiskennis van het patroontekenen. We gebruiken hiervoor het wereldvermaarde Systeem Roose. Stap voor stap leren we je de basisregels van het maatnemen en het omzetten ervan naar een basispatroon. Let wel, je maakt je eigen unieke patronen. Hoewel het technische aspect heel belangrijk is, kan je je fantasie en creativiteit
helemaal de vrije loop laten en kan je zelf de rok, broek of eenvoudige jurk maken die je voor ogen had. Zo verzeker je jezelf van een
uniek kledingstuk.
Als je graag thuis werkt, op eigen tempo, maar toch ook nog graag contact hebt met medecursisten en de leerkracht, is deze manier
van werken echt iets voor jou! Er worden 6 contactlessen voorzien, gespreid over het hele schooljaar. In deze contactlessen zullen we
de basispatronen op punt stellen en uitwerken.
Iedere week krijg je een videofilmpje te zien die de les bevat. In die filmpjes wordt van A tot Z uitgelegd hoe je een patroon tekent. Tijdens
een vast lesmoment is er via Teams onlineondersteuning van de leerkracht en kan je eventuele vragen stellen. Uiteraard krijg je ook bij
de lesopdrachten de nodige feedback.
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, kijk op www.snt.be.

Aanpassen patronen deel 1 – met 3 onlinelessen

Ben jij de dame of heer die graag kledij maakt maar dat patroon net niet aangepast krijgt aan de eigen maten? Wel, dan is deze cursus
helemaal voor jou.
We vertrekken van een raderpatroon uit de gekende modeboekjes. Je leert het juiste vertrekpatroon kiezen en doortekenen. Daarna
leren we stap voor stap hoe je dit patroon op de juiste manier aanpast aan je eigen maten. We starten met eenvoudige patronen zoals
een rok, een broek en een corsage/jurk. Op het einde van deze cursus kan je je eigen maten toepassen in een bestaand patroon en de
pasfouten herkennen en verbeteren.
Aanpassen patronen deel 1 - hybride bestaat uit 3 hoofdstukken, namelijk aanpasfouten van de rok, de broek en het corsage. Na elk
hoofdstuk is er een afstandsmoment via Teams om op zelfstandige basis een opdracht uit te voeren, onder begeleiding van de leerkracht. Er worden 3 onlinelessen voorzien gedurende de volledige module.
In deze cursus worden kledingstukken niet uitgewerkt in de les zelf, maar kan dit uiteraard wel in de naailes of thuis. Er worden wel
basispasmodellen uitgewerkt zoals een rok, broek etc. in calicot om pasfouten te bespreken.
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, kijk op www.snt.be.

Afwerkingstechnieken 1 en 2 - met 10 of 13 onlinelessen

Je kan al aardig overweg met de basisprincipes van het naaien maar je voelt dat je net dat tikkeltje extra tekortkomt om je kledingstuk
"juist" af te werken. Ken je ook dat gevoel? Dan zit je in deze naaicursus Afwerkingstechnieken - hybride gegarandeerd op de juiste
plaats.
Als je graag thuis werkt, op eigen tempo, met je eigen naaimachine … maar toch ook nog graag het contact hebt met je medecursisten
en de leerkracht, is de combinatie van contactlessen in SNT en onlinelessen thuis echt iets voor jou!

9

Je start met een reeks van 9 (Afwerkingstechnieken 1) of 3 (Afwerkingstechnieken 2) contactlessen in SNT. Zo raak je goed vertrouwd
met de manier van werken, het lezen en gebruiken van de cursus …
Daarna schakelen we gedeeltelijk over naar onlinelessen. De eenvoudiger technieken leer je thuis aan. Hiervoor krijg je natuurlijk nog
steeds ondersteuning van de leerkracht. Je ontvangt filmpjes waarin alles van A tot Z wordt uitgelegd. Tijdens je vast lesmoment is er
via Teams onlineondersteuning van je leerkracht en kan je vragen stellen. Uiteraard krijg je ook bij deze oefeningen de nodige feedback.
De verhouding is ongeveer 10 onlinelessen en 20 contactlessen voor Afwerkingstechnieken 1 en 13 onlinelessen en 17 contactlessen
voor Afwerkingstechnieken 2. Een bijsturing in het aandeel onlinelessen is steeds mogelijk, ook nog tijdens het schooljaar; enkel zo
kunnen we streven naar optimale resultaten en een kwaliteitsvol aanbod.
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, kijk op www.snt.be.

Nieuwe cursussen Talen
Engels, Spaans, Italiaans en Frans: taaltraject over 10 niveaus i.p.v. 9
niveaus

Tot op heden is het zo dat een cursist in de niveaus 3, 4 of 5 elk schooljaar 160 uren les krijgt, waarvan een gedeelte oefeningen op
Chamilo.
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we verplicht om de leerinhouden van deze niveaus te spreiden over 4 schooljaren van 120 uren les.
M.a.w. dezelfde leerstof wordt vanaf dan gespreid over de nieuwe niveaus 3, 4, 5 en 6. Hierbij zal het gedeelte Chamilo vervallen.
Cursisten die momenteel niveau 3, 4 of 5 volgen aan SNT zullen meer info krijgen via de leerkracht en via een nieuwsbrief.
Door de nieuwe indeling zijn een groot aantal cursussen bij Engels, Frans, Italiaans en Spaans veranderd van naam, zoals je kan zien
in onderstaand overzicht:

10

Onlinecursussen Andere Talen met videoles

Ga je graag voor lange tijd op vakantie? Ben je vaak in het buitenland voor je werk? Of is het misschien moeilijk om een babysit voor je
kinderen te vinden?
Ben je daarnaast voldoende pc-vaardig en heb je thuis of in het buitenland een computer of tablet met internetverbinding, dan is deze
online taalcursus zeker iets voor jou! Waar je ook bent, je kan steeds inloggen op de online videoles van je SNT-leerkracht.
Enkel de laatste les is een contactles. Deze contactles kan op school doorgaan maar kan ook een uitstap zijn in het kader van de lessen
(bezoek aan de Portugese wijk in Brussel, bezoek aan een museum met Franse gids, enz.).
De leerkracht e-mailt jou ten laatste 12 uur voor de start van de cursus met alle nodige informatie over het lesmateriaal en over Teams.

Niveau 1 online voor Frans, Spaans, Portugees, Italiaans
•
•
•
•
•
•

Je krijgt dezelfde leerstof en volgt hetzelfde handboek of cursus zoals een niveau 1 op school.
De videoles duurt 2,5 uur met een korte pauze tussenin.
Per les krijg je een voorbereiding van ongeveer 30 à 45 minuten: een leesoefening, extra grammatica- of woordenschatoefeningen,
enz.
Deze cursus start de eerste week van september.
Er worden maximaal 18 cursisten voor deze cursus toegelaten. Wees er dus snel bij!
Prijs: 93 euro

Frans 1 online: donderdagavond, videoles van 18.30 tot 21.00 uur
Spaans 1 online: maandagavond, videoles van 18.30 tot 21.00 uur
Portugees 1 online: maandagavond, videoles van 18.30 tot 21.00 uur
Italiaans 1 online: zaterdagvoormiddag, videoles van 9 tot 11.30 uur

Online spreek- en oefenklas Frans, Spaans, Portugees, Italiaans
•
•
•
•
•
•
•

Beter leren spreken doe je met deze cursus! Het is een extra aanvulling op de cursussen om de leerstof nog meer in te oefenen en
dit vooral via spreekoefeningen.
De videoles duurt 1,5 uur.
Per les krijg je een voorbereiding van ongeveer 15 minuten: een leesoefening, een podcast beluisteren, het journaal bekijken, vraagjes voorbereiden, enz.
Er worden maximaal 12 cursisten voor deze cursus toegelaten. Wees er dus snel bij!
Deze cursus start de derde week van september.
Prijs: 55,50 euro
Let op: Aangezien deze cursus een aanvulling is, raden we je aan om de
online spreek-en oefenklas te combineren met een andere cursus van
dezelfde taal!

Duits niveau 4-5-6: woensdagvoormiddag, videoles van 9.30 tot 11.30 uur
Engels niveau 4-5-6: vrijdagvoormiddag, videoles van 9.30 tot 11.30 uur
Frans niveau 3-4-5-6: woensdagvoormiddag, videoles van 9.30 tot 11.30 uur
Portugees niveau 4-5-6: maandagavond, videoles van 18.30 tot 20.30 uur
Russisch niveau 4-5-6: woensdagavond, videoles van 18 tot 20 uur
Spaans niveau 4-5-6: woensdagavond, videoles van 18.30 tot 20.30 uur

Japans 7

In deze gevorderde cursus krijg je de kans om je kennis van de Japanse taal nog verder uit te breiden en in te oefenen in dagdagelijkse
contexten.
Vereiste voorkennis: Japans 6

Nieuwe cursussen NT2
Spreekklas: online of in de klas

Wil je van thuis extra oefenen om te spreken? Dat kan in onze onlinespreekklassen.
Wat heb je nodig? Een smartphone, tablet of computer en een goede internetverbinding.
Je oefent samen met de leerkracht en de andere cursisten.
Kom je toch liever naar de klas? Dan ben je welkom in onze gewone spreekklassen.
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Nieuwe cursussen Informatica
Creatief met Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop – deel 3

In dit derde deel creëren we professionele toepassingen (bv. verpakking, brochure, advertenties, socialemedia-afbeeldingen, POSmateriaal, beursmateriaal …) waarbij de reeds geziene technieken (deel 1 en 2) worden geïntegreerd en aangevuld met nieuwe technieken. De inbreng van de cursist staat centraal zodat de toepassingen onmiddellijk bruikbaar zijn in de werkomgeving. Kortom, een
meerwaarde voor iedereen die beroepshalve met deze Adobe-software werkt.
Meer informatie: stuur een mail naar tom.lema@snt.be.
Vereiste voorkennis: Creatief met Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop - deel 2

Drupal advanced

Met Drupal bouw je je eigen website en krijg je out of the box een brede waaier aan mogelijkheden. Maar misschien wil je nog net
iets meer: modules aanpassen aan je specifieke noden, complexere overzichten maken, Drupal laten integreren met externe libraries, een eigen backoffice maken …
In deze module worden geoefende gebruikers van Drupal getriggerd om de krachtige mogelijkheden van Drupal naar hun eigen hand
te zetten. We bekijken zowel voorbeelden uit webshops als uit informatieve sites waardoor de leerstof een breed publiek kan aanspreken en verschillende toepassingen kan krijgen.
Vereiste voorkennis: Website maken Drupal: eigen werk

Fotoboeken maken - deel 3

Maak je fotoboeken nog aantrekkelijker door leuke, bijzondere creaties en composities erin te verwerken. Als je de software van de
fotoboekenleveranciers goed kent, kan je er veel meer uit halen dan gedacht. Voortbouwend op de kennis uit deel 1 en 2 werken we
heel wat mooi ogende pagina’s uit. Inspiratie om je eigen creativiteit een boost te geven!
Vereiste voorkennis: Fotoboeken maken - deel 2

Gimp, Inkscape of Scribus

Ga de grafische toer op met Sandra en leer werken met het gratis programma Gimp, Inkscape of Scribus.
Zie ook verder 'Tekenen met het gratis programma Inkscape'.
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Photoshop Elements

Je leert hoe je jouw foto’s kunt verbeteren met behulp van het programma Adobe Photoshop Elements. De mogelijkheden in Photoshop Elements zijn weliswaar beperkter dan bij grote broer Photoshop, toch is er nog meer dan voldoende functionaliteit om met
jouw RAW- en JPG-opnames schitterende resultaten te behalen.
Een ander belangrijk verschil met Photoshop is de prijs: Photoshop Elements is verkrijgbaar via een eenmalige aankoop (officiële
prijs €100), voor Photoshop betaal je maandelijks een abonnement.
Een greep uit de cursus:
• Afbeeldingen bijsnijden en rechttrekken
• Rode ogen/dierenogen corrigeren
• Belichting, contrast, schaduwen … verbeteren
• Kleuren aanpassen: witbalans, verzadiging, levendigheid
• Wijzigen van de afmetingen van een afbeelding
• Automatische en handmatige correctiefuncties
• Selectiegereedschappen vlot leren gebruiken
• Foto’s bewaren in verschillende beeldkwaliteiten, groottes en bestandsformaten
• …
Vereiste voorkennis: Basisgebruik computer pc en Windows of Basisgebruik computer Mac en MacOS en Basisgebruik Internet

Programmeren, PHP en Eindwerk WordPress – online

De onlinecursussen Programmeren, PHP en Eindwerk WordPress gaan bijna volledig online door. Enkel de eerste les gaat door op
school. Tijdens die eerste contactles krijg je de nodige uitleg over de werking van Microsoft Teams en krijg je de (papieren) cursus.
De lessen erna gaan volledig online door op donderdagavond. Hiervoor gebruiken we de Microsoft Teams App. Wekelijks ontvang je de
link naar de les en op het moment van de les log je in op Microsoft Teams. Tijdens de onlineles werk je aan de cursus of aan een eigen
project.
Bij de theoretische stukken wordt online alle nodige uitleg gegeven. Afhankelijk van de vorderingen die je gemaakt hebt, kan de uitleg
individueel of in groep gegeven worden. Daarna maak je de oefeningen uit de cursus. Heb je een vraag, dan kan je in Microsoft Teams
je virtuele hand opsteken en zal de leerkracht helpen.
Via de MS Teams App kan zowel de leerkracht als de cursist zijn scherm delen en kan je eventueel toestemming geven aan de leerkracht om de besturing van je computer over te nemen. Hierdoor krijg je dezelfde mogelijkheden als bij contactonderwijs. Zo werkt
elke cursist op zijn eigen tempo aan de cursus of zijn WordPress-project en helpt de leerkracht waar nodig.

Tekenen met het gratis programma Inkscape

In de cursus Inkscape 1, een creatief tekenprogramma, leer je zelf tekenen en bestaande tekeningen/vormen … aanpassen. Na enkele lessen kan je zelf je eigen clipart tekenen, logo's ontwerpen, visitekaartje maken, speciale vormen tekenen en nog zoveel meer.
Teken in Inkscape je model voor lasercutting, snijplotten, snijden uit papier of figuurzagen, teken plattegronden, kleur afbeeldingen
in, verbeter lijntekeningen ...
Een greep uit de cursus:
• Werken met de pen: paden tekenen en bewerken
• Werken met vormen: rechthoek, ovaal ...
• Transformeren van objecten: roteren, schalen, schuintrekken, spiegelen ...
• Objecten vullen en omlijnen met kleur, verlopen en patronen
• Werken met lagen
• Tekst toevoegen: standaardtekst, tekst op een pad, tekst in een object, tekst opmaken
• Afbeeldingen maken voor het web en voor drukwerk
• Model voor lasercutting, snijplotten, snijden uit papier, figuurzagen maken
• Klein drukwerk realiseren: logo, visitekaart, wenskaart, flyer, geboortekaart, affiche
Bekijk zeker eens de volgende Inkscape-illustraties: https://inkscape.org/nl/gallery/
Vereiste voorkennis: Windows voor beginners of MacOS voor beginners
Je moet niet kunnen tekenen met potlood en papier. Tekenen met een computerprogramma kan iedereen!

Video bewerken met Pinnacle Studio - Upgrade

Pinnacle Studio Ultimate werd onlangs weer vernieuwd. Gebruik je reeds Pinnacle Studio in een vroegere versie en wil je nu leren
werken met deze nieuwere versie 23 of 24, dan is deze cursus iets voor jou.
We gaan op ontdekking in het programma en kijken naar alle nieuwigheden van deze versies zoals verbeterde keyframing, tools in
professionele kwaliteit waaronder videomaskers en knipmaskers, gezichten en beweging volgen, kleurverbetering, de vernieuwde
teksteditor en de 3D-tekst. Zo ben ook jij terug mee en is je Pinnacle up-to-date.
Vereiste voorkennis: Video Bewerken – deel 1: Pinnacle Studio
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Video bewerken met Davinci Resolve – deel 4

De Fairlight in Davinci Resolve is de enige audiopostproductie-software die volledig geïntegreerd is met de beeldverwerking. Dat
betekent dat je met één enkele klik kan schakelen tussen geluidsbewerking en beeldbewerking!
Deze Fairlight Page bestaat uit professionele gereedschappen voor opnemen, bewerken, mixen, vervangen van dialogen, opschonen
en repareren van geluid, equalizing, dynamische bewerking en mastering van soundtracks in alle standaardformaten van stereogeluid
en surround sound tot de nieuwste meeslepende 3D-audioformaten!
Aan de hand van vele oefeningen leer je met de Fairlight Page werken en zo wordt audio een belangrijk deel van je montage.
Vereiste voorkennis: Video Bewerken – Davinci Resolve Deel 1

Word - deel 2: Gevorderde technieken

Brieven, verslagen, eindwerken en uitnodigingen een mooie lay-out geven. Daarvoor is een tekstverwerkingsprogramma onmisbaar
geworden. In de cursus Word – deel 2 worden de meer geavanceerde technieken aangeleerd: je leert documenten efficiënt opmaken
via opmaakprofielen en nummeringen met meerdere niveaus. Er wordt aandacht besteed aan het maken van een inhoudstafel en
index, rekening houdend met de BIN-normen. Documenten leer je levendiger maken door het toevoegen van afbeeldingen en illustraties, tabellen, WordArt, vormen, SmartArt en organigrammen. Je leert ook eens een tekst anders te schikken door deze bijvoorbeeld
in kolomvorm te plaatsen of een ander bladformaat te kiezen.
Een greep uit de cursus:
• Opfrissing van de basisregels van Word (regel, alinea, regelopmaak, alineaopmaak)
• Paginanummering en marges instellen, kop- en voetteksten instellen
• Grafische objecten opnemen en ordenen binnen een Worddocument (afbeeldingen en illustraties, vormen, WordArt, SmartArt)
• Opmaak instellen met behulp van opmaakprofielen
• Sjablonen maken en bewerken in Word
• Gebruik van tabellen
• Mailing in Word: personaliseren van standaarddocumenten, adresetiketten maken.
• Werken met grote documenten: inhoudstafel, index, voetnoten …
Vereiste voorkennis: Basisgebruik computer pc en Windows en Basisgebruik Internet

Nieuwe cursussen Fotografie
Mens als opdracht

Vragen ze jou wel eens of je ook communie- of lentefeestfoto’s maakt? Neem jij naar ieder familiefeest je camera mee om zowel
sfeerbeelden als mooie portretten te maken? Hebben je vrienden trouwplannen en zijn ze op zoek naar een huwelijksfotograaf? Of
overweeg je om als fotograaf aan de slag te gaan in hoofd- of bijberoep? Dan is deze cursus iets voor jou!
In deze module leer je alles wat een commercieel fotograaf kan bieden aan zijn/haar particuliere klant.
We onderzoeken hoe jij jouw klanten vindt en met hen communiceert.
We staan technisch en beeldopbouwend stil bij alle elementen die een huwelijksreportage omvatten. Je leert communie-/lentefeestfoto’s, baby- en gezinsfoto’s maken zowel op locatie als in de studio. Je krijgt tips om je foto’s digitaal te ordenen en te bewerken. En
we bekijken de mogelijkheden van presentatie: van communiekaartje tot fotovergroting.
Gedurende het traject doorloop je verschillende stappen. Je fotografeert velerlei thema’s en volbrengt uiteindelijk een afgewerkt
product.
Vereiste voorkennis: Actie&Beweging, Mens&Portret
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Creatieve fotografie

Fotografie is niet meer weg te denken uit ons leven. Dagelijks zien we foto’s passeren op sociale media, op websites, in kranten en in
tijdschriften. Maar waarom spreekt die ene foto ons meer aan dan de andere? Waarom kijken we geboeid en geïnteresseerd naar het
ene beeld en klikken we weg bij het ander?
Om dit te onderzoeken laten we de klassieke regels van de fotografie achterwege en gaan we experimenteren, want eens je de basisinstellingen van je fototoestel beheerst, kan je er creatief mee aan de slag!
We schudden alles wat je al weet over compositie en beeldopbouw door elkaar en proberen alles op verschillende manieren uit. Zo
maken we foto’s die interesseren, boeien, mooi zijn, in het oog springen, ontroeren, choqueren, vragen oproepen …
In de cursus Creatieve fotografie werken we met focus- en bewegingsonscherpte, over- en onderbelichting, kleur en zwart-wit, licht,
reflectie, lijnen-vormen-vlakken (abstractie), weinig- en veel scherptediepte, ver en dichtbij.
Dit alles binnen verschillende fotografische thema’s zoals landschap, natuur, portret, reportage, architectuur …
Vereiste voorkennis: Actie&Beweging, Ruimte&Landschap

MC Mens en portret - Thema Surrealisme deel 2

Voor wie Surrealisme deel 1 gevolgd heeft, is het duidelijk dat fantasie en interessante oplossingen grenzeloos zijn. Ook in deze masterclass gaan we nieuwe projecten als foto('s) uitvoeren en assembleren in de nabewerking. Zo bereiken we resultaten die eerder tot
een (vaak absurde) "droomsfeer" behoren dan tot de realiteit.
Het thema blijft binnen Mens en portret.
Vereiste voorkennis: Mens&Portret.
Het is niet noodzakelijk om Surrealisme deel 1 gevolgd te hebben. Een grondige basis Photoshop is zeer welkom (alle montages worden gemaakt in Photoshop)

15

Toelichting Fotografie
Hieronder vind je het overzicht wat je moet volgen om een certificaat Fotograaf te behalen en vind je ook een lijst met de verschillende
masterclasses en de vereiste voorkennis. Let wel, niet alle masterclasses worden elk semester ingericht. Je zal ze dus niet allemaal terugvinden in het rooster voor september 2021.
Toelichting bij het structuurschema
1) Rond de modules Basis foto A, Basis foto B, Verwerking foto A en Fotoanalyse staat er een kader met een pijl naar de modules Foto
ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens. Concreet betekent dit dat je als cursist de modules Basis foto A, Basis foto B, Verwerking
foto A en Fotoanalyse met vrucht gevolgd hebt of de kennis ervan hebt alvorens je de modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto
mens mag volgen.

Naam

Voorbeeld(en) van een SNT-pakket(ten)

Basis foto A

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

Basis foto B
Verwerking foto A

Basisfotografie en fototoestel - deel 2
1

Fotoanalyse

Fotobewerking met Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements, GIMP, …
Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

2) Rond de modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens staat er een kader met een pijl naar de module Portfolio foto.
Concreet betekent dit dat je als cursist de modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens met vrucht gevolgd hebt of de kennis ervan hebt alvorens je de module Portfolio foto mag volgen. De modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens zijn de
algemene specialisaties.
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Basis foto A

Foto ruimte

Basis foto B

Foto actie

Verwerking
foto A

Foto materie

Fotoanalyse

Foto mens

Verwerking
foto B

Portfolio foto

Fotograaf
800 Lt

Naam

Voorbeeld(en) van een SNT-pakket(ten)

Foto ruimte

Fotografie - specialisatie Ruimte en landschap

Foto mens

Fotografie - specialisatie Mens en portret

Foto materie

Fotografie - specialisatie Product

Foto actie

Fotografie - specialisatie Actie en beweging

Portfolio foto

Fotografie - Portfolio

3) De module “Verwerking foto B” is niet toegankelijk indien je de module “Verwerking foto A” niet hebt gevolgd of wanneer je geen
gelijkwaardig deelcertificaat kan voorleggen. De vakgroep Fotografie heeft bepaald dat de kennis van de module “Verwerking foto A”
vereist is voor het volgen van de module “Verwerking foto B”.

Naam

Voorbeeld(en) van een SNT-pakket(ten)

Verwerking foto B 2

Lightroom voor fotografen of Photoshop voor fotografen

4) Indien je slaagt voor de 10 modules behaal je het certificaat fotograaf.
Vrijstelling mogelijk indien je een deelcertificaat van minstens 60 lestijden van een fotobewerkingsprogramma behaald hebt. Het
deelcertificaat “Verwerking foto B” van de opleiding Fotograaf komt hiervoor niet in aanmerking.
2
Voor het geheel van Verwerking Foto A en Verwerking Foto B moet je steeds deelcertificaten voor in totaal minimum 140 lestijden
fotobewerking kunnen voorleggen. Daarvan moet minimaal 80 lestijden behaald zijn via het fotobewerkingsprogramma Lightroom
en/of Photoshop.
Vrijstelling mogelijk indien je naast het deelcertificaat “verwerking foto A” bijkomend deelcertificaten kan voorleggen van minimaal
80 lestijden van een fotobewerkingsprogramma zoals Lightroom en/of Photoshop.
1

Masterclasses

Masterclasses gaan dieper in op één of meerdere algemene specialisaties.
Om tot een Masterclass toegelaten te worden moet je geslaagd zijn voor één of meerdere onderliggende algemene specialisaties (zie
tabel).
Overzicht van de Masterclasses en de vereiste voorkennis
Vak

Vereiste gevolgde module(s)

MC Abstract

Portfolio

MC Actie (natuur)

Actie & Ruimte

MC Architectuur

Ruimte

MC Compositie

Portfolio

MC Conceptuele fotografie

Portfolio

MC Creatieve fotografie

Ruimte & Actie

MC Dierenfotografie

Actie & Mens

MC Digitale Doka

Fotobewerking B

MC Experimentele fotografie

Portfolio

MC Familie- en groepsportret

Mens

MC Filmisch deel 1

Portfolio

MC Filmisch deel 2

Filmisch deel 1

MC Kinderfotografie

Mens

MC Licht- en flitstechnieken

Mens & Ruimte

MC Licht- en flitstechnieken: Practicum

MC Licht- en flitstechnieken

MC Licht- en kleurtechnieken uit de kunstgeschiedenis

Portfolio

MC Macro

Materie

MC Macro (natuur)

Materie & Ruimte

MC Mens als opdracht

Mens & Actie

MC Mens en portret met natuurlijk licht

Mens

MC Mens en portret - Thema Surrealisme deel 1

Mens

MC Mens en portret - Thema Surrealisme deel 2

Mens

MC Ruimte

Portfolio

MC Reportage en Storytelling

Portfolio

MC Straatfotografie

Actie & Mens & Ruimte

MC Stilleven

Portfolio

MC Zwart-witfotografie

Actie & Mens & Ruimte

17

CURSUSSENOVERZICHT 2021-2022
1ste semester BRUGGE

De namen van de leerkrachten zijn indicatief. Roosterwijzigingen zijn steeds mogelijk. Kijk op www.snt.be voor de meest recente versie.
Voor de korte inhoud van de cursussen zie www.snt.be. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging door de Vlaamse regering.
Niet alle cursusssen komen in aanmerking voor educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof, zie pag. 7.

Fotografie
Lesplaatsen

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge, Bgh = Begijnhof 42 Brugge, Tol = De Tol, Sulferbergstraat 41a Brugge,
Adp = Aan de Plas, St-Pietersplas, Blankenbergse Dijk 75 Brugge
Voor Blankenberge zie vanaf pag. 37.

Prijs

cursus Fotografie: € 128,00
cursus compacte toestellen, fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone en fotobewerking met Lightroom: € 98,00

Basisfotografie en fototoestel - deel 1
Bgh

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

A. Bouttery

Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

woensdag

13.30-17.15

08/09-19/01

K. Decock

Bgh

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

C. Van Poucke

Bgh

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

G. Vloebergh

Tol

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

vrijdag

08.30-12.15

03/09-21/01

C. Van Poucke

Bgh

Basisfotografie en fototoestel - deel 1

zaterdag

08.30-12.15

04/09-22/01

B. Keereman

Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 2

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

K. Decock

Basisfotografie en fototoestel - deel 2

Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 2

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

L. Vrijdags

Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 2

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

K. Decock

Tol

Basisfotografie en fototoestel - deel 2

donderdag

08.30-12.15

02/09-20/01

L. Vrijdags

Basisfotografie en fototoestel - deel 3
Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

maandag

13.30-17.15

06/09-17/01

J. Floreal

Ar

Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

maandag

08.30-12.15

06/09-17/01

K. Gryspeert

Tol

Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

J. Floreal

Tol

Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

K. Gryspeert

Tol

Basisfotografie en fototoestel - deel 3: analyse en oriëntering

zaterdag

08.30-12.15

04/09-22/01

L. Vrijdags

Fototoestel: compacte toestellen

(toestellen zonder verwisselbare lens)

Ar

Fototoestel: compacte toestellen - deel 1

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

J. De Bruyne

Bgh

Fototoestel: compacte toestellen - deel 3

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

J. De Bruyne

Bgh

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

O. Debaere

Tol

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

J. De Bruyne

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone
Fotobewerking met Lightroom
Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

J. Hoskens

Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

L. Wemaere

Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

J. Hoskens

Lightroom voor fotografen
Ar

Lightroom voor fotografen

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

J. Hoskens

Ar

Lightroom voor fotografen

dinsdag

08.30-12.15

07/09-18/01

J. Hoskens

Ar

Lightroom voor fotografen

vrijdag

13.30-17.15

03/09-21/01

J. Hoskens

Ar

Photoshop voor fotografen

vrijdag

08.30-12.15

03/09-21/01

J. Hoskens

Photoshop voor fotografen
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Fotografie - specialisatie actie en beweging
Adp

Fotografie - specialisatie actie en beweging

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

A. Bouttery

Adp

Fotografie - specialisatie actie en beweging

donderdag

08.30-12.15

02/09-20/01

A. Bouttery

Ar

Fotografie - specialisatie actie en beweging

vrijdag

18.00-21.45

03/09-21/01

K. Gryspeert

Fotografie - specialisatie mens en portret
Ar

Fotografie - specialisatie mens en portret

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

C. Van Poucke

Ar

Fotografie - specialisatie mens en portret

dinsdag

08.30-12.15

07/09-18/01

K. Decock

Tol

Fotografie - specialisatie mens en portret

donderdag

13.30-17.15

02/09-20/01

K. Gryspeert

Fotografie - specialisatie product
Ar

Fotografie - specialisatie product

dinsdag

13.30-17.15

07/09-18/01

R. Bacchin

Ar

Fotografie - specialisatie product

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

R. Bacchin

Ar

Fotografie - specialisatie product

donderdag

08.30-12.15

02/09-20/01

R. Bacchin

Fotografie - specialisatie ruimte en landschap
Adp

Fotografie - specialisatie ruimte en landschap

maandag

08.30-12.15

06/09-17/01

L. Vrijdags

Adp

Fotografie - specialisatie ruimte en landschap

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

L. Vrijdags

Adp

Fotografie - portfolio

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

F. Dewaele

Fotografie - portfolio

Ar

Fotografie - portfolio

maandag

08.30-12.15

06/09-17/01

J. Darthet

Ar

Fotografie - portfolio

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

J. Darthet

Masterclasses gaan dieper in op één of meerdere algemene specialisaties.
Om tot een Masterclass toegelaten te worden moet je geslaagd zijn voor één of meerdere onderliggende algemene specialisaties, zie tabel pag. 16.

Fotografie - MC abstract
Ar

Fotografie - MC abstract

woensdag

13.30-17.15

08/09-19/01

F. Dewaele

Tol

Fotografie - MC architectuur

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

J. Floreal

Fotografie - MC architectuur

Fotografie - MC creatieve fotografie

NIEUW!

Ar

Fotografie - MC creatieve fotografie

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

G. Vloebergh

Ar

Fotografie - MC creatieve fotografie

maandag

13.30-17.15

06/09-17/01

G. Vloebergh

Ar

Fotografie - MC experimentele fotografie

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

J. Van Hulle

Ar

Fotografie - MC experimentele fotografie

zaterdag

08.30-12.15

04/09-22/01

J. Van Hulle

Fotografie - MC experimentele fotografie
Fotografie - MC licht- en flitstechnieken
Ar

Fotografie - MC licht- en flitstechnieken

donderdag

13.30-17.15

02/09-20/01

K. Decock

Ar

Fotografie - MC licht- en flitstechnieken

donderdag

08.30-11.50

02/09-20/01

K. Decock

Ar

Fotografie - MC macro

woensdag

08.30-12.15

08/09-19/01

F. Dewaele

Ar

Fotografie - MC mens als opdracht

dinsdag

13.30-17.15

07/09-18/01

G. Vloebergh

Ar

Fotografie - MC mens als opdracht

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

J. Darthet

Ar

Fotografie - MC mens en portret - thema surrealisme - deel 2 NIEUW!

donderdag

13.30-17.15

02/09-20/01

R. Bacchin

Fotografie - MC mens en portret met natuurlijk licht

zaterdag

Fotografie - MC macro

Fotografie - MC mens als opdracht

NIEUW!

Fotografie - MC mens en portret - thema surrealisme
Fotografie - MC mens en portret met natuurlijk licht
Ar

08.30-12.15

04/09-22/01

C. Van Poucke
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Fotografie - MC ruimte
Adp

Fotografie - MC ruimte

dinsdag

08.30-12.15

07/09-18/01

J. Van Hulle

Adp

Fotografie - MC ruimte

woensdag

13.30-17.15

08/09-19/01

J. Van Hulle

Ar

Fotografie - MC ruimte

vrijdag

13.30-17.15

03/09-21/01

J. Van Hulle

Fotografie - MC zwart-wit
Ar

Fotografie - MC zwart-wit

woensdag

08.30-12.15

08/09-19/01

A. Bouttery

Adp

Fotografie - MC zwart-wit

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

A. Bouttery

Informatica

De namen van de leerkrachten zijn indicatief. Roosterwijzigingen zijn steeds mogelijk. Kijk op www.snt.be voor de meest recente versie.
Voor de korte inhoud van de cursussen zie www.snt.be. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging door de Vlaamse regering.
Niet alle cursusssen komen in aanmerking voor educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof, zie pag.7.

Lesplaatsen

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge, Bgh = Begijnhof 42 Brugge, Sa = Diksmuidse Heerweg 159 Sint-Andries, Sm = Rijselstraat 71 Sint-Michiels,
Tol = De Tol, Sulferbergstraat 41a Brugge
Voor Blankenberge zie pag. 37.

Prijs

cursus informatica: € 98,00 all-in
snelcursus informatica: € 68,00 all-in
GO 28/32 = 28 uur elektronisch leerplatform + 32 uur contactonderwijs
pc/Mac = deze cursus wordt aangeboden voor zowel pc als Mac
Heb je nog nooit of heel weinig met een computer (pc/Mac) gewerkt, volg dan eerst een cursus basisgebruik computer pc en Windows of Mac en MacOs.

3D-printen en 3D-ontwerpen
Sm

3D-printen en 3D-ontwerpen

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

L. Wemaere

Sm

3D-printen en 3D-ontwerpen

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

L. Wemaere

Sm

AutoCad - deel 1

vrijdag

18.00-21.20

03/09-17/12

B. Keereman

Sm

Autodesk Fusion 360 - deel 1

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Keereman

Sm

Autodesk Fusion 360 - deel 2

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

B. Keereman

Ar

Basisgebruik computer Mac en MacOs

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

D. Pinoy

Ar

Basisgebruik computer pc en Windows - deel 1

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

D. De Souter

Ar

Basisgebruik computer pc en Windows - deel 1

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

D. De Souter

Ar

Basisgebruik internet - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

D. Pinoy

AutoCAD

Autodesk Fusion 360

Basisgebruik computer Mac en MacOs
Basisgebruik computer pc en Windows
Basisgebruik internet

Creatief met Illustrator/InDesign/Photoshop
Sm

Creatief met Illustrator/InDesign/Photoshop - deel 1

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

T. Lema

Sm

Creatief met Illustrator/InDesign/Photoshop - deel 2

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

T. Lema

Sm

Creatief met Illustrator/InDesign/Photoshop - deel 3 NIEUW!

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

T. Lema

Excel 2019 - deel 1 - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

A. Vanslembrouck

Excel
Ar
Ar

Excel 2019 - deel 1 - graadklas - GO 28/32

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - deel 1 - graadklas

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - deel 1 - graadklas - GO 28/32

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - deel 2 - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - deel 2 - graadklas - GO 28/32

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

A. Vanslembrouck
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Ar

Excel 2019 - deel 3 - eigen werk - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - deel 3 - eigen werk - graadklas - GO 28/32

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - programmeren 1 - graadklas - GO 28/32

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - programmeren 2 - graadklas - GO 28/32

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

A. Vanslembrouck

Ar

Excel 2019 - programmeren 3 - eigen werk - graadklas - GO 28/32

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

A. Vanslembrouck

maandag contactles op: 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12
dinsdag contactles op: 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12
donderdag contactles op: 02/09, 16/09, 30/09, 14/10, 28/10, 18/11, 02/12, 23/12

Fotobewerking met het gratis programma Gimp
Ar

Fotobewerking met het gratis programma Gimp - deel 1

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

S. Vanbelle

Ar

Fotobewerking met het gratis programma Gimp - deel 3

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

S. Vanbelle

Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

J. Hoskens

Fotobewerking met Lightroom

Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

L. Wemaere

Ar

Fotobewerking met Lightroom - deel 1 (pc/Mac)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

J. Hoskens

Ar

Fotoboeken maken - deel 1

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

L. Wemaere

Bgh

Fotoboeken maken - deel 3 NIEUW!

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

L. Wemaere

Fotoboeken maken

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone
Bgh

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

O. Debaere

Tol

Fotograferen en filmen met de smartphone/iPhone

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

J. De Bruyne

Ar

Fototoestel: compacte toestellen - deel 1

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

J. De Bruyne

Bgh

Fototoestel: compacte toestellen - deel 3

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

J. De Bruyne

Ar

Gevorderd gebruik computer pc en Windows (vlotter werken)

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

L. Casteleyn

Ar

Gevorderd gebruik internet - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

D. Pinoy

Fototoestel: compacte toestellen

(toestellen zonder verwisselbare lens)

Gevorderd gebruik computer pc en Windows
Gevorderd gebruik internet

GPS Garmin: wandel, fiets en motor
Sa

GPS Garmin: wandel, fiets en motor (Windows) - deel 1 - GO 28/32

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

P. Pletsier

Sa

GPS Garmin: wandel, fiets en motor (Windows) - deel 1 - GO 28/32

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

P. Pletsier

GPS Garmin: wandel, fiets en motor (Windows) - deel 3 - GO 28/32

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

P. Pletsier

Sa

maandag contactles op: 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12
dinsdag contactles op: 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12

iPhone/iPad
Ar

iPhone/iPad - deel 1

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

D. De Souter

Bgh

iPhone/iPad - deel 1

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

D. De Souter

Bgh

iPhone/iPad - deel 2

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

D. De Souter

Sm

Lay-out ontwerpen met het gratis programma Scribus - opfrissing

vrijdag

09.00-12.20

03/09-17/12

S. Vanbelle

Lay-out ontwerpen met het gratis programma Scribus
Leren programmeren
Ar

Leren programmeren - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Ar

Leren programmeren - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Leren programmeren online - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

B. Rousseeuw

Ar

Leren programmeren - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

B. Rousseeuw

Ar

Leren programmeren - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

B. Rousseeuw
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Office 365
Ar

Office 365: Word, Excel, PPT ...

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

D. De Souter

Ar

Photoshop - deel 1

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

S. Vanbelle

Photoshop
Ar

Photoshop - deel 1

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

S. Vanbelle

Ar

Photoshop - deel 2

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

T. Lema

Ar

Photoshop - deel 2

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

O. Debaere

Ar

Photoshop - vervolmaking: nieuwe technieken

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

J. De Bruyne

Ar

Photoshop - vervolmaking: nieuwe technieken

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

J. De Bruyne

Photoshop Elements

NIEUW!

Ar

Photoshop Elements 2021 - deel 1

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

B. Keereman

Ar

Photoshop Elements 2021 - deel 1

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Keereman

PHP
Ar

PHP programmeren - deel 1 - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Ar

PHP programmeren - deel 1 - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Rousseeuw

PHP programmeren online - deel 1 - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

B. Rousseeuw

Ar

PHP programmeren - deel 1 - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

B. Rousseeuw

Ar

PHP programmeren - deel 1 - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

B. Rousseeuw

Sa

Raspberry Pi - deel 1

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

D. Pinoy

Raspberry Pi
SketchUp
Ar

SketchUp - deel 1: 3D voor iedereen

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

L. Wemaere

Ar

SketchUp - deel 2: 3D voor iedereen

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

L. Wemaere

Ar

Smartphone/Androidtablet - deel 1

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

P. Pletsier

Ar

Smartphone/Androidtablet - deel 1

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

P. Pletsier

Ar

Sociale netwerken

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

D. Pinoy

Smartphone/Androidtablet
Sociale netwerken
Vb.Net
Ar

Vb.Net - deel 1-2-3-4 - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Ar

Vb.Net - deel 1-2-3-4 - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Vb.Net online - deel 1-2-3-4 graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

B. Rousseeuw

Ar

Vb.Net - deel 1-2-3-4 - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

B. Rousseeuw

Ar

Vb.Net - deel 1-2-3-4 - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

B. Rousseeuw

Veilig op internet met een veilige computer
Bgh

Veilig op internet met een veilige pc - snelcursus

vrijdag

08.30-12.10

03/09-29/10

D. Pinoy

Bgh

Veilig op internet met een veilige pc - snelcursus

vrijdag

08.30-11.50

12/11-28/01

D. Pinoy

Ar

Video bewerken - Davinci Resolve - deel 1 - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - Davinci Resolve - deel 4 - graadklas NIEUW!

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - deel 1: Pinnacle Studio 24 & Premiere Elements graadklas

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - upgrade: Pinnacle Studio 24 - graadklas NIEUW!

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Video bewerken: Davinci Resolve

Video bewerken: Pinnacle Studio & Premiere Elements
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Video bewerken - eigen werk: digitaliseren oud materiaal
Ar

Video bewerken - eigen werk: digitaliseren oud materiaal - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: digitaliseren oud materiaal - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: digitaliseren oud materiaal - graadklas

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: digitaliseren oud materiaal - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Video bewerken - eigen werk: monteren van films
Ar

Video bewerken - eigen werk: monteren van films - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: monteren van films - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: monteren van films - graadklas

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Ar

Video bewerken - eigen werk: monteren van films - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

C. Verschoot

Ar

Website maken - deel 2: Drupal

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

O. Debaere

Ar

Website maken - eigen werk: Drupal - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

O. Debaere

Ar

Website maken - Drupal advanced - graadklas NIEUW!

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

O. Debaere

Website maken: Drupal

Website maken: WordPress
Ar

Website maken - deel 1: WordPress

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

B. Rousseeuw

Bgh

Website maken - deel 1: WordPress

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

T. Lema

Bgh

Website maken - deel 2: WordPress

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

T. Lema

Ar

Website maken - deel 2: WordPress

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

T. Lema

Ar

Website maken - eigen werk: WordPress - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Ar

Website maken - eigen werk: WordPress - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Rousseeuw

Website maken - eigen werk: WordPress online - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

B. Rousseeuw

Ar

Website maken - eigen werk: WordPress - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

B. Rousseeuw

Ar

Website maken - eigen werk: WordPress - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

B. Rousseeuw

Ar

Word 2019 - deel 2: gevorderde technieken NIEUW!

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

A. Vanslembrouck

Word

Koken & Bakken
Lesplaats

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge

Koken bakken
prijs: € 188,00 all-in
Ar

Koken bakken

maandag

13.30-17.15

06/09-17/01

E. Carijn

Ar

Koken bakken

dinsdag

13.30-17.15

07/09-18/01

E. Carijn

Ar

Koken bakken

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

E. Carijn

Ar

Koken bakken

woensdag

13.30-17.15

08/09-19/01

E. Carijn

Ar

Koken bakken

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

E. Carijn

Koken beginners
prijs: € 183,00 all-in
Ar

Koken beginners

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

E. De Coninck

Ar

Koken beginners

vrijdag

18.00-21.45

03/09-21/01

E. De Coninck

maandag

08.30-12.15

06/09-17/01

E. Carijn

Koken gevorderden - bistro
prijs: € 198,00 all-in
Ar

Koken gevorderden - bistro

Ar

Koken gevorderden - bistro

donderdag

13.30-17.15

02/09-20/01

B. Deschepper

Ar

Koken gevorderden - bistro

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

B. Deschepper

Ar

Koken gevorderden - bistro

vrijdag

08.30-12.15

03/09-21/01

A. Demeyer
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Ar

Koken gevorderden - bistro

vrijdag

13.30-17.15

03/09-21/01

A. Demeyer

Ar

Koken gevorderden - bistro

zaterdag

08.30-12.15

04/09-22/01

A. Demeyer

Koken specialisatie - culinair en trendy
prijs: € 213,00 all-in
Ar

Koken culinair en trendy

dinsdag

08.30-12.15

07/09-18/01

E. De Coninck

Ar

Koken culinair en trendy

woensdag

08.30-12.15

08/09-19/01

E. De Coninck

Ar

Koken culinair en trendy

donderdag

08.30-12.15

02/09-20/01

E. De Coninck

Mode
Lesplaatsen

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge Ar, La = Langerei 26 Brugge, Lev = Levensvreugde Lisseweegs Vaartje 43 Lissewege, Tb = Dienstencentrum Ten Boomgaarde
Ter Beke 29 Sint-Michiels
hybride: contactlessen + onlinelessen
Een bijsturing in het aandeel onlinelessen is steeds mogelijk, ook nog tijdens het schooljaar; enkel zo kunnen we streven naar optimale resultaten en een
kwaliteitsvol aanbod.

Breien en Haken
inschrijvingsgeld: € 243,00
La

Basisbreien - graadklas

woensdag

08.30-12.15

08/09-15/06

C. Vandevelde

La

Breien fantasiesteken - graadklas

woensdag

08.30-12.15

08/09-15/06

C. Vandevelde

La

Breien kleurbreiwerk - graadklas

woensdag

08.30-12.15

08/09-15/06

C. Vandevelde

La

Haakwerk - graadklas

woensdag

08.30-12.15

08/09-15/06

C. Vandevelde

Kleding initiatie
inschrijvingsgeld: € 183,00
Lev

Kleding initiatie - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-09/05

A. Baza

Ar

Kleding initiatie

maandag

13.30-16.50

06/09-09/05

S. Deweerdt

Lev

Kleding initiatie - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

K. Vandenberghe

Tb

Kleding initiatie - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

T. Baert

Tb

Kleding initiatie - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

A. Baza

Ar

Kleding initiatie - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

E. Bellengé

Ar

Kleding initiatie

woensdag

13.30-16.50

08/09-11/05

S. Ver Eecke

Ar

Kleding initiatie - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-11/05

E. Bellengé

Ar

Kleding initiatie

donderdag

13.30-16.50

02/09-12/05

A. Baza

Ar

Kleding initiatie - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-13/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding initiatie - graadklas

vrijdag

18.00-21.20

03/09-13/05

A. Baza

Ar

Kleding initiatie - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-14/05

E. Bellengé

Kleding gevorderden
inschrijvingsgeld: € 183,00
Lev

Kleding gevorderden - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-09/05

A. Baza

Ar

Kleding gevorderden

maandag

13.30-16.50

06/09-09/05

K. Vandenberghe

Ar

Kleding gevorderden

maandag

13.30-16.50

06/09-09/05

S. Ver Eecke

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

A. Baza

Lev

Kleding gevorderden - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

K. Vandenberghe

Ar

Kleding gevorderden

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

M. Jonckheere

Ar

Kleding gevorderden

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

S. Ver Eecke

Tb

Kleding gevorderden - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

T. Baert

Ar

Kleding gevorderden

dinsdag

08.30-11.50

07/09-10/05

S. Duron

Ar

Kleding gevorderden

dinsdag

08.30-11.50

07/09-10/05

T. Baert

Ar

Kleding gevorderden

dinsdag

13.30-16.50

07/09-10/05

M. Jonckheere

Tb

Kleding gevorderden - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

A. Baza
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Ar

Kleding gevorderden

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

K. Vandenberghe

Ar

Kleding gevorderden

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

S. Duron

Ar

Kleding gevorderden

woensdag

08.30-11.50

08/09-11/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding gevorderden

woensdag

13.30-16.50

08/09-11/05

A. Baza

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-11/05

K. Vandenberghe

Ar

Kleding gevorderden

woensdag

18.00-21.20

08/09-11/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding gevorderden

donderdag

13.30-16.50

02/09-12/05

M. Jonckheere

Ar

Kleding gevorderden

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

A. Baza

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

M. Jonckheere

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

S. Duron

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

vrijdag

08.30-11.50

03/09-13/05

S. Duron

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

vrijdag

13.30-16.50

03/09-13/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding gevorderden

vrijdag

13.30-16.50

03/09-13/05

S. Ver Eecke

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

vrijdag

18.00-21.20

03/09-13/05

A. Baza

Ar

Kleding gevorderden

vrijdag

18.00-21.20

03/09-13/05

S. Ver Eecke

Ar

Kleding gevorderden - graadklas

zaterdag

08.30-11.50

04/09-14/05

H. Deschryvere

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

A. Baza

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

S. Deweerdt

Kleding aanpassen patronen
inschrijvingsgeld: € 93,00
Ar

Kleding aanpassen patronen - deel 1 - hybride

Kleding afwerkingstechnieken
inschrijvingsgeld: € 183,00
Ar

Kleding afwerkingstechnieken 1 - hybride

Ar

Kleding afwerkingstechnieken 2 - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-10/05

S. Ver Eecke

Ar

Kleding afwerkingstechnieken 2 - - hybride

zaterdag

08.30-11.50

04/09-14/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding afwerkingstechnieken 3

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

S. Deweerdt

Ar

Kleding afwerkingstechnieken 3 - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-10/05

S. Ver Eecke

Kleding gevorderden na patroontekenen
inschrijvingsgeld: € 183,00
Ar

Kleding gevorderden na patroontekenen

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

H. Deschryvere

Ar

Kleding gevorderden na patroontekenen

vrijdag

18.00-21.20

03/09-13/05

H. Deschryvere

Ar

Kleding gevorderden na patroontekenen

vrijdag

13.30-16.50

03/09-13/05

H. Deschryvere

Kleding interieurtextiel
inschrijvingsgeld: € 243,00
Ar

Kleding interieurtextiel

maandag

18.00-21.45

06/09-13/06

S. Duron

Ar

Kleding interieurtextiel

woensdag

18.00-21.45

08/09-15/06

S. Duron

Kleding patroontekenen
inschrijvingsgeld: € 243,00
Ar

Kleding patroontekenen 01 voor dameskledij - hybride

maandag

18.00-21.20

06/09-13/06

H. Deschryvere

Ar

Kleding patroontekenen 01 voor dameskledij

woensdag

13.30-17.15

08/09-15/06

T. Baert

Ar

Kleding patroontekenen 02 voor dameskledij

woensdag

18.00-21.45

08/09-15/06

H. Deschryvere

Ar

Kleding patroontekenen 03 voor dameskledij

maandag

13.30-17.15

06/09-13/06

H. Deschryvere

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

S. Ver Eecke

Kleding retouchetechnieken
inschrijvingsgeld: € 183,00
Ar

Kleding retouchetechnieken

Lingerie

inschrijvingsgeld: € 183,00
Ar

Lingerie 01

dinsdag

13.30-16.50

07/09-10/05

K. Vandenberghe

Ar

Lingerie 02

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

T. Baert

Ar

Lingerie 02

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

T. Baert

Ar

Lingerie 02

donderdag

13.30-16.50

02/09-12/05

T. Baert
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Talen

De namen van de leerkrachten zijn indicatief. Roosterwijzigingen zijn steeds mogelijk. Kijk op www.snt.be voor de meest recente versie.
Voor de korte inhoud van de cursussen zie www.snt.be. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging door de Vlaamse regering.
Niet alle cursusssen komen in aanmerking voor educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof, zie pag. 7.

Lesplaatsen

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge, La = Langerei 26 Brugge, Tb = Dienstencentrum Ten Boomgaarde Ter Beke 27 Sint-Michiels
Voor Blankenberge zie vanaf pag. 37.

Inschrijvingsgeld
•
•
•
•

breakthrough, waystage, threshold, vantage, effectiveness, gids/reisleider, conversatie voor gevorderden, conversatie met native, voor op reis: € 93,00
spreekklassen: € 55,50
Frans voor anderstaligen: € 183,00
inschrijvingsgeld is exclusief handboek of cursus, zie www.snt.be/praktische-info/info-inschrijven/prijzen-handboeken

GO 15/45 = 15 uur elektronisch leerplatform / 45 uur contactonderwijs
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we verplicht om de leerinhouden van deze niveaus te spreiden over 4 schooljaren van 120 uren les. M.a.w. dezelfde leerstof
wordt vanaf dan gespreid over de nieuwe niveaus 3, 4, 5 en 6. Hierbij zal het gedeelte Chamilo vervallen.
Door de nieuwe indeling zijn een groot aantal cursussen bij Engels, Frans, Italiaans en Spaans veranderd van naam, zie overzicht pag. 10.

Duits
La

Duits 01 - breakthrough a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

G. Penninck

Ar

Duits 01 - breakthrough a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

G. Penninck

Ar

Duits 02 - waystage a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

G. Penninck

Ar

Duits 02 - waystage a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

G. Penninck

La

Duits 03 - threshold 1 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Penninck

La

Duits 04 - threshold 2 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Penninck

Ar

Duits 04 - threshold 2 a - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

I. De Jonghe

La

Duits 05 - threshold 3 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Penninck

Ar

Duits 05 - threshold 3 a - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 06 - threshold 4 a - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 06 - threshold 4 a - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 07 - vantage 1 a - graadklas

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 08 - vantage 2 a - graadklas

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 08 - vantage 2 a - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 09 - effectiveness 1 a - graadklas

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

I. De Jonghe

Ar

Duits 10 - effectiveness 2 a - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

I. De Jonghe

13.30-16.50

08/09-22/12

I. De Jonghe

Duits conversatie voor gevorderden (voorkennis niveau 10 vereist)
Ar

Duits conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

woensdag

Ar

Duits conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

I. De Jonghe

Ar

Duits conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

I. De Jonghe

woensdag

09.30-11.30

08/09-22/12

I. De Jonghe

Duits spreekklas
Duits spreekklas 4-5-6 - online

Engels
Ar

Engels 01 - breakthrough a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

A. Van Severen

Ar

Engels 01 - breakthrough a

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 02 - waystage a

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

A. Van Severen

Ar

Engels 02 - waystage a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 03 - threshold 1 a

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 03 - threshold 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 04 - threshold 2 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

V. De Maré

Ar

Engels 04 - threshold 2 a

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 06 - threshold 4 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

V. Vande Vannet

Ar

Engels 06 - threshold 4 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

V. De Maré

Ar

Engels 07 - vantage 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

V. De Maré
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Ar

Engels 07 - vantage 1 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

V. De Maré

Ar

Engels 08 - vantage 2 a - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

V. De Maré

Ar

Engels 08 - vantage 2 a - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

V. De Maré

Ar

Engels 09 - effectiveness 1 a - graadklas

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

V. De Maré

Ar

Engels 09 - effectiveness 1 a - graadklas

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

V. De Maré

Ar

Engels 10 - effectiveness 2 a - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

H. Vermeersch

Ar

Engels 10 - effectiveness 2 a

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

V. De Maré

Engels conversatie voor gevorderden (voorkennis effectiveness 2 vereist)
Ar

Engels conversatie voor gevorderden - vantage 1 a - graadklas

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

H. Vermeersch

Ar

Engels conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

H. Vermeersch

Ar

Engels conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

H. Vermeersch

Ar

Engels conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

H. Vermeersch

Ar

Engels conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

H. Vermeersch

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

H. Vermeersch

vrijdag

09.30-11.30

03/09-17/12

V. Vande Vannet

Frans 01 - breakthrough a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

I. Blommaert

Frans 01 - breakthrough a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

I. Blommaert

Frans 01 - breakthrough a - online

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

S. Vanpoucke

Engels - gids/reisleider (voorkennis niveau 5 vereist)
Ar

Engels - gids/reisleider a

Engels spreekklas
Engels spreekklas 4-5-6 - online

Frans
Ar

Ar
Ar

Frans 01 - breakthrough a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

I. Blommaert

Ar

Frans 02 - waystage a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

J. Bellaert

Ar

Frans 02 - waystage a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

J. Bellaert

Ar

Frans 02 - waystage a

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

J. Rahier

La

Frans 03 - threshold 1 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

I. Blommaert

Ar

Frans 03 - threshold 1 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

J. Bellaert

Ar

Frans 04 - threshold 2 a

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

I. Blommaert

Ar

Frans 04 - threshold 2 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

J. Bellaert

Ar

Frans 06 - threshold 4 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

J. Bellaert

Ar

Frans 06 - threshold 4 a - graadklas

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

J. Rahier

Ar

Frans 07 - vantage 1 a - graadklas

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

J. Rahier

Ar

Frans 08 - vantage 2 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

I. Blommaert

Ar

Frans 09 - effectiveness 1 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

I. Blommaert

Ar

Frans 10 - effectiveness 2 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

J. Rahier

08.30-11.50

07/09-21/12

I. Blommaert

Frans conversatie voor gevorderden (voorkennis effectiveness 2 vereist)
Ar

Frans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

dinsdag

Ar

Frans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

J. Rahier

Ar

Frans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

J. Rahier

Ar

Frans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

zaterdag

08.30-11.50

04/09-11/12

J. Rahier

Frans opfrissing
La

Frans 03 - opfrissing - threshold 1 a - GO 15/45

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

J. Rahier

La

Frans 05 - opfrissing - threshold 3 a - GO 15/45

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

J. Rahier

woensdag

09.30-11.30

08/09-22/12

J. Bellaert

di & do

18.00-21.20

02/09-23/12

K. Vandenbossche

Frans - spreekklas
Frans spreekklas 3-4-5-6 - online

Frans voor anderstaligen
Ar

Frans 01 - anderstaligen (2x) - breakthrough a+b
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Italiaans
Ar

Italiaans 01 - breakthrough a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 01 - breakthrough a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

G. Ostyn

Ar

Italiaans 01 - breakthrough a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Ostyn

Italiaans 01 - breakthrough a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

G. Ostyn

Italiaans 01 - breakthrough a - online

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

I. T'joens

Ar
Ar

Italiaans 02 - waystage a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

G. Ostyn

Ar

Italiaans 02 - waystage a

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

T. Lauriks

Ar

Italiaans 03 - threshold 1 a

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 03 - threshold 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

I. T'joens

Ar

Italiaans 04 - threshold 2 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

I. T'joens

Ar

Italiaans 04 - threshold 2 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

I. T'joens

Ar

Italiaans 06 - threshold 4 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

G. Ostyn

Ar

Italiaans 06 - threshold 4 a - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

G. Ostyn

Ar

Italiaans 07 - vantage 1 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

T. Lauriks

Ar

Italiaans 07 - vantage 1 a - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

G. Ostyn

Ar

Italiaans 08 - vantage 2 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 08 - vantage 2 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 09 - effectiveness 1 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 09 - effectiveness 1 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 10 - effectiveness 2 a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

G. Coppens

Ar

Italiaans 10 - effectiveness 2 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Coppens

13.30-16.50

06/09-20/12

T. Lauriks

Italiaans conversatie voor gevorderden (voorkennis effectiveness 2 vereist)
Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

maandag

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

C. Bresolin

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

C. Bresolin

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

C. Bresolin

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

G. Coppens

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

T. Lauriks

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

T. Lauriks

Ar

Italiaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

C. Bresolin

vrijdag

18.00-21.20

03/09-17/12

L. Chen

Japans
Ar

Japans 01 - breakthrough 1 a

Ar

Japans 01 - breakthrough 1 a

zaterdag

08.45-12.05

04/09-18/12

L. Chen

Ar

Japans 02 - breakthrough 2 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

L. Chen

Ar

Japans 03 - waystage 1 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

L. Chen

Ar

Japans 04 - waystage 2 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

L. Chen

Ar

Japans 05 - threshold 1 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

L. Chen

Ar

Japans 06 - threshold 2 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

L. Chen

Ar

Japans 07 - threshold 3 a - graadklas NIEUW!

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

L. Chen

Portugees 01 - breakthrough a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

M. Rodrigues

Portugees 01 - breakthrough a

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

M. Rodrigues

Portugees 01 - breakthrough a - online

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

M. Rodrigues

Portugees
Ar

Ar
Ar

Portugees 02 - waystage a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

B. Pinho Rodrigues

Ar

Portugees 02 - waystage a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

S. Verkest

Ar

Portugees 03 - threshold 1 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-14/12

M. Rodrigues

La

Portugees 03 - threshold 1 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Pinho Rodrigues

Ar

Portugees 04 - threshold 2 a - graadklas

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

M. Rodrigues
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Ar

Portugees 04 - threshold 2 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-15/12

M. Rodrigues

Ar

Portugees 05 - threshold 3 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

B. Pinho Rodrigues

Ar

Portugees 05 - threshold 3 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

M. Rodrigues

Ar

Portugees 06 - threshold 4 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

M. Rodrigues

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

M. Rodrigues

maandag

18.30-20.30

06/09-20/12

B. Pinho Rodrigues

dinsdag

09.00-12.00

21/09-01/02

B. Pinho Rodrigues

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

N. Ninclaus

Portugees conversatie voor gevorderden (voorkennis niveau 6 vereist)
Ar

Portugees conversatie voor gevorderden - graadklas

Portugees spreekklas
Portugees spreekklas 4-5-6 - online

Portugees voor op reis
Tb

Portugees 01 voor op reis - breakthrough a

Russisch
Ar

Russisch 01 - breakthrough a

Ar

Russisch 01 - breakthrough a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

S. Warnier

Ar

Russisch 02 - waystage 1 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

S. Warnier

Ar

Russisch 03 - waystage 2 a

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

N. Ninclaus

Ar

Russisch 04 - threshold 1 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

N. Ninclaus

Ar

Russisch 05 - threshold 2 a - graadklas

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

N. Ninclaus

Ar

Russisch 06 - threshold 3 a - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

N. Ninclaus

Ar

Russisch 07 - threshold 4 a - graadklas

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

N. Ninclaus

dinsdag

18.00-21.20

07/09-14/12

N. Ninclaus

woensdag

18.00-20.00

08/09-22/12

N. Ninclaus

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

V. Waerlop

Russisch conversatie voor gevorderden (voorkennis niveau 7 vereist)
Ar

Russisch conversatie voor gevorderden - threshold 4 a

Russisch spreekklas
Russisch spreekklas 4-5-6 - online

Spaans

Spaans 01 - breakthrough a - online

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

K. Carpentier

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

K. Carpentier

La

Spaans 01 - breakthrough a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

H. Debusschere

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

V. Waerlop

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

K. Carpentier

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

A. Heens

La

Spaans 01 - breakthrough a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

H. Debusschere

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

V. Waerlop

Ar

Spaans 01 - breakthrough a

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

A. Heens

Ar

Spaans 02 - waystage a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

H. Mylle

Ar

Spaans 02 - waystage a

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

V. Waerlop

Ar

Spaans 02 - waystage a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

S. Vanpoucke

Ar

Spaans 02 - waystage a

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

V. Waerlop

La

Spaans 03 - threshold 1 a

maandag

18.00-21.20

06/09-13/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 03 - threshold 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

H. Mylle

Ar

Spaans 03 - threshold 1 a

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

A. Heens

Ar

Spaans 03 - threshold 1 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

H. Mylle

Ar

Spaans 03 - threshold 1 a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

K. Carpentier

Ar

Spaans 04 - threshold 2 a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

H. Debusschere

Ar

Spaans 04 - threshold 2 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

V. Waerlop

Ar

Spaans 04 - threshold 2 a

donderdag

08.30-11.50

02/09-23/12

H. Debusschere

Ar

Spaans 04 - threshold 2 a

vrijdag

13.30-16.50

03/09-17/12

V. Waerlop
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Ar

Spaans 06 - threshold 4 a

maandag

18.00-21.20

06/09-13/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans 06 - threshold 4 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans 06 - threshold 4 a

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans 07 - vantage 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

A. Heens

Ar

Spaans 07 - vantage 1 a

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

A. Heens

Ar

Spaans 08 - vantage 2 a

maandag

08.30-11.50

06/09-20/12

M. Blanco Ventura

Ar

Spaans 08 - vantage 2 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 08 - vantage 2 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

M. Blanco Ventura

Ar

Spaans 09 - effectiveness 1 a - graadklas

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 09 - effectiveness 1 a - graadklas

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 10 - effectiveness 2 a - graadklas

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 10 - effectiveness 2 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

K. Timmerman

Ar

Spaans 10 - effectiveness 2 a

donderdag

13.30-16.50

02/09-23/12

M. Blanco Ventura

Spaans conversatie voor gevorderden (voorkennis effectiveness 2 vereist)
Ar

Spaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

S. Gomez Mendez

Ar

Spaans conversatie voor gevorderden - vantage 1 a

vrijdag

08.30-11.50

03/09-17/12

S. Gomez Mendez

Spaans conversatie met native (voorkennis effectiveness 2 vereist)
Ar

Spaans conversatie voor gevorderden met native - vantage 1 a

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

M. Blanco Ventura

Ar

Spaans conversatie voor gevorderden met native - vantage 1 a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

M. Blanco Ventura

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

H. Debusschere

woensdag

18.30-20.30

08/09-23/02

V. Waerlop

Spaans - gids/reisleider (voorkennis niveau 5 vereist)
Ar

Spaans - gids/reisleider a

Spaans spreekklas
Spaans spreekklas 4-5-6

Spaans voor op reis
Tb

Spaans 01 voor op reis - breakthrough a

donderdag

09.00-12.00

23/09-03/02

S. Vanpoucke

Tb

Spaans 02 voor op reis - waystage a

vrijdag

09.00-12.00

24/09-04/02

S. Vanpoucke

Vlaamse gebarentaal
Ar

Vlaamse gebarentaal 01

dinsdag

18.00-21.20

07/09-10/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 01

vrijdag

13.30-16.50

03/09-13/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 02

dinsdag

13.30-16.50

07/09-10/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 02

maandag

18.00-21.20

06/09-09/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 03

donderdag

18.00-21.20

02/09-12/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 04

woensdag

18.00-21.20

08/09-11/05

G. Verstraete

Ar

Vlaamse gebarentaal 05-06 - graadklas

woensdag

08.30-11.50

08/09-11/05

G. Verstraete

30

Nederlands voor anderstaligen
Wil je voor het eerst Nederlands volgen, contacteer of ga dan eerst naar het Agentschap voor Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310
Brugge, 02 701 78 10, www.hvn-wvl.be. Op basis van een oriënteringsgesprek verwijst Het Agentschap voor Integratie en Inburgering je door naar het
gepaste aanbod.

Lesplaatsen

Ar = Arsenaalstraat 4 Brugge, Bgh = Begijnhof 42 Brugge, DaH = Diensten aan Huis Baron Ruzettelaan 172 Assebroek,
La = Langerei 26 Brugge, Mid = Hugo Losschaertstraat 5 Brugge
Voor Blankenberge zie vanaf pag. 37.

Inschrijvingsgeld
•
•
•
•
•
•
•

breakthrough, waystage, threshold, vantage, effectiveness en verlengd: € 75,00 all-in
verkort breakthrough, waystage, threshold: € 51,00 all-in
voorbereiding voor theoretisch rijbewijs (handboek niet inbegrepen), typen azerty (handboek niet inbegrepen), zakelijk Nederlands: € 39,00
grammatica en spelling € 27,00 all-in
openleercentrum, spreekklassen 2, 3-4, 5-6, basisgebruik computer, sollicitatietraining, basisgrammatica, huishoudhulp,
Latijns schrift, spreekklassen 7-8-9-10, schrijfklas: € 15,00 all-in
Frans voor anderstaligen: € 183,00
voor gratis of verminderd inschrijvingsgeld: www.snt.be/praktische-info/info-inschrijven/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld

GO 30/90 = 30 u elektronisch leerplatform + 90 contacturen
GO 60/60 = 60 u elektronisch leerplatform + 60 contacturen
GO 10/30 = 10 u elektronisch leerplatform + 30 contacturen
GO 10/50 = 10 u elektronisch leerplatform + 50 contacturen
cursussen met *:
niveau 3.1 GO + niveau 4.1 GO avond,+ 7X online op vrijdagavond
niveau 4.1 GO voormiddag + online op dinsdagvoormiddag
verkort avond groepen + 8 of 12 uur online

Basisgebruik computer
Bgh

(vanaf niv 02)

NT2 - basisgebruik computer - deel 1

maandag

13.15-16.00

20/09-25/10

K. Alfvoet

Ar

NT2 - basisgebruik computer - deel 1

vrijdag

17.30-20.50

24/09-22/10

K. Alfvoet

Ar

NT2 - basisgebruik computer - deel 1

vrijdag

13.30-16.50

10/09-08/10

P. Pletsier

Ar

NT2 - basisgebruik computer - deel 2

vrijdag

13.30-16.50

15/10-17/12

P. Pletsier

Bgh

NT2 - basisgebruik computer - deel 2

maandag

13.15-16.00

15/11-20/12

K. Alfvoet

Ar

NT2 - basisgebruik computer - deel 2

vrijdag

17.30-20.50

19/11-17/12

K. Alfvoet

Ar

NT2 - basisgrammatica niv. 02/03

di & vr

12.10-13.20

07/09-19/10

L. Gobyn

Ar

NT2 - basisgrammatica niv. 02/03

di & vr

12.10-13.20

26/10-17/12

L. Gobyn

Basisgrammatica

Grammatica en spelling
Ar

NT2 - grammatica en spelling 7-10 - deel 1 - GO 10/30

donderdag

18.00-21.20

09/09-21/10

I. De Bruycker

Mid

NT2 - grammatica en spelling 7-10 - deel 1 - GO 10/30

woensdag

08.30-11.50

08/09-20/10

I. De Bruycker

Ar

NT2 - grammatica en spelling 7-10 - deel 2 - GO 10/30

donderdag

18.00-21.20

28/10-23/12

I. De Bruycker

Mid

NT2 - grammatica en spelling 7-10 - deel 2 - GO 10/30

woensdag

08.30-11.50

27/10-15/12

I. De Bruycker

Ar

NT2 - latijns schrift voorbereidende week in de voormiddag

ma, di, wo, do, vr

08.30-11.50

30/08-03/09

V. Vandenbroeck

Latijns schrift

Ar

NT2 - latijns schrift (+ voorbereidende week 30/08-03/09 in de voormiddag)

ma & do

12.10-13.20

06/09-23/12

V. Vandenbroeck

Ar

NT2 - latijns schrift voorbereidende week in de voormiddag

ma, di, wo, vr, za

08.30-11.50

08/11-13/11

V. Vandenbroeck

Ar

NT2 - latijns schrift (+ voorbereidende week 08/11-13/11 in de voormiddag)

ma & do

12.10-13.20

15/11-14/03

V. Vandenbroeck

Lees- en schrijfklas
Ar

NT2 - lees- en schrijfklas verlengd 1-4

di & vr

12.10-13.20

07/09-22/10

F. Haeck

Ar

NT2 - lees- en schrijfklas verlengd 1-4

di & vr

12.10-13.20

26/10-17/12

F. Haeck

DaH

NT2 - Nederlands voor huishoudhulpen (niv 03 of 04 afgewerkt)

ma, di, wo, vr, za

08.30-11.50

08/11-13/11

G. Standaert

Ar

NT2 - olc

dinsdag

12.10-13.20

07/09-14/12

T. Samuelov

Ar

NT2 - olc

vrijdag

12.10-13.20

10/09-17/12

T. Samuelov

Nederlands voor huishoudhulpen
Openleercentrum

(vanaf niv 03)
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Sollicitatietraining
Ar

(niv 03 of 04 afgewerkt)

NT2 - sollicitatietraining (niv 03 of 04 afgewerkt) - deel 1

ma, di, wo, vr, za

08.30-11.50

08/11-13/11

J. Monballieu

NT2 - spreekklas 2 online

dinsdag

18.30-20.55

07/09-19/10

L. Gobyn

NT2 - spreekklas 2

di & vr

12.10-13.20

07/09-22/10

T. Best

NT2 - spreekklas 2 online

dinsdag

18.30-20.55

09/11-21/12

L. Gobyn

Spreekklas
Ar
Ar

NT2 - spreekklas 2

di & vr

12.10-13.20

26/10-17/12

J. Dorme

Mid

NT2 - spreekklas 2 - verkort

ma & do

12.10-13.20

25/10-20/12

T. De Baere

NT2 - spreekklas 3-4

ma & do

12.10-13.20

06/09-21/10

K. Dumoulin

NT2 - spreekklas 3-4 online

dinsdag

18.30-20.55

07/09-19/10

F. Costenoble

Ar

Ar

NT2 - spreekklas 3-4 online

dinsdag

18.30-20.55

09/11-21/12

F. Costenoble

NT2 - spreekklas 3-4

ma & do

12.10-13.20

25/10-20/12

K. Dumoulin

La

NT2 - spreekklas 3-4 - verkort

di & vr

12.10-13.20

07/09-22/10

J. Dorme

Ar

NT2 - spreekklas 5-6

ma & do

12.10-13.20

25/10-20/12

J. Dorme

Ar

NT2 - spreekklas 5-6

ma & do

12.10-13.20

06/09-21/10

J. Vandendriessche

La

NT2 - spreekklas 5-6 - verkort

di & vr

12.10-13.20

26/10-17/12

E. Hellemont

Mid

NT2 - spreekklas 5-6 - verkort

ma & do

12.10-13.20

06/09-21/10

T. Best

NT2 - spreekklas 5-6 online

maandag

18.30-20.55

06/09-18/10

E. Vanhemelryck

NT2 - spreekklas 5-6 online

maandag

18.30-20.55

08/11-20/12

E. Vanhemelryck

Mid

NT2 - spreekklas 7-8-9-10

donderdag

13.30-15.55

09/09-21/10

J. Peremans

Mid

NT2 - spreekklas 7-8-9-10

vrijdag

13.30-15.55

29/10-17/12

J. Peremans

NT2 - spreekklas 7-8-9-10 online

maandag

19.00-21.25

06/09-18/10

E. Hellemont

NT2 - spreekklas 7-8-9-10 online

maandag

19.00-21.25

25/10-20/12

E. Hellemont

woensdag

13.30-16.20

08/09-22/12

K. Alfvoet

vrijdag

18.00-21.20

03/09-17/12

B. Glorieux

Typen azerty

(vanaf niv 02)

Bgh

NT2 - typen azerty (vanaf niv 02) - GO 10/50

Ar

NT2 - theoretisch rijbewijs (vanaf niv 05)

Theoretisch rijbewijs

(vanaf niv 05)

Bgh

NT2 - theoretisch rijbewijs (vanaf niv 05)

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

H. Delbecke

Ar

NT2 - theoretisch rijbewijs (vanaf niv 05)

zaterdag

08.30-11.50

23/10-26/02

H. Delbecke

La

NT2 - zakelijk Nederlands 7-10

woensdag

08.30-11.50

08/09-22/12

J. Berben

di & do

18.00-21.20

02/09-23/12

K. Vandenbossche

Zakelijk Nederlands

Frans voor anderstaligen
Ar

Frans 01 - anderstaligen (2x) - breakthrough a+b

Nederlands voor anderstaligen verkort
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
La

NT2 - niv 01 - verkort - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

02/09-27/09

F. Penne

La

NT2 - niv 01 - verkort - breakthrough p+p (2x) *

ma & wo

18.00-21.45

06/09-20/10

A. De Clippeleer

Mid

NT2 - niv 01 - verkort - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

08.30-12.15

25/10-26/11

T. De Baere

Ar

NT2 - niv 01 - verkort - breakthrough p+p (2x)*

ma & wo

18.00-21.45

25/10-22/12

F. Penne

Niv 02 - waystage (= 1.2)
La

NT2 - niv 02 - verkort - waystage m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

28/09-22/10

F. Penne

La

NT2 - niv 02 - verkort - waystage m+s (2x) *

ma & wo

18.00-21.45

25/10-22/12

A. De Clippeleer

Mid

NT2 - niv 02 - verkort - waystage m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

08.30-12.15

29/11-23/12

T. De Baere
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Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
La

NT2 - niv 03 - verkort - threshold 1 m+s (2x)*

di & do

18.00-21.45

02/09-21/10

J. Vanderschaeghe

La

NT2 - niv 03 - verkort - threshold 1 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

02/09-27/09

J. Dorme

La

NT2 - niv 03 - verkort - threshold 1 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

25/10-26/11

F. Penne

di & vr

18.00-21.45

03/09-22/10

J. Vandendriessche

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Ar

NT2 - niv 04 - verkort - threshold 2 m+s (2x)*

La

NT2 - niv 04 - verkort - threshold 2 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

28/09-22/10

J. Dorme

La

NT2 - niv 04 - verkort - threshold 2 m+s (2x)*

di & do

18.00-21.45

26/10-23/12

J. Vanderschaeghe

La

NT2 - niv 04 - verkort - threshold 2 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

29/11-23/12

J. Vandendriessche

ma, di, wo, do, vr

08.30-12.15

02/09-27/09

S. Warnier

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Mid

NT2 - niv 05 - verkort - threshold 3 m+s (5x)

La

NT2 - niv 05 - verkort - threshold 3 m+s (2x)*

di & vr

18.00-21.45

03/09-22/10

I. De Bruycker

La

NT2 - niv 05 - verkort - threshold 3 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

25/10-26/11

E. Hellemont

Ar

NT2 - niv 05 - verkort - threshold 3 m+s (2x)*

di & vr

18.00-21.45

26/10-21/12

J. Vandendriessche

ma, di, wo, do, vr

08.30-12.15

28/09-22/10

S. Warnier

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Mid

NT2 - niv 06 - verkort - threshold 4 m+s (5x)

La

NT2 - niv 06 - verkort - threshold 4 m+s (2x) *

di & vr

18.00-21.45

26/10-21/12

I. De Bruycker

La

NT2 - niv 06 - verkort - threshold 4 m+s (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-17.15

29/11-23/12

E. Hellemont

Nederlands voor anderstaligen verlengd
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
Ar

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-16.50

06/09-12/11

J. Cooman

Ar

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.30-16.50

06/09-12/11

S. Lehouck

Ar

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (2x)

ma & wo

18.00-21.20

13/09-09/03

S. Lehouck

Ar

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

08.30-11.50

15/11-28/01

I. Galle

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage mondeling (2x)

di & do

18.00-21.20

02/09-25/11

L. De Schamp

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.30-16.55

06/09-08/11

S. Wallijn

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.30-16.50

15/11-27/01

J. Cooman

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.30-16.50

15/11-27/01

S. Lehouck

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

ma & do

18.00-21.20

02/09-25/11

K. Dumoulin

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.30-16.55

07/09-12/11

S. Wallijn

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.30-16.50

16/11-28/01

J. Cooman

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.30-16.50

16/11-28/01

S. Lehouck

Ar

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

di & do

18.00-21.20

30/11-24/02

J. Dorme

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

06/09-08/11

C. De Schoolmeester

Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

06/09-08/11

K. Alfvoet

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.30-16.50

15/11-27/01

Y. De Keyser

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 mondeling (2x)

ma & do

18.00-21.20

29/11-24/02

K. Dumoulin

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 schriftelijk (2x)

di & do

18.00-21.20

02/09-25/11

P. Deboever

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

07/09-12/11

C. De Schoolmeester

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

07/09-12/11

K. Alfvoet

Ar

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.30-16.50

16/11-28/01

Y. De Keyser
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Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

ma, 4 wo, do

08.30-12.05

02/09-28/10

G. Standaert

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

di & vr

18.00-21.20

03/09-26/11

D. Serlet

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

15/11-27/01

C. Coene

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

15/11-27/01

C. De Schoolmeester

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-12.05

03/09-29/10

G. Standaert

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

16/11-28/01

C. Coene

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

16/11-28/01

C. De Schoolmeester

Ar

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di & do

18.00-21.20

30/11-24/02

Y. De Keyser

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 mondeling (2x)

ma, 4 wo, do

08.30-12.05

02/09-28/10

Y. De Keyser

Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

15/11-27/01

G. Standaert

Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 mondeling (2x)

di & vr

18.00-21.20

30/11-25/02

D. Serlet

Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 schriftelijk (2x)

ma & do

18.00-21.20

02/09-25/11

L. De Keyser

Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-12.05

03/09-29/10

Y. De Keyser

Ar

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

16/11-28/01

G. Standaert

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-12.05

02/09-28/10

J. Monballieu

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

15/11-27/01

L. Gobyn

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma & wo

18.00-21.20

29/11-23/02

H. Janssens

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma & do

18.00-21.20

29/11-24/02

I. Galle

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-12.05

03/09-29/10

J. Monballieu

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 schriftelijk (2x)

ma & wo

18.00-21.20

06/09-24/11

H. Janssens

Ar

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

16/11-28/01

L. Gobyn

Nederlands voor anderstaligen standaard start september
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
La

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (1x)

zaterdag

08.30-13.00

04/09-26/02

L. De Keyser

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

06/09-21/10

H. De Coninck

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

06/09-21/10

E. de Veer

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

13.30-17.15

06/09-21/10

A. Beernaert

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (2x)

di & do

18.00-21.20

07/09-23/12

A. Beernaert

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (2x)

di & do

18.00-21.20

07/09-23/12

L. Van Eenoo

ma & do

13.30-16.50

02/09-21/10

H. Crevits

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

W. Steeman

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

E. Vandendorpe

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

T. Samuelov

La

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (1x)

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

L. De Schamp

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-12/01

H. De Coninck

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

M. Gobyn

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

T. Samuelov

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

03/09-22/10

H. Crevits

La

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (1x)

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

J. Cooman

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-10/01

H. De Coninck

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

T. Samuelov
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Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

ma & do

13.30-16.50

02/09-21/10

J. Vanderschaeghe

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (1x)

vrijdag

18.00-21.20

03/09-17/12

K. Jansseune

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

A. De Clippeleer

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

G. Raes

La

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (1x)

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

F. Demarée

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

K. Eneman

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

K. Jansseune

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

A. De Clippeleer

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

G. Raes

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

03/09-22/10

J. Vanderschaeghe

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

K. Eneman

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

K. Jansseune

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

K. Jansseune

ma & do

13.30-16.50

02/09-21/10

D. Serlet

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

J. Vandendriessche

La

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

H. Delbecke

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

P. Deboever

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (1x)

zaterdag

08.30-11.50

04/09-18/12

S. Ahmad

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

H. Crevits

La

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

H. Delbecke

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

P. Deboever

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

03/09-22/10

H. Janssens

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

C. De Schoolmeester

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

J. Berben

ma & do

13.30-16.50

02/09-21/10

A. Van Severen

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (1x)

vrijdag

18.00-21.20

03/09-17/12

H. Delbecke

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

J. Berben

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

T. De Baere

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

M. Gobyn

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

J. Berben

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

T. De Baere

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

03/09-22/10

A. Van Severen

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

E. Vandendorpe

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

H. Delbecke

ma & do

13.30-16.50

02/09-21/10

M. Van Deynse

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

M. Lescroart

Mid

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

J. Arnou

Mid

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

J. Arnou

Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

03/09-22/10

M. Van Deynse

Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

L. Gobyn

Niv 07 - vantage mondeling (= 3.1)
Mid

NT2 - niv 07 - vantage m (3x) - GO 30/90*

ma, di, do

08.30-11.50

02/09-21/10

M. Lescroart

La

NT2 - niv 07 - vantage m (1x) - GO 30/90 *

do & 7 vr

18.00-21.20

02/09-23/12

J. Arnou

La

NT2 - niv 07 - vantage m (3x) - GO 30/90*

ma, wo, vr

13.30-16.50

03/09-22/10

J. Peremans
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Niv 08 - vantage schriftelijk (= 3.2)
La

NT2 - niv 08 - vantage s (2x) - GO 60/60

di & do

13.30-16.50

02/09-21/10

E. Hellemont

Mid

NT2 - niv 08 - vantage s (2x) - GO 60/60

wo & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

M. Lescroart

La

NT2 - niv 08 - vantage s (1x) - GO 60/60

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

M. Van Deynse

Niv 09 - effectiveness mondeling (= 4.1)
Ar

NT2 - niv 09 - effectiveness m - (3x) - GO 30/90 *

ma, di, do

08.30-11.50

02/09-21/10

L. Gobyn

La

NT2 - niv 09 - effectiveness m - (1x) - GO 30/90 *

di & 7 vr

18.00-21.20

07/09-21/12

J. Peremans

Niv 10 - effectiveness schriftelijk (= 4.2)
Ar

NT2 - niv 10 - effectiveness s - (2x) - GO 60/60

wo & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

E. Hellemont

Ar

NT2 - niv 10 - effectiveness s - (1x) - GO 60/60

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

I. De Bruycker

Nederlands voor anderstaligen standaard start oktober
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (2x)

ma & wo

18.00-21.35

08/11-23/02

S. Wallijn

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

08/11-23/12

H. De Coninck

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

08/11-23/12

K. Eneman

Ar

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

13.30-17.15

08/11-23/12

L. De Keyser

ma & do

13.30-16.50

25/10-23/12

A. Beernaert

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

E. de Veer

Ar

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

T. Samuelov

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

E. de Veer

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

T. Samuelov

Ar

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

26/10-21/12

A. Beernaert

Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

ma & do

13.30-16.50

25/10-23/12

K. Vandenbossche

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

E. Vandendorpe

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

L. Van Eenoo

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

H. Crevits

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

L. Van Eenoo

Ar

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

26/10-21/12

K. Vandenbossche

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

ma & do

13.30-16.50

25/10-23/12

J. Vanderschaeghe

Mid

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

A. De Clippeleer

Mid

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

G. Raes

Mid

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

A. De Clippeleer

Mid

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

G. Raes

Ar

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

26/10-21/12

J. Vanderschaeghe

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

ma & do

13.30-16.50

25/10-23/12

D. Serlet

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

P. Deboever

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

S. Warnier

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

P. Deboever

La

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

S. Warnier

Ar

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

26/10-21/12

H. Janssens
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Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

ma & do

13.30-16.50

25/10-23/12

A. Van Severen

La

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

M. Lescroart

La

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

M. Lescroart

Ar

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

di & vr

13.30-16.50

26/10-21/12

A. Van Severen

Niv 07 - vantage mondeling (= 3.1)
La

NT2 - niv 07 - vantage m (3x) - GO 30/90*

ma, wo, vr

13.30-16.50

25/10-22/12

M. Van Deynse

Ar

NT2 - niv 07 - vantage m (3x) - GO 30/90*

ma, di, do

08.30-11.50

25/10-23/12

J. Arnou

Niv 08 - vantage schriftelijk (= 3.2)
Ar

NT2 - niv 08 - vantage s (2x) - GO 60/60

di & do

13.30-16.50

26/10-23/12

J. Dorme

Ar

NT2 - niv 08 - vantage s (2x) - GO 60/60

wo & vr

08.30-11.50

27/10-22/12

J. Arnou

ma, di, do

13.00-16.00

25/10-23/12

J. Peremans

di & do

13.30-16.50

26/10-23/12

M. Van Deynse

Niv 09 - effectiveness mondeling (= 4.1)
Mid

NT2 - niv 09 - effectiveness m - (3x) - GO 30/90

Niv 10 - effectiveness schriftelijk (= 4.2)
La

NT2 - niv 10 - effectiveness s - (2x) - GO 60/60

CURSUSSENOVERZICHT 2021-2022
1ste semester BLANKENBERGE
De namen van de leerkrachten zijn indicatief. Roosterwijzigingen zijn steeds mogelijk. Kijk op www.snt.be voor de meest recente versie.
Voor de korte inhoud van de cursussen zie www.snt.be. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging door de Vlaamse regering.
Niet alle cursusssen komen in aanmerking voor educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof, zie pag. 7.

Inschrijven voor Talen / Informatica / Fotografie / Koken

Vanaf maandag 3 mei 2021 online of telefonisch op het nummer 050 44 11 40. Geen inschrijvingen in de Bollaard.

Inschrijven voor NT2

In de eerste lesweek zal een SNT-secretariaatsmedewerker aanwezig zijn in de Bollaard (tweede verdieping, in de klas).
Geen inschrijvingen of inlichtingen op het secretariaat van het dienstencentrum! Voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen NT2-cursisten ook
contact opnemen met het OCMW van Blankenberge, de VDAB of het Agentschap Integratie en Inburgering.
OCMW Blankenberge: Kelly De Preester, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, kelly.depreester@blankenberge.be

Lesplaats

Bl = De Bollaard, Koning Albertlaan 112, Blankenberge
Voor Brugge zie vanaf pag. 18.

Fotografie
Prijs cursus Fotografie: € 128,00
Masterclasses gaan dieper in op één of meerdere algemene specialisaties.
Om tot een masterclass toegelaten te worden moet je geslaagd zijn voor één of meerdere onderliggende algemene specialisaties, zie tabel pag. 16.

Fotografie - MC groepsportret
Bl

Fotografie - MC groepsportret

vrijdag

13.15-17.00

03/09-21/01

K. Gryspeert

Bl

Fotografie - MC mens en portret - thema surrealisme - deel 2

maandag

08.30-12.15

06/09-17/01

R. Bacchin

Bl

Fotografie - MC ruimte

donderdag

18.00-21.45

02/09-20/01

F. Dewaele

Bl

Fotografie - MC straatfotografie

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

F. Dewaele

Fotografie - MC mens en portret - thema surrealisme
Fotografie - MC ruimte

Fotografie - MC straatfotografie
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Informatica

Prijs cursus informatica: € 98,00 all-in

Fotobewerking met het gratis programma Gimp
Bl

Fotobewerking met het gratis programma Gimp - deel 3

dinsdag

13.30-16.50

07/09-21/12

Bl

Tekenen met het gratis programma Inkscape - deel 1

dinsdag

08.30-11.50

07/09-21/12

S. Vanbelle

Bl

Photoshop - vervolmaking: nieuwe technieken

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

J. De Bruyne

woensdag

18.00-21.45

08/09-19/01

B. Deschepper

Tekenen met het gratis programma Inkscape
Photoshop

S. Vanbelle

NIEUW!

Koken

Koken bakken
Prijs: € 188,00 all-in
Bl

Koken bakken

Koken gevorderd - bistro
Prijs: € 198,00 all-in
Bl

Koken gevorderden - bistro

maandag

18.00-21.45

06/09-17/01

A. Demeyer

Bl

Koken gevorderden - bistro

woensdag

13.30-17.15

08/09-19/01

B. Deschepper

Koken specialisatie - culinair en trendy
Prijs: € 213,00 all-in
Bl

Koken culinair en trendy

dinsdag

18.00-21.45

07/09-18/01

B. Deschepper

Bl

Koken culinair en trendy

dinsdag

13.30-17.15

07/09-18/01

B. Deschepper

Talen
Inschrijvingsgeld:
•
•

breakthrough, waystage, threshold, voor op reis: € 93,00
inschrijvingsgeld is exclusief handboek of cursus, zie www.snt.be/praktische-info/info-inschrijven/prijzen-handboeken

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we verplicht om de leerinhouden van deze niveaus te spreiden over 4 schooljaren van 120 uren les. M.a.w. dezelfde leerstof
wordt vanaf dan gespreid over de nieuwe niveaus 3, 4, 5 en 6. Hierbij zal het gedeelte Chamilo vervallen.
Door de nieuwe indeling zijn een groot aantal cursussen bij Engels, Frans, Italiaans en Spaans veranderd van naam, zie overzicht pag. 10.

Italiaans
Bl

Italiaans 01 - breakthrough a

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

I. T'joens

Bl

Italiaans 06 - threshold 4 a

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

I. T'joens

Spaans
Bl

Spaans 01 - breakthrough a

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

K. Timmerman

Bl

Spaans 02 - waystage a

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

S. Vanpoucke

Bl

Spaans 03 - threshold 1 a

maandag

18.00-21.20

06/09-13/12

K. Carpentier

Bl

Spaans 04 - threshold 2 a - graadklas

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

K. Carpentier

Bl

Spaans 06 - threshold 4 a - graadklas

woensdag

13.30-16.50

08/09-22/12

K. Carpentier

Spaans voor op reis
Bl

Spaans 01 voor op reis - breakthrough a

maandag

13.30-16.50

06/09-20/12

S. Vanpoucke

Bl

Spaans 02 voor op reis - waystage a

donderdag

13.30-16.50

23/09-20/01

V. De Maré
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Nederlands voor anderstaligen
Wil je voor het eerst Nederlands volgen, contacteer of ga dan eerst naar het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Voor een afspraak in Blankenberge bel naar 02 701 78 10. Op basis van een oriënteringsgesprek verwijst het Agentschap voor Integratie en
Inburgering je door naar het gepaste aanbod.

Inlichtingen & Inschrijven Nederlands voor anderstaligen in Blankenberge

In de eerste lesweek zal een SNT-secretariaatsmedewerker aanwezig zijn in de Bollaard (tweede verdieping, in de klas). Geen inschrijvingen of inlichtingen
op het secretariaat van het dienstencentrum! Voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen NT2-cursisten ook contact opnemen met het OCMW van
Blankenberge, de VDAB of het Agentschap Integratie en Inburgering.
OCMW Blankenberge: Kelly De Preester, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, kelly.depreester@blankenberge.be

Inschrijvingsgeld
•
•
•
•

breakthrough, waystage, threshold, vantage, effectiveness en verlengd: € 75,00 all-in
converstatie 6+: € 39,00
openleercentrum, spreekklas 5-6: € 15,00 all-in
voorbereiding voor theoretisch rijbewijs (handboek niet inbegrepen): € 39,00

Cursusaanbod

niveau 07 - vantage mondeling (=3.1), niveau 08 - vantage schriftelijk (=3.2), niveau 09 - effectiveness mondeling (=4.1), niveau 10 - effectiveness
schriftelijk (=4.2) zie Brugge vanaf pag. 18.
Voor gratis of verminderd inschrijvingsgeld: www.snt.be/praktische-info/info-inschrijven/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld

NT2 - conversatie 6+
Bl

NT2 - conversatie 6+ - threshold 4 mondeling (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

F. Potier

NT2 - openleercentrum
Bl

NT2 - olc

ma & di

12.10-13.00

06/09-16/11

S. Coens

Bl

NT2 - olc

ma & di

12.10-13.00

25/10-18/01

S. Coens

ma, di, wo, vr, za

08.30-11.50

08/11-13/11

J. Berben

NT2 - spreekklas 5-6 online

woensdag

09.00-11.30

08/09-20/10

F. Costenoble

NT2 - spreekklas 5-6 online

woensdag

09.00-11.30

10/11-22/12

F. Costenoble

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

B. Glorieux

NT2 - sollicitatietraining
Bl

NT2 - sollicitatietraining (niv 03 of 04 afgewerkt) - deel 1

NT2 - spreekklas
Theoretisch rijbewijs
Bl

(vanaf niv 05)

NT2 - theoretisch rijbewijs (vanaf niv 05)

Nederlands voor anderstaligen verlengd
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
Bl

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

13.00-16.20

06/09-12/11

B. Glorieux

Bl

NT2 - niv 01 - verlengd - breakthrough p+p (5x)

ma, di, wo, do, vr

08.30-11.50

15/11-28/01

M. Gobyn

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Bl

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.00-16.20

15/11-27/01

S. Wallijn

Bl

NT2 - niv 02 - verlengd - waystage schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.00-16.20

16/11-28/01

S. Wallijn

Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Bl

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.00-16.20

06/09-08/11

I. Galle

Bl

NT2 - niv 03 - verlengd - threshold 1 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.00-16.20

07/09-12/11

I. Galle

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Bl

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

ma, 4 wo, do

08.30-12.05

02/09-28/10

F. Potier

Bl

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.00-16.20

15/11-27/01

J. Monballieu

Bl

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-12.05

03/09-29/10

F. Potier

Bl

NT2 - niv 04 - verlengd - threshold 2 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.00-16.20

16/11-28/01

J. Monballieu
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Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Bl

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 mondeling (2x)

ma, 4 wo, do

13.00-16.35

02/09-28/10

J. Hennebert

Bl

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

08.30-11.50

15/11-27/01

F. Potier

Bl

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.00-16.35

03/09-29/10

J. Hennebert

Bl

NT2 - niv 05 - verlengd - threshold 3 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-11.50

16/11-28/01

F. Potier

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Bl

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma, 4 wo, do

08.30-12.05

02/09-28/10

C. Coene

Bl

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 mondeling (2x)

ma, 5 wo, do

13.00-16.20

15/11-27/01

J. Hennebert

Bl

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

08.30-12.05

03/09-29/10

C. Coene

Bl

NT2 - niv 06 - verlengd - threshold 4 schriftelijk (2x)

di, 4 wo, vr

13.00-16.20

16/11-28/01

J. Hennebert

Nederlands voor anderstaligen standaard start september
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
Bl

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (2x)

ma & wo

18.00-21.20

06/09-22/12

E. de Veer

Bl

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

06/09-21/10

F. Vervaele

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Bl

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

02/09-21/10

L. Joye

Bl

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

L. Joye

Bl

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

03/09-22/10

L. Joye

Bl

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

L. Joye

Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

F. Costenoble

Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (1x)

woensdag

18.00-21.20

08/09-22/12

B. Glorieux

Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

F. Costenoble

Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (1x)

maandag

18.00-21.20

06/09-20/12

F. Vervaele

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

02/09-21/10

W. Declercq

Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

W. Declercq

Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

03/09-22/10

W. Declercq

Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

E. Vanhemelryck

Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

W. Declercq

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Bl

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

02/09-21/10

E. Van Tieghem

Bl

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

03/09-22/10

E. Van Tieghem

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

ma & do

08.30-11.50

02/09-21/10

E. Vanhemelryck

Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (1x)

donderdag

18.00-21.20

02/09-23/12

E. Van Tieghem

Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

di & vr

08.30-11.50

03/09-22/10

E. Vanhemelryck

Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (1x)

dinsdag

18.00-21.20

07/09-21/12

E. Van Tieghem
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Nederlands voor anderstaligen standaard start oktober
Niv 01 - breakthrough (= 1.1)
Bl

NT2 - niv 01 - breakthrough p+p (4x)

ma, di, do, vr

08.30-12.15

08/11-23/12

L. Joye

Niv 02 - waystage (= 1.2)
Bl

NT2 - niv 02 - waystage mondeling (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

F. Vervaele

Bl

NT2 - niv 02 - waystage schriftelijk (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

F. Vervaele

Niv 03 - threshold 1 (= 2.1)
Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

25/10-23/12

E. Van Tieghem

Bl

NT2 - niv 03 - threshold 1 schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

26/10-21/12

E. Van Tieghem

Niv 04 - threshold 2 (= 2.2)
Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 mondeling (2x)

ma & do

08.30-11.50

25/10-23/12

F. Costenoble

Bl

NT2 - niv 04 - threshold 2 schriftelijk (2x)

di & vr

08.30-11.50

26/10-21/12

F. Costenoble

Niv 05 - threshold 3 (= 2.3)
Bl

NT2 - niv 05 - threshold 3 mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

25/10-23/12

W. Declercq

Bl

NT2 - niv 05 - threshold 3 schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

26/10-21/12

W. Declercq

Niv 06 - threshold 4 (= 2.4)
Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 mondeling (2x)

ma & do

13.00-16.20

25/10-23/12

E. Vanhemelryck

Bl

NT2 - niv 06 - threshold 4 schriftelijk (2x)

di & vr

13.00-16.20

26/10-21/12

E. Vanhemelryck
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Overzicht cursussen Brugge: Informatica / Grafische Technieken
2021-2022: 1ste semester

Maandag
•
•

Voormiddag

•
•
•
•

•
•

namiddag

•

•
•
•
•

Basisgebruik internet
Gevorderd gebruik
internet
Video bewerken - eigen
werk: digitaliseren oud
materiaal
Video bewerken - eigen
werk: monteren van films
Video bewerken upgrade: Pinnacle Studio
24
Website maken - deel 2:
WordPress (BGH)

Basisgebruik computer
Mac en MacOs
Creatief met
Illustrator/InDesign/
Photoshop - deel 1 (SM)
GPS Garmin: wandel,
fiets en motor (Windows)
- deel 1 - GO (28/32)
(SA)
SketchUp - deel 2: 3d
voor iedereen
Video bewerken - Davinci
Resolve - deel 1
Video bewerken - eigen
werk: digitaliseren oud
materiaal
Video bewerken - eigen
werk: monteren van films

Dinsdag
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Basisgebruik computer
pc en Windows - deel 1
Fototoestel: compacte
toestellen - deel 3
(BGH)
Video bewerken - deel
1: Pinnacle Studio 24 &
Premiere Elements
Video bewerken - eigen
werk: digitaliseren oud
materiaal
Video bewerken - eigen
werk: monteren van
films

Excel 2019 - deel 2
Excel 2019 - deel 2 GO 28/32
Fotobewerking met
Lightroom - deel 1
(pc/Mac)
GPS Garmin: wandel,
fiets en motor
(Windows) - deel 3 - GO
(28/32) (SA)
Video bewerken Davinci Resolve - deel 4
Video bewerken - eigen
werk: digitaliseren oud
materiaal
Video bewerken - eigen
werk: monteren van
films
Website maken –
deel 1: WordPress
(BGH)

Woensdag
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Donderdag

Creatief met
Illustrator/InDesign/
Photoshop - deel 3
(SM)
Leren
programmeren
Photoshop - deel 1
Photoshop Elements
2021 - deel 1
PHP programmeren deel 1
Vb.Net - deel 1-2-3-4
Website maken eigen werk:
WordPress

Basisgebruik
computer pc en
Windows - deel 1
Fotobewerking met
het gratis
programma Gimp deel 1
Smartphone/Android
tablet - deel 1

•
•
•

•

Vrijdag

3D-printen en 3Dontwerpen (SM)
Fotobewerking met het
gratis programma Gimp
- deel 3
Fotograferen en filmen
met de
smartphone/iPhone
(BGH)
Photoshop vervolmaking: nieuwe
technieken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Excel 2019 - deel 1
Excel 2019 - deel 1 GO 28/32
Fotoboeken maken deel 3 (BGH)
Photoshop - deel 2
Photoshop Elements
2021 - deel 1

•
•
•
•

zaterdag

Fototoestel: compacte
toestellen - deel 1
Leren programmeren
Office 365: Word, Excel,
PPT ...
PHP programmeren - deel 1
Vb.Net - deel 1-2-3-4
Veilig op internet met een
veilige pc – snelcursus
(BGH)
Website maken - eigen
werk: WordPress
Veilig op internet met een
veilige pc – snelcursus
(BGH) (vanaf 12/11/21)
Lay-out ontwerpen met het
gratis programma Scribus –
opfrissing (SM)

•
•
•
•
•
•

Leren
programmeren
PHP
programmeren deel 1
Sociale netwerken
Vb.Net - deel 1-23-4
Website maken eigen werk:
WordPress
Word 2019 - deel
2: gevorderde
technieken

Fotoboeken maken – deel 1
Fotograferen en filmen met
de smartphone/iPhone (Tol)
Gevorderd gebruik computer
pc en Windows (vlotter
werken)
iPhone/iPad - deel 1 (BGH)

avond

Overzicht cursussen Brugge: Informatica / Grafische Technieken
2021-2022: 1ste semester
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

• 3D-printen en 3Dontwerpen (SM)
• Excel 2019 programmeren 2 - GO
28/32
• Excel 2019 programmeren 3 - eigen
werk - GO 28/32
• GPS Garmin: wandel, fiets
en motor (Windows) - deel
1 - GO (28/32) (SA)
• Photoshop - deel 1
• Website maken - deel 1:
WordPress
• Website maken - deel 2:
Drupal

• Autodesk Fusion 360 –
deel 2 (SM)
• Excel 2019 - deel 1
• Excel 2019 - deel 1 GO 28/32
• Fotobewerking met
Lightroom - deel 1
(pc/Mac)
• iPhone/iPad - deel 2 (BGH)
• SketchUp - deel 1: 3d voor
iedereen
• Smartphone/Androidtablet
- deel 1
• Website maken - deel 2:
WordPress

• Autodesk Fusion 360 –
deel 1 (SM)
• Fotobewerking met
Lightroom - deel 1
(pc/Mac)
• Leren programmeren
• Photoshop - deel 2
• PHP programmeren - deel 1
• Vb.Net - deel 1-2-3-4
• Website maken - Drupal
advanced
• Website maken - eigen
werk: Drupal
• Website maken - eigen
werk: WordPress

• Creatief met
Illustrator/InDesign/
Photoshop - deel 2 (SM)
• Excel 2019 - deel 3 - eigen
werk
• Excel 2019 - deel 3 - eigen
werk - GO 28/32
• Excel 2019 programmeren 1 - GO
28/32
• iPhone/iPad - deel 1
• Leren programmeren online
• Photoshop - vervolmaking:
nieuwe technieken
• PHP programmeren - deel 1
- online
• Raspberry Pi - deel 1 (SA)
• Vb.Net - deel 1-2-3-4 online
• Website maken - eigen
werk: WordPress - online

Vrijdag
• AutoCad - deel 1 (SM)

Overzicht cursussen Brugge: Talen / Koken / Mode
2021-2022: 1ste semester
Maandag
Engels 08
Engels 09
Engels conversatie voor
gevorderden
Italiaans 02
Italiaans 03
Spaans 02
Spaans 08
Kleding gevorderden
(LEV)
Kleding initiatie (LEV)
Koken gevorderden bistro

voormiddag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag
•
•
•
•
•
•
•
•

Engels 02
Engels conversatie voor
gevorderden
Frans conversatie voor
gevorderden
Spaans 09
Spaans 10
Portugees 01 voor op reis
(TB) (vanaf 21/09/21)
Kleding gevorderden
Koken culinair en trendy

Woensdag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

namiddag

•
•
•
•
•
•
Duits 04
Duits 05
Duits 06
Engels 03
Engels 10
Engels conversatie voor
gevorderden
Frans 04
Italiaans conversatie voor
gevorderden
Russisch 01
Spaans conversatie voor
gevorderden
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Kleding patroontekenen
03 voor dameskledij
Koken bakken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engels 01
Engels 06
Engels 07
Italiaans 08
Italiaans 09
Portugees 03
Portugees 04
Spaans - gids/reisleider
Spaans 01
Vlaamse gebarentaal 02
Kleding
afwerkingstechnieken 2
Kleding
afwerkingstechnieken 3
Kleding gevorderden
Lingerie 01
Koken bakken

•
•
•
•
•
•
•

Donderdag

Duits 01
Italiaans 06
Italiaans 07
Italiaans 10
Italiaans conversatie voor
gevorderden
Portugees 02
Spaans 01
Spaans 03
Spaans conversatie voor
gevorderden
Vlaamse gebarentaal 0506
Duits spreekklas 4-5-6 online
Frans spreekklas 3-4-5-6
- online
Basisbreien (LA)
Breien fantasiesteken (LA)
Breien kleurbreiwerk (LA)
Haakwerk (LA)
Kleding gevorderden
Koken culinair en trendy

•
•

Duits conversatie voor
gevorderden
Portugees 01
Spaans 07
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Kleding patroontekenen
01 voor dameskledij
Koken bakken

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Duits 02
Engels conversatie voor
gevorderden
Frans 01
Italiaans 01
Italiaans conversatie voor
gevorderden
Spaans 04
Spaans 01 voor op reis
(TB) (vanaf 23/09/21)
Koken culinair en trendy

Duits 07
Duits 08
Duits 09
Engels - gids/reisleider
Frans 03
Frans conversatie voor
gevorderden
Italiaans 04
Italiaans conversatie voor
gevorderden
Portugees 05
Spaans 10
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Lingerie 02
Koken gevorderden - bistro

Vrijdag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaterdag

Engels conversatie
voor gevorderden
Frans 02
Spaans 01
Spaans conversatie
voor gevorderden
Spaans 02 voor op
reis (TB)
(vanaf 24/09/21)
Engels spreekklas 45-6 – online
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Koken gevorderden bistro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engels 10
Frans conversatie voor
gevorderden
Italiaans 01 – online
Japans 01
Spaans 01
Spaans 02
Spaans 06 (vanaf
11/09/21)
Kleding
afwerkingstechnieken
2
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Koken gevorderden bistro

Duits conversatie voor
gevorderden
Engels 04
Frans 06
Frans 07
Russisch 03
Spaans 03
Spaans 04
Vlaamse gebarentaal
01
Kleding gevorderden
Kleding gevorderden
na patroontekenen
Koken gevorderden bistro

Overzicht cursussen Brugge: Talen / Koken / Mode
2021-2022: 1ste semester
Maandag

avond

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duits 01 (LA)
Duits 06
Duits 08
Duits 10
Engels 01
Engels 06
Frans 01
Frans 06
Italiaans 02
Italiaans 04
Italiaans 08
Japans 03
Portugees 01 – online
Portugees spreekklas 4-56 – online
Russisch 02
Russisch 06
Russisch 07
Spaans 01 – online
Spaans 02
Spaans 03 (LA)
Spaans 04
Spaans 06
Vlaamse gebarentaal 02
Kleding
afwerkingstechnieken 3
Kleding gevorderden
Kleding gevorderden (LEV)
Kleding gevorderden (TB)
Kleding initiatie (LEV)
Kleding initiatie (TB)
Kleding interieurtextiel
Kleding patroontekenen 01
voor dameskledij - online
Koken beginners

Dinsdag
• Frans 01 - anderstaligen (2x)
(diav/doav)
• Duits 02
• Engels 03
• Engels 07
• Frans 02
• Frans 05 - opfrissing - GO
(15/45) (LA)
• Frans 08
• Frans 09
• Italiaans 01
• Italiaans 03
• Italiaans conversatie voor
gevorderden
• Japans 05
• Japans 06
• Japans 07
• Portugees 01
• Russisch conversatie voor
gevorderden
• Spaans 01
• Spaans 03
• Spaans 07
• Spaans 08
• Spaans 09
• Spaans conversatie voor
gevorderden met native
• Vlaamse gebarentaal 01
• Kleding gevorderden
• Kleding gevorderden (TB)
• Kleding gevorderden na
patroontekenen
• Kleding initiatie
• Kleding initiatie (TB)
• Kleding retouchetechnieken
• Lingerie 02
• Koken bakken

Woensdag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engels 02
Engels 08
Engels 09
Frans 01
Frans 03 – opfrissing - GO
15/45 (La)
Frans 04
Italiaans 06
Italiaans 07
Italiaans conversatie voor
gevorderden
Japans 04
Portugees 03 (LA)
Portugees 04
Russisch spreekklas 4-5-6
- online
Spaans 01 (LA)
Spaans 02
Spaans 03
Spaans 08
Spaans 10
Spaans conversatie voor
gevorderden
Vlaamse gebarentaal 04
Kleding patroontekenen
02 voor dameskledij
Spaans spreekklas 4-5-6 –
online
Kleding aanpassen
patronen - deel 1
Kleding gevorderden
Kleding initiatie
Kleding interieurtextiel
Koken bakken

Donderdag

Vrijdag

• Frans 01 - anderstaligen (2x)
(diav/doav)
• Duits 03 (LA)
• Duits 04 (LA)
• Duits 05 (LA)
• Duits conversatie voor
gevorderden
• Engels 04
• Frans 01 - online
• Frans 02
• Frans 03 (LA)
• Frans 10
• Frans conversatie voor
gevorderden
• Italiaans 01
• Italiaans 09
• Italiaans 10
• Italiaans conversatie voor
gevorderden
• Japans 02
• Portugees 02
• Portugees 05
• Portugees 06
• Portugees conversatie voor
gevorderden
• Russisch 01
• Russisch 04
• Russisch 05
• Spaans 01
• Spaans 04
• Spaans 06
• Spaans conversatie voor
gevorderden met native
• Vlaamse gebarentaal 03
• Kleding
afwerkingstechnieken 1
• Kleding gevorderden
• Lingerie 02
• Koken gevorderden - bistro

• Japans 01
• Kleding
gevorderden
• Kleding
gevorderden na
patroontekenen
• Kleding initiatie
• Koken
beginners

zaterdag

Overzicht cursussen Brugge: Fotografie
2021-2022: 1ste semester

avond

namiddag

voormiddag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

• Basisfotografie en
fototoestel - deel 3:
analyse en oriëntering
• Fotografie - portfolio
• Fotografie specialisatie ruimte en
landschap (ADP)

• Fotografie - MC ruimte
(ADP)
• Fotografie specialisatie mens en
portret
• Lightroom voor
fotografen

• Fotografie - MC macro
• Fotografie - MC zwartwit

• Fotografie - MC lichten flitstechnieken
• Basisfotografie en
fototoestel –
deel 2 (Tol)
• Fotografie specialisatie actie en
beweging (ADP)
• Fotografie specialisatie product

• Basisfotografie en
fototoestel –
deel 1 (Tol)
• Photoshop voor
fotografen

• Basisfotografie en
fototoestel - deel 3:
analyse en oriëntering
• Fotografie – MC
creatieve fotografie

• Fotografie specialisatie product
• Fotografie – MC mens
als opdracht

• Basisfotografie en
fototoestel - deel 1
• Fotografie - MC
abstract
• Fotografie - MC
ruimte (ADP)

• Fotografie - MC lichten flitstechnieken
• Fotografie - MC mens
en portret - thema
surrealisme - deel 2
• Fotografie specialisatie mens en
portret (Tol)

• Fotografie - MC ruimte
• Lightroom CC voor
fotografen

• Basisfotografie en
fototoestel - deel
1 (BGH)
• Basisfotografie en
fototoestel - deel 2
• Fotografie - MC
architectuur (Tol)
• Fotografie –
portfolio (ADP)
• Fotografie specialisatie mens en
portret
• Lightroom voor
fotografen

• Basisfotografie en
fototoestel - deel 2
• Basisfotografie en
fototoestel - deel 3:
analyse en
oriëntering (Tol)
• Fotografie – MC
creatieve fotografie
• Fotografie specialisatie actie en
beweging (ADP)

• Basisfotografie en
fototoestel –
deel 1 (BGH)
• Basisfotografie en
fototoestel - deel 2
• Fotografie specialisatie product
• Fotografie specialisatie ruimte en
landschap (ADP)
• Fotografie – MC mens
als opdracht

• Basisfotografie en
fototoestel –
deel 1 (BGH)
• Basisfotografie en
fototoestel - deel 3:
analyse en
oriëntering (Tol)
• Fotografie - MC
experimentele
fotografie
• Fotografie - MC zwartwit (ADP)
• Fotografie – portfolio

• Fotografie specialisatie actie en
beweging

zaterdag
• Basisfotografie en
fototoestel – deel
1 (BGH)
• Basisfotografie en
fototoestel - deel 3:
analyse en
oriëntering (Tol)
• Fotografie - MC
experimentele
fotografie
• Fotografie - MC mens
en portret met
natuurlijk licht

Overzicht cursussen Blankenberge: Informatica / Fotografie / Grafische Technieken / Talen / Koken
2021-2022: 1ste semester

avond

namiddag

voormiddag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Italiaans 01
Spaans 04
Spaans 06
Koken gevorderden bistro

• Spaans 02 voor op
reis (vanaf 23/09/21)

• Fotografie - MC mens
en portret - thema
surrealisme - deel 2

• Tekenen met het
gratis programma
Inkscape - deel 1

• Spaans 01 voor op
reis

• Fotobewerking met
het gratis programma
Gimp – deel 3
• Koken culinair en
trendy

•
•
•
•

• Spaans 02
• Spaans 03
• Koken gevorderden bistro

• Photoshop vervolmaking: nieuwe
technieken
• Fotografie - MC
straatfotografie
• Koken culinair en
trendy

• Italiaans 06
• Koken bakken

• Fotografie - MC ruimte
• Spaans 01

Vrijdag

• Fotografie - MC
groepsportret

Zaterdag

