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In de kijker...

De lente is in het land, het schooljaar
loopt over enkele maanden ten einde.
Tijd dus om onze laatste PasaPorte
van dit schooljaar voor te stellen.
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Zoals steeds geven we je een
overzicht van, en duiding bij, de
bruisende activiteiten in ons centrum.
We blijven onze visie trouw: meer
bieden aan onze cursisten dan enkel
een gevarieerd en kwaliteitsvol
cursusaanbod.
Onze cursisten appreciëren deze visie.
We kunnen steeds rekenen op enorm
veel enthousiasme en opkomst van
cursisten en externen.
Ons centrum investeert in
maatschappijgerichte activiteiten die
een meerwaarde betekenen voor de
professionele en persoonlijke
ontwikkeling van de cursist. We
proberen een aangename omgeving
te creëren voor de cursist, waarbij
naast formeel leren ook veel belang
gehecht wordt aan het scheppen van
een warme band tussen cursisten en
leerkrachten.
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We zullen blijven inzetten op een
klantgericht centrum, waar het
nuttige en het aangename aan
elkaar gekoppeld zijn.
In dit nummer lees je ook meer over
het ervaringsbewijs hulpboekhouder.
Ons centrum is een erkend
testcentrum en kan dus de
competenties meten die je al hebt
verworven om het beroep van
hulpboekhouder uit te oefenen.
Veel leesplezier
Het centrumteam

Redingenstraat 90 - 3000 Leuven
016 31 99 20 - info@cvoleuven.be
www.cvoleuven.be
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Onder collega’s
Meer dan cijfers en
T-rekeningen
Je mag nooit meer uitgeven
dan wat je hebt! Draai elke
eurocent tweemaal om!
Beheer het kapitaal van je
firma zoals een goede
huisvader! Zou dit met
boekhouden te maken hebben
of niet? We vroegen het
aan coördinator Ludwig Jegers.
En, Ludwig, zijn jullie
daarmee bezig?
Uiteraard, maar er is nog
zoveel meer. Een gezond
bedrijf zou winst moeten
maken, zodat dit voor de
werknemers werkzekerheid
betekent. Niet onbelangrijk
in economisch barre tijden.
Waarom is ‘boekhouder’ al ettelijke jaren een knelpuntberoep?
Wellicht omdat het een imago heeft saai te zijn. Dat is helemaal niet het geval, integendeel. In een klein bedrijf krijgt een
boekhouder zeer veel verschillende taken. Onze cursisten hebben dan ook meestal al lang werk als hulpboekhouder vooraleer
ze hun diploma behalen.
Het CVO Leuven-Landen is erkend als testcentrum voor hulpboekhouders.
Klopt! Wij zijn erkend als centrum waar mensen met de nodige ervaring maar zonder diploma kunnen bewijzen dat ze over
de vereiste bekwaamheid beschikken. Mensen die toch nog tekorten ondervinden om dit ervaringsbewijs te behalen, kunnen
zich dan bijscholen en een bijkomende opleiding volgen.
Het graduaat boekhouden bevat heel wat rechtsvakken. Hoe komt dat?
Een boekhouder moet op de hoogte zijn van de recente wetgeving en de belastingregels. Men zegt dan ook dat een goede
boekhouder zichzelf dubbel terugverdient in een bedrijf.
Wat stelt het diploma ‘Graduaat boekhouden’ eigenlijk voor?
Je kan ermee terecht op de financiële dienst van bedrijven, in boekhoudkantoren of bij de overheid. Er zijn mensen die als
zelfstandig boekhouder beginnen of een zaak oprichten. Nog anderen doen na één of twee modules boekhouden reeds de
boekhouding van de zaak van thuis. Sommigen studeren zelfs voort tot een master in de economische wetenschappen.
Zijn er ook bepaalde vakken die iemand zomaar kan volgen?
Je hoeft inderdaad niet altijd voor een diploma boekhouden te gaan. Je kan je gewoon uit interesse inschrijven voor een of
andere module zoals personenbelasting, sociale wetgeving of burgerlijk en handelsrecht. Iedereen kan op die manier zijn
belastingbrief en die van vrienden en familie invullen. Ook sociale wetgeving is een echte aanrader. Zo ben je zeer goed op
de hoogte van je rechten als werknemer. Bank en beurs kan je volgen indien je wegwijs wil geraken in het ingewikkelde
kluwen van financiële beleggingen.
Bedrijfsbeheer is ook zo’n paradepaardje.
Inderdaad. Mensen die een eigen zaak willen oprichten, kunnen bij ons een module bedrijfsbeheer volgen. Als je slaagt,
krijg je een attest dat je moet kunnen voorleggen als je een eigen zaak wil starten.
Wil je meer info? Contacteer dan het CVO Leuven-Landen en
coördinator Ludwig Jegers: ludwig.jegers@cvoleuven.be.
Anderstaligen zijn ook welkom vanaf niveau 2.1.
Mark Michiels
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Op stap
Moet er nog chocolade zijn?
Wij zijn gebeten door Frans en sinds kort ook door ch… Op zaterdag 7 maart
ondernamen we een betoverende reis naar de chocoladetempel Zaabär in Brussel.
Aan de hand van een filmpje kregen we een algemene uitleg over het productieproces van de chocolade, van Zuid-Amerikaanse boon tot het afgewerkte product.
Na de verwelkoming met een ambachtelijk warm chocolade-drankje maakten we
kennis met het beroep van chocolatier: wij leerden chocolade verzachten, truffels
drenken in sesamzaadjes, geraspte speculaas of gemalen meringue.
We maakten chocoladelolly’s en kruidige chocoladetabletten en dompelden fruit
en noten onder in heerlijk aromatische chocolade.
Tips voor een experimentje thuis ? Zorg voor een marmeren tablet, een grote
schort, voldoende recipiënten,
zwarte of witte chocolade en je
favoriete kruiden, vruchten of bloemen. De workshop werd afgesloten met de
verdeling van de zelfgemaakte lekkernijen, ter aanvulling van de snoepkast thuis.
Een proeverij van het Zaabär-assortiment in de Megastore achteraan was de kers
op de taart : Chinees steranijs, gember uit Goa of lavendel uit Andalusië
gecombineerd met chocolade …. het scherpte niet alleen onze smaakpapillen aan,
wij ontdekten eveneens de weldaad van een gedeelde passie!
Kortom, een heerlijke zaterdag die smaakt naar meer.
Muriel Kerrels

Siciliaans avontuur
Op zaterdag 11 april verlieten we ’s morgens vroeg Vlaanderen
om via Rome en via de ondoorgrondelijke vertrektijden van
Alitalia uiteindelijk aan te komen in Cefalù, op het eiland Sicilië.
De diagnose van deze week is ronduit ‘meravigliosa’. Een
voltreffer in het hart van elke italofiel. Een schot ook in de roos
voor elke deelnemer, want er werden hechte vriendschapsbanden
gesmeed. Samen cornetti eten, in groep cappuccini achterover
kieperen, verjaardagen vieren, gelati, vini, birre, pizze, ….
degusteren, het kon niet op.
Onze Villa Caterina was trouwens een ‘open villa’. Je kon er naar
hartenlust in en uit lopen, op het terras lekker zonnen, keuvelen
en grieptoestanden onder de knoet houden. Of zoals een door influenza geteisterde medecursist zei: ‘Contrafare i grippi con una
grappa’ (mocht hier taalkundig iets fout zijn, dan ligt het aan de grappa!).
Het taleninstituut oogde mooi als een zonnebank. ‘Solemar’ stond er boven de deur en het nodigde uit tot aangenaam
grammaticaal bruinen in de Siciliaanse zon.
Ook Cefalù en Palermo werden cultureel en gastronomisch ontrafeld, waaruit voornamelijk bleek dat de mannen in de bar zaten
en de dames uitgebreid een bezoek brachten aan de winkeltjes.
Ondertussen zijn we terug thuis geraakt. In Zaventem was het moeilijk om afscheid te nemen van elkaar.
Speelde het ‘famiglia-gevoel’ ons dan ook parten?
Dorinda was in deze zeker en vast onze Mama Miracoli. Zij houdt de groep subtiel samen en stelt taalkundige eisen zoals het
hoort. ‘Una donna e insegnante per bene’!
Op ons kersvers behaalde diploma stond ‘livello elementare’. De Engelstalige slogan was iets meer
aanmoedigend: ‘Learn Italian in Sunny Sicily’.
Wij hopen samen met onze CVO-klasgenoten deze reis ooit nog eens te kunnen overdoen, want
dit houdt ons als 55-plussers eeuwig jong.
Op de vraag die onze Siciliaanse lerares Nuccia ons stelde : ‘Che cosa fai durante la settimana?’
(Wat doe je tijdens de week?) kunnen we alleen maar antwoorden: ‘Italiaans studeren, natuurlijk!’
Karel De Wolf en Marcia Van Assche
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Boeiende themadagen in Leuven en Gent
Het Tweedekansonderwijs heeft 7 studierichtingen om als volwassene je diploma secundair onderwijs te behalen:
Kantoor, Kinderzorg, Webdesign, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Secretariaat – Talen, Wetenschappen en Multimedia.
Elk semester organiseert de school een themadag. Dan worden de lessen vervangen door uitstappen of workshops die
aansluiten bij de studierichting.
De richting Multimedia is naar het kunstcentrum ’t STUK geweest voor een kortfilmfestival.
Daarna mochten de leergierigen kennismaken met het leven achter de schermen van
de regionale televisie ROB. We zagen een team aan het werk van om en bij 40 mensen die
elke dag tv maken. Het was een rijke ervaring om die geoliede machine te zien.
We konden zelf even de autocue uitproberen en voor de green key van het weerbericht gaan
staan. De opnames van het nieuws hebben we live bijgewoond. De laatste minuten van het
nieuws zijn nog in opname terwijl het programma voor de kijker al van start is gegaan.

²

Een groep cursisten van de richting Jeugd- en gehandicaptenzorg trok richting
Gent en bezocht het Museum Dr. Guislain.
Daar kwamen we meer te weten over de geschiedenis van de geesteszieke
mens en hoe dit evolueerde tot de huidige aanpak in onze maatschappij.
Het is mee dankzij Dr. Guislain dat bij de behandeling van mensen met
psychische problemen de nadruk kwam te liggen op het therapeutische en
verzorgende.
Els Borgonie

Over cashflow en de crisis
In december organiseerde de afdeling graduaat boekhouden een gastcollege in
de aula van KA Redingenhof.
De heer Wim Deboutte, bestuurder Dexia CVBA Leuven, zou het hebben over de
relatie tussen financiële instellingen en ondernemingen. Hoe kijken financiële
instellingen naar ondernemingen, aan welke criteria moeten ondernemingen voldoen
om in aanmerking te komen voor kredieten en welke rol speelt de financiële crisis?
Om er zeker van te zijn dat veel door banken gebruikte termen ook daadwerkelijk
werden begrepen, startte Wim Deboutte met een gezellige letterpuzzel.
In een 2 uur durend betoog werden we vervolgens ondergedompeld in de wereld
van solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit, het belang van een positief werkkapitaal en een gezonde cashflow. Deze termen
verwijzen naar de criteria waaraan ondernemingen in meerdere of mindere mate moeten voldoen om in aanmerking te komen
voor een krediet. De aanvulling met voorbeelden uit de praktijk zorgde voor een boeiende en leerrijke uiteenzetting. De bank
kijkt naar het volledige project, aldus Wim Deboutte, en die instelling heeft geen wijziging ondergaan sinds de financiële crisis.
Dit seminarie paste perfect in de vakgebieden financiële analyse en bank- en beurswezen.
We danken dan ook bij deze Wim Deboutte nogmaals voor de interessante avond.
Ingrid Ronsmans
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Cursussen onder de loep
Interview met Jef Vander Jonckheyd
Jef Vander Jonckheyd, basketspeler bij Basket Groot Leuven (BGL) en de
Belgian Lions, kwam op bezoek bij cursisten Nederlands voor anderstaligen,
RG2.3. Hieronder lees je het interview dat zij van hem afnamen.
Waarom heb je voor basketbal gekozen? Hoe oud was je toen je
met basket begon?
Toen ik 8 jaar was begon ik met basket. Ik speelde eerst 3 jaar voetbal.
Maar ik was heel groot en daarom heb ik voor basketbal gekozen.
Wat was je beste seizoen toe nu toe? Welk jaar was dat en bij
welke ploeg?
Mijn beste twee seizoenen waren 2 jaar geleden bij BGL en 3 jaar geleden
bij Oostende. Bij Oostende omdat we kampioen geworden zijn en bij Leuven
omdat ik daar meer mag spelen.
Wat waren de meest markante momenten in je carrière, positief of negatief?
Ik zie twee positieve momenten. 3 jaar geleden werd ik kampioen met Oostende en 6 jaar geleden was ik Rookie (= beste
jongere) van het jaar bij Antwerpen. Er zijn ook minder goede momenten. Het 1e en het 3e jaar bij Oostende speelde ik minder.
En toen mijn vader stierf, speelde ik een maand lang geen basket om bij hem te kunnen zijn.
Kan je ons iets vertellen over de Belgian Lions?
De Belgian Lions zijn de nationale basketploeg. Ik speel al 4 jaar bij de Lions. Het is een eer om voor je land te spelen.
Het Belgian Lions seizoen is altijd in de zomer. Daardoor heb ik minder vrije tijd. Spelen bij de nationale ploeg is leuk omdat alle
spelers Belg zijn.
Je hebt al bij verschillende ploegen gespeeld. Heb je nog goede contacten met vroegere ploegmaats of trainers?
De basketwereld is heel klein en bij de nationale ploeg kom ik alle Belgische spelers tegen. In de nationale competitie ontmoet
ik ook materiaalmeesters en kinesisten van vroegere ploegen.
Wat is jouw favoriete ploeg in het Belgische top-basket – buiten BGL natuurlijk?
Mijn favoriete ploegen in België zijn Oostende en Antwerpen. Oostende is een topclub en Antwerpen is mijn thuisstad.
Zijn er ook minder goede kanten aan het top-basket?
Ik moet 6 dagen per week trainen, ’s morgens en ’s avonds. Dat is moeilijk, want de uren zijn verschillend van de normale
werkuren van andere mensen – ook van mijn vriendin. Ik heb ook niet veel vrije tijd. Maar ik wil absoluut niet klagen, want er
zijn meer voordelen dan nadelen.
Wat is jouw advies voor jongeren die willen basketten?
Je moet doen wat je graag doet en je moet veel ambitie en een goede focus hebben. Nu zijn er voor jongeren meer verleidingen
dan vroeger, bv. X-box en PlayStation. Toen ik jong was, was ik altijd bezig met de bal.
Wat is het geheim van je succes?
Je moet een sterk karakter hebben. Concentreer je op wat je doet met discipline, luister en voer uit wat je coach vraagt.
De cursisten NT2 2.3

Language & Liquids
Iedereen weet dat je een taal niet enkel op de schoolbanken leert. Interessant is dan om te bedenken dat er heel wat
buitenlanders zitten in een school waar ook Nederlands aan anderstaligen wordt gegeven. De moedertalen van deze buitenlanders
zijn Arabisch, Duits, Frans, Engels, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans, Turks... Voor
een groot deel dus talen waarmee onze Vlaamse studenten in de klas ernaast aan
het worstelen zijn!
Daarom bedachten wij in het CVO het project “Language & Liquids”. Vlamingen die
een andere taal leren (language) worden door hun leerkrachten in contact gebracht
met anderstaligen die Nederlands leren. Ze ontmoeten elkaar bij een koffie of een
pintje (liquids) en spreken vb. een half uur Nederlands en een half uur de andere taal.
Of ze spreken elk in de taal die ze aan het leren zijn. Zo zullen onze studenten
Nederlands voor anderstaligen sneller het Nederlands onder de knie krijgen,
inclusief de Vlaams-Brabantse tongval. En onze Vlaamse studenten hoeven nooit
meer te klagen dat zij de taal van hun keuze alleen op vakantie in de praktijk kunnen
brengen. Als mensen op die manier bovendien andere culturen beter leren kennen en
appreciëren, hebben we van de wereld weer een klein beetje een betere plaats gemaakt.
Language & Liquids werkt nu al voor Engels en Spaans, maar andere talen zullen ongetwijfeld volgen.
An Vanbiervliet
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Het leven zoals het is…Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven.
Kurt Stas en Inge Mommaerts zijn vorig jaar afgestudeerd aan het CVO Leuven-Landen,
opleiding Rechtspraktijk HBO/graduaat. Dit jaar studeren ze aan de KHLeuven met het oog op
het behalen van het diploma bachelor in bedrijfs-management, afstudeerrichting rechtspraktijk.
We spreken met hen over hun ervaringen, ambities en dromen.
Waarom hebben jullie indertijd gekozen om de opleiding Rechtspraktijk te volgen
aan het CVO Leuven-Landen?
KURT: Ik vond dat de stap van het secundair onderwijs naar de universiteit te groot was.
De opleiding Rechtspraktijk zou me een voldoende basis kunnen geven om later alsnog de stap te wagen naar een bachelor.
INGE: Ik was op zoek naar een diploma dat verschillende deuren zou kunnen openen en de opleiding Rechtspraktijk leek me
die mogelijkheid te bieden. Bovendien ben ik erg geboeid door juridische materies.
Toen ik naar de infoavond kwam, wist ik meteen dat ik voor deze juridische opleiding wilde gaan.
Is de opleiding tegemoet gekomen aan jullie verwachtingen?
INGE: Voor mij werden de verwachtingen volledig ingelost. Ik beschik nu over een heel degelijke juridische basisvorming.
Ook in mijn juridische arbeidsfunctie komt de juridische bagage goed van pas.
KURT: Hetgeen we in het volwassenenonderwijs hebben geleerd kunnen wij ook meteen toepassen in de praktijk.
Zo zijn we vlot inzetbaar op de arbeidsmarkt.
Momenteel volgen jullie dagonderwijs. Hoe staan jullie werkgevers tegenover die keuze?
KURT: Overdag mag ik de lessen volgen maar ik moet wel gebruik maken van mijn verlof. Mijn werkgever verwacht wel dat
het werk gedaan is.
INGE: Ik moet erover waken dat ik mijn werkuren haal: ik pendel tussen mijn werk, de KHLeuven en mijn gezin.
Het is momenteel druk op het werk en dus moet ik ook voldoende uren werken.
Hoewel mijn werkgever gelukkig welwillend genoeg is, vergt het dagonderwijs toch veel meer praktische organisatie.
Welk advies zouden jullie willen geven aan de cursisten Rechtspraktijk uit het CVO, die de professionele bachelor
aan de KHLeuven willen gaan volgen?
INGE: Als je niet gemotiveerd bent, moet je er echt niet aan beginnen. De lectoren verwachten wel veel. Zo staan sommige
papers op de helft of één derde van de punten. Ik moet aan het dagonderwijs echt veel tijd opofferen. Dat heeft een grote
impact op het professionele en familiale leven.
KURT: Helemaal mee eens. Als je niet gemotiveerd bent, zal je het niet halen.
Mattias Hoebeke

ERVARINGSBEWIJS HULPBOEKHOUDER
Veel mensen hebben een beroep al doende geleerd, op de werkvloer, in hun eigen zaak, in hun vrije tijd, door een cursus te
volgen … maar hebben nooit een officieel bewijs of diploma behaald. Ze beschikken over de nodige ervaring maar kunnen die
bekwaamheid niet zwart op wit bewijzen.
Daarom lanceerde de Vlaamse overheid het Ervaringsbewijs. Het Ervaringsbewijs is dé manier om te bewijzen dat iemand de
kennis en de vaardigheden van een bepaald beroep bezit. Het is een officieel bewijs van vakbekwaamheid van de Vlaamse
overheid. Dit kan belangrijk zijn bij het zoeken naar (ander) werk of als je wil doorgroeien bij je huidige werkgever.
3 Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) werden door het ESF Agentschap Vlaanderen erkend als testcentrum voor het
ervaringsbewijs hulpboekhouder.
Vanaf april kan je in CVO Leuven-Landen, CVO Antwerpen-Zuid en in CVO-IVV de avondschool Gent het Ervaringsbewijs
hulpboekhouder behalen.
In een gesprek en een praktische proef kan je aantonen dat je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om het beroep van
hulpboekhouder uit te oefenen.
Deelname aan de proef is gratis. Je vervoersonkosten worden terugbetaald.
HET ERVARINGSBEWIJS IS EEN TROEF VOOR MENSEN DIE STERK WILLEN STAAN IN HUN WERK.
Meer informatie over het Ervaringsbewijs hulpboekhouder vind je op www.cvoleuven.be
Je kan ook een mail sturen naar ervaringsbewijs@cvoleuven.be
Wij helpen je graag verder.
Christel Hendriks

Dit is een project meegefinancierd door het ESF-agentschap Vlaanderen
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In Europa
Carrot cake for Europe
In het vorige nummer van PasaPorte kon je al lezen dat het CVO
Leuven-Landen in een internationaal Grundtvig leerpartnerschap
stapte. Inter², zo luidt de naam van de samenwerking tussen
Centra voor volwassenenonderwijs uit Italië, Finland, Duitsland
en België. Tijdens dit schooljaar zetten de scholen de krijtlijnen
uit voor de virtuele uitwisselingen van volgend jaar. Om alles vlot
te laten verlopen moet er nogal wat vergaderd worden, de inhoud
van het project krijgt langzaam maar zeker vorm. Voor de
cursisten van de conversatiegroep Engels mocht het allemaal wat
sneller gaan: zij maakten tijdens de les een pilootfilmpje dat als
voorbeeld voor de andere partners zal dienen. Onder leiding van hun
leerkracht An Vanbiervliet bereidden ze, voor het oog van de camera,
een wortelcake. Iedere stap van de bereiding lichtten ze uitvoerig toe
in het Engels, alle ingrediënten passeerden de revue en het resultaat mocht er zeker zijn. Twee cursisten van het Tweedekansonderwijs legden alles vast en monteerden het filmpje. Daarmee kon het internationale team dan aan de slag op de tweede
Inter² ontmoeting in Firenze. Wil je het filmpje ook eens bekijken? Ga dan naar http://www.youtube.com/watch?v=vjvCIkTju44
Dorinda Dekeyser

C’est arrivé près de chez vous
Swingen met Wild Honey Pie
Iedereen is het erover eens: de Engelse avond op 21 november was een groot succes!
Onder de bezielende leiding van Mark Michiels had de vakwerkgroep Engels de band Wild Honey Pie
uitgenodigd. Zij coveren Beatlesnummers en deden dat zo overtuigend en professioneel dat alle
aanwezigen zich even ‘Back in the Sixties’ waanden. Met een perfect gevoel voor timing bemanden
An Vanbiervliet en Fons Vanderloock de autocue zodat onze cursisten zonder problemen alle teksten
konden meezingen. De ruim 150 cursisten lieten zich overigens niet onbetuigd en rockten, bij wijze van
spreken, de pannen van het dak!
De’ Sixties’ sfeer zat er overigens al goed in van bij de organisatie van dit evenement want de door Mark
opgetrommelde Wild Honey Pie ‘crew’, meer dan 20 collega’s van andere vakwerkgroepen, Mario van de
keuken en zelfs de meisjes van het secretariaat boden spontaan een helpende hand bij de organisatie
van dit gebeuren en offerden hier met plezier hun vrijdagavond aan op! Een hartverwarmende opsteker
voor iedereen! Bedankt collega’s: wij houden hier een supergoed gevoel aan over!
Veronique Berkein

Spaans toneel en Italiaanse conference creëren mediterraans sfeertje

Op 2 februari 2009 (el Día de la Candelaria) organiseerde het CVO
voor het vijfde jaar op rij een ‘Spaanse’ culturele avond.
¡Hasta el año próximo!

CVO Leuven-Landen
centrum voor volwassenenonderwijs

Met “Caleidoscopio Nord” bracht auteur en reiziger
Herman Cole een wisselend overzicht van culturele
bezienswaardigheden in Noord-Italië.
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Proclamatie Tweedekansonderwijs
Het Tweedekansonderwijs werkt met een semestersysteem: zowel in september als in januari starten er
opleidingen. Dit betekent ook dat cursisten niet alleen in juni kunnen afstuderen, maar ook in januari!
Op 30 januari 2009 was het dan ook een feestelijke dag voor de cursisten die hun diploma secundair
onderwijs behaalden. Er waren afgestudeerden in de richting Kinderzorg, Kantoor, Secretariaat-Talen
en Jeugd- en gehandicaptenzorg.
De diploma-uitreiking blijft elke keer opnieuw een pakkend moment, want .... een diploma krijg je niet,
een diploma behaal je!
Het verandert je leven!
We wensen jullie allemaal veel succes voor de toekomst!

Taalbad Italiaans in CVO Landen voor kinderen Hof Pepijn.
Dit schooljaar gingen de leerlingen van GO Hof Pepijn voor de eerste maal in Italië op sneeuwklassen. Om hen een eindje op weg te helpen met de taal organiseerde de vakgroep Italiaans
van CVO Landen een Italiaanse avond: de leerlingen konden deelnemen aan diverse workshops, uitgedacht en georganiseerd door de tweede- en derdejaarscursisten samen met hun
docenten. De ouders konden intussen genieten van Italiaanse hapjes met een glaasje Prosecco,
aangeboden door het CVO. Na een enthousiast taalbad van een uur spraken de kinderen reeds
een aardig mondje Italiaans. De getallen, de lichaamsdelen, belangrijke en nuttige uitdrukkingen, alles kwam er vlot en met een mooi Italiaans accent uit. Dankzij de inzet van zowel
cursisten als docenten van CVO Landen en de mix van spelen en leren was deze avond voor de kinderen dan ook geslaagd.
Katty Brouckmans

Oud-cursisten boekhouden houden reünie
In maart vond de eerste reünie van het graduaat boekhouden plaats. De opkomst was groot (zelfs enkele afgestudeerden van
het lineaire systeem daagden op) en er werd heel wat gelachen en bijgepraat.
Iedereen haalde volop herinneringen op. Sommige cursisten hebben het ver geschopt: één ex-cursist doet stage voor het instituut
voor accountants en bedrijfsrevisoren en zal zich dus binnen enkele jaren als zelfstandig boekhouder kunnen vestigen. Binnenkort
zal een andere ex-cursiste haar mastergraad behalen. Weer anderen hebben een goed
draaiende eigen zaak gestart waarvan ze uiteraard zelf de boekhouding voeren. De meeste
hebben dankzij het diploma een betere job gevonden of promotie gekregen op het werk.
Dat de cursisten enkel een graduaatsdiploma hebben behaald, blijkt helemaal geen probleem
te zijn. Integendeel, de werkgever waardeert dit omdat een job en een studie combineren
getuigt van veel doorzettingsvermogen en motivatie.
Ook op privévlak doen onze cursisten het goed. Fotootjes van baby’tjes en kleuters gingen
ijverig rond. Wat gaat de tijd toch vlug!
Het was echt een gezellige avond, waar veel gelachen werd. Zeker voor herhaling vatbaar.
Liliane Speelmans

Personalia
Secretariaatsmedewerkster Rahima El Handouni beviel in februari van een dochtertje, Inaya.
Leerkracht NT2 Tina Jacobs beviel in maart van een zoontje, Warre.
Secretariaatsmedewerkster Shideh Afshoon beviel in april van een dochtertje, Eline.
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