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Persoonlijke groei 
is mijn keuze!

CVO Inclusief
        Een CVO-opleiding volgen 
              met een verstandelijke beperking 

jo.daems@thomasmore.be  
014/74 05 94

karien.van.neyghem@pasform.be
016/80 46 16 

CVO HIK: 014/56 23 22

NOG VRAGEN?

partners van het project / ESF project



 Hulpkok
Werk je graag in de keuken? Of wil je in de keu-
ken van een restaurant of taverne helpen?
In deze opleiding worden de echte keukenbasis-
technieken uitgelegd en ingeoefend. Je komt meer 
te weten over keukentermen. Je leert keukenmes-
sen of ander materiaal juist gebruiken. Je leert 
meer over producten, ingrediënten en technieken. 
Alles gebeurt aan de hand van een menu dat je 
elke avond klaarmaakt.

 Klusjesdienst
Wil je graag kleine klusjes in huis zelf kunnen 
opknappen?
Je leert in deze opleiding hoe je aan de slag kan 
met elektriciteit, hout en sanitair. Het is vooral 
een doe-cursus waarbij je theorie maar vooral 
veel opdrachten krijgt.
Je leert hoe een aarding en lichtschakels werken. 
Je leert met elektrische machines werken om 
hout te bewerken. Hoe kranen en WC’s werken 
kom je ook te weten.

Infomoment
Op maandag 18 juni 2018 kan je om 
14.00 uur naar een infomoment komen 
samen met een begeleider of iemand uit 
je netwerk. We vertellen over deze  oplei-
ding  en hoe we jou daarin begeleiden en 
ondersteunen. En ook hoe we ervoor zor-
gen dat het niet te moeilijk is en bij wie je 
terecht kan als je vragen hebt. We vertel-
len waar en wanneer de lessen doorgaan. 
De leerkrachten van de 3 opleidingen zijn 
er ook. Dit infomoment gaat door in lokaal 
F103 op de campus van Thomas More in 

Geel, Kleinhoefstraat 4. We wachten jou 
op aan de ingang van de school.

Graag vooraf inschrijven door een mailtje 
te sturen naar jo.daems@thomasmore.be.
Als je beslist om een opleiding te volgen, 
hebben we met jou nog een gesprek en 
zoeken we samen uit wat je allemaal no-
dig hebt of wat jou kan helpen. Ook voor 
praktische problemen zoals bv. vervoer 
of andere zaken zoeken we samen naar 
oplossingen.

Prijs opleiding: De kostprijs van de gevolgde opleiding is afhankelijk van het aantal ge-
volgde modules. Personen met een beperking betalen een verminderde inschrijvingskost. 
Het infomoment is gratis.

 Fietshersteller
Heb je interesse voor fi etsen en fi etstechniek?
In deze opleiding leer je alle soorten fi etsen opbou-
wen en uit mekaar halen. Je leert ze afstellen en 
volledig onderhouden. Je leert defecte onderdelen 
vervangen of herstellen volgens de veiligheidsvoor-
schriften en de regelgeving. Vooral veel oefenen en 
werken in de fi etsenwerkplaats dus!

 3 opleidingenHeb je zin om iets nieuws te leren of bij te leren? 
Dat kan bij HIK Volwassenenonderwijs.

Misschien ben je aan het werk via begeleid werken? Je neemt deel aan de activiteiten van 
een dagcentrum? Of ben je nog aan het uitzoeken wat je overdag wil en kan doen? Een op-
leiding volgen in een Centrum Voor Volwassenenonderwijs kan je op weg helpen naar iets 
nieuws of iets anders.

Samen met andere studenten (inclusief) een opleiding volgen in een Centrum voor Volwas-
senenonderwijs is een leuke en leerrijke ervaring. HIK Volwassenenonderwijs ondersteunt 
volwassenen met een verstandelijke beperking daarin door elk leertraject zo vlot mogelijk 
te laten verlopen. Zowel leerkrachten als medestudenten genieten hierbij de nodige onder-
steuning.

In dat kader start het centrum vanaf volgend schooljaar met drie opleidingen waar jij samen 
met andere studenten modules kan volgen: Fietshersteller, Klusjesdienst en Hulpkok. Elke 
opleiding bestaat uit modules of delen waaruit je zelf kan kiezen en na elke module ontvang 
je een deelcertifi caat.

Jij bent één van de eerste studenten die dit kan uitproberen! Je neemt hierbij deel aan 
een proeftraject waaruit de school wil leren hoe ze dit in de toekomst verder kan uitwerken. 
Daarnaast wil HIK Volwassenenonderwijs andere scholen aanzetten en ondersteunen in 
inclusief onderwijs.
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