Vrije Technische Instituten van Brugge vzw
CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE

CENTRUMREGLEMENT

MODULE 1
CENTRUMREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTI BRUGGE
Welkomstwoord
Beste student/cursist,
We heten u van harte welkom in het opleidingscentrum CVO VTI Brugge of ‘Centrum voor
Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge’, dat deel uitmaakt van de vzw Vrije Technische
Instituten Brugge. U koos om een opleiding te volgen binnen ons gevarieerd aanbod waar elk jaar vele
cursisten een opleiding volgen.
Op onze website http://cvo.vtibrugge.be kan u het actuele opleidingsaanbod en de algemene info
terugvinden. Het CVO-team van het CVO VTI Brugge staat tot uw beschikking om uw vragen te
beantwoorden en u te begeleiden tijdens je opleiding. Aarzel niet om iemand aan te spreken van het CVOteam omtrent studietraject, opleidingscheques, educatief verlof, enz.
Binnen het CVO VTI Brugge gelden een aantal afspraken en leefregels die verder in het centrumreglement
worden weergegeven of naar verwezen zal worden.
We wensen u alvast veel voldoening, vreugde en succes toe in de boeiende bijscholing die u bij ons volgt!
Directieteam CVO VTI Brugge
Geert Degrande, Administratief directeur
Ronny Sanders, Pedagogisch directeur
Hilde De Doncker, Adjunct directeur

INHOUDSOPGAVE : MODULAIRE OPBOUW CENTRUMREGLEMENT
1. Welkomstwoord
2. Pedagogisch agogisch project
3. Wie is wie
4. Hoe schrijf ik in
5. Klare afspraken : aan welke afspraken moet ik me als cursist houden
6. Evaluatiereglement
7. Wat als je de leefregels niet naleeft?
8. Hoe en waar kan ik een klacht indienen
9. Kom ik in aanmerking voor een premie
10. Welke studiebewijzen kan ik halen in het Centrum voor Volwassenenonderwijs
11. Betaald educatief verlof
12. Cursistendossier
Bij uw inschrijving en ook nadien kan u op het secretariaat het centrumreglement van ons CVO inkijken ;
bovendien is het te raadplegen op de website van het CVO VTI Brugge.
Op uitdrukkelijke vraag ontvangt u een papieren kopie van het centrumreglement.
Als je nog geen 18 jaar bent, dan betrekken we steeds je ouders bij alle beslissingen. Waar we in het
centrumreglement over jou spreken, bedoelen we dan ook je ouders.

