Vrije Technische Instituten van Brugge vzw
CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE

CENTRUMREGLEMENT

MODULE 3
Wie is wie?
1. Het centrumbestuur
Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en stippelt het
beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede
onderwijsorganisatie.
Naam van de VZW met vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel :
Vzw Vrije Technische Instituten van Brugge, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

2. Het CVO team

Administratief directeur

Geert Degrande
geert.degrande@vtibrugge.be

Pedagogisch directeur

Ronny Sanders
ronny.sanders@vtibrugge.be

Adjunct-directeur

Hilde De Doncker
hilde.de.doncker@vtibrugge.be

Technisch adviseur, Coördinator PR en opleiding
sanitaire installaties

Chris Callewaert
chris.callewaert@vtibrugge.be

Coördinator Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Dennis Monte
dennis.monte@vtibrugge.be

Coördinator SLO LIO-traject Specifieke
Lerarenopleiding en zorgbeleid

Nathalie Peene
nathalie.peene@vtibrugge.be

Coördinator begeleid(st)er in de (buitenschoolse)
kinderopvang en kraamzorg

Marie-Anne Steenbrugge
marieanne.steenbrugge@vtibrugge.be

Coördinator logistiek assistent, verzorgende en
zorgkundige

Sabine Vanhaverbeke
sabine.vanhaverbeke@vtibrugge.be

Coördinator aanvullende algemene vorming (AAV)
binnen het tweedekansonderwijs (TKO)

Randy Samyn
randy.samyn@vtibrugge.be

Coördinator Bedrijfsbeheer

Roel Devinck
roel.devinck@vtibrugge.be

Personeelsadministratie

Sylvie Elinck
elinck.sylvie@vtibrugge.be

Barbara Janssens
barbara.janssens@vtibrugge.be
Administratief medewerkers

Kristof Goethals
kristof.goethals@vtibrugge.be
Rosita Decoker
rosita.decoker@vtibrugge.be

Vertrouwenspersoon / ombudsdienst

Liesbet Carlier
liesbet.carlier@vtibrugge.be

Vertrouwenspersoon

Kristof Goethals
kristof.goethals@vtibrugge.be

ICT-coördinator

Joeri Van Royen
joeri.van.royen@vtibrugge.be

Preventieadviseur

Patrick Malengier
patrick.malengier@vtibrugge.be

3. De administratieve medewerkers




Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar kun je terecht voor
formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en
over de bereikbaarheid van de lesgevers, … .
We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en
attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt! Op deze manier kan je inschrijving zo vlug
mogelijk afgehandeld worden.
Openingsuren van het secretariaat :
De openingsuren van het secretariaat in de Boeveriestraat 73 te Brugge zijn terug te vinden op de
website http://www.cvo.vtibrugge.be/

4. De vertrouwensperso(o)n(en)
Met een probleem kun je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht.
Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon. Hiervoor duidt de directie
onder zijn personeelsleden één of meerdere vertrouwenspersonen aan.
De vertrouwenspersonen voor ons centrum zijn : Liesbet Carlier en Kristof Goethals.
Ze zijn bereikbaar via de volgende coördinaten:
CVO VTI Brugge
Boeveriestraat 73
8000 Brugge
Mailadres : liesbet.carlier@vtibrugge.be of kristof.goethals@vtibrugge.be
Telefoon : 050/33 35 02
Voor klachten i.v.m. de evaluaties: zie module 6 Evaluatiereglement: De Ombudsdienst.

