MISSIE EN VISIE CVO VTI LIER BORGERHOUT
Als katholiek centrum voor volwassenenonderwijs willen we een gemeenschap zijn met
duidelijke doelstellingen, met een eigen agogisch project.
We willen actueel en (ped)agogisch verantwoord kwalitatief hoogwaardig onderwijs
aanbieden, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking.
Samen met u willen we vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zorg aan onze
schoolgemeenschap bouwen. Cursisten moeten bij ons ervaren dat lesgevers met hen
begaan zijn. Directie en personeel willen daartoe in een geest van samenwerking,
wederzijdse waardering en respect bijdragen in dienstbaarheid aan de gemeenschap in
het algemeen en aan u, als cursist in het bijzonder. Het personeel zal zich inspannen om
u de nodige begeleiding te geven. Binnen de beschikbare mogelijkheden zal het CVO u
begeleiden tijdens het leerproces om het leertraject aan te passen aan uw behoeften en
om uw doorstroming naar vervolgopleiding of werk te ondersteunen.
Het CVO verwacht dat u als cursist eerbied opbrengt voor de christelijke verankering
van de school. In het bijzonder op intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en
mislukken wil het centrum getuigen van het christelijk geloof. Getuigen betekent de
anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te
dringen; inzicht proberen bij te brengen zonder de vrijheid van anderen te kwetsen.
Het CVO stelt zich tot doel cursisten te bekwamen om professionele en maatschappelijke
taken te vervullen en erkende studiebewijzen te behalen. Het volwassenenonderwijs
richt zich vooral tot iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht (in het
studiegebied algemene vorming ook aan de deeltijdse leerplicht) heeft voldaan en die
over de elementaire competenties (zoals lezen, schrijven, rekenen) beschikt.
We verwelkomen cursisten met uiteenlopende leerbehoeften. We willen cursisten een
tweede kans bieden om een (gelijkwaardig) diploma te behalen of ze toelaten een
erkende kwalificatie te verwerven om hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
te handhaven of te vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke
integratie of talenkennis te verhogen of zich bij te scholen, te vervolmaken of te
herscholen.
We proberen met het opleidingsaanbod van ons centrum in te spelen op de behoeften
die bestaan in de nabije omgeving. Tevens engageert ons centrum zich met haar
nijverheidsopleidingen om opleidingen aan te bieden die heel sterk gericht zijn om
nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te creëren.
We willen in ons centrum dagelijks bezig zijn met levenslang en levensbreed leren voor

iedereen.
Ons centrum groeit bijna jaarlijks, dat betekent dat er ieder jaar meer cursisten beroep
doen op ons om zich in een of meerdere bekwaamheden of vaardigheden te verfijnen,
ongeacht hun motivatie. Deze groei is er enerzijds door het aanbieden van opleidingen
die nog niet in ons aanbod zaten en anderzijds door de kwaliteit van onze opleidingen.
Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, is het in de eerste plaats belangrijk om
beroep te kunnen doen op een team van gemotiveerde leerkrachten en medewerkers,
allemaal mensen die zich in hun vakgebied constant bijscholen. Zij worden hierin
gestimuleerd door de school. Anderzijds kan de school ook een beroep doen op een
werkgroep die zich bezig houdt met de formalisering van de kwaliteitszorg. Dit staat
momenteel nog in de kinderschoenen, maar voorzichtig worden de eerste stappen toch
al gezet.
Iedereen is welkom in onze school en met het ganse team proberen we de kandidaatcursisten correct te oriënteren want een goed georiënteerde cursist is meestal een
gelukkige cursist en dit leidt zonder twijfel tot het slagen in de gevolgde opleiding. Dit
kan alleen maar bijdragen tot de gemoedelijke sfeer die er in ons centrum heerst en
waarvoor ons centrum ook gekend is. We werken continu aan een optimale sfeer tussen
cursisten, leerkrachten, directie en medewerkers. Meermaals komt het voor dat een klas
een hechte groep vormt en bouwen cursisten een nieuwe vriendenkring uit. Ons
centrum wil ernaar streven om een centrum te zijn waar u zich goed voelt. Een centrum
waar de cursist telt en waar aandacht wordt besteed aan uw behoeften inzake opleiding.
Maar ook het sociale aspect mag zeker niet vergeten worden in de school.
Ons centrum heeft een verscheiden aanbod aan cursussen, zowel overdag als ’s avonds.
We proberen in de mate van het mogelijke ons aanbod af te stemmen op de huidige
trends en op de vraag van kandidaat-cursisten. Sommige cursussen lopen over een half
jaar, anderen over 5 jaar. Wanneer de cursus succesvol doorlopen is, krijgt u een
officieel studiebewijs overhandigd. In de mate van het mogelijke trachten onze
leerkrachten op een niet-schoolse manier de leerinhouden en verschillende technieken
over te brengen, waar dit in sommige gevallen bijna tot individueel onderwijs leidt.

