
Volg nu 
computerles

@home

class@home coach@home

Er is een vast wekelijks klassikaal les-
moment online.

Je kiest in samenspraak met de leer-
kracht  je leermomenten en verwerkt 
zelfstandig de leerstof.

Je leerkracht introduceert tijdens het 
klasmoment live de nieuwe leerstof.

Elke week wordt online een nieuwe 
les aangeboden. De theorie wordt 
helder uitgelegd aan de hand van de-
mofilmpjes.

Je werkt individueel aan de oefenin-
gen. Op het einde van het klassikaal 
moment lever je je opdrachten in.

Het lesmateriaal bevat ook heel veel 
oefeningen die de theorie toepassen 
en verduidelijken.

Je krijgt geregeld een uitgebreide 
evaluatieopdracht die buiten het 
klasmoment valt.

Bij elke ingediende opdracht ontvang 
je feedback van je leerkracht.

Je krijgt van de leerkracht feedback 
op de ingeleverde evaluatieopdrach-
ten.

Op geregelde tijdstippen, bespreekt 
je leerkracht samen met jou je vorde-
ringen in een videoconference.

Bij problemen kan je via een intern 
mailsysteem vragen stellen aan je 
leerkracht.

Bij problemen kan je via een intern 
mailsysteem vragen stellen aan je 
leerkracht.

Dat kan nu ook online, met persoonlijke coaching! 
Bekijk hieronder de voordelen en laat je overtuigen. 
 
Op de achterzijde vind je de lijst met opleidingen en data.

Topleerkrachten 
ICT coachen je
• jaren ervaring in 

online leren

• opstart nieuwe 
modules eind januari

• leerplatform met heel 
veel videomateriaal

• met persoonlijke 
begeleiding en 
feedback

• twee studiemethodes: 
class@home of 
coach@home

Wil je je computerkennis  
opfrissen of verruimen?

www.cursa.be

https://cursa.be/
https://cursa.be/


Vak Dagdeel Start- 
datum

Aantal 
lessen Prijs Info

Autocad In overleg 30/1 15 €90 guy.claes@cursa.be

E-Services Donderdagnamiddag 28/1 17 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Excel2 Maandagvoormiddag 8/2 17 €90 karin.vangenechten@cursa.be

Kantoortoepassingen Maandagnamiddag 8/2 10 €60 sofie.gybels@cursa.be

Photoshop2 Dinsdagavond 26/1 17 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Photoshop Project Maandagavond 25/1 17 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Photoshop Elements 2 Donderdagavond 28/1 17 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Presenteren Donderdagnamiddag 25/2 15 €90 sofie.gybels@cursa.be

Publisher 2 Maandagvoormiddag 8/2 17 €90 sofie.gybels@cursa.be

Samen content maken Maandagavond 22/2 10 €60 guy.claes@cursa.be

Wegwijs Web Woensdagvoormiddag 10/2 17 €90 sofie.gybels@cursa.be

Word Woensdagavond 27/1 17 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Vak Start- 
datum

Aantal  
lessen Prijs Info

Automatisatie 3/5 10 €60 karin.vangenechten@cursa.be

Excel1 30/1 15 €90 karin.vangenechten@cursa.be

Excel2 30/1 15 €90 karin.vangenechten@cursa.be

Pc Management 30/1 15 €90 sofie.gybels@cursa.be

Photoshop 1 30/1 15 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Photoshop Elements 1 30/1 15 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Wegwijs Office 30/1 15 €90 ilse.sleurs@cursa.be

Word 30/1 15 €90 sofie.gybels@cursa.be

Start Nieuwe Modules 2021

coach@home

class@home
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