
Welkom bij Cursa
Jouw opleidingscentrum

Cursa start het nieuwe semester met

een reeks nieuwe opleidingen. Bekijk

het bestaande en nieuwe aanbod op

www.cursa.be en schrijf je nu nog snel

in.

Volg nu je computerlessen online

Bekijk de voordelen op onze flyer en schrijf snel in. Topleerkrachten met

http://www.cursa.be/


jaren ervaring in ICT coachen je • Opstart nieuwe modules eind januari •

Gebruik van een leerplatform met uitgebreid videomateriaal • Persoonlijke

begeleiding en feedback.   

Twee studiemethodes: class@home of coach@home.

Bekijk de flyer

 

Chinees leren?

https://1drv.ms/b/s!AhwMqZbrrAnEs8ArzRhNcdbp-y330Q?e=lwoAEV
https://1drv.ms/b/s!AhwMqZbrrAnEs8ArzRhNcdbp-y330Q?e=lwoAEV
https://1drv.ms/b/s!AhwMqZbrrAnEs8ArzRhNcdbp-y330Q?e=lwoAEV


Wil je werken in de zorgsector? Als logistiek assistent help

je de verpleegkundigen en zorgkundigen bij

ondersteunende taken. Als zorgkundige sta je in voor de

verzorging en begeleiding van oudere zorgvragers in de

gezinszorg, in de thuisverpleging en in de verschillende

verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra,

(psychiatrische) ziekenhuizen en dagcentra.

Ook dat kan binnen Cursa.

Meer info op de website

Opleiding tot logistiek assistent en zorgkundige
nieuw in BERINGEN

Bekijk de flyer

https://cursa.be/course_categories/chinees/?c=chinees-richtgraad-1-standaard
https://1drv.ms/b/s!AhwMqZbrrAnEs71z8zXHboyoEFo1fg?e=uVKuDd


je diploma

je rijbewijs

en een vast contract!

Duaal leertraject bij Bpost

In het Inclusief Duaal Leertraject

Polyvalent Post- en Pakketmedewerker

behaal in 1 jaar tijd en helemaal

gratis :

Schrijf je nu in

Volg AutoCAD online

In de beginnerscursus leer je volwaardige 2D-tekeningen maken. Het is vooral een

praktijkgerichte aanpak met nadruk op concrete opdrachten. Dit maakt het ook bij

uitstek een ideale cursus om vanop afstand te volgen indien contactonderwijs niet

mogelijk is. Onder professionele begeleiding van een ervaren CAD-docent word je

stapsgewijs ingewijd in de boeiende wereld van het CAD-tekenen. Er worden

verschillende onderwerpen behandeld. Hout, bouw, mechanica of andere

technieken komen ruimschoots aan bod.

Contacteer je leerkracht Guy Claes

https://cursa.be/nieuws/tussentitel-10-2/
mailto:guy.claes@cursa.be


Corona update
In al onze vestigingen doen wij er alles aan om voor

jullie een veilige omgeving te creëren. Ben je op reis

geweest in een land met code rood dan moet je de

regels in verband met quarantaine naleven. Dit

betekent thuisblijven tijdens deze periode! Hoe beter

de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de

samenleving in het algemeen en dus ook voor de

scholen.

 

Wie moet in
quarantaine

Algemene
maatregelen

Cursa

Cursa Noord

Cursa Zuid

Cursa Hasselt

Cursa Oost

Social Media Wij zijn CURSA

Met meer dan 100 cursussen en 30 diplomagerichte

opleidingen verspreid over Limburg vind je altijd de

geknipte opleiding dicht bij huis.
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-verplichte-quarantaine-na-verblijf-in-rode-zode?fbclid=IwAR0mGN2ryLt8PODjwFIJmFJLJE7h9ZNxQRjv7hxzQIVEFHMc2v3I6lOBkqs
https://cursa.be/corona-maatregelen/
https://www.facebook.com/CursaNoordLimburg
https://www.facebook.com/CVO-Cursa-Zuid-Limburg-414437355692429
https://www.facebook.com/CursaHasselt
https://www.facebook.com/cursa.be
mailto:info@cursa.be
http://www.cursa.be/

