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Wat is een Centrum voor Basiseducatie? 
Een Centrum voor Basiseducatie is een school voor kortgeschoolde volwassenen.  

Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel.  

Deze 13 scholen zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.   

Wat is Ligo regio Brugge Oostende Westhoek?  

 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie.  

 1 school met 3 afdelingen: 

- regio Brugge 

- regio Oostende 

- regio Westhoek 

Binnen elke regio zijn meerdere lesplaatsen.  

 Verder in dit centrumreglement gebruiken we de korte naam ‘Ligo’. 

 

 

 

 

  
het werkgebied van 

Ligo regio Brugge Oostende Westhoek 
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Wie kan cursussen volgen? 

 Je bent 18 jaar of ouder. 

+ Je bent niet lang naar school geweest. 

+ Je hebt geen diploma secundair onderwijs. 

    of  

    Je hebt alleen een diploma beroepssecundair onderwijs. 

+ Je hebt geldige verblijfspapieren voor België. Wanneer? Bij het inschrijven.   

+ Volg je Nederlands voor anderstaligen (= NT2 of NT2 Alfabetisering)?  

    Je hebt een verwijzing van het Agentschap Integratie en Inburgering.  

+ Je bent akkoord met dit centrumreglement.  

    Je handtekening op het inschrijvingsformulier is voldoende.   

    Waar vind je dit centrumreglement?  

- op onze website:  
https://www.basiseducatie.be/Ligo-brugge-oostende-westhoek/centrumreglement 

- op papier in het secretariaat 

- je kan ook een eigen kopie aan het secretariaat vragen 

Ben je hoger geschoold? 

 Je kan bijleren in andere organisaties, bijvoorbeeld in Centra voor Volwassenen-

onderwijs (CVO). We verwijzen je graag door. 

 Is er een reden waarom je toch beter les volgt in een Centrum voor Basis-

educatie? Spreek met een trajectbegeleider van Ligo.  

Instapvoorwaarden 

Een cursus kan uit verschillende modules bestaan. Voor sommige modules heb je 

volgens de wet een vrijstelling nodig van een vorige module: 

 van Ligo (deelcertificaat of instaptest) 

 van een andere school 

De school moet erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.  

Volg jij een cursus in Ligo?  

 We noemen jou een cursist van Ligo.   
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Welke cursussen kan je volgen?  

1.1. Taal 

 Nederlands is je moedertaal, maar je wil beter lezen en schrijven.  

 Je bent anderstalig, maar je wil Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven.  

 Je wil Frans of Engels leren.  

1.2. Rekenen / Wiskunde 

 Rekenen voor elke dag. 

 Rekenen voor je job. 

 Wiskunde voor je start in tweedekansonderwijs. 

1.3. Computer / Tablet / Smartphone / Internet 

1.4. Bijblijven 

De wereld verandert snel. Het is niet gemakkelijk om mee te zijn. 

Deze cursussen kunnen je helpen sterker in het leven te staan. 

Enkele voorbeelden: 

 Rijbewijs B: theorie 

 Gezondheid 

 Kunst en Cultuur 

 Diversiteit: iedereen is anders 

 Zeker van jezelf 

 Omgaan met stress 

 Jong en op eigen benen: wat moet ik weten om alleen te wonen 

 Communicatie 

 … 
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Hoeveel kost een cursus? 

Voor elke soort cursus is dat anders. De trajectbegeleider kan jou vooraf zeggen 

hoeveel jouw cursus zal kosten.  

Heb je problemen met betalen? Bespreek met de trajectbegeleider hoe we kunnen 

helpen (bijvoorbeeld met een afbetalingsplan). 

Je kan betalen met je bankkaart in het secretariaat.  

1.5. Normale situatie 

 Heb je geen diploma secundair onderwijs? Onderteken een ‘Verklaring op eer’. 

Je betaalt geen inschrijvingsgeld.  

 Je betaalt alleen voor het cursusmateriaal. Dat kan zijn:  

- fotokopies 

- een handboek 

- een USB-stick 

Heb je betaald? Dan krijg je dit cursusmateriaal.  

 Je betaalt je drank in de pauze. Je mag ook zelf iets meebrengen.  

1.6. Speciale situaties 

 Heb je een diploma secundair onderwijs?  

Dan moet je inschrijvingsgeld betalen: 

- € 1,50 per module-uur. Voorbeelden: 

een cursus van 60 uren (= 20 lessen) kost € 90  

een cursus van 20 uren (= 7 lessen) kost € 30. 

- Sommige cursisten krijgen korting. Zij betalen € 0,30 per module-uur.  

Voor sommige cursisten is de cursus gratis.  

Welke cursisten krijgen korting of betalen niet? We hebben een vaste lijst van 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Bespreek dit met de traject-

begeleider. De trajectbegeleider zegt welke papieren je moet meebrengen.  

- Wil of kan je de cursus toch niet volgen?  

 Zeg dat zo vlug mogelijk aan het secretariaat of aan de trajectbegeleider.  

 Stop je vóór 1/3 van de lessen gedaan is? Je krijgt je inschrijvingsgeld terug.  

 Soms gaan we op uitstap. Dat kan extra kosten. De lesgever bespreekt dit vooraf 

in de groep.  
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 Je krijgt hulp bij het betalen: 

- met opleidingscheques 

- van het OCMW 

- van de VDAB 

 Zeg dit aan je lesgever. Je krijgt dan de juiste papieren.  

 Volg je een cursus van minimum 32 uren? Je kan Vlaams Opleidingsverlof aan je 

werkgever vragen. Geef je inschrijvingsformulier aan je werkgever.  

Wat vindt Ligo belangrijk? 

1.7. Pluralisme 

We zijn onafhankelijk en dus niet gebonden aan: 

 politieke organisaties 

 religieuze organisaties 

1.8. Respect voor iedereen 

In Ligo zijn er mensen: 

 uit verschillende landen 

 uit verschillende culturen 

 met verschillende religies 

 met verschillende politieke ideeën 

 met verschillende seksuele voorkeuren 

 met verschillende genderidentiteiten 

In Ligo is iedereen gelijkwaardig. 

1.9. We werken in groep met aandacht voor elke cursist 

 Een trajectbegeleider luistert naar jou: 

- Wat wil jij leren?  

- Wat heb jij nodig?  

- Wat is jouw niveau?  

 De trajectbegeleider beslist daarna welke groep best is voor jou. 

 Elke cursist van de groep is belangrijk: 

- De lesgever helpt iedereen. 

- Iedereen komt aan bod.   
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- We luisteren naar elkaar. 

- We werken samen. 

- We leren van elkaar.  

- We respecteren de afspraken. 

1.10. Je leert wat je nodig hebt 

In Ligo leer je wat je direct kan gebruiken in jouw leven.  

 Je wil je dagelijkse leven goed organiseren:  

je huishouden, gezondheid, contact met mensen en organisaties, papieren, … 

 Je wil sterker staan in de opvoeding en het onderwijs van je kinderen.  

 Je wil bewuster omgaan met je geld. 

 Je wil je voorbereiden op een opleiding of een examen.  

 Je wil een job vinden. 

 Je wil mee zijn op je werk.  

 Je wil nadenken over de samenleving en over jezelf. 

 Je wil jouw mening op een goede manier zeggen. 

1.11. We leren ook buiten de eigen klas 

 We gaan naar buiten. We oefenen in de echte wereld.  

We gaan naar de markt, het station, een museum, het theater, … 

 We leren en oefenen met andere klassen.  

We organiseren samen projecten: Week van de Smaak, Digitale Week, Week van 

de Diversiteit, Cursistenfeest, Praattafels, … 

 Was je afwezig in de les? Begrijp je iets niet goed? Wil je nog extra oefenen?  

Kom naar het Open Leercentrum. Vraag je lesgever wanneer dat kan en wat je 

kan oefenen. Maak een afspraak. Er is een lesgever aanwezig die je helpt.  

1.12. Privacy 

We houden ons aan: 

 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG = GDPR) 

 andere wet- en regelgeving 

We respecteren jouw privacy.  

We gaan voorzichtig en discreet om met informatie over jou.   
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Je cursistendossier 

In je cursistendossier staat informatie over: 

 jou  persoonlijk: je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, … 

 de resultaten van jouw testen 

 jouw traject in Ligo 

Je kan jouw cursistendossier in de school bekijken. Vraag dit 1 week vooraf. 

Wil je dat we jouw cursistendossier verwijderen? Dan kan na de cursus. Vraag dit 

met een brief. 

Foto’s 

We nemen soms foto’s tijdens activiteiten van Ligo.  

 Ben je akkoord met de publicatie van de foto’s (bijvoorbeeld in een brochure, 

op onze Facebook, …)? Onderteken je inschrijvingsformulier. 

 Ben je niet akkoord? Schrap het op je inschrijvingsformulier en zeg het aan je 

lesgever.  

Wil je meer informatie?  

Vraag aan het secretariaat onze ‘Privacyverklaring cursist’ of kijk op onze website: 

https://www.ligo.be/open-school-brugge-oostende-westhoek/centrumreglement 

Algemene afspraken 

 Breng geen waardevolle dingen en niet veel geld mee naar de les. 

Ligo is niet verantwoordelijk bij diefstal of verlies. 

 Samen houden we de lokalen en de toiletten proper. Je mag niet eten en niet 

drinken in de computerklas. We sorteren afval. Gooi afval in de juiste vuilbak.  

 Je mag nergens roken in de school. Roken doe je buiten het gebouw. Gooi je 

peuk in de asbak.  

 Computers en internet van Ligo gebruik je voor de lessen, niet privé.  

 Zet je telefoon stil tijdens de les.  

 Bidden mag niet in Ligo. We willen respect voor alle religies en alle ideeën. 

 Breng je familie, vrienden of huisdieren niet mee naar de les.  

 Wil je iets vragen of zeggen? Praat eerst met je lesgever.  

Kan je lesgever niet helpen? Praat dan met een trajectbegeleider of de directeur 

van de regio.   
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Aanwezig of afwezig in de les 

1.13. Aanwezigheid 

 Kom altijd naar de les.  

Soms is er les buiten de school of gaan we samen op stap. Dat is ook een les. Ook 

dan moet je aanwezig zijn.  

 Soms is er geen les (bijvoorbeeld de lesgever is ziek).  

Ligo verwittigt je zo snel mogelijk. Je krijgt een sms, e-mail of telefoon.  

Misschien is er later een extra les. De lesgever zoekt samen met de groep een 

nieuwe datum. Ook dan moet je aanwezig zijn.  

 Maak geen afspraken tijdens de lesuren.  

 Kom op tijd en blijf tot het einde van de les.  

Kan jij niet op tijd komen of moet jij vroeger weg? Praat vooraf met je lesgever. 

Pas op! Je bent dan niet verzekerd op weg naar de school of terug naar huis.  

 De pauze duurt 10 minuten.  

1.14. Afwezigheid 

Soms kan je echt niet komen naar de les. Er is iets met jou, je familie of je werk.  

 Zeg dat vooraf aan je lesgever.  

 Weet je het niet vooraf (bijvoorbeeld je bent ziek)? Bel zo vlug mogelijk naar het 

secretariaat. Het secretariaat zegt dit aan je lesgever.  

Gewettigd afwezig 

Moet jij naar de les komen van een andere organisatie (Inburgering, OCMW, VDAB, 

je werkgever, …) of krijg je Vlaams Opleidingsverlof? Een attest is heel belangrijk.  

Vraag het attest aan de dokter, je advocaat, je werkgever, … Geef het attest zo 

vlug mogelijk aan je lesgever.  

Soms kan je geen attest krijgen. 1 keer per jaar kan Ligo jou helpen. Vraag aan je 

lesgever het formulier ‘Verklaring van afwezigheid op eer’. Schrijf op dit formulier 

waarom je afwezig was. Zo ben je ook gewettigd afwezig.  
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Verwittigd afwezig 

Zonder attest ben je verwittigd afwezig in volgende situaties:  

 Je bent ziek.  

 Familie is ziek en je moet voor je familie zorgen.  

 Je ligt in het ziekenhuis. 

 Familie ligt in het ziekenhuis en je moet bij je familie blijven.  

 Je wil naar de begrafenis van familie. 

 Je hebt een afspraak met de dokter, een officiële organisatie, een rechtbank, 

een advocaat. De afspraak kan niet buiten de lesuren.  

 Je moet uitzonderlijk tijdens de lesuren werken of overwerken.  

 Het is een verlofdag in de school van je kind. Je moet voor je kind zorgen. 

 Je solliciteert voor een job. 

 Er is een belangrijke feestdag in jouw religie. 

 Je bent op reis. 

 Er is een probleem en jij kan er niets aan doen (bijvoorbeeld de bussen, trams of 

treinen staken, er is te veel sneeuw).  

Pas op! Verwittigd afwezig is alleen voor Ligo oké.  

Je bent niet gewettigd afwezig voor een andere organisatie (Inburgering, OCMW, 

VDAB, je werkgever, …) of voor je Vlaams Opleidingsverlof.  

Veel afwezig 

Ben je meerdere keren afwezig? 

 De lesgever of de trajectbegeleider belt en vraagt waarom je afwezig bent.  

Ben je te veel afwezig?  

 De lesgever kan vragen dat je de cursus stopt en wacht tot de cursus terug start.  

Ben je te veel afwezig in de cursus ‘Rijbewijs B: Theorie’?  

 Je moet minimum 80 % van de lessen aanwezig zijn.  

 Was je minder dan 80 % aanwezig? Je kan het attest voor een vertraagd examen 

niet krijgen.  

 Ben je gewettigd afwezig? We bespreken samen of je kan deelnemen aan het 

examen.   
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Evaluatiereglement 

1.15. Hoe en wanneer evalueren we? 

Een cursus is verdeeld in modules.  

In elke module heb je doelen: dat moet je kennen en kunnen op het einde van de 

module. Hoe kan de lesgever dat weten? Er zijn 2 soorten evaluaties: 

1) Permanente evaluatie:  

- De lesgever kijkt in elke les hoe het gaat en schrijft dit op. 

- Je maakt verschillende oefeningen per doel, verspreid over de lessen. 

2) Eindtest: Je maakt tegen het einde van de module een test over alle doelen.  

De lesgever zegt jou minimum 1 les vooraf de datum van de test.  

De testen kunnen: 

- mondeling of schriftelijk zijn 

- in de klasgroep of individueel 

De leerdomeincoördinator en de lesgevers van het leerdomein kiezen: 

 de datum van de evaluatie 

Kan je niet komen? Zeg dat vooraf aan je lesgever. Samen zoeken we een 

nieuwe datum. Je krijgt 1 nieuwe kans.  

 de soort evaluatie 

 hoe belangrijk de verschillende soorten evaluatie zijn 

1.16. Geslaagd of niet geslaagd: de lesgever beslist 

 Ben je geslaagd voor de module?  

Je krijgt een deelcertificaat (= diploma) van de module.  

 Ben je geslaagd voor alle modules van de opleiding?  

Je krijgt een certificaat (= einddiploma)van de opleiding.  

 Het deelcertificaat en het certificaat zijn erkend door het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming.  

 Je was afwezig op de evaluatie. Je hebt dat niet vooraf gezegd.  

Je kan geen deelcertificaat of certificaat krijgen.  

De lesgever bespreekt je resultaten en je evolutie met de trajectbegeleider: 

- Welke module of cursus kan je nog volgen? 

- Kan je verder les volgen in Ligo? 

- Ga je beter naar een andere school?  
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1.17. Twijfel: geslaagd of niet geslaagd 

Soms zijn er problemen: 

 Je was te veel afwezig in de les.  

De lesgever bespreekt met jou of je kan deelnemen aan de evaluatie.   

 De lesgever twijfelt: ben je geslaagd of niet geslaagd? 

- Het resultaat van je evaluatie is niet goed.  

- Het resultaat van je evaluatie is niet hetzelfde als de observatie van je 

lesgever.   

De lesgever beslist dan niet alleen. Een delibererende klassenraad (= jouw lesgever 

+ de trajectbegeleider en/of de leerdomeincoördinator) beslist.  

De delibererende klassenraad kan het advies geven dat je deze cursus of andere 

cursussen beter niet meer volgt in Ligo. De delibererende klassenraad meldt deze 

beslissing aan de directeur van de regio en aan het secretariaat.  

1.18. Je bent niet akkoord met het resultaat 

Wat kan je doen?  

 Vraag extra informatie aan je lesgever. 

 Ben je nog niet akkoord? Ga binnen de 10 schooldagen naar de directeur van 

de regio. 

 De directeur van de regio bespreekt de beslissing met jou binnen de maand.  

Daarna zijn er 3 mogelijkheden: 

- Je begrijpt de beslissing. Je bent akkoord: de beslissing was juist.  

- De directeur van de regio ziet nieuwe informatie en vindt de beslissing van 

de delibererende klassenraad fout.  

- De directeur van de regio ziet geen nieuwe informatie en vindt de beslissing 

van de delibererende klassenraad juist.  

Je krijgt de beslissing van de directeur van de regio op papier.  

 Ben je nog niet akkoord? Ga binnen de 10 schooldagen naar de directeur van 

de regio. De Raad van Bestuur bekijkt nu de beslissing binnen de maand.  

De Raad van Bestuur vindt de beslissing juist of fout. Er is geen beroep mogelijk 

na de beslissing van de Raad van Bestuur.  

 Je krijgt de definitieve beslissing op papier. Daarin staat waarom we deze 

beslissing nemen.  
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1.19. Andere situaties bij evaluaties 

Gebeuren er nog andere situaties die niet in dit evaluatiereglement staan?  

Het directieteam beslist.  

Geven wij jouw informatie aan anderen? 

Welke informatie? 

 Ben je aanwezig in de les of op de evaluatie. 

 Ben je afwezig in de les of op de evaluatie. 

 Ben je geslaagd of niet geslaagd voor de module. 

1.20. Ja, wij geven deze informatie 

Wij geven deze informatie aan je werkgever, een dienst of een organisatie in 

volgende situaties: 

 je krijgt Vlaams Opleidingsverlof 

 je volgt les tijdens je werkuren 

 je volgt les in een inburgeringstraject 

 je volgt les in een traject naar werk 

 je moet les volgen van het OCMW 

 bij een gerechtelijk onderzoek van de politie 

1.21. Neen, alleen na jouw akkoord 

Wij geven alleen informatie na jouw akkoord in volgende situaties:  

 Je werkgever, een dienst, een organisatie heeft extra vragen.  

 Je moet de les niet volgen.  

 Iemand anders wil informatie over jou.  

1.22. Je hebt een attest nodig 

Was je aanwezig of afwezig in de les? Soms wil je werkgever, een dienst of een 

organisatie een attest. Vraag het attest aan je lesgever. Je krijgt het attest ten 

laatste 1 week na je vraag.  

Heb je regelmatig een attest nodig? 1 keer per maand krijg je een attest. Vraag het 

attest aan je lesgever.   
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Problemen 

1.23. Je gedrag is ongepast 

 Je toont geen respect voor personeel of cursisten. 

 Je bent onder invloed van alcohol, drugs of pillen.  

 Door je gedrag kunnen jij of andere cursisten niet leren. 

 Je bent agressief met woorden of daden. 

 Je doet iets tegen de wet (bijvoorbeeld diefstal).  

Welke sancties kan je krijgen?  

- Je ondertekent een contract met afspraken.  

Respecteer je de afspraken? Dan mag je naar Ligo blijven komen.  

- Je mag tijdelijk niet meer naar Ligo komen.  

- Je mag definitief niet meer naar Ligo komen.  

Je krijgt een brief van de directeur van de regio.  

Ben je nog niet akkoord? 

Schrijf binnen de 10 schooldagen een brief naar de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur bekijkt de beslissing. De Raad van Bestuur vindt de beslissing 

juist of fout. Er is geen beroep mogelijk na de beslissing van de Raad van Bestuur. 

1.24. Klachten 

Er kan altijd iets fout gaan. Zeg dit aan: 

 je lesgever 

 of de trajectbegeleider 

 of de directeur van de regio 

Vind je een gesprek te moeilijk? Je kan je vraag of probleem ook opschrijven.  

Heb je ideeën of tips voor Ligo? Zeg het aan ons of schrijf het naar ons.  
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1.25. Je hebt een ongeval 

Je bent verzekerd bij een ongeval: 

 in Ligo 

 tijdens activiteiten en uitstappen van Ligo 

 op weg naar de les of op weg naar huis, niet te vroeg of niet te laat en zonder 

omweg 

- Bel de politie (101).  

De politie maakt een proces-verbaal (= PV).  

Een PV heb je nodig voor de verzekering.  

- Bel of kom naar het secretariaat. Wij zeggen wat je moet doen. 

1.26. Brandoefeningen en brand 

Brandoefeningen 

We organiseren 2 keer per jaar brandoefeningen. We zeggen dat niet vooraf.  

Je hoort de brandsirene. Wat doe je? 

 Luister naar je lesgever. 

 Volg de pictogrammen naar de verzamelplaats buiten. 

 Na de brandoefening gaan we terug naar de klas. 

Brand 

Je hoort de brandsirene of je ziet de brand. Wat doe je? 

 Luister naar je lesgever. 

 Volg de pictogrammen naar de verzamelplaats buiten. 

 Spreek eerst met je lesgever. Ga dan pas naar huis.  

 

 

 

 

Wij wensen jou een leerrijke en aangename tijd in onze school. 

Het Ligo-team 


