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1. Wat is Ligo Oost-Brabant? 

Ligo Oost-Brabant is een Centrum voor Basiseducatie.  

Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Deze 13 scholen zijn erkend door het 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

 

Ligo Oost-Brabant is 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie. 

 

2. Waar vind je Ligo Oost-Brabant? 

1 school met 5 regio’s: 

 

Regio Leuven: Parkstraat 146, 3000 Leuven – tel. 016 22 10 68 

Regio Aarschot, Schoolstraat 1, 3200 Aarschot – tel. 016 56 18 27 

Regio Diest: Veemarkt 14, 3290 Diest – tel. 013 32 23 56 

Regio Haacht: Verhaegenlaan 5A, 3150 Haacht – tel. 016 60 75 75 

Regio Tienen: OLV Broedersstraat 4 bus 1, 3300 Tienen – tel. 016 81 58 15  

 

We spreken verder in de tekst kortweg over Ligo. 

 

3. Wat vindt Ligo belangrijk? 

We zijn pluralistisch: we zijn onafhankelijk en dus niet gebonden aan politieke of godsdienstige 

organisaties.   

 

Respect voor iedereen: in Ligo leren we samen met veel andere mensen. Iedereen in Ligo: cursisten, 

lesgevers en bezoekers zijn gelijkwaardig en verdienen respect.  

 

We werken in groep met aandacht voor elke cursist.  

Een lesgever/trajectbegeleider luistert naar jou: 

- Wat wil jij leren? 

- Wat heb jij nodig? 

- In welke groep kan jij het best leren? 

 

Op basis van deze informatie beslissen we welk leertraject het best is voor jou.  
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4. Voor wie is Ligo?

Je bent 18 jaar of ouder 

+ Je bent niet lang naar school geweest

+ Je hebt geen diploma secundair onderwijs of je hebt max. een diploma beroepssecundair

onderwijs.

+ Wil je Nederlands voor anderstaligen volgen? Neem eerst contact op met het Agentschap

integratie en inburgering.

+ Je bent akkoord met dit centrumreglement. Je handtekening op het inschrijvingsformulier is

voldoende.

Ben je hoger geschoold? 

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

(CVO). Wij verwijzen je door.

- Is er een reden dat je toch beter les volgt bij Ligo? Dat kan je bespreken tijdens een

intakegesprek met één van onze medewerkers.

5. Wat doet Ligo?

Ligo biedt cursussen binnen 7 leerdomeinen aan: 

- Nederlands moedertaal

- Wiskunde

- Nederlands voor anderstaligen

- Alfabetisering Nederlands voor anderstaligen

- Maatschappijoriëntatie

- Kennismaken met computer en internet

- Opstapcursus Frans en Engels

Je kan extra komen oefenen in het Open leercentrum. Je lesgever geeft je hier graag meer informatie 

over. 
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6. Hoeveel kosten de cursussen?

6.1  Inschrijvingsgeld 

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan betaal je geen inschrijvingsgeld. 

Je betaalt alleen voor cursusmateriaal. Dat kan zijn: 

- Fotokopies

- Een handboek

- Een USB-stick

Cursisten die een module volgen in het kader van een samenwerking tussen Ligo en hun werkgever 

of begeleidende dienst, moeten de bijdrage voor kopieën of een handboek niet betalen.  

Als je problemen hebt met het betalen van het geld voor cursusmateriaal, spreek er over met je 

lesgever.  

Heb je een diploma secundair onderwijs? Dan moet je wel inschrijvingsgeld betalen. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,5 euro per lesuur. Voorbeelden: 

een cursus van 60 uur (20 lessen) kost € 90. 

Een cursus van 20 uur (7 lessen) kost € 30. 

Sommige cursisten met diploma krijgen korting. Zij betalen € 0.30 per lesuur. Voor sommige cursisten 

is de cursus gratis.  

Bij inschrijving kijkt de Ligo-medewerker samen met jou of en hoeveel je moet betalen. 

Is het moeilijk voor jou om het geld in 1 keer te betalen? Bespreek dit met de intaker of 

trajectbegeleider. Je kan het inschrijvingsgeld in 2 of 3 keer betalen. Let op: de laatste betaling moet 

gebeuren vóór het 1/3e moment van de cursus, d.w.z. voor één derde van de lessen zijn gegeven.  

Naast het inschrijvingsgeld betaal je ook voor cursusmateriaal. 

6.2  Vlaams opleidingsverlof (vroeger: educatief verlof) 

Wie in de privé werkt en minstens 32u les volgt bij Ligo, heeft recht op Vlaams opleidingsverlof. Je 

moet dit aan je werkgever vragen. Je mag dan (voor een aantal uren) verlof opnemen om naar de les 

te komen. Wil je meer informatie, dan kan je bij het secretariaat terecht. 

Maatschappijoriëntatie (MO) telt NIET meer mee voor het VOV. 
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6.3  Uitschrijven cursist 

 

Wil of kan je de cursus toch niet volgen? Laat dit zo snel mogelijk weten aan je lesgever. Stop je vóór 

1/3e van de lessen gegeven zijn? Dan schrijven we je uit. Je krijgt je inschrijvingsgeld volledig terug.   

Geld voor cursusmateriaal betalen we niet terug.  

 

Stop je ná dat 1/3e van de lessen gegeven zijn? We kunnen je niet meer uitschrijven en kunnen het 

inschrijvingsgeld niet meer terugbetalen.   

 

Als Ligo de cursus moet stopzetten (bv. door onvoorziene omstandigheden) vóór het 1/3e moment, 

dan krijg je je inschrijvingsgeld volledig terug.    

 

Als Ligo de cursus moet stopzetten ná het 1/3e moment, dan kunnen we het inschrijvingsgeld niet 

terugbetalen, maar ontvang je a rato van de geannuleerde lessen een terugbetaling.    

 

Indien er lessen niet kunnen doorgaan (bv. door afwezigheid lesgever) in een jaartraject, maakt Ligo 

aan het einde van de reeks de balans op. Als er meer dan 25% van de lessen niet is kunnen doorgaan, 

betaalt Ligo a rato van 1,5 of 0.3 euro per lesuur de cursist terug. 

 

 

7. Aanwezigheid in de lessen  

 

7.1  Verwittigen 

Ligo volgt je aanwezigheid in de lessen op.  

Verwittig je lesgever als je niet naar de les komt of verwittig het secretariaat.  Verwittig zo snel 

mogelijk, best voor de les begint. Dat kan per telefoon (mondeling, via sms, via whatsapp) of mail. 

Verwittig je niet? Dan zet de lesgever jou als afwezig op de lijst.  

Ben je niet altijd aanwezig in de les? Dan spreekt je lesgever je hierover aan. Er wordt samen gezocht 

naar oplossingen. Blijf je vaak onregelmatig naar de les komen? Dan krijg je van je lesgever een 

waarschuwing. Blijf je onregelmatig en onvoldoende aanwezig, dan zal Ligo je schrappen van de 

aanwezigheidslijst.  

 

De aan- en afwezigheden van de cursisten die vallen onder de verplichte inburgering worden 

doorgegeven aan het Agentschap Integratie en Inburgering.  

 

Wil je stoppen met de lessen? Dan spreek je je lesgever of een trajectbegeleider aan.  
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7.2  Ziekte lesgever 

Ligo probeert elke cursist in de mate van het mogelijke tijdig te verwittigen via sms dat het geen les 

is. Heb je geen gsm? Dan verwittigen we je op je vast toestel. Geef het juiste telefoonnummer door 

waarop Ligo jou kan bereiken.  

8. Algemene afspraken in en rond de lessen

- Heb respect voor anderen.

- Kom altijd naar de les.

- Kom op tijd en blijf de volledige les.

- Geef wijzigingen in je adres of telefoonnummer direct door aan je lesgever.

- Zet je gsm uit tijdens de les.

- Volg afspraken op in het (computer)lokaal.

- Spreek Nederlands tijdens de les.
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9. Evaluatiereglement

9.1  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? Ligo gebruikt verschillende vormen van evaluatie: 

1) Permanente observatie en gespreide evaluatie:

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

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

- De evaluaties kunnen mondeling of schriftelijk zijn, met de hele groep of individueel.

2) Eindtest

- Op het einde van de module(s) is er soms een eindtest. Dat is een test waarin alle doelen aan

bod komen. Je lesgever laat je tijdig weten wanneer die test zal plaatsvinden.

- Voor het afleggen van testen maken we volgende afspraken: als je die dag niet kan komen

omwille van een geldige reden, verwittig je vooraf de lesgever. Je spreekt dan een nieuwe

datum af.

9.2  Geslaagd of niet geslaagd voor een module: 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 krijgt dit (deel)certificaat binnen de twee maanden na het einde van de module.

De lesgever beslist op basis van de evaluaties over het resultaat. De lesgever bespreekt met de 

trajectbegeleider jouw verdere traject: 

- Welke module of cursus kan je nog volgen?

- Kan je verder les volgen in Ligo?

- Ga je beter naar een andere school?

Er kan een tweede evaluatiemoment ingericht worden. Dat is voor cursisten die een bepaald stuk 
van de cursus gemist hebben of enkele dingen moeten bijwerken. Zij krijgen een tweede kans, 
zonder dat ze de volledige module opnieuw moeten volgen. De leraar maakt hiervoor afspraken 
met de cursist. Het tweede evaluatiemoment wordt binnen twee maanden na het eerste ingericht. 

3) Tweede evaluatie
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9.3  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, maar overlegt met de trajectbegeleider of deelgebied- 

coördinator. Zij beslissen samen.

9.4  Je bent niet akkoord met het resultaat 

Wat kan je doen? 

- Vraag extra informatie aan je lesgever.

- Ben je nog niet akkoord?

o Neem binnen de 10 schooldagen contact op met het afdelingshoofd Onderwijs.

o Het afdelingshoofd Onderwijs bespreekt de beslissing met jou binnen de maand.

- Daarna zijn er 3 mogelijkheden:

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

o Het afdelingshoofd Onderwijs ziet nieuwe informatie en vindt de beslissing van de

lesgever fout.

o Het afdelingshoofd Onderwijs ziet geen nieuwe informatie en vindt de beslissing van

de lesgever juist. Je krijgt de beslissing van het afdelingshoofd op papier.

- Ben je nog niet akkoord? Ga binnen de 10 schooldagen naar de algemeen directeur. De Raad

van Bestuur van Ligo Oost-Brabant 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.

9.5  Andere situaties bij evaluaties 

Gebeuren er nog andere situaties die niet in dit evaluatiereglement staan? Het directieteam beslist. 
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10. Afspraken welzijn, veiligheid en gezondheid

- In Ligo gebruik je geen alcohol of drugs. Kom je onder invloed naar de les, dan sturen we je naar

huis.

- Geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag of intimidatie worden absoluut niet aanvaard!

- Beledigende taal of gedrag kunnen niet.

- Meld problemen in de klas of tijdens de pauze aan je lesgever. We zoeken zo snel mogelijk naar

een oplossing. Jij of je lesgever kunnen ook een gesprek aanvragen met de trajectbegeleider.

- Er volgen veel mensen les bij Ligo. Het is voor iedereen fijn als de lokalen en toiletten proper zijn.

De lesgever maakt met de groep hierover afspraken. Hou je aan deze afspraken.

- Ligo is een school. In de gebouwen van Ligo mag je nergens roken. Roken mag buiten op daartoe

voorziene plaatsen. Vraag aan de lesgever waar in jouw lesplaats roken is toegestaan.

- Volg de veiligheidsregels rond brand en evacuatie op. In geval van brand of een andere

noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk worden ontruimd. Bij evacuatie(oefeningen)

ben je als cursist verplicht om de richtlijnen strikt na te leven.

- Laat waardevolle zaken niet achter in de leslokalen. Ligo is niet verantwoordelijk bij diefstal of

verlies.

- Wie schade toebrengt aan eigendom van Ligo of eigendom steelt, wordt hiervoor

verantwoordelijk gesteld.

- Je bent ziek en kan andere cursisten of lesgevers besmetten? Verzorg je goed en kom niet naar

de les.

- Wanneer een medewerker van Ligo het nodig vindt, kan hij bij ziekte of ongeval van een cursist,

een ambulance oproepen. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de cursist.

- We volgen op elk moment de geldende corona-preventieregels volgens instructies van de

overheid.

Belangrijk: leef je deze afspraken niet na, dan kan je tijdelijk of definitief geweigerd worden als 

cursist bij Ligo.  

11. Orde- en tuchtreglement

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat Ligo sancties neemt. Dit gebeurt als een medewerker 

van Ligo merkt dat je je niet aan afspraken houdt.  

11.1 Tuchtprocedure 

- Mondelinge verwittiging: de lesgever geeft je een mondelinge verwittiging. Dit wordt

genoteerd in je dossier.

- Blijft het ongepaste gedrag? Er volgt een schriftelijke verwittiging.

o Die wordt in 2 exemplaren opgesteld en ondertekend door de cursist en de directie.

o Je krijgt een exemplaar. Het andere wordt bewaard in je dossier.

- Als het ongepaste gedrag verder blijft duren, krijg je een tijdelijke schorsing. De directie

beslist over de duur van de schorsing. Ze laat je dit mondeling en per brief weten. Tijdens de

schorsing mag je niet aanwezig zijn in het centrum.
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- Leiden de vorige maatregelen niet tot verandering? De directie kan beslissen tot een 

definitieve schorsing. Deze beslissing wordt bevestigd in een brief.  

- Een zeer ernstige inbreuk op de afspraken kan onmiddellijk leiden tot definitieve schorsing.  

o De directie beslist of dit nodig is.  

o Je wordt door de directie onmiddellijk op de hoogte gebracht van de maatregel.  

o Vanaf dan mag je niet meer aanwezig zijn in het centrum.  

o De beslissing wordt bevestigd in een brief.  

 

- In geval van agressie volgt er een schorsing van 1 week voor het volledige traject van de 

cursist, waarna wordt bekeken of de cursist de les(sen) kan hervatten na de schorsing.   

 

- Tegen bovenstaande verwittigingen en schorsingen is binnen het centrum geen beroep 

mogelijk. 

 

 

12.  Klachtenprocedure 

Ligo doet zijn best om cursisten tevreden te stellen. 

Klachten nemen we dan ook serieus.  

 

 

12.1 Binnen Ligo  

- Heb je klachten over de leslokalen, de veiligheid, de lessen of je inschrijving bij Ligo, meld dit 

dan aan een lesgever.  

- Is je klacht dringend, dan kan je telefonisch of schriftelijk een afspraak maken met een 

directielid. Telefonisch: 016 22 10 68,  schriftelijk: Directie Ligo Oost-Brabant, Parkstraat 146, 

3000 Leuven.  

- Elke klacht wordt onderzocht en beantwoord.  

 

 

12.2 Buiten Ligo 

Als je de volledige klachtenprocedure binnen Ligo doorlopen hebt en niet tevreden bent met de 

uitkomst, kan je in sommige gevallen ook buiten Ligo terecht met je klacht. 

 

Heb je een klacht over je evaluatie of over het functioneren van een medewerker van Ligo? Zulke 

klachten kunnen alleen behandeld worden door directeur of het centrumbestuur van Ligo. Als je niet 

tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je in zo’n geval enkel nog een juridische procedure 

starten (= een rechtszaak beginnen). 

 

In andere gevallen kan je terecht bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaamse ministerie 

voor Onderwijs en Vorming. Adres: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 

Brussel, telefoonnummer: 02 553 66 0217 of via e-mail: volwassenenonderwijs@vlaanderen.be 

Ga je nog niet akkoord met de voorgestelde oplossing dan kan je contact opnemen met de Vlaamse 

Ombudsdienst via het gratis nummer 1700.  
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13. Privacy  

 

13.1 Persoonlijke gegevens 

 

Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  

Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan anderen zonder je toestemming. Volgens de regels 

van de wet op de privacy heb jij het recht om jouw persoonlijke gegevens in te kijken. Je mag op elk 

moment vragen om je cursistendossier in te kijken.  

 

Volgende gegevens zijn wel raadpleegbaar of opvraagbaar door specifieke partners:  

- Anonieme statistieken aan het Ministerie van Onderwijs.  

- Aanwezigheden in het kader van het decreet inburgering en het decreet sociale huisvesting 

aan het Agentschap Integratie en Inburgering, Inburgering, OCMW en VDAB.  

- Aanwezigheden in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.  

- Aanwezigheden in het kader van de premie bouwsector. 

 

13.2 Foto’s  

 

Soms worden er foto’s genomen tijdens een (les)activiteit. Wanneer we je foto willen gebruiken voor 

het Ligomagazine, een folder, facebookpagina, website,… vragen we steeds vooraf je toestemming.  

 

 

14. Verzekering 

De schoolverzekering van Ligo omvat een verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ en een verzekering 

‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’.  

 

De verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ komt tussenbeide voor medische kosten bij persoonlijke 

ongevallen: 

- op weg van en naar Ligo; 

- tijdens de lessen en pauzes in de gebouwen van Ligo; 

- tijdens stages; 

- tijdens bijzondere activiteiten van Ligo 

 

De verzekering tegen ‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’ dekt zowel stoffelijke als 

lichamelijke schade die je tijdens de onderwijsactiviteiten van Ligo zou berokkenen aan je 

medecursisten of derden. 

 

Voor verdere informatie over wat de schoolverzekering precies dekt en wat de waarborgen ervan 

zijn, kan je steeds op het secretariaat terecht. Bij een ongeval verwittig je het secretariaat van Ligo zo 

snel mogelijk, zodat Ligo de verzekeringsmaatschappij op de hoogte kan brengen. 
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15.  Informatie over Ligo 

 

 

Waar vind je dit centrumreglement? 

 

- Op onze website: www.ligo.be/oostbrabant 

- Op papier aan de balie 

- Je kan ook een eigen kopie aan de balie aanvragen.  

- Je kan Ligo ook volgen op facebook: www.facebook.com/Ligo-Oost-Brabant-

133247750159841/ 

 

 

 

 

We wensen jou een leerrijke tijd in onze school 

Het Ligo-team 




