v o l wa s s e n e n
o n d e r w i j s

cursisten

wegwijs in ons centrum
Campus Herentals – DTL

Voorwoord en welkom
Hugo Van Grieken, directeur
Wij danken je voor jouw inschrijving voor een opleiding bij CVO
DTL. Wij hopen dat de cursus jouw verwachtingen mag inlossen en
zetten daarvoor alle middelen in. Wat je mag verwachten van deze
cursus vind je uitgebreid op onze site. Ook alle andere informatie
in verband met de cursus en het Centrum vind je terug op hik.be.
In deze folder vestigen we jouw aandacht op de belangrijkste
weetjes die nuttig kunnen zijn tijdens jouw opleiding. We blijven
uiteraard ook altijd beschikbaar op ons secreatriaat in de Kerstraat
om je verder te helpen. Alvast veel succes met de cursus!

CURSISTEN- EN TRAJECTBEGELEIDING
Jan Michielsen, adjunct-directeur
Jan.michielsen@dtl.be
Bereikbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat en na afspraak.
Alle info vind je op www.dtl.be.

KWALITEITSZORG
Kwaliteiszorg is vooral een goede communicatie voeren.
Alle info vind je op www.dtl.be.

SECRETARIAAT
Alle info vind je op www.dtl.be
Openingsuren:
van maandag tot en met donderdag
van 10.00 tot13.00 u en van 18.00 tot 21.00 u.
op vrijdag van 10.00 tot 12.30 u.
op zaterdagvoormiddag van 08.30 tot 11.00 u.

CURSISTENTOOL
De cursistentool bevat individuele informatie over jouw opleiding. Je kan hier zelf bepalen welke persoonsgegevens je wil tonen aan jouw medecursisten en je vindt er de coördinatien van de docent terug. Gebruik deze
gegevens om de docent te verwittigen bij een afwezigheid. In dit geval zeker niet het secretariaat opbellen. Je
kan aanmelden op de cursistentool door op de homepage www.dtl.be rechtsboven te kiezen voor CURSIST. Vul
jouw IDnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Indien je deze gegevens niet kent, klik je op ‘vergeten’ en
volg je de verdere instructies.

OPEN LEERCENTRUM, FRONTER EN GUESTHOUSE
FRONTER is ons elektronisch leerplatform en bereik je door op de homepage www.dtl.be rechtsboven te kiezen
voor FRONTER. Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in die je kan terugvinden op de cursistentool.

Het OLC biedt je een aangename leerplek, met computers en een mediatheek, waar je zelfstandig taken kan
oefenen of opzoekwerk kan verrichten. Het Guesthouse is een gezellige ruimte waar je voor de les en tijdens
de pauze iets kan lezen en drinken. Het OLC en het GUESTHOUSE zijn ondergebracht in het hoekhuis van de
Kerkstraat met de Collegestraat en is bereikbaar via de binnenkoer van de Collegestraat.
Verdere info op www.dtl.be: algemeen - over cvo dtl - piccadilly

GECOMBINEERD ONDERWIJS
Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Je vindt de contactmomenten
op de website en in de agenda op de cursistentool. De cursussen in gecombineerd oncerwijs worden op de
website aangegeven door een G.
Meer info op www.dtl.be: opleidingen - gecombineerd onderwijs.

HULP BIJ FRONTER EN CURSISTENTOOL
ICT-coördinator Marc Van Beylen
marc.vanbeylen@dtl.be

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT
Het Centrum- en evaluatiereglement zorgt met duidelijke afspraken voor een correct verloop van de cursussen.
Meer info vind je op www.dtl.be: algemeen - reglementering.

PREMIES EN VOORDELEN
Als cursist kan je genieten van heel wat voordelen.

Maak er gebruik van indien je merkt dat je in

aanmerking komt.
Meer info vind je op www.dtl.be: algemeen - inschrijvingsgeld en voordelen.

CAMPUS HERENTALS
DTL

Kerkstraat 38, 2200 Herentals
Tel.: 014 23 23 70 - herentals@hik.be
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LOCATIES
CVO DTL SECRETARIAAT

VDAB

PICCADILLY (OLC EN GUESTHOUSE)

GARAGE PEETERS

KOSH CAMPUS COLLEGESTRAAT

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

KOSH CAMPUS SCHEPPERSSTRAAT

DORPSHUIS NOORDERWIJK

Kerkstraat 38

Hoek Kerkstraat en Collegestraat (poort Collegestraat)
Collegestraat 46

Scheppersstraat 9

KOSH CAMPUS BOVENRIJ

Bovenrij 30 (ingang bruine poort Nonnenstraat 6)

Brigandstraat 1
Herenthoutseweg 235
Hikstraat 28
Ring 26

