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L E R E N  .  V E R B I N D E N  .  V E R S T E R K E N

Voor wie?
• ben je 18 jaar of ouder
• heb je je middelbare studies niet afgemaakt
• en wil je bijleren op het vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming?
Dan heeft Ligo misschien een aanbod op jouw maat!

Waar?
Op onze website lees je waar de cursussen juist doorgaan. Je kan 
ons ook bellen voor meer info of langskomen bij een van onze 
secretariaten. www.ligo-limino.be 

Wanneer?
In september en januari starten veel cursussen. Maar ook de andere maanden 
starten er groepen. De cursussen gaan in de voormiddag, namiddag of avond 
door. Kijk op onze website voor meer info of bel ons!

Inschrijven? Bel ons of kom langs!

L E R E N  .  V E R B I N D E N  .  V E R S T E R K E N

CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN

Ligo organiseert cursussen voor volwassenen 
die hun middelbare studies niet hebben afgemaakt 
en die willen bijleren om sterker te staan in het leven.

Kennismaken met 
de computer of tablet 

JE LEERT:
• de basisvaardigheden
• informatie zoeken op internet
• een e-mail versturen en ontvangen
• veilig met je computer of tablet 

werken
• …

3 uur per week · 17 weken

Online administratie 
en shoppen

JE LEERT:
• aanmelden op websites  

met eID en Itsme
• een afspraak maken bij de dokter
• Tax-on-web verkennen
• internetbankieren
• bestellen en betalen in een webshop
• …

3 uur per week · 17 weken

Aan de slag met je foto’s

JE LEERT:
• foto’s eenvoudig bewerken
• een fotoboek of presentatie maken
• foto’s in de cloud opslaan
• foto’s afdrukken
• …

3 uur per week · 7 weken

Starten met sociale media: 
Facebook, Messenger, 
Pinterest, …   

Je leert:
• een account aanmaken en instellen
• nieuwtjes lezen en volgen
• een bericht versturen  

en  beantwoorden
• je privacy bewaken
• …

3 uur per week · 7 weken

Deze cursussen kan je op een laptop, 
tablet of smartphone volgen. Je mag 
zelf je laptop meebrengen of je kan in 
de les een laptop van Ligo gebruiken. 
Wil je de les op een tablet of smart-
phone volgen, dan moet je dat toestel 
zelf meebrengen.

Basiscursus 
 smartphone 

JE LEERT:
• telefoneren met je smartphone
• een sms versturen en ontvangen
• apps installeren en gebruiken
• informatie zoeken op internet
• …

3 uur per week · 5 of 10 weken
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Hoekstraat 70 bus 5
3910 PELT
011 71 19 20
maandag, dinsdag,  donderdag:
9.00-12.00 en 13.00-16.30 
woensdag: 9.00-12.00

Mispad 15
3550 HEUSDEN-ZOLDER
011 42 02 02
maandag, dinsdag,  donderdag:
9.00-12.00 en 13.00-16.30 
woensdag en vrijdag: 
9.00-12.00

Kastanjelaan 59
3630 MAASMECHELEN
089 77 32 62
maandag, dinsdag,  donderdag: 
9.00-12.00 en 13.00-16.30 
woensdag en vrijdag: 9.00-12.00

Jaarbeurslaan 25
3600 GENK
089 35 59 90
maandag, dinsdag,  woensdag, 
donderdag: 9.00-12.00 en 
13.00-16.30 
vrijdag: 9.00-12.00



Theorie rijbewijs B

Vergroot je kans om te slagen voor  
het examen theorie rijbewijs B.
Volg onze cursus rijbewijs!

JE LEERT:
• alles wat je moet weten over het 

verkeer en de wegcode
• met foto’s en filmpjes om 

 verkeers situaties beter te begrijpen
• oefenen op de computer en krijgt  

de kans om proefexamens te maken

Aan het eind van de cursus maken we 
voor de hele groep een afspraak voor 
een vertraagd examen. Ook mensen  
die niet vlot kunnen lezen en schrijven 
kunnen zich met deze cursus 
 voor bereiden op het examen. 

2 keer 3 uur per week · 13 weken 
€ 15 voor het handboek · € 16 voor  
het examen

Vlotter lezen 
en schrijven

Je bent niet alleen. Veel mensen 
hebben moeite met lezen en schrijven.
Bij ons kan je kiezen uit verschillende 
cursussen om beter te leren lezen en 
schrijven.

JE LEERT:
• beter lezen en teksten beter 

 begrijpen
• je papieren en formulieren invullen
• woorden en zinnen juist schrijven
• een duidelijke tekst schrijven
• …

Alles op maat van wat jij nodig hebt 
voor bij je thuis of voor een opleiding  
of werk.

3 uur per week

Rekenen voor elke 
dag of in functie van 
werk of opleiding

Je kinderen helpen met rekenen voor 
school of je wisselgeld controleren.
Vlot en foutloos rekenen voor je werk 
of om een opleiding te volgen.

JE LEERT:
• optellen, aftrekken, 

 vermenig vuldigen, delen
• rekenen met een rekenmachine
• vraagstukken oplossen
• je wisselgeld controleren
• …

We bekijken samen met welke 
 rekeninhouden we aan de slag gaan.  
Je leert wat jij nodig hebt!

3 uur per week

Nederlandse 
 taallessen

Ligo LiMiNo organiseert cursussen 
Nederlands voor nieuwkomers én voor 
mensen die hun Nederlands nog willen 
verbeteren. Voor mensen die niet 
kunnen lezen en schrijven in hun eigen 
taal, zijn er aangepaste cursussen.

BELANGRIJK! 

Voor je Nederlandse les kan 
volgen, moet je eerst contact 
opnemen met het Agentschap 
Integratie en  Inburgering. 

Meer info: 02 701 70 00.

Zeker van jezelf

JE LEERT:
• duidelijk zeggen wat je wel en niet wil
• opkomen voor je mening
• kritiek geven en ontvangen
• beter omgaan met anderen
• …

3 uur per week · 20 weken

Omgaan met stress

JE LEERT:
• stress herkennen en begrijpen
• reageren op signalen van stress
• je grenzen bewaken 
• manieren om te ontspannen
• …

3 uur per week · 10 weken

Gezond eten en leven

JE LEERT:
• beter zorg dragen voor je lichaam
• gezonde levensgewoonten aannemen
• lekker maar toch gezond eten
• letten op veiligheid in huis
• …

3 uur per week · 15 weken

Mag je het nieuws 
nog geloven?

JE LEERT:
• welke nieuwsbronnen je kan 

 vertrouwen
• het nieuws beter begrijpen
• het verschil tussen feiten en meningen
• nepnieuws (fake news) herkennen
• …

3 uur per week · 10 weken

Meer doen met 
minder geld

JE LEERT:
• omgaan met reclame
• welke verzekeringen je wel en niet 

nodig hebt
• de risico’s kennen van  kredietkaarten 

en leningen
• je budget beter begrijpen en 

gebruiken
• …

3 uur per week · 15 weken

Tijd voor vrije tijd

JE LEERT:
• je vrije tijd plannen en organiseren
• info zoeken over verschillende 

vormen van vrijetijdsbesteding
• diensten en organisaties kennen die 

interessante activiteiten organiseren
• activiteiten op jouw maat kiezen
• …

3 uur per week · 10 weken

Op stap met kaart 
en openbaar vervoer

JE LEERT:
• diverse soorten kaarten en plannen 

gebruiken
• je beter oriënteren in een vreemde 

omgeving 
• beter gebruik maken van het 

openbaar vervoer
• door te doen, we gaan regelmatig  

op stap om samen te leren
• …

3 uur per week · 10 weken

Slim op weg

JE LEERT:
• kiezen voor het meest geschikte 

vervoermiddel
• over de verkeersregels en -borden
• over gevaarlijke verkeerssituaties  

en veiligheid
• rekening houden met andere 

weggebruikers
• …

3 uur per week · 10 weken

Voor het volledige cursusaanbod met startdata en locaties: 

www.ligo-limino.be


