Beste partner,
Ook dit jaar engageert Huis van het Leren zich opnieuw om jullie te inspireren en informeren over het
brede, boeiende veld van levenslang leren. Ben je benieuwd naar onze realisaties van vorig jaar?
Bekijk dan even ons jaarverslag.
Project in de kijker: BIKO-WEST
In Ieper, Kortrijk & Brugge kan je de opleiding begeleider in de
kinderopvang volgen.
Samen met cvo MIRAS, cvo SVG, De Blauwe Lelie, Argos, Mentor en
nog heel wat andere partners hebben we een geïntegreerd traject
uitgewerkt waarin we ondersteuning op maat van de cursist
aanbieden.
Wil jij graag de opleiding begeleider kinderopvang volgen of heb je een
cliënt met interesse in deze job? Kom dan langs op één van de
infomomenten.

Uiteraard gaan we ook verder aan de slag met onze experttalks voor professionelen én wagen we ons
opnieuw aan fysieke bijeenkomsten. Schrijf je snel in, kom langs of geef suggesties door voor
volgende thema’s.
•

Oriëntatiedag LLL in de westhoek
Leerwinkel West-Vlaanderen oriënteert jou graag doorheen het brede veld van
levenslang leren aan de hand van gratis workshops.
➔ Voor professionelen en burgers
➔ Wanneer: Donderdag 9 juni tussen 09h30 en 19h
➔ Waar: Leerwinkelpunt Ieper, Grachtstraat 13
➔ Meer informatie over het programma

•

Online experttalk opleiding verpleegkundige
Samen met VDAB organiseert Huis van het Leren een experttalk rond de VDAB
erkende opleiding tot verpleegkundige. Tijdens deze interactieve infosessie komt
Kayleigh aan het woord die graag haar ervaringen over de opleiding & de job met je
deelt.
➔ Voor burgers
➔ Wanneer: dinsdag 14 juni tussen 14h en 15h
➔ Waar: Microsoft Teams
➔ Gratis inschrijven

•

Online experttalk opleidingslandschap
Tijdens deze interactieve experttalk loodsen leerloopbaanbegeleiders van

Leerwinkel West-Vlaanderen jullie doorheen het complexe opleidingslandschap van
Vlaanderen.
➔ Voor professionelen
➔ Wanneer: vrijdag 17 juni van 14h tot 15h
➔ Waar: Microsoft Teams
➔ Gratis inschrijven
•

Online experttalk opleiding zorgkundige
Samen met VDAB organiseert Huis van het Leren een experttalk rond de VDAB
erkende opleiding tot zorgkundige. Tijdens deze interactieve infosessie komt Shany
aan het woord die graag haar ervaringen over de opleiding & de job met je deelt.
➔ Voor burgers
➔ Wanneer: maandag 20 juni van 13h en 14h
➔ Waar: Microsoft Teams
➔ Gratis inschrijven

Wist je dat…
Je de activiteiten van Huis van het Leren ook kan volgen via Linkedin?

