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EDITORIAAL

TONEEL
Ik laat me maar met moeite meedrijven in verhalen. Tij-
dens het bekijken van films zie ik te vaak acteurs en hun 
matig acteerwerk in plaats van het  verhaal en zijn illusie. 
Met zijn minimalistische context is toneel een nog moei-
lijkere expressievorm om mensen met een hogere fanta-
siedrempel goed te laten  in gedijen. En mogelijk ligt de 
verklaring waarom de non-fictie literatuur mij heel wat 
beter smaakt dan fictieboeken, in dezelfde hoek.
Er is een parallel te trekken met de aulabeleving uit mijn 
studentenjaren. Al te vaak zag en hoorde ik docenten hun 
beroep uitoefenen en de leerstof verkondigen. Ik werd te 
weinig opgenomen in boeiende verhalen waarin de kriti-
sche geest aan het werk werd gezet en de verbeelding op 
zoek moest naar verbanden en toepassingen.
Maar net zoals sommige films er in slagen me weg te 
halen uit de realiteit en een aantal toneelwerken en fic-
tieboeken een hypnose-effect kunnen realiseren, waren 
er ook docenten die me konden onderdompelen in de 
leerstof van hun cursus. Zij brachten kennis over door be-
roep te doen op de realiteit en de fantasie van studenten, 
zonder het kritisch denken uit te schakelen. Ze spoorden 
aan tot het maken van toepassingen in meerdere contex-
ten en bouwden bruggen met de praktijkwereld. Ze wis-
ten de invloed van cultuur en geschiedenis te betrekken 
en beperkten zich nooit tot de saaiheid van de verplichte 
leerstof. Ze namen me mee in hun verhaal dat boeide en 
tot de verbeelding sprak. Het waren de betere acteurs van 
de aula.

Hugo Van Grieken, directeur CVO DTL Herentals

02 Buitenschoolse
activiteiten

04 In de praktijk

•	 Nieuwe	DTL-kokskledij

05 Innovaties

•	 Nieuwe	webserver	voor	
Elaria	en	DTL

06 Overheid

•	 Medisch	attest	voor	Kok	
en Wijnkenner

07 Communicatie

•	 Communicatie	met	de	
cursisten

08 Programmatie

•	 Cursussen 
februari - juni 2010

10 Organisatie

•	 Samenwerking 
met	KOSH

11 Historie

•	 25	jaar	informatica-
onderwijs in 
CVO	DTL	Herentals

12 Nieuw op het 
menu

•	 Nieuwgrieks

13 In de kijker

•	 DTL-cursussen	erkend	
door IAB en BIBF

14 Docent in de 
praktijk

•	 Mieke	Kimpe

15 Cursisten aan het 
woord

•	 Gesmeerde	bliksem

16 Sociale promotie

•	 Schijnwerper	op	oud-
cursist

18 Agenda
Fo

to
’s:

 e
xt

ra
 m

ur
os

-a
ct

iv
ite

ite
n



 2 | dtlMAGAZINE januari 2010  3 | dtlMAGAZINE januari 2010

Buitenschoolse activiteiten

1

De cursisten van de afde-
lingen Kok en Wijnkenner 
houden een gezamenlijke 
degustatie-avond. Onder 
leiding van de docenten 
bereiden de cursisten hap-
jes die met aangepaste wij-
nen worden geproefd en 
voorzien van deskundige 
uitleg. Alle cursisten loven 
deze aanpak, vinden de sa-
menkomst uitermate leer-
rijk, interessant en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Lea Van Peer

4

In Herentals vinden de cur-
sisten Digitale fotografie 
ideale plekjes om te experi-
menteren met licht, ruim-
te, structuur, en beweging. 
Hilde Hanssen

2

Naar jaarlijkse gewoon-
te bezoeken de cursis-
ten van de afdeling Kok 
het ‘Daemshof ’ te Noor-
derwijk. De zaakvoerder 
leidt de cursisten rond en 
geeft de nodige informatie 
over de inrichting van keu-
ken, toestellen, materia-
len en veiligheidsnormen.
Samen met de chef wordt 
een 3-gangenmenu bereid 
en geserveerd. Dankzij de 
bereidwillige medeweking 
van de patroon en de hulp-
koks, waarvoor onze har-
telijke dank, kunnen de 
cursisten ervaring opdoen 
op de werkplek.
Lea Van Peer

3

De groep Uitheemse ge-
rechten bezoekt de Japanse 
tuinen in Hasselt en maakt 
in levende lijve een ech-
te theeceremonie mee. De 
cursisten worden onderge-
dompeld in de Japanse cul-
tuur en levenswijze met als 
thema: ‘Elke ontmoeting is 
een unieke kans’. 
Mario de l’Arbre

5

Een extra les op zondag-
voormiddag? Geen pro-
bleem voor onze cursisten 
Digitale fotografie om 
vroeg uit de veren te komen 
en samen met hun docent 
Raf Basstanie naar Ant-
werpen te trekken. Alles 
wat ze tegenkomen, wordt 
vastgelegd op de gevoeli-
ge plaat: station, Groen-
plaats, voetgangerstunnel, 
stadspark en toevallige 
passanten fungeren als fi-
guranten. Een leerrijke er-
varing waarbij de cursisten 
alle registers kunnen open-
trekken.
Carolien Dillen

6

Italiaans leren bij CVO DTL 
Herentals is niet alleen de 
congiuntivo, passato re-
moto en imperfetto instu-
deren, maar ook de goede 
jaren en goede huizen van 
de Soave, Chianti, Valpoli-
cella én ‘fare cantare la lin-
gua godendo un prosecco 
San Giuseppe (brut)’.

Dat maken de cursisten 
Italiaans  proefondervin-
delijk mee in het Westelse 
‘Millepaste’, waar ze  ken-
nismaken met de nobel-
ste Italiaanse wijnen en de 
echte Italiaanse pasta. La 
vita è bella nella lezione 
Italiana.
Carine Amorgaste

Buitenschoolse activiteiten

Fo
to

’s 
: c

ur
si

st
en

1 3

2 4

5

6



 4 | dtlMAGAZINE januari 2010  5 | dtlMAGAZINE januari 2010

Innovaties

Nieuwe	DTL-kokskledij
In de praktijk

Nieuwe	webserver	
voor	Elarea	en	DTL

Zeer recent en op algemeen verzoek heeft CVO DTL 
Herentals nu ook zijn eigen kledij voor de afdeling 
Voeding. Iedere vakman zal instemmen met het be-
lang van goede en aangepaste werkkledij.

Praktijk
Puur koken is een kunst op zich en begint met de juis-
te basisingrediënten. Hiertoe hoort ook de kledij. Deze 
dient comfortabel te zitten en van hoogwaardige kwa-
liteit te zijn. De nieuwe kledij bestaat voor de docenten 
uit een witte jas met het centrumlogo, een zwarte schort, 
witte veiligheidsschoenen en een haarnetje. De kledij 
voor de cursisten bestaat uit een moderne, witte schort 
ook voorzien van het centrumlogo. De cursisten kunnen 
werkkledij aanschaffen tegen aankoopprijs. Haarnet-
jes worden gratis verstrekt. De nieuwe kledij is uiteraard 
aangepast aan de noden van de praktijk en er is gelet op 
degelijkheid en stijlvolle uitstraling. De docenten en cur-
sisten op bijgaande foto’s dragen hun nieuwe kledij met 
fierheid als echte vakmensen. 

Voedselveiligheid
Iedereen die zich bezighoudt met de bereiding, ver-
werking, behandeling, verpakking, vervoer en distri-
butie van levensmiddelen, dient hierdoor alle aspecten 
van het voortbrengingsproces te identificeren en op ge-
varen te analyseren. De controle wil ervoor zorgen dat 
het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard 
gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Men 
noemt het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Besmetting via kleding is een mogelijk gevaar 
en daarom is gekozen voor professionele en eenvoudig 
te reinigen kledij. 
Luc Hofkens

Je hebt waarschijnlijk al eens gewerkt met Elarea 
(www.elarea.be), de didactische leeromgeving 
van CVO DTL Herentals, of hebt onze website  
www.dtl.be bezocht. Als je naar een website surft, 
krijg je webpagina’s te zien die afkomstig zijn van 
een computer ergens in de wereld. Zulke compu-
ters noemt men webservers. Heb je je al eens afge-
vraagd waar de webserver van CVO DTL Herentals 
en Elarea staan? Een woordje uitleg.

Hoe het eerst was
Toen CVO DTL Herentals startte met zijn eigen websi-
te werd daarvoor ruimte gehuurd op een webserver aan 
de westkust van Noord-Amerika. Men spreekt van web-
hosting. Zulke webhosting heeft voor- en nadelen. Dat je 
je niet moet bekommeren over de technische zaak en de 
veiligheid van de gegevens, is een voordeel. Een nadeel 
van een webhost in Amerika is de lage verbindingssnel-
heid. Het gevolg was dat surfen naar www.dtl.be niet al-
tijd even vlot verliep. 

Doe-het-zelf
In 2008 werd er beslist om onze websites zelf te hosten. 
In eerste instantie werd er een krachtige server gekocht 
die zich nu bevindt op ons secretariaat. Op de server werd 
eigenhandig een serverbesturingssysteem geïnstalleerd: 
Microsoft Windows 2003 Server. Marcel Wauters, die ver-
antwoordelijk is voor onze websites, installeerde enkele 
hulpprogramma’s en databanken. Via het programma 
Internet Information Services werd de server uiteindelijk 
een webserver. Als je nu naar onze websites surft, kom je 
zelfs niet voorbij de grenzen van het Vlaamse land.

Zelf testen
Als je wil uitzoeken waar een webserver van een websi-
te zich bevindt, kun je daar enkele leuke programma’s 
voor gebruiken. Bijvoorbeeld: tracert dtl.be. Het pro-
gramma Tracert toont je dan de route die gevolgd wordt 
om de webserver te bereiken. Als je het mooier wil, kun 
je een gratis demoversie van het programma Visual Rou-
te downloaden (zie bijgevoegde afbeelding). Probeer het 
zelf maar eens: surf naar www.visualroute.com.
Peter Buysse
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Overheid

Communicatie

Communicatie	met	
de cursisten

Medisch attest 
voor	Kok	en	
Wijnkenner

Sinds vorig jaar werd de cursistentool in 
het leven geroepen. Dit is een beveiligde 
website waarop de cursist kan raadple-
gen voor welke cursus hij is ingeschreven, 
wanneer het contact- en afstandsonder-
wijs is, wie zijn medecursisten zijn, wat 
het vorderingsplan van de opleiding is. 
De cursist kan toegang vragen tot de cur-
sistentool door naar www.dtl.be te surfen. 
Vervolgens klikt hij op “cursistentool”. 
Via de link  “vergeten” kan de cursist zijn 
paswoord opvragen zodat hij vlekkeloos 
kan inloggen. Deze tool zal zeker in de 
toekomst nog worden uitgebreid.

Alle informatie ligt binnen handbereik 
van zowel cursisten als docenten. De tool 
is opgesplitst per gebruiker waardoor  hij 
overzichtelijk blijft. Omdat alle informa-
tie op de DTL-server staat, is deze ge-
makkelijk toegankelijk. Er kunnen geen 
verschillende papieren versies circuleren, 
er bestaat telkens maar één digitale versie 
van een document. 

Bij afwezigheid van de docent wordt de 
cursist via sms op de hoogte gebracht zo-
dat de cursist niet onnodig naar het Cen-
trum komt. Cursisten die niet over een 
gsm beschikken, worden via het vast toe-
stel gecontacteerd.

Via onze elektronische leeromgeving 
Elarea communiceren onze docenten en 
cursisten met elkaar. In bijna alle cursus-
sen wordt Elarea lesondersteunend ge-
bruikt. Sinds het schooljaar 2007-2008 
zijn we gestart met het gecombineerd on-
derwijs waarbij de ELO een heel belang-
rijke rol speelt bij het coachen van onze 
cursisten. 

Vanaf dit schooljaar kan CVO DTL Heren-
tals ook een e-mail sturen naar een groep 
cursisten. Deze vorm van e-communicatie 
wordt vooral gebruikt om mededelingen 
te doen aan de cursisten van een bepaal-
de afdeling. 

Je merkt het: ook op het vlak van e-com-
municatie staat CVO DTL Herentals al een 
stapje voor.
Katrien Bernaerts

In het kader van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en volgens de richtlijnen van het 
FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) is voortaan een medisch attest nodig voor de mo-
dules Kok en Wijnkenner.

MEDISCH ATTEST  
MET HET OOG OP HET HANTEREN VAN LEVENSMIDDELEN 

Toepassing van het koninklijk besluit van 17 maart 19711)  
en het koninklijk besluit van 22 december 20052)

 _________________________________________________________________________________ 

Ik ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………. 

dokter in de geneeskunde, verklaar, 

Dhr./ Mevr./ Mej. (naam en voornaam): ……………………………………………………………………….……. 

wonende te (adres): .………………………………………………………………………………………………. 

geboren op (datum): .………………………………………………………………………………………………

te hebben onderzocht op (datum): ……………………………………………………………………………….. 

en bevestig dat (aankruisen wat past): 

 deze persoon geschikt is voor het hanteren van levensmiddelen  

 deze persoon geschikt is voor het hanteren van levensmiddelen mits de volgende 

preventieve maatregelen genomen worden3): 

………………………………………………………... 

Bijgevolg belet niets de opleiding van deze persoon voor de levensmiddelensector. 

Ter bevestiging hiervan wordt dit attest afgeleverd aan de onderzochte persoon. Dit attest dient op 

verzoek van de bevoegde ambtenaren te worden voorgelegd. 

Stempel van de geneesheer:     Handtekening van de geneesheer: 

…………………………………     ………………………………………

Dit attest is geldig voor de duur van het opleidingstraject van de onderzochte persoon binnen opleidingen waar 
voedsel bereid en/of verhandeld wordt, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een andere 
verwante opleiding (de onderzochte persoon bewaart steeds het origineel van het attest) . Een hernieuwing van 
dit attest is nodig wanneer de persoon het opleidingstraject zelf onderbreekt en de onderbreking in de lineaire of 
modulaire organisatie van het opleidingstraject meer dan één jaar bedraagt. De centrumdirectie kan steeds de 
hernieuwing van dit attest opleggen indien ernstige vermoedens daartoe aanleiding geven. 

                                                
1) KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks 
met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten.

2) Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 

3) Enkel van toepassing voor personen besmet met via voedsel overdraagbare aandoeningen. 

Wetgeving
Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot elke onder-
verdeling waarin de cursist rechtstreeks met voedings-
waren of -stoffen in aanraking komt en die waren kan 
verontreinigen of besmetten, geldt dat de cursist me-
disch geschikt moet zijn bevonden. Die geschiktheids-
verklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de 
opleiding.  

Voedselveiligheid
De basisprincipes van HACCP schrijven voor dat el-
ke mogelijke besmetting van voedsel tot een zo mini-
maal mogelijk risico moet herleid worden. Besmetting 
kan veroorzaakt worden door personen die drager zijn 
van typhus, paratyphus of salmonellose, dysenterie, 
staphylococcie of streptococcie, of van de kiemen die 

deze ziekten kunnen verwekken. Ook personen die kli-
nisch aantoonbare symptomen van besmettelijke he-
patitis vertonen of personen die aangetast zijn door 
besmettelijke tuberculose of een huidziekte kunnen 
het voedsel besmetten. Docenten of cursisten kunnen 
dus drager zijn van een via voedsel overdraagbare aan-
doening zonder zich er zelf van bewust te zijn. De ge-
schiktheidsverklaring dient te worden opgesteld door 
een geneesheer. Het medisch attest moet om de 3 jaar 
worden hernieuwd. Voor cursisten wordt echter aan-
vaard dat zij een attest hebben voor de duur van hun 
opleiding, tenzij er ernstige redenen bestaan om aan te 
nemen dat zij toch lijden aan of drager zijn van een via 
voedsel overdraagbare aandoening.
Luc Hofkens

“Alle in-
formatie 

ligt binnen 
handbereik 

van zowel 
cursisten als 

docenten”

Vroeger gebeurde de communicatie met de cursis-
ten vooral telefonisch. In de digitale maatschappij 
van vandaag kan CVO DTL Herentals niet anders dan 
ook gebruikmaken van e-communicatie om te com-
municeren met docenten en cursisten.
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DTL-cursussen 
februari-juni 2010

programmatie
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inschrijven via 

www.dtl.be

ECONOMISCH: GRADUAAT

HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

BOEKHOUDEN
AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN
AUDIT
BANK- EN BEURSWEZEN
BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN
BTW
COMPUTERBOEKHOUDEN
CONSOLIDATIE
ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
PROJECTWERK
SOCIALE WETGEVING
VENNOOTSCHAPSBELASTING
VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN

BANK, BEURS EN FINANCIËN
LEVENS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
ZAAK- EN BIJSTANDSVERZEKERING

INFORMATICA
BESTURINGSSYSTEMEN
NETWERKBEHEER 1

HANDEL

BEDRIJFSBEHEER
BEDRIJFSBEHEER

BOEKHOUDEN-INFORMATICA
DUBBEL BOEKHOUDEN 2

INFORMATICA EN COMMUNICATIE

INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

BUROTICA
DACTYLO 1
DACTYLO 2

INFORMATICA TOEPASSINGSSOFTWARE
ACCESS 2
COMPUTERINITIATIE
DIGITALE FOTOGRAFIE EN MULTIMEDIA 1
DIGITALE FOTOGRAFIE EN MULTIMEDIA 2
DIGITALE VIDEO- EN AUDIOBEWERKING 1
EXCEL 1
EXCEL 2
FLASH 1
GRATIS FOTOBEWERKING GIMP1
GRATIS FOTOBEWERKING GIMP2
GRATIS SOFTWARE
GRATIS WEBSITES BOUWEN 
ILLUSTRATOR 2
INDESIGN 2
INTERNET 1
INTERNET 2
LIGHTROOM
PHOTOSHOP 1
PHOTOSHOP 2
PHOTOSHOP 3
PHOTOSHOP 4
PHOTOSHOP UPDATE
POWERPOINT
WEBDESIGN 1
WEBDESIGN 2
WEBSCRIPTING
WORD 1
WORD 2

INFORMATICA COMPUTER- EN BESTURINGSSYSTEMEN EN NETWERKEN
CLIENT-SERVERNETWERKEN 1
COMPUTERSYSTEMEN 2
WINDOWS VISTA 1
WINDOWS VISTA 2

INFORMATICA PROGRAMMEREN
JAVA 2

TALEN

VREEMDE TALEN

ENGELS
ENGELS MONDELINGE TAALVAARDIGHEID RG 3

FRANS
OPFRISCURSUS
FRANS MONDELINGE TAALVAARDIGHEID RG 3
FRANS MONDELINGE TAALVAARDIGHEID RG 4

NEDERLANDS TWEEDE TAAL

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
RG 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

PRAKTIJK EN HOBBY

LAND- EN TUINBOUW

TUINBOUW
KRUIDEN
VIJVERS

AUTO

MECANICIEN PERSONEN- EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS
BASIS AUTOTECHNIEK
DEMONTAGE EN MONTAGE
KLEIN ONDERHOUD 2
MOTOREN 2

MECHANICA-ELEKTRICITEIT

RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR
BASIS ELEKTRICITEIT
OPBOUWINSTALLATIES

BUISLASSER
BASIS LASSEN

VOEDING

WIJNKENNER
ALGEMENE WIJNKENNIS
DEGUSTATIE FRANSE WIJNEN
WIJN EN GASTRONOMIE
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Organisatie

Historie

De	samen-
werking 
met	KOSH

25	jaar	informatica-onderwijs	
in	CVO	DTL	Herentals
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Sinds jaren gebruikt CVO DTL Herentals de lokalen van KOSH (Katholiek Onder-
wijs Stad Herentals) om cursussen in te richten. Ook op het  gebied van preven-
tie bestaat er een nauwe samenwerking. Beide organisaties zijn vragende partij 
voor nog meer samenwerking. 

Informatica is een 
belangrijke pijler bij 
CVO DTL Herentals. 

Bovendien staat ons 
Centrum garant voor 

kwalitatief, praktijk-
gericht en up-to-date 
informaticaonderwijs. 

We hebben een fors 
uitgebouwd compu-
terpark en een team 

van ervaren docenten 
om dat te realiseren. 

Het verhaal startte 25 
jaar geleden. 

Het ontstaan
Het begon in 1983. Het is 
nu bijna niet meer voor 
te stellen hoe het er aan 
toeging zonder inter-
net, netwerk, Windows, 
kleurenscherm en zelfs 
zonder harde schijf. Het 
Centrum had toen niet 
voldoende middelen om 
het computerpark volle-
dig zelf te financieren. 
Er kwam een deal met de 

Op het einde van vorig schooljaar bood 
zich onverwacht een nieuwe kans aan: 
KOSH stelde de vraag of het voor ons Cen-
trum mogelijk was de cursus Bedrijfsbe-
heer te organiseren voor de leerlingen van 
het 5de en 6de jaar beroepsonderwijs. Zo 
kwam er binnen hun eigen urenpakket 
tijd vrij voor uitdieping van andere vak-
ken en blijft toch de mogelijkheid bestaan 
om dit gegeerde getuigschrift te beha-
len. CVO DTL Herentals heeft dat aanbod 
graag aangenomen en uitgewerkt. De cur-
sus wordt overdag gegeven door docenten 
van ons Centrum aan een publiek uit het 
middelbaar onderwijs. De cursus wordt 

aangeboden in gecombineerd onderwijs 
en leidt naar een erkend getuigschrift. De 
leerlingen moeten zich speciaal voor deze 
cursus inschrijven, wat ertoe leidt dat er 
erg gemotiveerde leerlingen instromen. 
In totaal zijn er dit schooljaar 81 KOSH-
leerlingen ingeschreven. De lessen gaan 
door in het Scheppersinstituut en in het 
Instituut van de Voorzienigheid. Deze lo-
catie is nieuw voor CVO DTL Herentals en 
opent perspectieven omdat er op termijn 
cursussen zoals Haartooi, Personenzorg 
en Koken ingericht kunnen worden.
Frank Tubex

toenmalige Handelsschool (het VTH). DTL en 
VTH kochten elk acht microcomputers van 
het type ‘Apple II’ aan (zie foto). De informati-
caopleiding was lineair en bestond uit telkens 
twee avonden van vier uur per week geduren-
de drie jaar. Naast theoretische vakken (waar-
onder Wiskunde en Bedrijfsbeheer) kwamen 
in de praktijk voornamelijk programmeerta-
len aan bod, zoals Cobol en Basic.

De komst van de pc
Vrij snel werden de microcomputers vervan-
gen door pc’s, die toen  meer dan duizend 
euro per stuk kostten. Met de pc trad het be-
sturingssysteem MS DOS van Bill Gates op de 
voorgrond. Er werd toen uitsluitend met dis-
kettes gewerkt, van harde schijven was toen 
nog geen sprake.

Windows en netwerken
Een volgende stap in de evolutie betrof de in-
gebruikname van MS Windows als besturings-

systeem. Windows vergde echter steeds meer 
van de apparatuur. De grootste verandering 
kwam echter in het begin van de jaren ‘90: van-
af toen werden de pc’s onderling verbonden in 
netwerken. Bijgevolg werd het beheer en de in-
stallatie van software aanzienlijk eenvoudiger.

Internet
Midden de jaren ‘90 brak ook in ons Centrum 
de internetboom uit. Surfen op het internet 
was in het begin echter een frustrerende bezig-
heid: de toenmalige telefoon- en ISDN-verbin-
dingen waren veel te traag. Pas later kwamen 
de ADSL-verbindingen van Telenet en Belga-
com. Hierdoor werd surfen vlot en (soms te) 
aangenaam.

Multimedia en gratis software
Het bouwen en beheren van netwerken, ande-
re besturingssystemen en de kantoorpakket-
ten (Word, Excel, Access,…) werden stilaan 
een belangrijk aandeel van het informatica-

aanbod. Maar naast deze meer bedrijfsgerichte 
opleidingen kwamen ook steeds meer pakket-
ten voor de eindconsument aan bod. CVO DTL 
Herentals heeft altijd weten in te spelen op de 
snel wijzigende noden van de eindgebruiker en 
biedt daarom een waaier aan opleidingen aan. 

De toekomst
Elk schooljaar komt het Centrum met nieu-
we modules op de proppen. Zo starten we in 
september met Windows 7 en Office 2010 zal 
ook niet lang op zich laten wachten. Kortom, 
er wordt kort op de bal gespeeld. En dit alles 
is haalbaar door de vlotte samenwerking tus-
sen ons Centrum en de betrokken dagscho-
len, een samenwerking die 25 jaar geleden op 
touw werd gezet door pioniers met een duide-
lijke toekomstvisie.
Peter Buysse
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Μιλάς 
ελληνικά;

DTL-cursussen	
erkend door IAB 
en BIBF

Wie aan Griekenland denkt, denkt wellicht automa-
tisch aan witgekalkte huisjes met blauwe deuren en 
luiken, eilanden met prachtige stranden en heerlijke 
Griekse gerechten. Wie er ooit geweest is, is voor-
goed verknocht aan dit mooie land met zijn rijke 
cultuur. Geen wonder dat vele mensen eveneens 
kennis willen maken met zijn aparte taal. Dit kan 
vanaf dit schooljaar voor het eerst in het CVO DTL 
Herentals. Elke woensdagavond komen de Grieken-
landliefhebbers uit de buurt samen om het Grieks 
onder de knie te krijgen. 

Communicatie als focus
Een praatje kunnen slaan met de plaatselijke bevolking 
is voor vele cursisten de belangrijkste motivatie om de 
cursus te volgen. Het uitgangspunt van de cursus is dan 
ook communicatie. Het leren van een nieuwe taal is een 
kwestie van veel oefening. De vier vaardigheden (lezen, 
luisteren, schrijven en spreken) worden daarom voort-
durend in praktijk gebracht tijdens de les. Iedere cursist 
krijgt voldoende spreekkansen om zich te leren uitdruk-
ken in de meest voorkomende situaties. Aan de hand van 
eenvoudige zinnen leer je je uit de slag trekken. In richt-
graad 1.1. leer je iemand begroeten, eten en drinken be-
stellen, naar de winkel gaan, een kamer reserveren in een 
hotel, naar de dokter gaan, de weg vragen en uitleggen, 
enz. We streven hierbij naar een zo correct mogelijke uit-
spraak van het Grieks. Naast communicatie besteden we 
uiteraard ook aandacht aan de structuren van de taal. De 
basisregels van de complexe Griekse grammatica wor-
den via authentiek geluidsmateriaal en teksten stapsge-
wijs aangebracht en behandeld. Op die manier leer je de 
grammatica correct toepassen in de vier vaardigheden.

Aandacht voor de Griekse cultuur
Tijdens de lessen houden we ons niet enkel bezig met 
de taal zelf, maar onze aandacht gaat ook uit naar de rij-
ke Griekse cultuur. Festiviteiten en eeuwenoude tradi-
ties worden besproken en toegelicht. We werken ook 
veel met muziek. Door naar liedjes te luisteren, trachten 
we de luistervaardigheid te trainen en de woordenschat 
uit te breiden. 

Het Grieks is geen eenvoudige taal. Maar de voldoe-
ning zal groot zijn als je deze zomer trots je bestelling 
kan doorgeven in de taal van de plaatselijke bevolking 
op één of ander zonovergoten Grieks eiland. Bovendien 
biedt het beheersen van de Griekse taal de mogelijkheid 
om minder toeristische gebieden te bezoeken. Kortom 
de cursus Grieks zal een meerwaarde geven aan je ver-
blijf in Griekenland.
Kathleen De Molenaer

Sinds 1 september 2009 zijn de cursussen die CVO DTL Herentals organiseert in de afdelingen graduaat 
Boekhouden en Bank, beurs en financiën erkend door het Instituut van Accountants en Belastingconsulen-
ten (IAB) en door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Beroepstitels
De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen bepaalt dat de titels van 
accountant, belastingconsulent, boekhouder of boek-
houder- fiscalist enkel mogen worden gevoerd door per-
sonen die hiervoor de hoedanigheid hebben verkregen 
door respectievelijk het IAB of het BIBF. Beide instituten 
zien toe op de bescherming van de beroepstitels, de be-
hoorlijke uitvoering van het beroep, de deontologie, de 
opleiding en de permanente beroepsvervolmaking van 
alle leden.

Permanente vorming
De erkende accountants, belastingconsulenten en 
boekhouders(-fiscalisten) zijn verplicht om jaarlijks 
een aantal uren te besteden aan de vervolmaking van 
de beroepskennis. Enkel de bijscholingsactiviteiten die 
rechtstreeks verband houden met de dagelijkse beroeps-
activiteit komen daarvoor in aanmerking.

Erkenning
De essentiële criteria opdat een bepaalde vorming wordt 
erkend in het kader van de permanente vorming, zijn de 
inhoud en de kwaliteit. De opleidingen gegeven door 
CVO DTL Herentals voldoen aan alle criteria. Bovendien 
zijn de cursussen up-to-date wat betreft de snel wijzigen-
de wetgeving en worden ze gegeven door docenten die 
met hun twee voeten in de praktijk staan. Goed nieuws 
dus voor de leden van IAB en BIBF uit onze regio. Het 
aanbod van de erkende cursussen van CVO DTL Heren-
tals is, naast de eigen website www.dtl.be, eveneens te 
raadplegen op de websites van de instituten.
Jan Michielsen

In de kijker

Nieuw op het menu
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Cursisten aan het woord

Mieke	Kimpe	

Gesmeerde	bliksem

Je vraagt je wel eens af hoe sommige mensen het klaarspelen in het leven van elke dag. Beschikken zij 
over talenten waar een andere mens alleen maar kan over dromen? Of is God op een zonnige dag mis-
schien voor sommigen te genereus geweest,  toen Hij ieder zijn talenten toebedeelde?

Mieke Kimpe behoort stellig tot de gelukkigen onder 
ons. Afgestudeerd als handelsingenieur is zij, na een 
carrière van 12 jaar bij Siemens als financieel analyste, 
zaakvoerder van haar eigen financieel adviesbureau ‘Va-
lenti’, gevestigd op de Grote Markt te Herentals.

Zij is lector aan de Universiteit Antwerpen en doet er 
tegelijkertijd aan wetenschappelijk onderzoek. In het 
graduaat Boekhouden van CVO DTL Herentals doceert 
zij de vakken Kostprijsberekening en Consolidatie. Het 
gecombineerd onderwijs biedt uitgebreide mogelijkhe-
den. Via Elarea reikt zij de cursisten extra cases en oe-
feningen aan.

Als moeder van drie kinderen houdt zij haar conditie op 
peil door twee maal per week te zwemmen en één avond 
per week de spieren los te gooien  bij de dansvereniging 
‘Zonne’ in Turnhout.

Een studie over de  jaarrekening.
Je zou denken wat een gevulde agenda: hier kan echt 
niets meer bij. En toch: samen met Carisse Coppens 
heeft zij nog de tijd gevonden om een jaar lang te wer-
ken  aan een nieuw boek over de jaarrekening. Voor de 

Samenwerking
Het toezicht van de aanwezige docenten Gunther Ceu-
nen, René Hens en Staf Vermeiren is zoals het in CVO 
DTL Herentals betaamt: nergens schoolmeesterachtig, 
immer goedgeluimd en te gepasten tijde bijsturend waar 
nodig. De drie hebben er dan ook al heel wat jaren er-
varing opzitten, zowel in het praktijkonderwijs in dag- 
en avondschool, als in gerenommeerde garages als Hens 
(Lier) en Lavrijsen (Geel). Ze zijn overigens erg opgeto-
gen over de omstandigheden waarin ze hier kunnen wer-
ken. Er heerst immers een uitstekende samenwerking 
met het Technisch Instituut Scheppers, waarmee de ge-
zamenlijke aankopen van materiaal geregeld worden.

lezers die niet bekend zijn met economische begrippen: 
de resultaten, de balans met ontvangsten en uitgaven 
van een onderneming, moeten na elk boekjaar bij wet 
neergelegd worden bij de handelsrechtbank in een ver-
slag genaamd ‘jaarrekening’. Deze is publiek en kan 
dus door iedereen ingekeken worden. 

Dit is geen gemakkelijke materie. De meeste werken 
over dit onderwerp zijn over het algemeen erg theore-
tisch en weinig praktisch. Daarom besloten Mieke Kim-
pe en Carisse Coppens de jaarrekening te duiden aan de 
hand van een praktijkcase: de onderneming Naessens 
Industriebouw wordt stapsgewijs opgevolgd in de tot-
standkoming van haar jaarrekening. 

‘De Jaarrekening doorgelicht’, verschenen bij de uitge-
verij Intersentia – Educatief, richt zich vooral naar ho-
geschoolcursisten en KMO’s.

CVO DTL Herentals is zeer trots over deze prestatie van 
één van haar docenten. Bovendien waardeert zij heel erg 
het lesgeven vanuit praktijkervaring. 
Paul Thys

Vrouwen
Maar we zijn natuurlijk in de eerste plaats geïnteresseerd 
in de cursisten. Alle leeftijdscategorieën tussen 18 en 65 
jaar zijn vertegenwoordigd. Ook vrouwen zijn welkom, 
vermeldt Gunther nog met nadruk.

Toon volgt de cursus zowel in de dag- als in de avond-
school en is dus uitstekend geplaatst om te vergelij-
ken. “In CVO DTL Herentals gaat alles er veel rustiger 
aan toe,” zegt hij. “Iedereen is hier veel meer geïnteres-
seerd en dus zijn de lessen voor mij veel boeiender.” Toon 
vindt dat belangrijk, want hij wil later een eigen garage 
voor het onderhoud van oldtimers of landbouwvoertui-
gen uitbaten.

Ook Guy is nieuw. Hij wil 
in de eerste plaats zelf 
aan zijn eigen wagen le-
ren knutselen en dat liefst 
op een stressloze en prak-
tische manier. Die heeft 
hij hier gevonden en hij 
wil zich dan ook, zoals de 
meeste van de beginners, 
de komende jaren verder 
specialiseren.

Troef
In tegenstelling tot de vo-
rige twee is Bruno een 
“ancien”. Hij volgde eerst 
carrosserie en wil na de 
buitenkant nu ook de ge-
heimen van de binnenkant 
van een wagen ontdekken. 
Hij beseft als arbeider in de 
auto-industrie terdege dat 
in de huidige crisistijd een 
veelzijdige opleiding een 
serieuze troef is bij eventu-
ele herstructureringen. 

Maar over één ding zijn zo-
wel docenten als cursisten 
het eens: zonder de aan-
gename sfeer en de losse 
omgang met elkaar in de 
werkplaats zouden ze het 
nooit zo lang volhouden. 
Dus toch een beetje Gre-
ase, daar in Herentals. 
Dirk Thijs

Als je de werkplaats van 
de afdeling Autotech-
niek betreedt, bekruipt 
je direct een Grease-ge-
voel: stoere kerels, al dan 
niet in een CVO DTL He-
rentals-werkpak, passio-
neel sleutelend en neu-
riënd (nèt niet zingend) 
aan gedeeltelijk gede-
monteerde motoren. De 
geur klopt (smeerolie en 
geopende carters), de 
sfeer ook. Alleen het on-
nozele machogedoe en 
dito danspasjes ontbre-
ken. Gelukkig …

Docent in de praktijk
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Wenst u ook in dit magazine 
te adverteren?

Contacteer dan Jan Michielsen op het nummer 014/232370 
of stuur een e-mail naar 

jan.michielsen@dtl.be

Wenst u ook in dit magazine
te adverteren?

Contacteer dan Jan Michielsen op het nummer 014/232370 
of stuur een e-mail naar

jan.michielsen@dtl.be

Café Den Thijs
Kerkstraat 16

2200 Herentals
www.cafedenthijs.be

Gareelmakersstraat 45
2200 Herentals

Tel. 014/21 21 24
Fax. 014/22 23 10

www.drukkerijbaudoin.be

DRUKKERIJ BAUDOIN • GRAFISCHE GROEP
partner in grafische communicatie

www.drukkerijbaudoin.be

Poederleesteenweg 108  B-2460 Lichtaart/Kasterlee Tel. 014 55 55 55 / 014 55 34 34
e-mail: info@drukkerijbaudoin.be Fax 014 55 70 20 / 014 55 83 68

UITGEVERIJ DE POSTILJON  -  DRUKKERIJ BAUDOIN  -  RECLAMEADVIESBUREAU ARTI•LINE

Grafische vormgeving ... logo’s, huisstijl, advertenties, brochures
Handelsdrukwerk ... brochures, huisstijl, administratief drukwerk, bestelbonboeken,

flyers, posters, tijdschriften, boeken, btw-bonnen
Gelegenheidsdrukwerk ... geboorte- en huwelijkskaarten, uitnodigingen, rouwdrukwerk

Naamloos-1   1 21-12-2009   17:09:09

Café Den Thijs
Kerkstraat 16

2200 Herentals
www.cafedenthijs.be

Gareelmakersstraat 45
2200 Herentals

Tel. 014/21 21 24
Fax. 014/22 23 10

Sociale promotie

Schijnwerper	
op oud-cursist 

Wij vertrokken voor 
een gesprek naar 
Lichtaart waar Cristian 
Taga woont. Cristian is 
een succesrijke oud-
cursist van Roemeense 
afkomst. We werden er 
ook verwelkomd door 
zijn vrouw Daniela Taga.

Volleybal
Cristian Taga werd geboren in Boekarest op 14 decem-
ber 1963. Hij heeft veel aan sport gedaan maar toch 
had hij een zwak voor volleybal. Hij speelde in de eerste 
ploeg van Rapid Boekarest. In de nationale ploeg raakte 
hij nooit, wat niet verwonderlijk is omdat hij een ander 
doel had: elektronica. Hij behaalde hierin het diploma 
van Burgerlijk ingenieur. 

Vervolgens schoot cupido zijn pijlen af en werd Cristian 
verliefd op Daniela, één van de beste volleybalspeelsters 
van Dinamo Boekarest. Vanaf jonge leeftijd (14 jaar) werd 
ze al een steunpilaar van de nationale ploeg van Roeme-
nië bij de junioren en later ook bij de senioren. Ze heeft 
van deze sport haar beroep gemaakt. Dankzij dat succes 
was ze gegeerd door topclubs in het buitenland. Hun le-
ven kreeg een nieuwe wending wanneer Daniela besloot 
in te gaan op het aanbod van Antonius Herentals, een 
ploeg die vroeger behoorde tot de top van het vrouwen-
volleybal in België. Op 29 juli 1992 kwam het paar in Bel-
gië wonen. 

Eigen bedrijf
Ze volgden beiden de cursus Nederlands voor anders-
taligen van 1992 tot en met 1994. Daarna volgde Danie-
la nog enkele jaren Bedrijfsadministratieve informatica. 
Dat kwam haar en haar man ten goede toen zij later hun 
eigen bedrijf stichtten.

Om zijn communicatievaardigheden te verbeteren volg-
de hij vijf jaar Engels en Bedrijfsbeheer aan het CVO 
DTL Herentals. In 1997 startte hij zijn eigen bedrijf: 
CCS-Automation (concept, consultancy, service) dat ge-
specialiseerd is in gebouwbeheersing, vooral in brand-
beveiligingssystemen. Naast de algemene leiding zorgt 
Cristian voor de technische kant van de zaak en neemt 
zijn vrouw de administratie voor haar rekening. 

In 12 jaar activiteit hebben ze een vijftigtal grote projecten 
uitgevoerd: luchthavens, ziekenhuizen, shoppingcentra, 
kantoorgebouwen voor de overheid en banken. De KBC- 
en Bell-Toren in Antwerpen, de Madou-Toren in Brussel 
en de luchthaven in Zaventem  zijn slechts enkele namen 
van projecten waar zij terecht fier op zijn.
Andre Goris met dank voor co-auteur Jan Vercammen
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Agenda 
Resultatenweek
Van maandag 18 januari tot en met 
zaterdag 24 januari

Infodag
Zaterdag 21 augustus 2010 van 10.00 u tot 12.00 u 
in de refter van het St.-Jozefscollege, 
Collegestraat 46, Herentals

Openingsuren OLC 
maandag: 18.00 - 21.00 uur 
dinsdag: 13.30 - 16.30 uur  
woensdag: 18.00 - 20.30 uur 
donderdag: 18.00 - 21.00 uur

Openingsuren Guesthouse
maandag tot donderdag: 18.00 - 21.30 uur 
zaterdag: 09.00 - 11.30 uur

Piccadilly
Frieda en Hans ontvangen jullie  
in het Guesthouse


