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NIEUW IN RIEMST: CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN  

Vanaf woensdag 1 februari breidt Dienstencentrum De Linde in Riemst haar aanbod 
uit. In samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs PCVO 
Voeren bieden ze langlopende cursussen aan voor volwassenen, die leiden tot een 
(deel)certificaat. 

Het Dienstencentrum staat vooral bekend om de kortlopende cursussen voor senioren. Deze 
cursussen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers en kennen een enorm succes in 
Riemst. 

Katja Onclin, Voorzitter Sociaal Huis Riemst: “Toch kregen we regelmatig de vraag of er ook 
in de avonduren cursussen georganiseerd werden. Veel volwassenen kunnen overdag niet 
aanwezig zijn omwille van hun beroepsactiviteit en misten iets in ons aanbod. Dankzij de 
samenwerking met PCVO Voeren kunnen we ingaan op hun vraag. De lessen vormen een 
uitstekende aanvulling op ons bestaand aanbod, dat we zeker blijven ondersteunen met de 
hulp van vele vrijwilligers.” 

Het bijzondere aan de nieuwe cursussen is dat ze plaatsvinden in de eigen gemeente en dit 
ook in de avonduren. Volwassenen die zich willen omscholen of bijscholen kunnen op die 
manier laagdrempelig terecht in het Dienstencentrum. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering 
goedkeuring gegeven aan PCVO Voeren om hun opleidingen ook in Riemst aan te bieden. 
Omdat de opleidingen in eigen gemeente plaatsvinden, krijgen ook de Riemstenaren die niet 
over een eigen vervoersmiddel beschikken of zich niet kunnen verplaatsen, een kans op 
onderwijs.” 

In december 2016 telde Riemst 503 werklozen, waarvan 194 personen ouder dan 50 jaar. 
Voor hen is dit initiatief een opportuniteit om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Ook 
mensen die een trajectbegeleiding volgen bij het OCMW worden aangemoedigd om een 
(deel)certificaat te behalen.  

Iedereen die een cursus volgt, krijgt bovendien les van een deskundig en gedreven 
leerkrachtenteam. De lesgevers van PCVO Voeren kiezen voor een persoonlijke toets, vanaf 
de inschrijving tot aan het behalen van het (deel)certificaat. 



Sonja Das, Directrice PCVO Voeren: “Wij zijn blij dat we samen met het gemeentebestuur 
van Riemst de kans kunnen geven aan de inwoners van Riemst en omstreken om bij te leren 
én te blijven bijleren op een sociaal verantwoorde manier. Zo krijgt iedereen de kans om 
stevig in zijn schoenen te staan, in een steeds sneller evoluerende maatschappij.” 

Het Dienstencentrum beschikt over twee leslokalen en een goed uitgerust computerlokaal 
met laptops, beamer en scherm.  

Erik Coenegrachts, Centrumleider Dienstencentrum De Linde: “Dat maakt het 
Dienstencentrum een zeer geschikte locatie om de cursussen te organiseren. De inwoners 
van Riemst zijn bovendien vertrouwd met het dienstencentrum, op dit moment hebben we 
reeds 55 inschrijvingen ontvangen.”  

Wie interesse heeft in één van de cursussen, dient zich op voorhand in te schrijven. Het 
volledige aanbod van de cursussen, alsook de praktische informatie is te vinden via 
www.riemst.be/inwonersinfo/dienstencentrum.  

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Katja Onclin, Voorzitter Sociaal Huis - gsm 0479 79 88 09 – katja.onclin@riemst.be.  

Erik Coenegrachts, Centrumleider Dienstencentrum De Linde – tel. 012 21 46 98 – 

dienstencentrum@riemst.be  

Sonja Das, Directrice PCVO Voeren – gsm 043 81 91 02 – sonja.das@limburg.be – www.blijfleren.be.  

Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04 -  marina.pauly@riemst.be 

Tine Kellens, Communicatieambtenaar – tel. 012 44 03 06 – tine.kellens@riemst.be 
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