
OPLEIDINGEN

GO! CVO Antwerpen

NICE TO MEET YOU
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Infoavonden 

Kiezen is soms moeilijk. Daarom helpen we je een keuze maken 
op onze infoavonden. Onze infomomenten kan je vinden via  
www.cvoantwerpen.be. 

Waarom volwassenenonderwijs? 
• Levenslang leren 

• Praktijkgerichte opleidingen

• Erkende diploma’s en 
certificaten  

• Begeleiding op jouw maat 

• Op je eigen tempo    

• Keuze tussen dag-,  
avond- of afstandsonderwijs  
(of combinatie)  

• Volledige opleidingen  
of aparte modules 

Welkom bij GO! CVO Antwerpen

Een nieuwe wending geven aan je leven? Van je hobby je beroep 
maken? Goesting in meer? Bij GO! CVO Antwerpen ben je aan het  
juiste adres. Kies uit meer dan 60 opleidingen, in dag-, avond- of 
afstandsonderwijs (thuis leren). Je bepaalt zelf de duur én intensiteit  
van je traject. Zo kan je je opleiding combineren met je werk, je  
gezin, je hobby of een andere studie. 

Trajectbegeleiding

Onze cursisten en de juiste weg naar hun succes: dat is waar het  
om draait. Bij ons ben je geen nummer. Onze trajectbegeleiders zijn  
de gids op jouw studieavontuur. 

En ook in het volwassenenonderwijs houden we rekening  
met leerstoornissen en leermoeilijkheden. Onze psycholoog en  
trajectbegeleiders bieden aangepaste ondersteuning en  
studiecoaching als je daar nood aan hebt. 
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 De trajectbegeleiding brengt de infosessie heel boeiend en  
duidelijk. Ik kreeg er ontzettend veel zin in! Nu weet ik ook dat ik mijn 
job niet hoef op te zeggen. In het volwassenenonderwijs kan je je 
opleiding combineren met een baan.

Lisa (25)

Jij telt!

3
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 ONZE CAMPUSSEN

Wist je dat GO! CVO Antwerpen maar liefst 5 campussen heeft en meer 
dan 30 leslocaties? Op elke campus kan je terecht met je vragen of kan 
je je inschrijven voor elke opleiding. 

 GO! campus Hoboken  
hoofdzetel 

Distelvinklaan 22  
2660 Antwerpen

 Tram 10, Buslijnen 1, 33, 14, 141, 
290, 291 en 295 houden vlakbij 
halt.

 GO! campus Ruggeveld 

Ruggeveldlaan 471  
2100 Deurne

 Tram 5 en 10, buslijnen 410  
en 19 houden vlakbij halt.

 GO! campus Roosevelt 

Franklin Rooseveltplaats 11 
2060 Antwerpen

 De Franklin Rooseveltplaats  
is de eindhalte van heel  
wat buslijnen.  

 GO! campus Kapellen

Pastoor Vandenhoudtstraat 8  
2950 Kapellen

 Het treinstation is op  
wandelafstand (500 meter).  
Buslijnen 781, 780, 720, 670, 650 
houden vlakbij halt.

 GO! campus Willebroek

Eduard Anseelestraat 46 
2830 Willebroek

 Het treinstation is op  
wandelafstand (200 meter).  
Buslijnen 286, 287, 460, 461, 260 
houden vlakbij halt. 
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8  Diploma secundair  
 Onderwijs

11  Aanvullende Algemene Vorming 
  BEROEPSSPECIFIEKE  
  OPLEIDINGEN 
14  Autotechnicus 
15  Lasser 
16  Meubelmaker    
17  Multimediaoperator  
18  Webdesigner   
19  Polyvalent verkoper  
20  Helpdeskmedewerker 
21  Front-end developer  
22  ICT & administratie 
23  Secretariaatsmedewerker  
23  Polyvalent postvrouw / postman 
24  Boekhoudkundige bediende 
25  Zorgkundige

19 Verkoop

19  Polyvalent verkoper

22 Administratie

22  ICT & Administratie 
23  Secretariaatsmedewerker 
23  Polyvalent postvrouw / postman

24 Boekhouden

24  Boekhoudkundige bediende

26  Vreemde Talen

26-29 Chinees | Duits | Engels | Frans | 
  Italiaans | Russisch | Spaans 



7

40 Multimedia en web

17  Multimediaoperator  
18  Webdesigner 
42  Fotografie en beeldverwerking  
44  ICT in een creatieve context 
21  Front-end developer

50 Muziek- 
 instrumentenbouw

52 Nederlands  
 voor anderstaligen

56 Techniek

14  Autotechnicus 
15  Lasser 
16  Meubelmaker 
58   Fietshersteller 
59  CAD-tekenaar 
  Polyvalent onderhouds- 
      medewerker gebouwen

60 Zorg

25  Zorgkundige 
62  Huishoudhulp

30 Creatief

30-33 Leren naaien 
  Dameskleding 
  Kinder- en tienerkleding   
  Patroontekenen 
  Klein verstelwerk

34-35 Bloemschikken  
  Fantasiejuwelen 

36 Koken

36-39 De dagelijkse kok  
  De verfijnde genieter 
  Hartig en zoet  
  De grillmaster     
  Culinair de wereld rond  
  De gezonde keuken   
  De feestelijke chef

46 Informatica

20  Helpdeskmedewerker   
21  Front-end developer 
48-49 Fietsen en wandelen met de  
      Garmin GPS  
  Je eigen textielbedrukking  
  Start to ICT 
  Windows 10  
  Professionele website bouwen  
      met Wordpress  
  Raspberry PI  
  Photoshop Element

49  Leren werken met...  
  ... de computer 
  ... Word, Excel en Powerpoint   
  ... de iPad/ iPhone  
  ... de smartphone/ tablet
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Welkom in het Tweedekansonderwijs. Hoe oud of hoe  
jong je ook bent, in het volwassenenonderwijs krijg je  
een nieuwe kans. 

Onze ervaren docenten en professionele trajectbegeleiders 
staan klaar om jou daarbij te helpen. 

8
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Volwassenenonderwijs = modulair

Bepaal je tempo zelf!

Al onze opleidingen bestaan uit een aantal modules. Een module  
is een lessenpakket van een aantal lesuren. De volgorde waarin je  
de verschillende modules volgt, kies je grotendeels zelf. Je kan voor  
sommige modules een vrijstellingsproef afleggen of je kan voor alle 
modules een vrijstelling aanvragen op basis van eerder gevolgde  
opleidingen of eerder opgedane werkervaringen.

Tweedekansonderwijs

Ook voor sommige modules binnen de opleidingen  
Tweedekansonderwijs kan je proeven afleggen om je  
kennis te bewijzen en eventueel een vrijstelling te krijgen.

Wat na de proef?
Maak een afspraak met de trajectbegeleider van de opleiding. Op basis 
van je resultaten, je vroegere schoolcarrière en eventuele werkloopbaan, 
stel je samen een traject op. Met het trajectblad dat je van de  
trajectbegeleider ontvangt, schrijf je je in.

 Ik ben een alleenstaande mama met 
2 kindjes. Ik plan mijn modules zo in dat ik hen zelf kan brengen en 

ophalen op hun school. Mijn kinderen zijn ontzettend trots op me. Ik 
was eerst heel onzeker of ik het wel zou kunnen. De opleiding heeft mijn 
zelfvertrouwen een boost gegeven. Ik heb de smaak helemaal te pakken 
en wil graag nog verder studeren. Na deze opleiding start ik nog met een 
extra beroepsspecifieke opleiding.

Fatima (34)

9
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Jouw traject: 

Beroepsspecifieke opleiding: 

 Autotechnicus

 Lasser

 Meubelmaker

 Multimediaoperator

 Webdesigner

 Polyvalent verkoper 

 Helpdeskmedewerker

 Front-end developer

 ICT & administratie 

 Secretariaatsmedewerker

 Polyvalent postvrouw / postman

 Boekhoudkundige bediende 

 Zorgkundige

= Diploma secundair onderwijs!

 Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

+
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Wat leer je?
• Nederlands

• Engels en/of Frans

• Wiskunde

• Wetenschappen

• Maatschappij & cultuur

• Organisatie & samenwerking

• Informatie- en  

communicatietechnologie

Je opleiding

In het volwassenenonderwijs is het behalen van een diploma secundair 
onderwijs alleen mogelijk als je de opleiding aanvullende algemene  
vorming combineert met een beroepsspecifieke opleiding. Als je beide 
trajecten succesvol beëindigt, ontvang je een volwaardig diploma  
secundair onderwijs. Al onze opleidingen bestaan uit een aantal  
modules. De volgorde waarin je de verschillende modules volgt, kies  
je grotendeels zelf.

Wat na je opleiding?

Met een diploma secundair onderwijs in de hand verhoog je je kansen 
op de arbeidsmarkt. En je zelfvertrouwen krijgt een stevige boost! Je kan 
ook verder studeren en kiezen voor een hogere studie, een graduaats- 
opleiding (vroegere HBO5) of een Bacheloropleiding bijvoorbeeld.

 Jij kiest: overdag of ‘s 
avonds, naar de les of 
thuis studeren

 Onderwijs met een  
volwassen aanpak

 Bepaal een deel van 
het traject zelf

 Studeer en blijf  
werken als je dat wil

 Aanvullende Algemene Vorming 
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Ik wil inschrijven! 

Stap 1

Kom naar een infoavond. Hier krijg je alle informatie  
die je nodig hebt. Inschrijven voor een infoavond doe 
je via www.cvoantwerpen.be. 

Stap 2

Je kan vrijstellingen voor bepaalde modules krijgen op basis van:

• Vorige rapporten

• Attesten en getuigschriften van  
een andere of gelijkaardige opleiding

• Werkervaring

• Proeven 

Mail alle documenten op voorhand door naar  
trajectbegeleiding.tko@cvoantwerpen.be. Dit mag een scan of  
een leesbare foto zijn. Of breng ze mee tijdens de infoavond. Je 
persoonlijk traject duurt dus niet langer dan strikt noodzakelijk.

Stap 3

Maak een afspraak voor een gesprek bij onze trajectbegeleiding.  
Onze trajectbegeleiders helpen je het meest haalbare traject uit  
te stippelen. 

Stappenplan:
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Stap 4

Je kan je inschrijven op het secretariaat.  

Wat breng je mee?

• Een geldig identiteitsbewijs  
of document wettig verblijf.

• Eventueel een geldig attest als 
bewijs van recht op volledige 
of gedeeltelijke vrijstelling van 
inschrijvingsgeld.  
Ontvang je een werkloosheids- 
uitkering of zit je in beroeps- 
inschakelingstijd? Dan hoef je 
deze documenten niet mee te 
brengen. Vraag wel online je 

vrijstelling aan. Ga naar  
vdab.be/mijnloopbaan klik op 
‘inschrijvingsgeld CVO/CBE’, bij 
‘nuttige links’ helemaal onderaan. 
Vul de aanvraag in. Via onze 
tariefsuggestie checken we of 
je in aanmerking komt voor 
een volledige of gedeeltelijke 
vrijstelling van inschrijvingsgeld. 

• Betaling kan via Bancontact, met 
opleidingscheques of met cash.

Toelatingsvoorwaarden

Aanvullende Algemene Vorming: 
Je bent 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december van het  
kalenderjaar (als je je inschrijft tussen 1 juli en 31 december). 

Beroepsspecifieke opleidingen: 
Je bent minstens 16 jaar of je bent minstens 15 jaar en je hebt de  
eerste 2 jaren van het secundair onderwijs achter de rug.

Prijs

Onze trajectbegeleiders geven je meer informatie tijdens je  
trajectgesprek. Vragen over de kostprijs? Contacteer ons via  
tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be of neem een kijkje  
op onze website.
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 Je volgt ‘s avonds les

 Ervaren vakdocenten

 Les in een moderne,  
goed uitgeruste garage

 Autotechnicus
Ben je gek op motorvoertuigen en vind je het geweldig om eraan 
te sleutelen? In deze praktijkgerichte opleiding krijg je inzicht in de 
werking van automotoren, het rollend gedeelte van de wagen en de 
auto-elektriciteit/elektronica.

 Mijn begeesterde docenten van automechanica zijn voor mij 
een motivatie om elke week opnieuw met de glimlach naar de cursus te 
komen. Praktijk en theorie gaan vuile hand in propere hand. Een echte 
aanrader!”

Koen (49 jaar)

Wat word je?
• Hulpmecanicien

• Mecanicien

• Technicus

Wat na je opleiding?

Geslaagd voor alle modules van ‘hulpmecanicien’ en ‘mecanicien’ of  
‘technicus’? Dan ontvang je een certificaat. Na je opleiding kan je als  
autotechnicus aan de slag of kan je zelfstandig garagehouder worden.  

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 autotechniek@cvoantwerpen.be

14
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 Overdag of ‘s avonds, duaal 
leren of gewoon traject

 TIG-Lasser =  
knelpuntberoep

 Praktische opleiding:   
veel oefenen

Wat leer je?
• Basismodules elektriciteit, 

metaal en lassen

• BMBE-lassen

• MIGMAG-lassen

• TIG-lassen

• Gassmeltlassen

 Lasser
Als geschoolde lasser ben je zo goed als zeker van een degelijke, goed 
betaalde job. Vooral in een havenstad als Antwerpen. Wil je graag 
leren lassen, voor je hobby of voor je werk, of je verder specialiseren? 
Volg dan deze cursus.

Opleiding Lasser & duaal leren
Wil je graag leren op school én op de werkvloer?  
Dan is duaal leren iets voor jou. 
• Je kan duaal leren bij de opleidingen Secretariaatsmedewerker,  

Lasser en Polyvalent postvrouw/postman.

• 60% van de opleidingstijd breng je door op de werkplek.

• Zo leer je ineens vanuit de praktijk.

15

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 lasser@cvoantwerpen.be

OOK MOGELIJK IN DUAAL LEREN
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 Overdag of ‘s avonds

 Maak unieke  
meubelstukken

 Ervaren vakdocenten

 Meubelmaker
Wil je leren hoe je een ruw stuk hout transformeert tot een prachtig 
afgewerkt meubel? In deze opleiding leer je alle stappen én kneepjes 
van het vak om van een ontwerp tot een afgewerkt geheel te komen.

Wat leer je?
• Ontwerpen van een meubelstuk

• Meubelconstructie

• De verschillende houtsoorten

• Basismachines + (machinale) 
handgereedschappen voor 
houtbewerking

• Plaatsen en afregelen van 
meubelbeslag

• Verschillende soorten  
afwerkingstechnieken

Wat na je opleiding?

Na het volgen van deze  
opleiding kan je aan de slag als 
(zelfstandig) meubelmaker.

Aanvullende Algemene Vorming (AAV)

+ één beroepsspecifieke opleiding: 

 Autotechnicus

 Lasser 

 Meubelmaker

= Diploma secundair onderwijs!

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 meubelmaker@cvoantwerpen.be

16
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Wat na je opleiding?

Na de opleiding kan je aan de slag in een reclamebureau, bij een  
drukkerij of als zelfstandige.  
 
De opleiding is ook een uitstekende basis om verder te studeren  
in een creatieve vervolgopleiding zoals Film en documentaire,  
Animatiefilm, Grafische kunsten, Reclamevormgeving enz.

 Studeer af op 2 jaar

 Software (zoals  
Adobe Photoshop,  
Illustrator ...) aan laag 
studententarief

 Praktische opleiding:  
veel oefenen en eigen        
portfolio

Wat leer je?
• 2D- en 3D-ontwerp

• Ontwerpen van folders, affiches, 
logo’s …

• Animatie

• Audio- en videobewerking

• Websiteproductie

 Multimediaoperator
In de opleiding Multimediaoperator maak je kennis met heel 
wat aspecten van digitale beeldvorming: foto, video, audio en 
3D-tekeningen en -animaties. Je krijgt een stevige basisopleiding en 
leert de nieuwste technieken. Er is een uitstekende infrastructuur 
(professionele software, tekentabletten, film- en fotomateriaal).

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be
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Wat na je opleiding? 

Na je opleiding kan je aan de slag als zelfstandige, freelance  
webdesigner of in een grafisch of communicatiebureau enz.  
 
Je kan ook verder studeren en kiezen voor een bacheloropleiding  
Interactive Multimedia Design bijvoorbeeld.

Wat leer je?
• Grafische webtechnieken 

• Webanimaties 

• Photoshop 

• HTML, CSS & Javascript

 Webdesigner
In de opleiding Webdesigner leer je professionele websites ontwikkelen 
en ontwerpen. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, maar gevoel 
voor creativiteit, design en techniek verwachten we wel. 

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

+ één beroepsspecifieke opleiding: 

 Multimediaoperator

 Webdesigner

= Diploma secundair onderwijs!

 Studeer af op 1 jaar 

 Software (zoals Adobe 
Photoshop, Illustrator ...) 
aan laag studententarief 

 praktische opleiding met 
veel oefeningen en eigen 
portfolio
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Wat na je opleiding?

Na je opleiding kan je meteen aan de slag in een winkel of een  
webwinkel. Je kan werken als vertegenwoordiger of je kan verder  
studeren en kiezen voor een graduaatsopleiding (vroegere HBO5)  
Winkelmanagement bijvoorbeeld. 

Wat leer je?
• Verkooptechnieken 

• Diefstalpreventie 

• Conflicthantering

• Klantencontacten 

• Dienst na verkoop 

 Polyvalent verkoper
Ben je gefascineerd door verkoop en alles wat daarbij komt kijken? 
Ben je klantgericht en vriendelijk? De sector is op zoek naar 
geschikte kandidaten zoals jij. Kies je voor de opleiding Polyvalent 
verkoper, dan verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt.

INCLUSIEF STAGE

 Studeer af op 1 jaar

 Eigen praktijkruimte

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

 Polyvalent verkoper

= Diploma secundair onderwijs!

+ beroepsspecifieke opleiding:

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be 

 tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be
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Wat na je opleiding?

Na deze opleiding kan je aan de slag in een ondersteunende functie  
op een IT-afdeling. Of je kan verder studeren en een graduaatsopleiding 
(vroegere HBO5) Digitale Systemen en Netwerken volgen bijvoorbeeld.

Wat leer je?
• Beheer en onderhoud  

van computersystemen

• Implementatie van  
hard- en software

• Netwerken installeren  
en beheren

  Helpdeskmedewerker
De opleiding focust op de praktische kant van informatica.  
Als helpdeskmedewerker ondersteun je de IT-afdeling van een  
bedrijf of organisatie op het gebied van software en hardware.

 Studeer af op 1 jaar

 Helpdeskmedewerker = 
knelpuntenberoep

 Praktische opleiding

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

 Helpdeskmedewerker

 Front-end developer

= Diploma secundair onderwijs!

+ beroepsspecifieke opleiding:
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 Studeer af op 2 jaar 

 Software (zoals  
Adobe Photoshop,  
Illustrator ...) aan laag 
studententarief

 Praktische opleiding:  
veel oefenen en eigen        
portfolio

  Front-end developer
Heel wat IT-bedrijven zoeken iemand die websites en  
webtoepassingen visueel kan ontwerpen én kan programmeren  
(in HTML, PHP, Javascript … ). 

Wat leer je?
• Grafische webtechnieken

• Webanimaties

• Interactieve websites bouwen, 
publiceren en onderhouden

• Photoshop

• HTML, CSS & Javascript

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be

 Wat na je opleiding?

Na je opleiding kan je aan de slag in de IT-wereld als (zelfstandig)  
front-end developer (webontwikkelaar/webdesigner).

Je kan ook verder studeren en kiezen voor bijvoorbeeld een  
bacheloropleiding Toegepaste Informatica, of een graduaatsopleiding 
(vroegere HBO5) Digitale systemen en netwerken of programmeren.
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Wat na je opleiding?

Na je opleiding kan je aan de slag als administratieve kracht in  
een bedrijf, op een schoolsecretariaat … Of je kan verder studeren  
en bijvoorbeeld een graduaatsopleiding (vroegere HBO5)  
Arbeidsorganisatie of Ondernemingsmanagement volgen. 

 Studeer af op 1 jaar

 Je kansen op de  
arbeidsmarkt  
vergroten

 Praktische opleiding 

Wat leer je?
• Google & Microsoft Apps

• Presentaties maken

• E-services

• Bestanden offline en online 
organiseren 

 ICT & Administratie
Je wil graag je ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen 
versterken en je wil graag meer te weten komen over ICT. Voor je 
werk, je studies of jezelf.

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

+ één beroepsspecifieke opleiding: 

 ICT & Administratie

 Secretariaatsmedewerker

 Polyvalent postvrouw / postman

= Diploma secundair onderwijs!

MEER INFO: www.cvoantwerpen.be |  tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be
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Wat na je opleiding?

Je kan meteen aan de slag in een  
administratieve job of onthaalfunctie 
in een kantoor, bij de overheid, op  
een schoolsecretariaat … Je kan ook  
kiezen voor een verdere studie zoals  
bijvoorbeeld de graduaatsopleiding  
(vroegere HBO5) Bedrijfsorganisatie, 
Arbeidsorganisatie of ondernemings- 
management.

Wat leer je? 

• Veel talen

• Secretariële vaardigheden

• Boekhoudkundige 
vaardigheden

• PC-vaardigheden

 Secretariaatsmedewerker
In deze opleiding breid je je talenkennis (Engels, Frans) en je kennis 
van toepassingssoftware uit. Je wordt ondergedompeld in de wereld 
van boekhouden en krijgt een inleiding in burgerlijk en handelsrecht. 
Met een stage rond je tenslotte de opleiding af.

 Polyvalent postvrouw / postman
In één jaar je diploma, je rijbewijs én een vast contract bij bpost! 
Klinkt dat ook als iets voor jou? Volg dan ons duaal leertraject 
Polyvalent postvrouw / postman.

INCLUSIEF STAGE

Wat na je opleiding?

Je kan o.a. aan de slag als:

• Postvrouw / postman: je beweegt 
non-stop en bepaalt je eigen ritme

•  Sorteermedewerker: je werkt in het 
sorteercentrum in je buurt binnen  
een tof team

•  Medewerker postkantoor: je hebt elke  
dag fijne contacten met klanten

 Studeer af op 1 jaar

 Werken en studeren 
combineren 

 Behaal ook meteen je 
rijbewijs B

 Vast contract bij      
bpost

DUAAL LEREN

OOK MOGELIJK IN DUAAL LEREN



2424

Wat na je opleiding?

Door je brede boekhoudkundige kennis kan je meteen aan de slag als 
administratief medewerker in een bedrijf, boekhoudkantoor of bij de 
overheid … Maar de opleiding opent ook deuren naar hogere studies, 
zoals een graduaatsopleiding (vroegere HBO5) Boekhouden bijvoorbeeld.

Wat leer je?
• Brede bedrijfseconomische 

vorming

• Belangrijke informatica- 
toepassingen

• Inleiding tot de btw

• Labo fiscaliteit

 Boekhoudkundige bediende
Werk je graag met cijfers? Ben je gefascineerd door bedrijfseconomie 
en geldzaken? Dan is boekhouden misschien iets voor jou. Een job als 
boekhoudkundige bediende biedt veel kansen op de arbeidsmarkt.

INCLUSIEF STAGE

 Studeer af op 2 jaar

 Goede voorbereiding voor 
job of hogere studies

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

 Boekhoudkundige bediende

= Diploma secundair onderwijs!

+ beroepsspecifieke opleiding:
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 Wat na je opleiding?

Na je opleiding kan je aan de slag als zorgkundige. Dat is een 
knelpuntberoep, dus je zal snel werk vinden. Je kan o.a. terecht in:

Wat leer je?
• Omgaan met zorgvragers

• Hygiënische zorgen

• Huishoudelijke taken uitvoeren

• Kennis over gezonde voeding

 Zorgkundige
Spreekt de zorgsector je aan? Werk je graag met mensen?  
In deze diplomagerichte opleiding verwerf je in één jaar tijd de  
basiscompetenties die nodig zijn om aan het werk te gaan in  
verzorgingsinstellingen en de thuiszorg.

 Zorgkundige =  
knelpuntberoep!

 Studeer af op 1 jaar

 Veel praktijk en stages

Aanvullende Algemene Vorming (AAV) 

 Zorgkundige

= Diploma secundair onderwijs!

+ beroepsspecifieke opleiding:

• Gezins- en thuiszorg

• Thuisverpleging

• Rust- en verzorgingstehuizen

• Ziekenhuizen

• Dagcentra

MEER INFO: www.cvoantwerpen.be |  zorg@cvoantwerpen.be
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• Chinees
• Duits
• Engels
• Frans 

• Italiaans
• Russisch
• Spaans

26
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Wil je een nieuwe taal leren spreken en schrijven? Wil je 
kunnen communiceren met de inwoners van een specifiek 
land? Schrijf je in voor één of meerdere taalcursussen. 

Ben je een beginner of gevorderde? Dankzij onze 
niveauproeven kunnen we je meteen verwijzen naar het 
juiste niveau. Je kiest zelf of je liever overdag of ‘s avonds 
les volgt.

 1 avond, voor- of namiddag per week 

 Betaalbare taalcursussen 

 Praktische opleidingen: veel oefenen 

 Je kansen op de arbeidsmarkt vergroten 

Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van 
één van onze campussen of schrijf je online 
in via www.cvoantwerpen.be.

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 info@cvoantwerpen.be
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Voorkennis

Voor de eerste module 1.1 (Breakthrough) van elke taal is geen voorkennis 
vereist. Wil je inschrijven voor een vervolgmodule? Dan moet je voldoen 
aan één van deze voorwaarden:

• het certificaat van de voorgaande module behalen

• een gelijkwaardig attest voorleggen

• een niveauproef bij ons afleggen

 Zo’n 10 jaar geleden begon ik met de lessen Frans voor mijn werk, 
zodat ik vlotter en zelfzeker zou worden in het verstaan en spreken. 
Zoveel jaren later kom ik nog steeds naar school. Niet alleen meer om 
bij te leren. Ook voor de vriendschappen die zijn ontstaan, zowel met de 
andere cursisten als met de leerkracht!” 

Kelly (37)

Wat leer je?
• Actieve oefeningen in luisteren, 

spreken, lezen en schrijven 

• Je leert vlot communiceren

• Realistische oefensituaties

• Woordenschat en grammatica 
sluiten aan bij de thema’s

28



29

Begin op je eigen niveau

Weet je niet welk niveau je hebt of kan je je voorkennis niet bewijzen met 
een certificaat of gelijkwaardig attest? Neem dan deel aan een niveauproef: 
we testen je kennis van de taal en verwijzen je door naar het juiste niveau.

Wat na je opleiding?

Een cursus succesvol afgerond? Dan ontvang je een deelcertificaat van de 
module en kan je je inschrijven voor de vervolgmodule. Op het einde van de 
richtgraad krijg je een certificaat en kan je je inschrijven voor de volgende 
richtgraad. Of je kiest een andere taal uit ons taalaanbod.

29

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 info@cvoantwerpen.be
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• Naaien
• Bloemschikken
• Fantasiejuwelen
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Op zoek naar een opleiding waarin je je creatief kan 
uitleven? Wil je een eigen juweel, broek of bloemstuk leren 
maken? Kies dan voor één of meerdere van onze creatieve 
opleidingen. 

Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van één 
van onze campussen of schrijf je online in via 
www.cvoantwerpen.be.

 Docenten met veel praktijkervaring 

 Verschillende leslocaties

 Praktische opleidingen  

 Gezellige, ongedwongen klassfeer 

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 creatief@cvoantwerpen.be
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Wat leer je?

• Naaitechnieken voor 
beginners en gevorderden

• Je maakt toffe werkstukken 
volgens jouw eigen smaak

• Verantwoorde 
materiaalkeuze

Modules voor beginners én gevorderden:

  NAAIEN
Ben je gebeten door de naaimicrobe of wil je 
je outfit een persoonlijke toets geven? Wil 
je graag kinderkleding maken? Of wil je leren 
hoe je een kledingstuk moet verstellen of 
herstellen? Maak je keuze uit een van onze 
cursussen naaien.

 meer  
dan 20  
locaties

Leren naaien

 Je leert de basistechnieken terwijl je toffe  
werkstukken maakt (schort, weekendtas, blouse enz.).

 Je kan kiezen tussen dameskleding of kinder- en tienerkleding.

 Je hebt geen voorkennis of naaimachine nodig.
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Dameskleding – gevorderden

 Je leert specifieke technieken voor verschillende  
kledingstukken en stoffen.

 Je kan kiezen uit heel wat modules:  
Rok en broek / Kleedje en blouse / Vrijetijdskleding / 
Ensemble / Feestkleding

Patroontekenen

 Je leert patronen tekenen 
volgens jouw eigen maten en 
model.

 Je werkt deze patronen  
verder uit in unieke  
kledingstukken.

 Modules: Beginnen met Zelf 
patronen maken (rok & broek) 
en vervolmaken met  
Modelwijzigingen ensemble.

Klein verstelwerkBASISKENNIS  
VEREIST!

 Je leert in slechts enkele 
weken hoe je kledingstukken 
zelf kan herstellen.

 Je leert knopen aannaaien, 
kapotte zomen en scheuren 
herstellen, ritsen inzetten 
enz.

 Je hebt geen voorkennis of 
naaimachine nodig.

Kinder- en tienerkleding – gevorderden

 Je leert specifieke technieken voor kinderkleding van maat 92 
tot 170.

 Je creëert een eigen, unieke stijl voor jouw oogappel(s).

BASISKENNIS  
VEREIST!

BASISKENNIS  
VEREIST!
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Wat leer je?
• Je maakt prachtige bloemstukken voor 

elke gelegenheid

• Je leert alles over composities, 
kleurcontrasten, enz.

• Praktijkgerichte opleiding gegeven door 
ervaren docenten

 Bloemschikken

 Fantasiejuwelen

De opleiding  
bestaat uit 2 
modules:

Initiatie fantasiejuwelen

Realisaties  
fantasiejuwelen

De opleiding  
bestaat uit 3 
modules:
Leer bloemschikken

Creatief bloemschikken

Thematisch & seizoens- 
bloemschikken

Wat leer je?
• Verschillende basistechnieken: kettelen 

en haken, rijgen, knopen en naaien of 
weven van parels ...

• Verkennen van verschillende 
materialen, hulpmiddelen en  
technieken

• Aandacht voor eigentijdse, originele  
en vooral persoonlijke ontwerpen

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 creatief@cvoantwerpen.be
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 Al verschillende jaren volg ik de opleiding 
Naaien – realisaties dameskleding. Toen ik 
aan de module feestkleding begon, was het 
het moment om voor mijn dochter de jurk te 
maken voor haar eerste galabal in het hoger 
onderwijs. Mijn dochter had zoveel succes 
met haar jurk, dat sommigen zelfs vroegen of 
haar mama een website had, waarop ze jurken 
konden bestellen!”

Wendy Peeters (52 jaar) volgt de opleiding 
Naaien – realisaties dameskleding.
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• Hartig en zoet
• De dagelijkse kok
• Culinair  

de wereld rond
• De verfijnde  

genieter

• De grillmaster 
• De gezonde 

keuken
• De feestelijke chef
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Wil je leren koken, of eens feestelijk uitpakken bij familie 
en vrienden? Gezond koken, grillen, gebak maken? In ons 
kookaanbod vind je beslist een module naar je eigen smaak.

Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van 
één van onze campussen of schrijf je online 
in via www.cvoantwerpen.be.

 Praktische opleidingen 

 Ervaren vakdocenten 

 Gezellige, ongedwongen klassfeer 

 Samen proeven 

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 koken@cvoantwerpen.be
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 Hartig en zoet

 De dagelijkse kok

 De verfijnde genieter

 
Ik heb al verschillende kookmodules doorlopen. Telkens leerde ik veel bij 
over de nieuwste kooktechnieken en -gebruiken. Elke les maakt er iemand 
op vrijwillige basis een eigen hapje voor de medecursisten. Zo kunnen 
we onze eigen creativiteit gebruiken. Ik blijf de kooklessen bij GO! CVO 
Antwerpen volgen tot ik ze allemaal doorlopen heb.”

Willy Joossen (62) volgt sinds zijn brugpensioen 
 kookcursussen bij GO! CVO Antwerpen.

Elke les worden er enkele gerechten klaargemaakt met aandacht voor de 
basis.  Verschillende basistechnieken waaronder snijtechnieken, basis kook-
technieken van o.a. aardappelen, groenten, rijst, pasta, vlees en vis, komen 
hier aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de organisatie en 
de bereiding van de gerechten volgens de recepten.

Witloof met ham en kaas, stoofvlees op Vlaamse wijze ...

Verras en verwen jezelf en je gasten 
met gebak uit eigen bakkerij. In deze 
module leer je diverse technieken om 
verschillende soorten zoete en hartige 
degen en vullingen te bereiden. Je 
bakt brood, taarten, koekjes, quiches, 
pizza’s enz.

Hartige gerechten, mousses, diverse 
degen en brood, gebakjes ...

Ken je de basistechnieken al en 
wil je nog meer uit je ingrediënten 
halen? Dan biedt deze cursus jou 
een uitdagend aanbod. Je leert 
verfijnde gerechten bereiden met 
verschillende technieken, waardoor 
het resultaat nog indrukwekkender 
wordt.

Risotto, scampi’s met een  
kreeftensausje, tiramisu ...
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 Culinair 
      de wereld rond

 De grillmaster

 De gezonde keuken

 De feestelijke chef

Wil je het eens over een  
andere boeg gooien tijdens  
een winter- of zomerbarbecue?  
In deze cursus leer je op een  
gas- als houtskoolbarbecue  
experimenteren. Groenten en fruit, 
vis en vlees, kazen … je gebruikt 
alle mogelijke ingrediënten op 
de grill. En proeven, dat hoort er 
natuurlijk ook bij.

Kalfsfilet met pesto en gegrilde 
kolen, gerookte camembert ...

Tijdens deze module stappen 
we af van onze traditionele 
gerechten en leer je de  
wereldkeuken kennen. Je 
gebruikt zonnige ingrediënten 
en zuiderse kruiden. Kortom: 
de wereld op je bord!

Kip ‘piri piri’, tajine van 
rundsvlees, pasta marinara, 
sesamcrackers ...

Gezond koken kan ook absoluut lekker en fijn zijn! In deze cursus 
gaan we aan de slag met lichte en eerlijke producten. We ontdekken 
hoe je eenvoudige, gezonde en lekkere gerechten kan bereiden die bij 
groot en klein in de smaak vallen.

Havermoutkoekjes, lasagne met paddenstoelen,  
paella zonder gluten ...

Wil je eens feestelijk uitpakken bij familie en vrienden? Dan is deze 
cursus ideaal. We bouwen verder op de aangeleerde technieken uit 
de andere modules. We verfijnen ze en diepen ze verder uit.

Vitello tonnato, pasta alla norma, confit de canard met  
cassoulet, paasbuffet, krakende varkenshaasjes ...
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• Multimediaoperator (zie pagina 17) 

• Webdesigner (zie pagina 18) 

• Fotografie en beeldverwerking

• ICT in een creatieve context
40
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Wil je leren werken met je digitale spiegelreflexcamera? 
Foto’s of afbeeldingen bewerken? Creatief omgaan met 
beeld en geluid? Of wil je graag een website ontwikkelen? 
In ons aanbod “Multimedia & Web” kies je uit modules voor 
beginners of voor gevorderden. Of je ze nu volgt als hobby, 
of om er professioneel mee aan de slag te gaan.

Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van één 
van onze campussen of schrijf je online in via 
www.cvoantwerpen.be.

 1 avond per week 

 Docenten met een professionele achtergrond

 Betaalbare, praktijkgerichte cursussen 

 Praktische oefeningen en uitstappen

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 tweedekansonderwijs@cvoantwerpen.be
 fotografie@cvoantwerpen.be
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Wat leer je? 
• Hanteren van de camera

• Belichtingsdriehoek

• Compositie

• Belichting & witbalans

• Beeldbewerking (Adobe Lightroom)

• Aan de slag in een fotostudio

  Fotografie en beeldverwerking
Wil je leren werken met je digitale spiegelreflexcamera? Volg de  
opleiding Fotografie en beeldverwerking. Je leert niet alleen  
fotograferen, maar ook je foto’s bewerken met Adobe Photoshop  
en Lightroom! We hebben 4 niveaus, voor beginners tot gevorderden. 
Je volgt één avond per week les.

 1 avond per week

 Betaalbare,  
praktijkgerichte cursussen

 Docenten met een  
professionele achtergrond 
in fotografie

 Praktische oefeningen  
& foto-uitstappen
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Wat leer je? 
• Hanteren van de camera

• Belichtingsdriehoek

• Compositie

• Belichting & witbalans

• Beeldbewerking (Adobe Lightroom)

• Aan de slag in een fotostudio

 Fotografie 4

Je verfijnt je vakkennis. Je leert werken met  
metagegevens. Je kan kleurzwemen verwijderen,  
werken met de digitale curve en veel meer. Alle  
technische aspecten komen aan bod.

 Fotografie 1 (of voor senioren)

In de eerste module leer je je fototoestel van binnen en vanbuiten 
kennen. We verdiepen ons in compositie, belichting en eenvoudige 
beeldbewerkingstechnieken.

 Fotografie 2 

Je maakt kennis met geavanceerde witbalanstechnieken.  
Daarnaast krijg je een introductie in enkele belangrijke  
fotografische genres: portret, landschap, stilleven en  
zwart-witfotografie.

 Fotografie 3

Licht staat centraal in deze module. Je leert meer over 
de instelmogelijkheden van je camera en gevorderde 
fotobewerkingen. 

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 fotografie@cvoantwerpen.be
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 Praktijkgerichte  
opleiding

 Ervaren vakdocenten

 Je kiest zelf welke  
cursussen je volgt

 Erkend certificaat

Je leert:
• Foto’s en afbeeldingen bewerken 

op een eenvoudige manier

• Een selectie maken van je beste 
foto’s

• Foto’s presenteren in een boeiend 
fotoboek

• Foto’s bewerken en organiseren 
met Lightroom

• Werken aan grotere projecten: de 
opmaak van een eigen fotoboek  
of tijdschrift

 ICT in een creatieve context
Wil je leren hoe je foto’s of afbeeldingen bewerkt? Documenten 
de gepaste lay-out geeft? Of creatief omgaat met beeld en geluid? 
Binnen de opleiding ICT in een creatieve context zijn er heel wat 
mogelijkheden. Van basis tot specialisatie, in functie van je werk of 
je studie, uit persoonlijke interesse, als aanvulling op de opleiding 
“Digitale fotografie” of als opstap naar de beroepsopleiding 
“Webdesigner”…
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 Wij kozen voor 
deze opleiding omdat er toekomst in zit. Het zijn erg 
interessante modules. We houden ook van de vrijheid van het  
volwassenenonderwijs. Je plant zelf een traject samen met je  
trajectbegeleider. Als je proeven aflegt, kan je vrijstellingen krijgen  
en je traject verkorten. Wanneer we nu straatreclame zien, denken  
we altijd: “Dat kunnen wij ook maken!”.

Cassidy (18) en Arno (19) voor de tweedekansopleiding            
Multimediaoperator

45



46

• Helpdeskmedewerker 
(zie pagina 20)

• Front-end developer  
(zie pagina 21)

• De Garmin gps
• Textielbedrukking
• Start to ICT

• Windows 10
• Wordpress
• Raspberry PI
• Photoshop  

Elements
• Leren werken met ...

46
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Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen volgen? Schrijf je in op 
het secretariaat van één van onze campussen of schrijf je online in via 
www.cvoantwerpen.be. *

* Sommige informatica opleidingen worden in samenwerking met 
een dienstencentrum georganiseerd, voor deze opleidingen kan je niet 
inschrijven op het secretariaat. Meer informatie via onze website.

Wil je graag je meer te weten komen over ICT voor je werk, 
je studies of jezelf? Volg dan een van onze informatica-
opleidingen. Je leert er werken met de computer, laptop, 
smartphone, gps, het internet …  En je gaat aan de slag met 
software zoals bv. Word, Excel, PowerPoint, Photoshop-
elements. We bieden modules aan voor beginners en voor 
gevorderden. Wil je van ICT je beroep maken? Ook dan kan 
je bij ons terecht in één van onze (tweedekans)opleidingen.

 1 moment per week 

 Betaalbare cursussen  

 Praktische oefeningen  

 Erkend certificaat 

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 informatica@cvoantwerpen.be
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   Raspberry PI

Heb je een Raspberry Pi gekocht  
en wil je er graag mee leren 
werken? Tijdens onze verschillende 
cursussen leer je het allemaal.

   Windows 10 voor  
        gevorderden

Je kan al vlot werken met de 
computer, maar wil meer leren 
over het optimaliseren, beveiligen 
en onderhouden van Windows 
10. We zoomen in op praktische 
tips en handige tools.

   Leren werken met ...

Wil je leren werken met software zoals Word, Excel of Powerpoint? Of 
wil je weten hoe je best een tablet of smartphone gebruikt? We bieden 
zowel cursussen voor beginners als gevorderden. En je krijgt meteen ook 
handige tips en weetjes van onze docent.

   Maak je eigen  
       textielbedrukking

Wil je graag T-shirts leren  
bedrukken? Kies voor de opleiding 
‘Maak je eigen textielbedrukkingen’. 
De lessen gaan door in Puurs.

   Photoshop Elements

Wil je foto’s leren bewerken?  
Kies voor de cursus Photoshop 
Elements.

... Word

... Word, Excel en Powerpoint

... de iPad/iPhone (1+2+3)

... de tablet/smartphone (1+2+3)

... de computer (Windows 10)

Of volg een  

workshop!
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   Fietsen en wandelen met de      
        Garmin gps

Snel leren werken met je Garmin 
gps? Kies dan voor deze cursus. Je 
brengt je eigen Garmin gps mee.

   Je bestanden en foto’s  
       veilig en overal beschikbaar

Leer je bestanden zowel op  
de pc als in de Cloud beheren  
en bewaren. Ontdek de  
mogelijkheden van de Cloud.

   Professionele website   
        bouwen met WordPress

Zelf een eigen website bouwen? 
Tijdens deze module leer je een 
website bouwen die er goed uitziet 
en op elk moment kan aangepast 
worden aan je eigen noden.

   Start to ICT

Wil je vlot werken met de  
computer, een tablet of smart- 
phone? In deze cursus voor  
beginners bouwen we stap voor 
stap én op een rustig tempo je 
vertrouwen op.
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• Gitaarbouw: Steel-
string, elektrische en 
archtop gitaren

• Gitaarbouw/  
klassieke gitaar

• Luitbouw

• Vioolbouw
• Gambabouw
• Bouw van  

historische klavieren
• Reparatietechnieken
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Inschrijven

Meer info over de opleiding en inschrijfprocedure vind je  
via www.cmbpuurs.be.

Kom je graag eens langs? Dat kan op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 u.

Centrum voor Muziekinstrumentenbouw 
Guido Gezellelaan 89, 2870 Puurs

Wil je zelf instrumenten leren bouwen? Dan kan je terecht 
in deze opleiding. Heel het gamma strijkinstrumenten, 
historische klavieren, gitaren en luiten komt aan bod. De 
lesgevers zijn allemaal professionele bouwers met een eigen 
praktijk.

 Unieke opleiding binnen Europa! 

 Ervaren vakdocenten 

 ’s Avonds of overdag 

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 muziekinstrumentenbouw@cvoantwerpen.be
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Wil je Nederlands leren? In de klas ga je luisteren en 
spreken, lezen en schrijven. Volg onze cursus Nederlands 
voor anderstaligen.

   Extra oefenkansen in het open leercentrum 

   CVO Opstap: samen babbelen en lezen en  
      toffe activiteiten buiten de school

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 TB.NT2.regioantwerpen@cvoantwerpen.be 
 TB.NT2.regionoord@cvoantwerpen.be  
 TB.NT2.regiorivierenland@cvoantwerpen.be 
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Nederlands +
Je kan ook modules Nederlands volgen in combinatie met andere 
opleidingen bijvoorbeeld een opleiding naaien. Voor het volledige 
aanbod ga naar www.cvoantwerpen.be.

Wat leer je?

• Nederlands luisteren en spreken, lezen en schrijven

• Nederlands gebruiken, zowel thuis als op het werk

• de telefoon beantwoorden, mails schrijven, de weg  
vragen, administratieve documenten invullen …

Trajectbegeleiding

Wij bekijken samen met jou welke cursus de beste voor je is.  
De trajectbegeleiders helpen je graag verder.
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Voorwaarden

Ben je minstens 16 jaar en heb je een geldig document  
‘wettig verblijf’? Dan kan je inschrijven voor deze cursus.

Spreek je nog geen Nederlands of heb je nog nooit Nederlandse les 
gevolgd? Ga eerst langs bij Atlas of het Agentschap Integratie en  
Inburgering.

• Atlas (regio Antwerpen):  
www.atlas-antwerpen.be of 03 338 70 11

• Agentschap Inburgering & Integratie (regio Mechelen, Boom, 
Willebroek, Kapellen, Schoten en Essen):  
www.integratie-inburgering.be

Instaptest

Spreek je al Nederlands maar heb je geen certificaat?  
Of is je deelcertificaat ouder dan 2 jaar?

Dan leg je eerst een instaptest af bij GO! CVO Antwerpen, Atlas  
of het Agentschap Integratie & Inburgering. 

  
In de les leren we  
luisteren en spreken, maar ook beter met de 
computer werken. De lessen en boeken zijn heel visueel. Zo begrijp ik 
alles goed. We hebben een leuke klas. Via een WhatsApp-groep sturen 
we berichten in het Nederlands naar elkaar. Dat is een goede oefening. 
Ik ben ook tevreden over onze docente. De school is bovendien goed 
bereikbaar met de tram.”

Al-Badri Hamzah (23) volgt samen met zijn broer Nederlands voor 
anderstaligen bij GO! CVO Antwerpen.
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• Autotechnicus (zie pagina 14)
• Lasser (zie pagina 15)
• Meubelmaker (zie pagina 16)
• CAD-tekenenaar
• Fietshersteller
• Polyvalent onderhoudsmedewerker 

gebouwen
56
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Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van 
één van onze campussen of schrijf je online 
in via www.cvoantwerpen.be.

Steek je graag letterlijk de handen uit de mouwen? En 
ben je geboeid door techniek? In deze modules sleutel 
je aan motorvoertuigen en fietsen of zet je technische 
tekeningen over. Je leert een woning verbouwen, meubels 
maken, lassen ... Jij kiest!

 Veel praktijk  

 Ervaren vakdocenten 

 Traditionele en innovatieve technieken  

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 techniek@cvoantwerpen.be
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 Fietshersteller
In deze opleiding leer je om een fiets rijklaar te maken. Je leert 
hoe je een volledig nieuwe fiets assembleert en hoe je een oudere 
fiets onderhoudt en herstelt. Je komt ook meer te weten over de 
moderne fietstechnieken, waaronder de elektrische fietsen en de 
geavanceerde sportfietsen.

Wat leer je?
• Monteren en rijklaar maken 

van fietsen, rolstoelen, 
gocarts, aanhangwagentjes

• Advies geven over correct 
gebruik en onderhoud van  
de fiets

• De fiets voorbereiden,  
smeren, demonteren en 
monteren, controleren, 
afstellen en testen

De opleiding bestaat 
uit volgende modules:

Opbouw en Afstellen 

Diagnose en Herstelling

Geavanceerde Fietstechnologie +  
Onderhoud Fietsen

Wat na je opleiding?

Na het volgen van deze  
opleiding kan je aan de slag als 
(zelfstandig) fietshersteller.
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Wat na je opleiding? 

Als CAD-tekenaar kom je terecht  
in sectoren als de bouw, textiel,  
mechanica, ruimtelijke ordening,  
elektronica, binnenhuisarchitectuur ...

Wat leer je?
•  Werken met AUTOCAD 

•  Werken met INVENTOR 

•  Projectwerk 

 CAD-tekenenaar
Word CAD-tekenaar (Computer Aided Design) en leer met  
computerprogramma’s technische tekeningen en 3D-modellen 
maken. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op CAD-tekenen voor 
mechanische constructies, zowel in 2D als in 3D. De modules worden 
in ateliervorm gegeven zodat je zelfstandig en op eigen tempo kan 
werken aan de opdrachten onder begeleiding van je docent. 

 Polyvalent Onderhouds- 
     medewerker Gebouwen
Ben je handig en wil je dat graag tonen op professioneel vlak? Of heb je 
verbouwplannen en wil je graag zelf de handen uit de mouwen steken? 
In onze cursussen leer je hoe je op een handige en veilige manier aan de 
slag kan gaan.

Wat leer je?
• Eenvoudige  

elektriciteitswerken

• Wanden plaatsen

• Schilderen en behangen

• Metselen 

• ...
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• Zorgkundige (zie pagina 25)

• Huishoudhulp
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Spreekt de zorgsector je aan? Werk je graag met en voor 
mensen? In onze zorgopleidingen leer je alle vaardigheden 
en technieken om professioneel als huishoudhulp of 
zorgkundige aan de slag te gaan.

 Erg praktijkgericht   

 Troef bij het solliciteren  

 Met taalondersteuning Nederlands 

 Ook interessant voor  
    dienstenchequebedrijven 

Inschrijven

Wil je één of meerdere van deze opleidingen 
volgen? Schrijf je in op het secretariaat van 
één van onze campussen of schrijf je online in 
via www.cvoantwerpen.be.

 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 zorg@cvoantwerpen.be
 huishoudhulp@cvoantwerpen.be
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 Huishoudhulp
Je leert alle vaardigheden en technieken die nodig zijn om vlot, veilig 
en gezond te werken als huishoudhulp. Zo ga je perfect voorbereid 
aan de slag. Met het attest heb je meteen meer succes bij sollicitaties! 
Werk je al als huishoudhulp? Dan kan je met deze opleiding ook 
bijleren.

Wat leer je?
• Stof afdoen, dweilen, moppen, 

schuren, ramen wassen ...

• Was sorteren, wasmachine 
programmeren, strijken ...

• Boodschappen doen, vuilnis 
sorteren, planten verzorgen, 
EHBO ...

• Verse en gezonde maaltijden 
bereiden

Wat na je opleiding?

Na elke geslaagde module  
ontvang je een officieel erkend 
deelcertificaat. 

Ben je geslaagd voor alle modules? 
Dan krijg je een officieel erkend 
certificaat Huishoudhulp. Dat is 
een extra troef bij sollicitaties.
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 MEER WETEN ?  
www.cvoantwerpen.be

 huishoudhulp@cvoantwerpen.be
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De opleiding bestaat uit volgende modules

Schoonmaken als huishoudhulp (120 lestijden)

Wassen en strijken als huishoudhulp (40 lestijden)

Dagelijkse activiteiten als huishoudhulp (40 lestijden)

Verstellen als huishoudhulp (40 lestijden)

Basis koken (80 lestijden)

Gezond (aangepast) koken (80 lestijden)

Werkplekleren huishoudhulp (80 lestijden)

Heb je als organisatie interesse om met 
ons samen te werken? Contacteer ons.
Onze opleiding Huishoudhulp is erkend door het  
Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques.
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GO! CVO Antwerpen
 GO! campus Hoboken 

Distelvinklaan 22
2660 Hoboken 
+32 3 830 41 05
info@cvoantwerpen.be
www.cvoantwerpen.be

Volg ons

Andere campussen:

 GO! campus Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 471  
2100 Deurne

 GO! campus Roosevelt 
Franklin Rooseveltplaats 11 
2060 Antwerpen 

 GO! campus Kapellen
Pastoor Vandenhoudtstraat 8  
2950 Kapellen

 GO! campus Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud; opleidingen kunnen wijzigen. 
Verantwoordelijke uitgever: Eddy Hancké


