FAQ - DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
Wat is een FAQ?
Een FAQ (= Frequently Asked Questions) is een overzicht met vragen die vaak gesteld worden.
De vragen in deze FAQ worden in zeven categorieën verdeeld:
- Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?
- Lesorganisatie
- Voordelen
- Inschrijven
- Vrijstellingsproeven
- Vrijstellingsaanvragen
- Vragen over de opleidingen

Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?
Je behaalt een diploma secundair onderwijs (SO) als je de opleiding Aanvullende algemene
vorming (AAV) combineert met een beroepsgerichte opleiding. Bij GO! CVO Antwerpen kan je
kiezen uit meer dan 15 verschillende beroepsgerichte opleidingen.

Kan ik AAV en de beroepsgerichte opleidingen tegelijkertijd volgen?
Ja, je kan beide opleidingen tegelijkertijd volgen. Je volgt drie dagen per week AAV, en je volgt
twee dagen per week de beroepsspecifieke opleiding.
→ Tenzij je wil combineren met zorgkundige.
→ De opleiding zorgkundige is een voltijdse beroepsspecifieke opleiding.
o Je hebt 5 dagen per week les of stage.
o Je volgt best eerst zorgkundige en daarna AAV.

Moet ik AAV en de beroepsspecifieke opleiding samen volgen?
Je kan de opleiding opsplitsen. Je kan eerst je certificaat AAV behalen en daarna het certificaat
van je beroepsspecifieke opleiding (of omgekeerd).
→ Je bespreekt je opties met een trajectbegeleider.
→ Na je vrijstellingsproeven krijg je een beter beeld over de vakken die je nog moet volgen
en is het gemakkelijker om te bekijken wat mogelijk is, afhankelijk van je situatie.
Heb je al een diploma secundair onderwijs?
→ Je volgt enkel de beroepsspecifieke opleiding.
→ Je mag meteen een afspraak maken voor een trajectgesprek, tenzij je een
administratieve opleiding wil volgen of Helpdeskmedewerker, dan leg je eerst nog een
ICT-proef af.

Wat is de minimumleeftijd om met een opleiding te kunnen starten?
AAV: Je bent 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december van het schooljaar (als je je
inschrijft tussen 1 juli en 31 december).
→ Wordt je 18 na 31 december? Je kan inschrijven en les volgen vanaf je verjaardag.
Beroepsspecifieke opleiding: Je bent 16 jaar, of je bent 15 jaar en je hebt de eerste twee jaar
van het gewoon secundair onderwijs gevolgd.
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Is er een maximale leeftijd waarop ik nog kan starten?
Er is geen maximumleeftijd om te starten, enkel een minimumleeftijd.

Ik heb een getuigschrift van een leercontract, is dat hetzelfde als een diploma
secundair diploma?
Neen, een getuigschrift is geen diploma secundair onderwijs.

Lesorganisatie
Hoe worden de opleidingen georganiseerd?
Afhankelijk van de opleiding die je wil volgen, kan je kiezen uit:
-

Dag- of avondonderwijs → Je volgt les op school.
Afstandsonderwijs → Je volgt les via een website. Afhankelijk van de module heb je 1, 2
of 3 contactmomenten op school.
Een duaal leertraject → Je leert voornamelijk op de ‘werkvloer’. Je hebt een beperkt
aantal contactmomenten op school en verwerkt een stuk van de leerstof via
afstandsonderwijs.

Waar kan ik les volgen?

Aanvullende algemene vorming

dagonderwijs

avondonderwijs

afstandsonderwijs

Antwerpen Slachthuislaan, Ruggeveld,
Hoboken, Kapellen Kazerneweg 2
of Nieuw! Willebroek

Hoboken
(enkele modules)

Hoboken

Automecanicien

Kapellen

Boekhoudkundig assistent

Hoboken

Hoboken

ICT en administratie

Antwerpen Slachthuislaan, Ruggeveld,
Kapellen Kazerneweg of Nieuw! Willebroek

Hoboken

Helpdeskmedewerker

Nieuw! Hoboken

Huishoudhulp

Hoboken

HR-assistent - Nieuw!

Nieuw! Hoboken

Lassen

Leerhaven

Ruggeveld, Kapellen
of Willebroek

Meubelmaker

Niel

Niel

Multimediaoperator

Hoboken of Kapellen Kazerneweg (enkele
modules)

Hoboken
(enkele modules)

Polyvalent verkoper

Nieuw! Antwerpen Slachthuislaan

Polyvalent administratief
medewerker

Hoboken

Hoboken

Nieuw! Hoboken
In overleg met de
trajectbegeleider

Hoboken
(enkele modules)
Nieuw! Antwerpen
Slachthuislaan
Hoboken

Polyvalent post- en
pakketmedewerker

Hoboken
Hoboken of
Ruggeveld

Vastgoed assistent

Hoboken

Webdesigner

Hoboken of Kapellen Kazerneweg

Hoboken

Hoboken

Webontwikkelaar

Hoboken (enkele modules)
of Kapellen Kazerneweg (enkele modules)

Hoboken

Hoboken
(enkele modules)

Zorgkundige

Willebroek

Nieuw! Willebroek1

1

duaal leertraject

Enkel verpleegkundige handelingen
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Hoboken

Nieuw! Hoboken

Wanneer kan ik starten?
Afhankelijk van de opleiding in september, december, januari of maart.

Kan ik altijd inschrijven?
Je kan inschrijven tot de opleiding volzet is.
Is er nog plaats, maar zijn de lessen al gestart?
→ Je kan instappen tot één derde van de module gepasseerd is, maar dit is moeilijk.
→ Je moet de gemiste leerstof zelfstandig inhalen.

Kan ik combineren tussen afstandsonderwijs en lessen overdag of ’s avonds?
Dat is mogelijk, maar is individueel te bekijken.
-

Afhankelijk van de opleiding kan je combineren tussen afstandsonderwijs en de dag- of
avondopleiding.
Je kan per module kiezen.
o Je kan inschrijven voor een module in contactonderwijs, ook al kies je voor
afstandsonderwijs.
o Heb je moeite met de leerstof of heb je extra ondersteuning nodig, dan spreek je
je docent aan en kan je hulp vragen aan de studiecoach.
o Wil je omschakelen naar (een volledig traject in) contact- afstandsonderwijs, dan
contacteer je de trajectbegeleiding.

Hoe werkt dat als je een opleiding in afstandsonderwijs volgt?
Als je afstandsonderwijs volgt, kom je afhankelijk van de module maar 1, 2 of 3 keer naar
school. De leerstof wordt online aangeboden, via een website. Net zoals je taken en testen.
→ Je wordt begeleid door een leraar, die je kan contacteren bij vragen of problemen.
→ Als je werkt, is dit een goede manier om studie en werk te combineren.
→ Voor afstandsonderwijs
o Heb je zelfdiscipline nodig.
o Heb je een rustige werkplek nodig.
o Moet je een planning kunnen maken en opvolgen.

Kan ik een duaal leertraject volgen op mijn werkplek?
Als je werkgever hiermee akkoord gaat, kan dit bekeken worden. Je moet wel enkele momenten
naar de les kunnen komen.

Is het mogelijk om een secundair diploma te behalen als je voltijds werkt?
Ja, als je inschrijft voor een avondopleiding of voor een opleiding in afstandsonderwijs. Het is
niet realistisch om de opleiding dan in één jaar af te werken!
-

In avondonderwijs kan je AAV volgen en de opleidingen Automechanica, Lassen,
Webdesigner en Webontwikkelaar.
In afstandsonderwijs kan je AAV volgen, Boekhoudkundig assistent, ICT en
administratie, Webdesigner, Vastgoed assistent en Polyvalent administratief
medewerker.
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Hoeveel lesdagen bevat mijn opleiding per week?
Als je de volledige opleiding volgt, heb je 9 à 10 halve dagen les per week.
→ Dat is drie dagen voor AAV en twee dagen voor de beroepsgerichte opleiding.
→ Als je vrijstellingen behaalt, kan het zijn dat je minder vaak naar de les moet komen.

Heb ik les in de schoolvakanties?
In de schoolvakanties en op officiële feestdagen heb je geen les.
Moet je voor je opleiding een stage doen, dan kan dit wel in de herfstvakantie, kerstvakantie,
krokusvakantie en/of paasvakantie.

Moet een stage op vaste momenten worden afgelegd?
Je spreekt met je stagebegeleider en je stageplek af wanneer je stage loopt. Je kan je stage
spreiden of aaneensluitend presteren.
→ De stagebegeleider bezorgt je een overzicht van de mogelijke stagedagen.
Volg je een administratieve opleiding, overdag of in afstandsonderwijs?
→ Afhankelijk van je opleiding, verwachten we dat je een deel van je stage in het weekend
doet, of in een schoolvakantie (de kerst-, krokus-, of paasvakantie), anders kan je niet op
1 jaar afstuderen.
→ Heb je vrijstellingen voor AAV, dan kan je ook stage doen op de vrijgekomen
lesmomenten.

Hoeveel lesuren telt mijn opleiding?
Opleiding

aantal lesuren

Aanvullende Algemene Vorming
Boekhoudkundig Assistent
Polyvalent Administratief Medewerker
Vastgoedassistent
ICT & Administratie
Helpdeskmedewerker
Polyvalent Verkoper
Polyvalent Postmedewerker
Multimedia Operator
Webdesigner
Webontwikkelaar
Huishoudhulp
Zorgkundige

780
700
700
700
600
500
520
520
900
480
480
480
1450

Kan je twee of meer opleidingen combineren?
Je kan twee opleidingen combineren als je dat wil en als dit mogelijk is met je lessenrooster.

Heb je voor elke module een examen?
Voor elke module word je geëvalueerd.
→ Bij de start van elke module vertelt de leraar hoe je geëvalueerd wordt.
→ Dit kan via permanente evaluatie zijn of een combinatie van taken, opdrachten,
presentatie en/of examen.

Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be
v31 mei 2021 – pagina 4 van 12

Kan ik een herexamen afleggen?
Neen, je kan een evaluatie niet opnieuw afleggen.
Ben je gewettigd afwezig omdat je ziek bent of moet werken, dan kan je uitstel krijgen.
→ Bezorg je wettiging aan het secretariaat en contacteer meteen je docent.
→ De datum van de inhaalevaluatie staat op je lessenrooster.

Kan ik een opleiding in meerdere CVO’s volgen?
Ja, dat is geen probleem. Een certificaat van een module in het secundair
volwassenenonderwijs is in elk ander CVO geldig.
Combineer je tegelijkertijd meerdere CVO’s?
→ Dat kan, maar is niet evident.
→ Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Is het een probleem als ik af en toe een les mis omdat ik moet werken?
Kan je niet aanwezig zijn, dan wettig je je afwezigheid met een attest van je werkgever.
Contacteer altijd je docent en vraag hoe je de gemiste leerstof kan inhalen.

Ik ben chronisch ziek, kan ik toch les volgen?
Je kan inschrijven voor onze opleidingen. Mis je af en toe een les door je ziekte, dan breng je
een doktersattest binnen (dat mag ook een langdurig doktersattest zijn dat meerdere
afwezigheden wettigt). De gemiste leerstof moet je uiteraard inhalen.

Voordelen
Kan ik mijn groeipakket (kindergeld) behouden als ik mij inschrijf?
Ben je jonger dan 18 jaar, dan behoud je sowieso het recht op het groeipakket. Wij bezorgen je
de nodige documenten.
Ben je ouder dan 18?
→ Je moet minstens 17u per week les volgen om het groeipakket te behouden.
→ Heb je minder dan 17u les per week? → Je krijgt automatisch het statuut van
‘schoolverlater zonder wachtuitkering’ en geniet nog 1 jaar van het groeipakket
(inschrijven bij VDAB is dan niet nodig).

Kan ik studeren als ik een uitkering krijg van VDAB?
Als je toestemming krijgt van VDAB kan je een opleiding volgen en toch je
werkloosheidsuitkering behouden.
→ VDAB verwacht dat je een traject van minstens 20u per week volgt.

Heb ik recht op educatief verlof als ik deze opleiding volg?
Educatief verlof werd omgevormd naar Vlaams opleidingsverlof (VOV). Het concreet aantal uren
dat je kan opnemen, hangt van je situatie af: https://www.vlaanderen.be/vlaamsopleidingsverlof/hoeveel-uren-vlaams-opleidingsverlof-opnemen
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Inschrijven
Vanaf wanneer kan ik een afspraak maken voor een inschrijving?
Zodra je je proeven hebt afgelegd.
→ Na je tweede proevenmoment kan je al inschrijven voor een aantal modules.
→ Voor de resterende modules schrijf je in, na het trajectgesprek.
Tijdens de infosessie (of meteen daarna) maak je een afspraak voor je proeven en je
trajectgesprek.

Kan ik een persoonlijke afspraak maken met een trajectbegeleider?
Ja, je krijgt een afspraak zodra je alle proeven hebt afgelegd.
→ Wil je je persoonlijke situatie al eerder bespreken, dan contacteer je de trajectbegeleiding
via trajectbegeleiding.tko@cvoantwerpen.be.
→ Vermeld duidelijk waarom je al een afspraak wilt.
→ Eens je gestart bent met je opleiding, kan je je trajectbegeleider steeds per mail
contacteren.

Wat als ik wil inschrijven voor een module die volzet is?
Is een module waarvoor je wil inschrijven volzet, dan melden we je aan op de wachtlijst. Merken
we dat er cursisten niet naar de les komen, of wordt de module extra georganiseerd, dan krijg je
een mail met een uitnodiging om je in te schrijven.

Vrijstellingsproeven
Hoe kan ik mij inschrijven voor de vrijstellingsproeven?
Je kan een afspraak inplannen via een kalender.
→ De link naar de kalender krijg je tijdens de infosessie.
o We tonen hoe je een afspraak kan inplannen.
→ Na de infosessie ontvang je ook een mail met de link naar de afsprakenkalender.
Heb je vorig jaar een infosessie gevolgd, maar nog geen proeven afgelegd?
→ Stuur een mail naar trajectbegeleiding.tko@cvoantwerpen.be.

Ben ik verplicht om proeven af te leggen?
We raden het ten zeerste aan, je hebt er niks mee te verliezen! We vragen om eerst de proeven
af te leggen, voor je op trajectgesprek komt of inschrijft, zodat we je een goed advies kunnen
geven.

Kan ik me voorbereiden op de proeven? Is er een online cursus?
Je kan je voorbereiden op de proeven, maar er is geen online cursus.
Deze proeven testen de kennis die je al hebt, zonder voorbereiding.
Bijvoorbeeld: In de opleidingen AAV heb je vier modules Engels. De proef Engels test of je
vrijgesteld kan worden voor 1 of meerdere modules. Afhankelijk van je voorkennis kan je
gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden.

Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be
v31 mei 2021 – pagina 6 van 12

In dit document vind je een korte inhoud van de vrijstellingsproeven die je kan afleggen:
https://www.cvoantwerpen.be/wp-content/uploads/2020/06/cursistenTKO_korte-inhoud-proevenkeuze-B-en-M_v01062020.pdf.

Mag ik de proeven meerdere malen proberen?
Neen, je kan proeven slechts een keer afleggen in de loop van je traject.

Mag ik de proeven over meerdere dagen spreiden?
Ja, we raden aan dat je de proeven over twee dagen spreidt.

Kan ik ook ’s avonds proeven afleggen?
Je kan in de voormiddag, in de namiddag of ’s avonds proeven afleggen.

Moet ik ook proeven afleggen voor de beroepsgerichte opleiding?
Voor de opleidingen
-

ICT & Administratie en Helpdeskmedewerker, leg je de proef ‘Start to ICT’ af.
Boekhoudkundig Assistent, Vastgoedassistent en Polyvalent Administratief Medewerker,
leg je de proef ‘kennismaking kantoorsoftware’ af.

Heb je werkervaring of heb je een opleiding gevolgd in een richting die niet automatisch
vrijstellingen geeft, dan kan je extra proeven afleggen. Vraag je trajectbegeleider wat mogelijk is.

Wat als je geen vrijstellingen hebt?
Je kan vrijstellingsproeven afleggen. Behaal je geen vrijstellingen, dan mag je toch starten met
je opleiding maar volg je alle modules en heb je ongeveer 32u les per week (= 5 werkdagen).

Vrijstellingsaanvragen
Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen op basis van mijn rapport van het secundair
onderwijs?
Je kan vrijstellingen aanvragen via dit formulier: https://bit.ly/VArapport.
Je hebt hiervoor een Google-account nodig.
Je mag hiervoor je eigen Google account gebruiken.
Heb je geen Google-account? → Zodra je je hebt ingeschreven voor een infoavond, ontvang je
een cursistnummer en kan je inloggen met de gebruikersnaam
‘cursistnummer@cvoantwerpen.org’ (bijvoorbeeld: ‘007@cvoantwerpen.org’) en het wachtwoord
‘Moodle2020!’.
- Je cursistnummer staat op de inschrijvingsfiche die je via mail ontvangt, na je
inschrijving.
o Heb je geen inschrijvingsfiche ontvangen? Check je ‘spam’.
- De eerste keer dat je inlogt, moet je je paswoord aanpassen.

Kan ik vrijstellingen aanvragen op basis van behaalde resultaten bij de
examencommissie?
Ja, vraag hiervoor een officieel rapport met je examenresultaten op, aan de examencommissie.
→ Je kan dit rapport per mail of telefonisch opvragen. Het wordt normaal gezien binnen de
drie werkdagen opgestuurd door de examencommissie
→ Op basis van een printscreen van de website kunnen we je niet vrijstellen.
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Zodra je je rapport hebt ontvangen, kan je je vrijstellingen aanvragen.

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de proeven?
Vrijstellingsproeven Aanvullende Algemene Vorming
Proef

onderdeel
Engels M1
Engels M2

Engels

Engels M3
Engels M4
maximum totaal
Frans M1
Frans M2

Frans

Frans M3
Frans M4

Wiskunde

Proef

Hoelang mag je aan de proef
werken?
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
3 uur
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk
30 minuten op computer
+ 20 minuten schriftelijk

De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.

maximum totaal

3 uur

Wiskunde BA

Zolang als nodig.

45 minuten

Wiskunde 1

Zolang als nodig.

45 minuten

Wiskunde 2

Zolang als nodig.

45 minuten

onderdeel

Hoelang mag je aan de proef
werken?

Hoelang werk je gemiddeld aan
de proef?

Nederlands BA + 1

3 uur

1 uur op computer
+ 1 uur schriftelijk

Nederlands 2

3 uur

Nederlands

Wetenschappen

Informatie- en
communicatietechnologie

Hoelang werk je gemiddeld aan
de proef?
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.
De proef op de computer stopt
automatisch na 30 minuten.

1 uur
ICT M1

1 uur

ICT M2

1 uur

ICT M3

1 uur

1 uur op computer
+ 45 minuten schriftelijk
Deze proef heeft een timer en
stopt automatisch
Deze proef heeft een timer en
stopt automatisch
Deze proef heeft een timer en
stopt automatisch
Deze proef heeft een timer en
stopt automatisch

Vrijstellingsproeven ICT en administratie en helpdeskmedewerker
Proef

onderdeel
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Hoelang mag je aan de proef
werken?

Hoelang werk je gemiddeld aan
de proef?

START 1+2

Zolang als nodig.

45 minuten

Eenvoudige content

Zolang als nodig.

30 minuten

Vrijstellingsproef boekhoudkundig assistent, polyvalent administratief medewerker en vastgoedassistent
Proef

onderdeel

Kennismaking kantoorsoftware

Hoelang mag je aan de proef
werken?

Hoelang werk je gemiddeld aan
de proef?

Zolang als nodig.

1 uur

Kan ik bij jullie modules behalen om een vrijstelling aan te vragen bij de
examencommissie?
Wil je je diploma bij de examencommissie behalen? → Vraag aan de examencommissie op
basis van welke modules je vrijgesteld kan worden.
→ Wij hebben geen inspraak in het vrijstellingenbeleid van de examencommissie.

Kan ik vrijstelling aanvragen op basis van werkervaring?
Je kan vrijstellingen aanvragen als je 1 jaar relevante beroepservaring hebt.
Klik hier voor meer info: https://drive.google.com/file/d/1KXDZtb7r55EazOCFUF69a82QYyCtjAS/view?usp=sharing

Kan ik een vrijstelling aanvragen voor mijn stage als ik de job al uitoefen?
Je kan vrijstellingen aanvragen als je 1 jaar relevante beroepservaring hebt.
→ Heb je onvoldoende werkervaring, dan kan je je vrijstelling aanvragen zodra je 1 jaar aan
het werk bent.
→ Klik hier voor meer info: https://drive.google.com/file/d/1KXDZtb7r55EazOCFUF69a82QYyCtjAS/view?usp=sharing

Kan ik een vrijstelling krijgen op basis van een rapport of een diploma uit Nederland?
Je kan niet vrijgesteld worden op basis van rapporten of diploma’s uit Nederland. Je kan wel
vrijstellingsproeven afleggen.
→ Er zijn enkel vaste afspraken voor rapporten en studiebewijzen uit België.
→ Je kan vrijstelling aanvragen, als je een dossier samenstelt.
o Klik hier voor meer info: https://drive.google.com/file/d/1KXDZtb7r55EazOCFUF69a82QYyCtjAS/view?usp=sharing
o Het gaat vaak gemakkelijker – en sneller – als je de proeven aflegt.

Vragen over de opleidingen
Wat is het verschil tussen de opleiding ICT en administratie en de opleiding
Polyvalent Administratief Medewerker
In de opleiding ICT en administratie volg je enkel ICT-vakken waarin je verschillende
programma’s in een administratieve context leert gebruiken. Je hebt geen stage.
In de opleiding Polyvalent administratief medewerker krijg je een degelijke ICT-basis maar leer
je daarnaast ook zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans en Engels, en ben je ook
bezig met planning en organisatie in een bedrijfscontext. In deze opleiding heb je ook een stage.
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Wat is het verschil tussen Polyvalent administratief medewerker en
Secretariaatsmedewerker?
De opleiding Polyvalent administratief medewerker is de vernieuwde opleiding van
Secretariaatsmedewerker.
→ Je kan deze opleiding op 1 jaar afwerken in dagonderwijs of in het duaal leertraject.
→ In het afstandsonderwijs kan je deze opleiding op 2 jaar afwerken.

Wat is het verschil tussen Webdesigner en Webontwikkelaar?
In de opleiding Webdesigner leer je meer over de grafische kant van een website: het design,
hoe de website eruitziet. Je leert ook een beetje coderen.
In de opleiding Webontwikkelaar leer je hoe een website in de achtergrond opgebouwd wordt.
Coderen is belangrijker in deze opleiding. Je leert ook programmeren.

Hoelang duurt de stage van Polyvalent administratief medewerker?
De stage is 20 dagen (160u).

Zijn de opleidingsdagen voor Vastgoedassistent enkel op maandag en donderdag?
En zijn dit hele of halve dagen?
Je hebt een hele dag les op maandag en donderdag, tenzij je een duaal leertraject volgt of voor
afstandsonderwijs kiest.
→ Volg je afstandsonderwijs? → Je hebt contactmomenten op zaterdagvoormiddag of
maandagavond.
→ Volg je een duaal leertraject? → Maandag en donderdag leer je op de werkvloer. Af en
toe kom je naar school voor een contactmoment.

Heb ik basiskennis Frans/Engels nodig om te kunnen starten met een administratieve
opleiding?
Enkel voor de zakelijke talen. Heb je niet genoeg basiskennis?
→ Je volgt eerst modules Frans en Engels in AAV voor je start met de zakelijke talen uit de
beroepsopleiding.
→ Met je andere vakken kan je meteen starten.

Kan ik in AAV best de minimale modules of de brede modules volgen?
Dat is een keuze die je zelf maakt. Voor je diploma of je certificaat maakt het geen verschil of je
alle modules breed of minimaal volgt, of een combinatie maakt tussen de twee.
→ Je kiest de minimale module als je na je opleiding wilt gaan werken.
→ Je kiest de brede module als je na je opleiding wilt gaan verder studeren.
o Je kan ook verder studeren als je (voornamelijk) minimale modules volgt maar je
bent beter voorbereid op je verdere studies als je (een aantal) B-modules volgt.
→ Je kan ook combineren tussen minimale en brede modules. (Je kiest per module!)
Op je diploma of je certificaat staat niet dat je brede of minimale modules hebt gevolgd en ook
niet dat je een combinatie hebt gemaakt.
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Bestaat er een lijst van alle beroepsspecifieke opleidingen die je met Aanvullende
Algemene Vorming kan combineren voor je diploma?
Op onze website kan je de beroepsspecifieke opleidingen terugvinden die je in ons centrum kan
volgen, maar er bestaan nog meer opleidingen die je met AAV kan combineren, voor je diploma
secundair onderwijs. Je kan de volledige lijst terugvinden op de website van de Vlaamse
Overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-diploma-secundair-onderwijs-halen-in-hetvolwassenenonderwijs.

Kan ik zonder voorwaarden starten met de opleiding polyvalent post- en
pakketmedewerker?
Dit traject is in samenwerking met Bpost.
Bpost en VDAB organiseren samen de intake. Na een screening wordt beslist of je mag starten.
Wil je meer informatie over de opleiding?
Wil je deelnemen aan de intake
→ Stuur een mail naar kathleen.vanlandeghem@cvoantwerpen.be

Is boekhoudkundig assistent een knelpuntenberoep?
Boekhoudkundig assistent is geen knelpuntberoep. Boekhouder is een knelpuntenberoep als je
een diploma hoger onderwijs hebt.

Uit welke modules bestaat mijn opleiding?
Op onze website www.cvoantwerpen.be kan je meer informatie terugvinden over al onze
opleidingen. Wil je een korte inhoud van de modules waaruit je opleiding bestaat, dan kan je in
het rechtermenu – als je naar de webpagina van de opleiding gaat – doorklikken naar de info
over de modules.

Kan ik de opleiding Zorgkundige in een duaal leertraject volgen?
De opleiding zorgkundige kan je enkel in contactonderwijs volgen.

Kan je als verpleegkundige werken, na de opleiding Zorgkundige?
Na de opleiding ‘Zorgkundige’, kan je aan de slag als Zorgkundige. Wil je verpleegkundige
worden, dan kan je na de opleiding ‘Zorgkundige’ de opleiding ‘Verpleegkundige’ volgen.

Kan ik de opleidingen Aanvullende algemene vorming en Zorgkundige combineren?
Je kan beide opleidingen combineren, voor je diploma, maar je kan ze niet tegelijkertijd volgen.
Wil je de opleiding Aanvullende Algemene Vorming combineren met Zorgkundige, dan kan je dit
traject op twee jaar afwerken. Je volgt best eerst zorgkundige en daarna AAV. Omgekeerd kan
ook.

Mag ik mijn stage op mijn eigen werk doen? Of op een andere afdeling van mijn
eigen werk?
Als je op je werk de doelstellingen van de stage kan leren, is dat zeker een optie. Voor de stage
van zorgkundige raden we wel aan om op meerdere plekken stage te doen.

Heb je voorkennis nodig voor de opleiding Front-end developer?
Je hebt geen voorkennis nodig om aan deze opleiding te starten, wel een goede portie interesse
in programmeren en coderen.
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Kan ik na deze opleidingen een graduaatsopleiding of een HBO5-opleiding volgen?
Als je de opleiding afgewerkt hebt, behaal je een diploma secundair onderwijs. Hiermee kan je
verder studeren in het hoger onderwijs. De HBO of graduaatsopleidingen zijn een goed vervolg.

Kan ik na deze opleidingen een professionele bacheloropleiding volgen?
Als je de opleiding afgewerkt hebt, behaal je een diploma secundair onderwijs. Hiermee kan je
verder studeren in het hoger onderwijs.

Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be
v31 mei 2021 – pagina 12 van 12

