
Praktijkgerichte opleidingen
Volledige opleidingen of aparte cursussenOp je eigen tempo

Begeleiding op jouw maat
Erkende diploma’s

Voor jong en oud

Creatieve en praktijkgerichte opleiding

Volg ons

GO! CVO Antwerpen
GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken 
+32 3 830 41 05
info@cvoantwerpen.be
www.cvoantwerpen.be
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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.
 

Vrijstelling 
• Je kan voor sommige modules een vrijstellingsproef afleggen.
• Je kan voor alle modules vrijstelling aanvragen op basis van eerder  

gevolgde opleidingen of eerder opgedane werkervaringen (EVC/EVK).

Infoavond
Heb je interesse in deze opleiding, kom dan naar een infoavond. 
De data kan je vinden in de agenda via www.cvoantwerpen.be. 

Multimedia

Multimediaoperator 

Webdesigner 
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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 

en je te gidsen richting opleiding en 

diploma.

Diploma 

secundair onderwijs

Aanvullende 

algemene vorming

(AAV) 

Beroepsspecifi eke

opleiding

In het volwassenenonderwijs is het behalen 
van een diploma secundair onderwijs alleen 
mogelijk als je de opleiding Aanvullende 
algemene vorming combineert met een 
beroepsspecifi eke opleiding of een HBO5-
opleiding. Als je beide trajecten succesvol 
beëindigt, ontvang je een volwaardig diploma 
secundair onderwijs.

Ben je een creatieve 
duizendpoot? Sta je te 
springen om je ideeën vorm 
te geven in presentaties, 
webanimaties en in websites? 
En durf je zowel binnen als 
buiten de lijntjes te kleuren? 
Dan zit je goed met een 
multimedia-opleiding.

Multimediaoperator
Wat leer je? 
• 2D en 3D-ontwerp
• Ontwerpen van folders, 

affi  ches, logo’s … 
• Animatie
• Audio- en videobewerking
• Websiteproductie

Je opleiding
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, fi lm- en fotomateriaal).

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, 
Animatiefi lm, Grafi sche kunsten, Reclamevormgeving enz.  

 Waar?  Wanneer?   ± 2 jaar  Kostprijs
GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken

Dagonderwijs

Avondonderwijs 33%

Afstandsonderwijs 

Je kan kiezen voor het 
modeltraject in 2 jaar of voor 
een programma à la carte. Je 
kiest zelf welke en hoeveel 
modules je per schooljaar volgt 
en of je dus de duur van je 
opleiding verlengt of verkort.

Voor de kostprijs* van je 
opleiding kan je terecht op 
het secretariaat van een CVO-
campus.

*Als je een geldig attest kan voorleggen, betaal je minder of zelfs geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.

Webdesigner
Wat leer je? 
• Grafi sche webtechnieken 
• Webanimaties 
• Interactieve websites bouwen, 

publiceren en onderhouden
• Photoshop & Muse 
• HTML, CSS & Javascript

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

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

 Waar?  Wanneer?   ± 1 jaar  Kostprijs
GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

Je kan de opleiding in 1 jaar 
afwerken. Je kiest echter zelf 
welke en hoeveel modules je per 
schooljaar volgt en of je dus de 
duur van je opleiding verlengt 
of verkort.

Voor de kostprijs* van je 
opleiding kan je terecht op 
het secretariaat van een CVO-
campus.

*Als je een geldig attest kan voorleggen, betaal je minder of zelfs geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.  

“Je komt terecht tussen heel wat andere creatievelingen. De docenten 

staan altijd voor je klaar. De opleiding heeft voor mij deuren geopend. 

Momenteel werk ik als zelfstandig videomaker. Ik werkte al mee aan 

verschillende fi lms, waaronder ‘Patser’.” (Mike)

Wist je dat je gratis een fi lmcamera, fototoestel of audioapparatuur kan 

uitlenen in het open leercentrum. 

Multimedia

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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