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Infoavond
Heb je interesse in deze opleiding? Kom dan eens langs op een infoavond. 
De data kan je vinden in de agenda via www.cvoantwerpen.be. 

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 afl eggen.
• Je kan voor alle modules vrijstelling aanvragen op basis van eerder 

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

“De sociale contacten die ik aan de opleiding overhoud, 

zijn me heel dierbaar. In het volwassenenonderwijs leer 

je mensen kennen van zoveel verschillende achtergronden, 

leeftijden en culturen. Na het tweedekansonderwijs startte ik 

met de bacheloropleiding Handelswetenschappen, ik slaagde 

met glans!”, Jean-Paul.

“De manier van lesgeven en het modulair systeem pasten 

mij als gegoten. Bovendien kon ik mijn traject zelf 

samenstellen zodat ik mijn studie makkelijk kon combineren 

met mijn werk. Ik merk dat ik veel van wat ik leerde, gebruik 

in mijn job: talen, handelscorrespondentie, Excel, Word …”, 

Michelle (27)

Secretariaatsmedewerker 

Boekhoudkundige bediende 

ICT en administratie 

Administratie
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ICT en administratie 
Wat leer je? 
• Google & Microsoft Apps
• Cijfergegevens verwerken
• Presentaties maken
• Bestanden organiseren
• E-planning 

Je opleiding
In de opleiding ICT en administratie leer je een waaier 
aan ICT-vaardigheden, vooral gericht op communicatie 
en contentcreatie. Allemaal zaken die je als administratief 
medewerker kan gebruiken in je job. De opleiding is 
heel praktijkgericht, waardoor je alles onmiddellijk leert 
toepassen.

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 opleiding HBO5 
Arbeidsorganisatie of Ondernemingsmanagement volgen. 

Secretariaatsmedewerker
Wat leer je? 
• Veel talen
• Secretariële vaardigheden
• Boekhoudkundige 

vaardigheden
• PC-vaardigheden 

Je opleiding
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. 

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 opleiding HBO5 Bedrijfsorganisatie, 
Arbeidsorganisatie of Ondernemingsmanagement.

Wil je graag aan de slag als 
administratief medewerker? 
Met onze opleidingen word je 
helemaal klaargestoomd. Eens 
je het diploma op zak hebt, 
word je een onmisbare schakel 
in een bedrijf, bijvoorbeeld 
op een HR-, verkoop- of 
logistieke afdeling.

Boekhoudkundige bediende 
Wat leer je? 
• Brede bedrijfseconomische 

vorming 
• Belangrijke 

informaticatoepassingen 
• Inleiding tot de btw

Je opleiding
In deze opleiding verdiep je je in de commerciële, 
financiële en fiscale aspecten van het bedrijfsleven. Je 
leert niet alleen werken met facturen en balansen, je leert 
ook een mondje Frans én Engels spreken.

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 HBO5 Boekhouden bijvoorbeeld.

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

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 55%

Je kiest zelf welke en hoeveel 
vakken 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 geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.

 Waar?   Wanneer?   ± 1 jaar  Kostprijs
GO! campus Ruggeveld
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne 

Dagonderwijs

Avondonderwijs

Afstandsonderwijs

Op 1 jaar kan je je certificaat 
behalen in dagonderwijs. 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 geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.

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

GO! campus Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

Je kan de opleiding in 2 jaar 
afwerken. Je kiest echter zelf 
welke en hoeveel vakken 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 geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.

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.

INCLUSIEF STAGE

“Je kan in de opleiding Boekhoudkundige bediende maar 

liefst 55% van het totaal aantal modules volgen in 

afstandsonderwijs (OpenCVO). Het is een goede manier om 

mijn job te combineren met een opleiding.”, Els (38)

INCLUSIEF STAGE

Contact 
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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