
Praktijkgerichte opleidingen
Volledige opleidingen of aparte cursussenOp je eigen tempo

Begeleiding op jouw maat
Erkende diploma’s

Overdag, ‘s avonds of thuis
Voor jong en oud

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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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).

Boekhoudkundige bediende 

HBO5 Boekhouden 

Boekhouden
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Werk je graag met cijfers? 
Heb je oog voor detail 
en ben je gefascineerd 
door bedrijfseconomie en 
geldzaken? Dan is boekhouden 
misschien iets voor jou! Een 
job als boekhoudkundig 
bediende of boekhouder 
biedt op de arbeidsmarkt veel 
kansen. 

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, 
fi nanciële en fi scale 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.

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.

HBO5 
Je wil verder studeren maar ook je eigen studietempo 
bepalen? Je wil een praktijkgerichte opleiding 
combineren met je job en/of gezin? Met een HBO5-
opleiding zit je goed! Een diploma hoger onderwijs 
vormt dé opstap naar een nieuwe job of een verdere 
studie op de hogeschool of universiteit. 

Wat is HBO5?
Het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het 
secundair onderwijs (niveau 4) en een professionele 
bachelor (niveau 6). Op het einde van de rit ontvang je 
een graduaatsdiploma waarmee je meteen aan de slag 
kan op de arbeidsmarkt.

Toelatingsvoorwaarden
Diploma secundair onderwijs?
• Je mag meteen starten. 

Een studiegetuigschrift van het 2de 
leerjaar van de derde graad van het 
BSO dat drie jaar oud is?
• Oriënteringsproef: op basis van het 

resultaat stellen we samen met jou je 
traject samen.

Geen diploma secundair onderwijs
• Toelatingsproef: als je slaagt, kan je 

beginnen aan je opleiding! 

HBO5 Boekhouden 
Wat leer je? 
• Facturen en btw-formulieren 

controleren, inboeken en toelichten
• Wetteksten over vennootschapsvormen 

en -bepalingen analyseren
• Theorie en praktijk i.v.m. personen- en 

vennootschapsbelasting
• Belastingaangifte invullen en het fi scaal 

resultaat bepalen en inboeken
• Complexe fi nanciële berekeningen 

maken
• Burgerlijk recht en arbeids-, handels- en 

sociale zekerheidsrecht
• Theorie en praktijk i.v.m. 

personenbelasting
• Jaarrekeningen interpreteren en 

analyseren

Je opleiding
Ben je gefascineerd door cijfers, beurs- en geldzaken? 
Heb je een analytisch inzicht? En vind je werkzekerheid 
belangrijk? Overweeg dan zeker een opleiding HBO5 
Boekhouden. 

Wat na je opleiding? 
Je kan terecht als boekhouder, dossierbeheerder of 
administratief medewerker bij een bedrijf, organisatie, 
bank of accountantskantoor. Wil je graag aan de slag als 
zelfstandig boekhouder? Volg dan nog een stage via een 
beroepsvereniging.

Studeer je liever verder, dan kan je via een 
aanvullingstraject de opstap maken naar een 
bacheloropleiding op de hogeschool.

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

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 55%

Je werkt de opleiding standaard 
in twee jaar af. 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.

 Waar?  Wanneer?   2 of 3 jaar   Kostprijs
GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22 
2660 Hoboken 

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 53%

In dagonderwijs werk je de 
opleiding standaard in 2 jaar 
af. In avondonderwijs 3 jaar. 
Je kiest echter zelf welke 
en hoeveel vakken je per 
schooljaar volgt en of je dus de 
duur van je opleiding verlengt 
of verkort.

Het inschrijvingsgeld* 
is begrensd en bedraagt 
maximum 300 euro per 
semester per opleiding. Je 
betaalt ook cursusgeld. 

*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.

 
Vanaf 1 september 2019 kantelt deze opleiding in bij AP 
Hogeschool. Dit wil zeggen dat je vanaf dan je traject verder 
afwerkt op de hogeschool. 
Bij de inkanteling wijzigt het huidige leerplan. Als je tegen 
1 september 2019 nog niet 1/3de van de opleiding hebt 
afgewerkt, start je met het nieuwe leerplan.
 

Boekhouden

“Je kan in deze opleiding maar liefst 55% van het totaal 

aantal modules volgen op afstandsonderwijs (OpenCVO). 

Het is een goede manier om mijn job te combineren met een 

opleiding.”, Els (38)

Buitenlandse ervaring 

mogelijk via Erasmus+! 

INCLUSIEF STAGE

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
Contact
Nathalie Droshout

nathalie.droshout@cvoantwerpen.be

03 821 06 57

KNELPUNTBEROEP

“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.”, Michelle (27)
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