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Ben je gefascineerd door de 
wereld van IT? Hecht je veel 
belang aan werkzekerheid? 
Kies dan voor de opleiding 
Informatica. Het IT-beroep 
prijkt al jaren in de lijst met 
knelpuntberoepen.

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.

Informatica
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Modulair = eigen tempo! 
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).

Infoavond
Heb je interesse in deze opleidingen, kom dan eens 
langs op een infoavond. 
De data kan je vinden in de agenda via 
www.cvoantwerpen.be. 

Informatica - 2018-2019

Multimediaoperator ICT en administratie Helpdeskmedewerker (IT) 

Webdesigner 

20180503-opleidingsbrochures.indd   3 30/05/2018   9:43:25



Helpdeskmedewerker (IT)
Wat leer je? 
• Beheer en onderhoud van 

computersystemen
• Implementatie van hard- en 

software
• Netwerken installeren en 

beheren 
• Back-ups maken
• IT-problemen oplossen

Je opleiding
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. 

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 opleiding HBO5 Informatica optie 
Netwerkbeheerder volgen bijvoorbeeld. 

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

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

Op 1 jaar kan je je certifi caat 
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.

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30

KNELPUNTBEROEP
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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. 

 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.

Informatica - 2018-2019

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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 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 geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.

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.

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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 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 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 of in een grafi sch- of 
communicatiebureau enz. Je kan ook verder studeren en 
kiezen voor een bacheloropleiding Interactive Multimedia 
Design bijvoorbeeld.

Informatica - 2018-2019

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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HBO5 Informatica 
Je kan in de opleiding HBO5 
Informatica kiezen tussen 
twee afstudeerrichtingen, 
Programmeren of 
Netwerkbeheerder. 

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! 

Modulair
Onze opleidingen worden modulair georganiseerd. Bij 
Informatica gaat het om 16 modules. 

Vind je informaticaproblemen 
een uitdaging? Ben je al 
een beetje vertrouwd met 
software, besturingssystemen 
of netwerken? En hecht je veel 
belang aan werkzekerheid? 
Kies dan voor de opleiding 
HBO5 Informatica. Het IT-
beroep prijkt al jaren in de 
lijst met knelpuntberoepen.

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. 

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.

 

INCLUSIEF STAGE
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Wat leer je?
Programmeren
• Softwarepakket ontwikkelen
• Systeem programmeren, documenteren, 

testen en installeren
• Ontwerp opstellen en advies 

uitbrengen over de meest aangewezen 
programmeer- en productieomgeving

 

Netwerkbeheerder
• Onderhoud, beheer en beveiliging van 

hybride netwerken
• Protocollen, scriptingtalen, besturings- 

en toepassingssoftware
• Hard- en software 
• Opstellen van vereisten en evalueren 

van verschillende offertes
• Communicatieve vaardigheden

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

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

Je kan deze opleiding overdag 
afwerken op 2 jaar tijd. Kies je 
voor avondonderwijs, dan kan 
je de opleiding afwerken op 3 
jaar tijd. Je kiest zelf of je je 
opleiding verkort of verlengt. 

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.

Wat na je opleiding? 
Als je je diploma op zak hebt, kan je meteen aan de slag als informaticus. Je ondersteunt bedrijven en organisaties 
op het vlak van ICT. Wil je nadien verder studeren? Dan kan je met je diploma starten in de professionele 
bacheloropleiding Toegepaste Informatica.

Informatica - 2018-2019

Contact
Trajectbegeleiding

ivan.robeyns@cvoantwerpen.be

0477 96 82 43

KNELPUNTBEROEP
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CAD-tekenaar
Wat leer je? 
• Werken met AUTOCAD 
• Werken met INVENTOR
• Projectwerk
• Lassymbolen en vorm- en 

plaatstoleranties plaatsen op 
een tekening, passingen en 
toleranties toevoegen

• Tekenen in 2D en 3D

Je opleiding 
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. 

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

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

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

Je kan de opleiding afronden op 
één schooljaar. 

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.

Contact
info@cvoantwerpen.be

03 830 41 05

KNELPUNTBEROEP

20180503-opleidingsbrochures.indd   10 30/05/2018   9:43:30



Start to ICT 
Wat leer je? 
• Aan de slag met ICT
• E-communicatie, internet en 

online diensten
• Zoeken op het Internet
• Toepassingen van het internet, 

een tablet en de smartphone 
• E-mails opstellen en versturen

Je opleiding 
Wil je vlot werken met de computer, een tablet of 
smartphone? Aarzel dan niet en start to ICT. In deze 
cursus voor beginners bouwen we stap voor stap én op 
een rustig tempo je vertrouwen op. Zo ben je helemaal 
mee, net zoals je vrienden, kinderen of kleinkinderen. 

Wat na je opleiding? 
Als je de basis geleerd hebt, kan je je verdiepen in 
specifieke programma’s zoals Excel, Word enz.

 Waar?  Wanneer?   6 weken  Kostprijs
GO! campus Ruggeveld 
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

De opleiding duurt 6 weken. 
Je volgt 2 volledige dagen per 
week les.  

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.

Informatica - 2018-2019

Contact
Trajectbegeleiding

olc.tko@cvoantwerpen.be

GO! campus Hoboken - 03 830 41 05

GO! campus Ruggeveld - 03 328 05 30
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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

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