
Praktijkgerichte opleidingen
Volledige opleidingen of aparte cursussenOp je eigen tempo

Begeleiding op jouw maat

Overdag, ‘s avonds of thuis
Voor jong en oud

Erkend attest

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

Lasser 

CAD-tekenen 

Techniek
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“Je krijgt les van docenten met heel wat vakkennis in 

elke tak van de lastechniek. Ze bieden je een opleiding 

op maat waar je geen spijt van krijgt. Echt een kwalitatieve 

opleiding.” cursist Mattie

Ben jij technisch aangelegd? 
Volg dan een opleiding CAD of 
lassen. Er is veel vraag naar 
deze profi elen. Onze ervaren 
docenten leren je de kneepjes 
van het vak.

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 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 ... 

Lassen 
Wat leer je? 
• Basis elektriciteit & metaal 
• Buislassen
• Hoeklassen 
• Plaatlassen

Je opleiding
Een lascursus volgen om je verder te specialiseren of 
als hobby? Dat is een slimme keuze. In een havenstad 
als Antwerpen ben je als geschoolde lasser zo goed als 
zeker van een degelijke, goed betaalde job. De opleiding 
is erg praktijkgericht en gaat door in goed uitgeruste 
werkplaatsen.

Er zijn 3 verschillende trajecten mogelijk. Je begint met 
drie basismodules, vervolgens kies je BMBE-lassen, MIG/
MAG-lassen of TIG-lassen. Alle trajecten leiden tot het 
certifi caat lassen. Daarnaast kan je nog extra technieken 
aanleren uit andere trajecten.

Wat na je opleiding? 
Na je opleiding lassen kan je terecht in verschillende 
takken van de bedrijfswereld. Er is een stijgende vraag 
naar bekwame en geschoolde vakspecialisten. Wist je dat 
TIG-lasser een knelpuntberoep is? Werk verzekerd!

 Waar?  Wanneer?   ± 3 jaar   Kostprijs
GO! campus Ruggeveld
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne 

GO! campus Leerhaven 
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

Dagonderwijs

Avondonderwijs 

Afstandsonderwijs 

De duur hangt af van je aantal 
gekozen modules. Per module 
ontvang je een deelattest. Volg 
je alle modules (+/-3 jaar), dan 
ontvang je op het einde van de 
rit een volwaardig diploma. 

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. 

 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.

‘s Avonds in Deurne, overdag op Linkeroever

Verschillende lastechnieken

BMBE, MIG/MAG en TIG

In goed uitgeruste werkplaatsen

Veel praktijkuren

Combineerbaar met een job

“Ik besloot CAD-tekenen te volgen om me te 

heroriënteren. CAD-tekenaar is een technisch 

knelpuntberoep. Dat is natuurlijk een pluspunt om werk te 

vinden. En tekenen is ook gewoon heel plezant!”

Via autodesk kan je als cursist thuis gratis 

oefenen en taken in afstandsonderwijs maken 

(met een education versie).

Techniek

Contact
Sonja Lorrentop

sonja.lorrentop@cvoantwerpen.be

03 830 41 05 (overdag) of 

03 570 97 30 (‘s avonds)  

Contact
info@cvoantwerpen.be

03 830 41 05

KNELPUNTBEROEP
KNELPUNTBEROEP
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