
AAV Cluster Cultuur + MaCuSa
Hoe beïnvloeden stereotypen ons leven? Je gaat op zoek naar een definitie van cultuur en 
tegelijk probeer je te ontdekken wat verschillende culturen scheidt of bindt, en welke stereo-
typen ons leven beïnvloeden. Je legt steeds de link met de actualiteit. Ook is er aandacht voor 
erfgoed, zowel ‘onroerend’ – je gaat hiervoor op verkenning in de stad - als ‘levend’ erfgoed, 
in de vorm van tradities en rituelen. Je vergelijkt met een kritisch oog de media en zoekt 
naar de oorzaken en gevolgen van een actueel maatschappelijk probleem. Dit doe je aan de 
hand van groepswerk en opdrachten.  Twee thema’s die daarnaast steeds aan bod komen 
zijn armoede en welvaart.

AAV Nederlands Basis
Je weet ongetwijfeld hoe een goede advertentie eruit ziet, welke ingezonden brief overtui-
gend is en welke informatieve tekst duidelijk en helder is. Maar hoe ga je te werk wanneer je 
zelf zo’n geslaagde tekst wil creëren? In deze module leer je op een planmatige manier te werk 
gaan zodat ook jij een boeiende, vlotte tekst neergepend krijgt. Wat wil je met jouw tekst 
bereiken en hoe spreek je een lezerspubliek het best aan? Je ontdekt het samen. 

AAV Nederlands M/B 1
In deze module ga je op structurerend niveau aan de slag met onze taal. Dit wil zeggen dat 
geen enkele tekst aan jouw analytisch oog ontsnapt. Je ontleedt teksten en gaat op zoek naar 
hoofd- en bijzaken. Voor je het weet, heb je een heldere samenvatting. Je leert in deze module 
duidelijk instructies geven, zodat je medecursist blindelings jouw stappenplan kan uitvoeren. 
Je gaat gericht luisteren door de verschillende luisterstrategieën toe te passen. Na deze cursus 
kan je zonder moeite verslag uitbrengen van een gebeurtenis. Je gaat zelf op zoek naar een 
aantal krantenartikelen en brengt mondeling verslag uit. Je verzint een verhaal waarin je de 
lezer helemaal meesleept.

AAV Nederlands M/B 2
In deze module ga je op beoordelend niveau aan de slag met onze taal. Je mag ongehinderd 
je mening geven over verschillende thema’s. Je leert wat sterke argumenten zijn en verge-
lijkt teksten uit meerdere bronnen. Je spiegelt informatie aan je eigen voorkennis. Je gaat 
nadenken over jouw taalvaardigheid en die van je medecursisten. Tijdens een simulatie leer 
je de do’s en don’ts van het solliciteren. Je past je schrijfstijl aan naargelang de situatie door 
formeel of informeel taalgebruik te hanteren. Je duikt in een aantal literaire werken en geeft 
je ongezouten mening. Tenslotte schrijf je moeiteloos een zakelijke brief, met de NBN-normen 
in je achterhoofd. 
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Aanvullende algemene vorming



AAV Moderne Vreemde talen M/B – Frans
In de modules AAV Frans 1, 2, 3 en 4  volg je het werkleven van een bediende vanaf zijn eerste 
werkdag. Dit levert een uitgebreide woordenschat op, waaraan ook de grammatica is gekop-
peld. Je leert korte berichten en mails schrijven, luisteren naar dialogen, teksten begrijpen 
en spreken. 

AAV Moderne vreemde talen M/B – Engels 
In de modules AAV Engels 1,2,3 en 4 leer je jezelf voorstellen en je persoonlijke gegevens door-
geven. Je praat over je familie. Je leert iemand begroeten, afscheid nemen, bedanken,… Je leert 
uitleggen waar je goed in bent en wat je nog zou willen leren, op een beleefde manier iets 
vragen, de datum correct gebruiken, zeggen hoe je je voelt en verslag uitbrengen over een 
gebeurtenis in het verleden. 
Langzaamaan groeit je dagelijkse woordenschat. Je ontdekt hoe je in het Engels dingen kan 
vergelijken, hoe je moet uitdrukken wat je op dit moment aan het doen bent en hoe je 
mensen kan beschrijven. Ook korte teksten en instructies begrijpen en zelf een briefje of 
postkaart  schrijven, kan je na deze module. 

AAV Wetenschappen M/B
Dit is een gevarieerde cursus met de onderwerpen zoals het menselijk lichaam, waar-
bij je onderzoekt welke lichaamsstelsels er zijn en je bekijkt hoe deze samenhangen. Je 
verdiept je ook in de menselijke cel en erfelijkheid. Je onderzoekt verschillende SOA’s 
en voorbehoedsmiddelen.  Dan heb je een stuk rond ruimtelijke ordening: hoe groei-
en steden en hoe zijn ze opgebouwd. Dit wordt gekoppeld aan een hoofdstuk rond  
energie en werken met een atlas.  Een stukje dat er nog bij hoort en ergens rondzweeft is ‘de 
maan’ en haar invloed op het leven. In groep ga je een wetenschappelijk onderzoek doen, ver-
trekkend van een onderzoeksvraag, gevolgd door een hypothese en onderzoek met conclusie.

AAV Wiskunde basis
Deze module draait vooral rond rekenvaardigheden en planmatig werken. Er wordt aandacht 
besteed aan het zoeken naar en het verantwoorden van een werkwijze om tot oplossingen 
van bijvoorbeeld vraagstukken te komen. Belangrijk in deze module zijn ook wiskundetaal 
en wiskundeconventies. Daarnaast is er ook een eerste kennismaking met het functioneel 
gebruik van ICT. Concrete leerinhouden zijn o.a.: bewerkingen met negatieve getallen, rekenen 
met breuken, procentrekenen, evenredigheden, de schaal,…

AAV Wiskunde 1 M/B
M1: In deze module zie je een stukje vlakke meetkunde en ruimtemeetkunde. Concrete leerin-
houden zijn o.a.: hoeken, eigenschappen van vlakke figuren, volume van ruimtefiguren, stel-
ling van Pythagoras,… Daarnaast gaan we in op een stukje analyse: het verband tussen ver-
schillende variabelen wordt op een wiskundige manier bekeken. Vanuit concrete situaties 
werk je met tabellen, grafieken en formules.

B1: Deze module is een verbredingsmodule die bedoeld is voor cursisten die al een wiskundige 
achtergrond hebben of cursisten die meer wiskunde zullen nodig hebben in hun vervolgoplei-
ding. Je ziet dezelfde onderwerpen als in de module Wiskunde M1, maar er wordt uitgebreid 
en verder geabstraheerd. Concrete leerinhouden zijn o.a.: stelling van Thales, goniometrische 
getallen in rechthoekige driehoeken, tweedegraadsfuncties, lineaire en exponentiële verban-
den,…
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AAV Wiskunde 2 M/B
M2: In deze module ga je op verkenning in de statistiek. De basisbegrippen van de beschrij-
vende statistiek komen hier aan bod. Je onderzoekt systematisch hoe je gegevens moet 
verzamelen, verwerken en interpreteren en dit met de nodige kritische ingesteldheid.  Con-
crete leerinhouden zijn o.a.: representatieve steekproeven, opstellen van frequentietabellen, 
centrummaten zoals gemiddelde en mediaan,….

B2: Deze module is een verbredingsmodule die bedoeld is voor cursisten die al een wiskundige 
achtergrond hebben of cursisten die meer wiskunde zullen nodig hebben in hun vervolgoplei-
ding. Ook hier zie je, zoals in de module Wiskunde M2, de basisbegrippen uit de beschrijvende 
statistiek. Dit wordt verder uitgebreid met de spreidingsmaten (zoals de standaardafwijking) 
en het werken met de normale verdeling.

AAV Informatica- en communicatietechnologie 1 M/B
In deze modules leer je veilig communiceren en handelen in een ICT-omgeving alsook verant-
woorde keuzes maken bij aankoop van ICT-materiaal en dito diensten.

AAV Informatica- en communicatietechnologie 2 M/B
In deze module leer je hoe je veilig kan bankieren, online aankopen doen en waar je op moet 
letten om je te registreren. Je bekijkt updates en beveiligingen tegen ongewenste inbrekers in 
het systeem en leert back-ups maken.

AAV Informatica- en communicatietechnologie 3 M/B
In deze cursus leer je een portfolio maken en een O-zit-dat-zo-presentatie.

 
AAV Cluster Maatschappij + Organisatie en Samenwerking M/B
Hoe zit de politieke constructie in België in elkaar?  Wat is de rol van de EU, ook in ons dage-
lijks leven? En hoe werken de Verenigde Naties? Dit zijn enkele van de onderwerpen van het 
vak Maatschappij. Uiteraard leg je altijd de link met de actualiteit. En net om de actualiteit 
te begrijpen, bekijk je ook de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog. Wij leven in een 
democratie, maar er zijn nog andere mogelijke regeringsvormen. Aan de hand van voorbeel-
den ontdek je hoe het leven daar is. In Organisatie en Samenwerking gebruik je verder de 
inhouden van Maatschappij voor het groepswerk en bekijk je verschillende (Belgische) maat-
schappelijke instanties. Je krijgt ook tips over planning en je ontdekt je sterke en je zwakke 
kanten qua planning en organisatie.
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Studenten
voordeel!

Als student van deze opleiding aan CVO Antwerpen kan 
je een gratis Office 356-pakket downloaden. Lees in de  
Moodle-cursus “CVO cursisten” hoe het werkt.
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