BEHAAL JE
DIPLOMA ASO!

Studierichtingen
ASO Ecomomie-moderne talen
ASO Humane wetenschappen

LEER EN
BELEEF

Deze opleidingen zijn breed en voor iedereen
toegankelijk als je je tweede graad ASO
behaald hebt.
Ook als je uit een andere ASO-richting
komt, kan je instappen want er is geen
richtingsgebonden voorkennis nodig.
Het uurrooster is zo gepland dat je je diploma
in één schooljaar tijd kan behalen. Dat is
zeker zo:
¥ Als je reeds een vijfde jaar ASO gevolgd 		
hebt en geslaagd bent voor Nederlands, 		
Frans en Engels.
¥ Als je een zesde jaar doorlopen hebt.

volg ons op:

¥ Als je start in september.
Je kan ook sneller of trager gaan naargelang je
tempo en je beschikbare tijd.

Voordelen
¥ een traject op JOUW maat en tempo
¥ vrijstellingen voor wat je al kent
¥ structuur en coaching
¥ ondersteuning van een klasgroep
¥ een motiverende en stimulerende
leeromgeving

015 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

DIPLOMA ASO

¥ aandacht voor studiemethode en
emotioneel welzijn

in volwassenenonderwijs

www.crescendo-cvo.be

¥ sticordimaatregelen indien nodig

Campus Diploma Secundair
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen

www.crescendo-cvo.be

INFO

Meld je aan
Aanmelden wil zeggen dat je je
inschrijft voor een oriënteringsperiode.
Dit kan tijdens onze infodagen of via
ons secretariaat. Je brengt mee: je
identiteitskaart, alle attesten en rapporten
die je een vrijstelling kunnen opleveren.
Op het moment van je aanmelding vul je
ook een intakeformulier in.

STARTDAG

INSCHRIJVEN

ORIËNTERINGSPROEF

Kom naar naar onze infodag
Er zijn verschillende infomomenten.
Reserveer je plaats in een sessie naar
keuze op onze website!

AANMELDEN

JE WIL GRAAG
STARTEN?

Neem deel aan de oriënteringsperiode
Tijdens de oriënteringsperiode leren
we je beter kennen en gaan we na
waarvoor je talent hebt. Je neemt
deel aan vrijstellingsproeven en geeft
informatie over je vooropleiding,
interesses en verwachtingen. We kijken
na of je vrijstellingen krijgt op basis
van je laatst behaalde rapport. Tijdens
je oriëntatiegesprek bespreken we je
vrijstellingen en je leerweg.
Schrijf je definitief in
Je krijgt een persoonlijke afspraak
voor één van de inschrijvingsdagen:
samen met je trajectbegeleider stel je je
lessenpakket samen.
Startdag
Je start met een kick-off dag: je leert de
school en je studiegenoten beter kennen,
we bekijken samen hoe je een sterke start
kan nemen.

WIE ZIJN WE?

Met een team van 35 leerkrachten binnen
de opleidingen Diploma Secundair Onderwijs
verwelkomen we elk semester 350 cursisten die
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een
diploma secundair behalen.
Onze cursisten zijn een boeiende mix met
verschillende achtergronden. De meesten zijn
tussen 18 en 25 jaar oud, maar ook wie ouder
is, is welkom!
We kijken nu al uit naar jou als nieuwe cursist!

ONZE TROEVEN

PRAKTISCH

Iedereen welkom
We vinden het belangrijk dat iedereen zich
bij ons thuis voelt, dus jij komt op de eerste
plaats. Je bent een volwassen leerder met
unieke capaciteiten. Je mag van ons een grote
betrokkenheid verwachten, met waardering
en respect voor jouw eigenheid in een
ongedwongen sfeer.

Wat kost het?
Je betaalt geen inschrijvingsgeld, enkel de
kostprijs van handboeken, fotokopies en
uitstappen.

Studeren als opstap
We maken een zo kort mogelijk traject: je
volgt een individuele combinatie van modules.
Voor elke module die je met succes afrondt,
krijg je een deelcertificaat. Modules waarvoor
je geslaagd bent, hoef je dus niet opnieuw te
volgen. Het geheel van je deelcertificaten geeft
je een volwaardig ASO-diploma.
Je leert bij ons zelfstandig werken. Daardoor
zijn onze opleidingen een prima opstap naar
studies aan hogeschool of universiteit.

¥ Stel je vragen via::
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

Hulp bij moeilijkheden
Elke leerkracht volgt je persoonlijke
leervorderingen op. Je trajectbegeleider is je
rots in de branding: ze loodst je doorheen je
hele traject en overziet het geheel. Wil het
studeren wat minder lukken? Heb je problemen
aan je hoofd? Dan is het Campuspunt
er voor jou. We houden rekening met je
instroombagage en hebben aandacht voor je
individuele noden.

Vraag info op maat
Heb je individuele vragen of bezorgdheden
waarop je antwoord wil?

Onze campus
Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer,
op 6 minuutjes stappen van het station van
Mechelen.

Voordelen
¥ Volg je minstens 17 uren les, dan behoud je
je recht op kinderbijslag.
¥ Als je uitkeringsgerechtigd werkloos bent,
heb je de mogelijkheid tot vrijstelling van de
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
¥ Crescendo CVO is erkend voor Vlaams 		
opleidingsverlof en opleidingscheques voor 		
werkenden.
¥ Gratis office 365 account
¥ Officieel diploma secundair onderwijs

