Jouw springplank naar hogere studies
Ben je 18 jaar of ouder en wil je graag je diploma ASO behalen? Dan kies
je bij Crescendo CVO voor de richting Economie-Moderne Talen of Humane
Wetenschappen. Je traject wordt bepaald op jouw maat, met eventuele
vrijstellingen. Op die manier kan je al op één jaar je diploma behalen en
starten in het hoger onderwijs.
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DIPLOMA ASO
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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF:
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terecht komt.

CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN
BELEEF

WIE ZIJN WE?

Met een team van 35 leerkrachten binnen de opleidingen Secundair
Onderwijs verwelkomen we elk semester 350 cursisten die allemaal
hetzelfde doel voor ogen hebben: een diploma secundair onderwijs
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!

WAT MAG JE VAN ONS
VERWACHTEN?
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.
Studeren als opstap
We proberen je zo snel mogelijk te leren kennen. We zorgen voor
een zo kort mogelijk traject: elke cursist 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.
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? Het Team Zorg, onze dienst
voor cusistenbegeleiding, weet raad. We houden rekening met je
instroombagage en hebben aandacht voor je individuele noden.

BEHAAL JE DIPLOMA ASO

Studierichtingen

Vrijstellingen verkorten je traject

Economie-moderne talen
Humane wetenschappen

Je kan vrijstellingen krijgen voor wat je al kent. Dat kan op basis
van:

Deze opleidingen zijn breed en voor iedereen toegankelijk als je je
tweede graad ASO behaald hebt.

¥¥ je laatse rapport (niet ouder dan 4 jaar) van het 5de of 6de jaar

Ook als je uit een andere ASO-richting komt, kan je instappen: er
wordt geen richtingsgebonden voorkennis verwacht.

¥¥ vrijstellingsproeven aan het begin van je traject

Het uurrooster is zo gepland dat je je diploma in één schooljaar tijd
kan behalen. Dat is zeker zo:

¥¥ een traject op JOUW maat en tempo

¥¥ Als je reeds een vijfde jaar ASO gevolgd hebt en geslaagd bent voor
Nederlands, Frans en Engels.

¥¥ structuur en coaching

¥¥ Als je een zesde jaar doorlopen hebt.
¥¥ Als je start in september.

¥¥ een motiverende en stimulerende
leeromgeving

Je kan ook sneller of trager gaan naargelang je tempo en je
beschikbare tijd.

¥¥ aandacht voor studiemethode en
emotioneel welzijn

¥¥ attesten van de examencommissie

Voordelen
¥¥ vrijstellingen voor wat je al kent
¥¥ ondersteuning van een klasgroep

¥¥ sticordimaatregelen indien nodig

“

Ik merk dat onze cursisten vaak
een uitzonderlijke band opbouwen
met hun leerkrachten. Met het hele
leerkrachtenteam creëren we een
sfeer met een goede balans tussen
zelfstandigheid en ondersteuning op
maat. Voor ons telt élke cursist.”
Jakomien Rabijns, trajectbegeleider

GETUIGENISSEN

“

Hoewel het nog steeds moeilijk blijft leerlingen en ouders de
meerwaarde van volwassenenonderwijs te overtuigen t.o.v. een
jaar overdoen of naar de examencommissie te gaan, blijf ik de
opleiding Diploma Secundair Onderwijs en meer bepaald Crescendo
CVO promoten omdat de begeleiding er uitstekend is en al mijn exleerlingen er hun weg vonden en hun diploma haalden.”
Veerle Soenen
Studiekeuzecoördinator 3de graad Go! Atheneum Grimbergen

“

Mijn tijd op Crescendo CVO was geweldig! Dat geldt voor de
leerinhoud, de leerkrachten, al het andere personeel en mijn
medestudenten. Bedankt voor het luisterend oor en de (vele) kansen!”
Laura De Muer
afgestudeerd in ASO, humane wetenschappen
laatste jaar bachelor, Office Management bij AP Hogeschool Antwerpen

“

Na mijn diploma studeerde ik een bachelor sociaal werk. Vandaag
werk ik als maatschappelijk assistent bij het OCMW van Nijlen.”
Kamil Hendzel
afgestudeerd in ASO economie-talen

“

Ik had een leuke tijd op Crescendo CVO. Ik ben tot het besef
gekomen dat je een diploma nodig hebt om verschillende deuren te
openen. Ook heb ik de zin om te studeren teruggevonden. Momenteel
zit ik in een schakelprogramma elektromechanica Industrieel Ingenieur
(KUL DeNayer). Ik behaalde eerst een professionele bachelor ‘Ontwerp
en Productie technologieën’ bij Thomas More DeNayer, nadien volgde ik
een Postgraduaat lastechnoloog IWT DeNayer.”
David junior De Mol
afgestudeerd in ASO humane wetenschappen

PRAKTISCH

Wat kost het?
Je betaalt geen inschrijvingsgeld, enkel de kostprijs van handboeken,
fotokopies, het leerplatform en uitstappen.
Vraag info op maat
Heb je individuele vragen of bezorgdheden waar je antwoord op wil?
¥¥ Chat op Facebook met Elke.
¥¥ Vraag info op maat via Team Zorg en trajectbegeleiding: 			
tb.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

CONTACT

Campus Diploma Secundair
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
015 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

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

Voordelen
¥¥ Volg je minstens 17 uren les, dan behoud je je recht op 			
kinderbijslag.

Volg ons op

¥¥ 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.

www.crescendo-cvo.be

