STARTDAG

INSCHRIJVEN

ORIËNTERINGSPROEF

AANMELDEN

INFO

JE WIL GRAAG
STARTEN?

WIE ZIJN WE?

ONZE TROEVEN

Verkort je traject!
Vrijstellingen verkorten of verlichten je leerweg.
Wat je kent, hoef je immers niet opnieuw te doen.
Je kan vrijstellingen behalen op basis van:

Kom naar onze infodag of vraag een
infoﬁlmpje aan via onze website.
Er zijn verschillende infomomenten.
Reserveer je plaats in een sessie naar keuze
op onze website!

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.

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 eigen
talenten en ervaring.

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.

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!

Studeren als opstap
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 oﬃcieel diploma
secundair onderwijs.

 vrijstellingsproeven die we afnemen aan het
begin van je traject. Daarvoor neem je deel
aan de verplichte oriënteringsperiode.

Je leert bij ons zelfstandig werken. Daardoor
zijn onze opleidingen een prima opstap werk of
studies aan een hogeschool of universiteit

 Je krijgt je inschrijvingsgeld terug als je je
diploma behaalt.

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.

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.

 je laatst behaalde rapport (niet ouder dan
4 jaar) van het 5de, 6de of 7de jaar
en eventuele attesten van de
examencommissie

Daarna stippelen we een individueel traject uit.
We tonen jou het kortste traject, maar je kan ook
trager gaan naargelang je tempo en je
beschikbare tijd.

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
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
 Crescendo CVO is erkend voor Vlaams
opleidingsverlof en opleidingscheques voor
werkenden
 Gratis oﬃce 365 account
 Oﬃcieel diploma secundair onderwijs

DIPLOMA = Aanvullende
Algemene Vormig (AAV)
+ Beroepsspeciﬁeke
opleiding
Om je diploma te behalen volg je de
opleiding AAV in combinatie met een
beroepsspeciﬁeke opleiding.

AAV
AAV staat voor Aanvullende Algemene Vorming.
In deze opleiding zitten de vakken Nederlands,
Wiskunde, Engels of Frans, ICT, Wetenschappen
en Macusa (maatschappij, cultuur, samenwerking).
AAV volg je steeds in dagonderwijs of een
combinatie van afstands/online onderwijs.

Diplomagerichte beroepsopleiding
Maak een keuze uit één van onze talrijke
opleidingen die je voorbereiden op de
arbeidsmarkt!

PRAKTISCH

Wat kost het?
Je betaalt €1,50 per ingeschreven lesuur en
maximum €300 per semester. Je kan gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld
krijgen in sommige gevallen. Kijk dit na op onze
website! Je betaalt de kosten van kopieën en
eventueel handboeken. Voor de modules van
AAV betaal je geen inschrijvingsgeld, alleen
de kostprijs van handboeken, fotokopieën, het
leerplatform en uitstappen.

LEER EN
BELEEF

Premie
Als je in het volwassenenonderwijs je diploma
secundair onderwijs behaalt, dan kan je
hiervoor een premie aanvragen. Deze premie
stemt overeen met het wettelijk betaalde
inschrijvingsgeld en dit voor de modules van de
opleiding waarin je afstudeert.
Vraag info op maat
Heb je individuele vragen of bezorgdheden
waarop je antwoord wil? Neem contact op met
het secrerariaat!
Contact
 Campus Diploma Secundair Mechelen
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be
+32 15 43 22 02
Openingsuren
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DIPLOMA =

Aanvullende algemene vorming +
diplomagerichte beroepsopleiding

in volwassenenonderwijs
www.crescendo-cvo.be

OPLEIDINGEN

Administratie
Administratief medewerker onthaal
Hou je van contacten met mensen én heb je altijd
al administratief werk willen doen? Dan is deze
opleiding iets voor jou! Je leert mensen correct
te onthalen en te informeren naast het uitvoeren
van beperkte administratieve taken rekening
houdend met de richtlijnen van de organisatie.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen en Campus Halle
Boekhoudkundig assistent
Hou je van cijfers en heb je interesse in
ﬁnanciën, dan is deze opleiding iets voor jou.
Je leert administratieve, boekhoudkundige en
ﬁnanciële verrichtingen uitvoeren, het beleid van
organisaties en handelingen uitvoeren op basis
van de geldende regelgeving.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen en Campus Halle
ICT & administratie
Je houdt van computers en wil een leuke
administratieve job. Veel bedrijven zien
medewerkers met goede ICT-skills graag komen.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Medisch administratief assistent
Hou je van contacten met mensen én heb je altijd
al in een medische omgeving willen werken? In
deze opleiding leer je zorgvragers ontvangen
en informeren, afspraken plannen en verzorgen
en opvolgen van administratie. Ook leer je
consultaties voorbereiden om de zorgvragers en
-verstrekkers te ondersteunen.
Overdag/min. 1,5 jaar of 3 semesters/Campus
Diploma Secundair

Polyvalent administratief medewerker
Hou je van logistiek én heb je altijd al
administratief werk willen doen? In deze opleiding
leer je administratieve dossiers behandelen en
informatie door te sturen aan één of meerdere
diensten, rekening houdend met de richtlijnen
van de organisatie.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen

ICT

Verkoop en logistiek

Diploma secundair

Polyvalent verkoper
Ga je graag om met klanten en droom je van
een job in de verkoop? Dan is dit de geknipte
opleiding voor jou.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen/Campus Halle
Polyvalent post- en pakketmedewerker
Verlang jij naar werkzekerheid en wil jij er mee
voor zorgen dat alle brieven en pakjes tijdig op
het juiste adres aankomen? Dan is de opleiding
Polyvalent post- en pakketmedewerker echt iets
voor jou!
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen
Transport- en logistiek medewerker
Als transport- en logistiek medewerker zorg jij
ervoor dat goederen over het spoor, de weg,
het water of via de lucht op het exacte tijdstip
en op de juiste plaats aankomen. Dit is een
knelpuntberoep.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen

Cross media assistent (webdesigner)
Je houdt van online ontwerpen en wil een
creatieve job. Je leert websites ontwikkelen
en kan achteraf aan de slag in een
communicatiebureau of bij een bedrijf.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen

Diploma Secundair met extra Nederlands
Je kan je diploma secundair ook behalen met
extra taalhulp. Je start met de basismodules en
extra Nederlands.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Diploma Secundair
Mechelen

Techniek
Binnenschrijnwerker
Als binnenschrijnwerker vervaardig en
plaats je keukens, ingebouwde kasten,
binnendeuren, trappen, plinten en allerhande
interieurtoebehoren. Binnenschrijnwerker is een
knelpuntberoep.
Overdag/min. 1jaar/Campus Mechelen
Elektrotechnisch installateur
Je leert de technieken om in elke soort woning
(nieuwbouw of renovatie) de elektrische
installatie te plaatsen, leidingen en dozen
installeren maar ook hoe je kabels trekt en
elektrische componenten in borden aansluit en
dat allemaal volgens de huidige regelgeving.
Overdag/min. 1 jaar/Campus Mechelen

Interieurbouwer
De interieurbouwer werkt met hout, maar richt
zich meer op de afwerking van een project. Je
maakt op basis van een werkopdracht interieuren projectmeubilair voor keukens, badkamers,
winkels, horecazaken, kantoorruimten... Ook dit
is een knelpuntberoep.
‘s Avonds/min. 2 jaar/Campus Mechelen
Lasser-monteerder
In deze opleiding krijg je verschillende
lastechnieken onder de knie. Lasser is een
knelpuntberoep.
Overdag of 's avonds/min. 1 jaar/Campus
Mechelen
Loodgieter + monteur centrale verwarming
Tijdens het eerste jaar volg je de opleiding
loodgieter, het tweede jaar word je monteur
centrale verwarming. In de bouwsector zoekt men
altijd goed opgeleide werkkrachten!
's Avonds/min. 2 jaar/Lesplaats Go! Technisch
Atheneum Keerbergen
Meubelmaker
Je leert stoelen, kasten, bedden,... maken.
Achteraf kan je terecht in een meubelmakerij of
maak je je eigen meubelontwerpen.
Overdag of ‘s avonds/min. 2 jaar/Campus
Mechelen
Vrachtwagenchauﬀeur
Je leert op eigen verantwoordelijkheid, een zwaar
en omvangrijk wegvoertuig (een vrachtwagen
met of zonder aanhanger of een trekker met
oplegger), geschikt voor goederenvervoer, op de
openbare weg te bedienen.
S'avonds en zaterdag/min. 1 jaar/ Campus
Mechelen

Politie
Via een uniek samenwerkingsverband met de
politie Mechelen-Willebroek heeft Crescendo CVO
een studietraject om je klaar te stomen voor de
selectieproeven van de politie.
Reeds een diploma secundair onderwijs? Dan volg
je een één semester gedurende 2 avonden per
week, als voorbereiding op de selectieproeven.
Nog geen diploma secundair onderwijs? Behaal
eerst je diploma secundair onderwijs via
Crescendo CVO in een opleiding naar keuze.
Je maakt dan al kennis met het politiewerk
en kan nadien de voorbereidingscursus in
avondonderwijs volgen.

ASO
Liever een diploma ASO? Ook dat kan! Heb je in
ASO de 2de graad behaald, dan kan je terecht in
onze 3de graad ASO economie-moderne talen
of ASO humane wetenschappen. Ook voor
deze opleidingen kan je vrijstellingen behalen.

volg ons op:

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

www.crescendo-cvo.be

