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NOG GEEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS OP ZAK?
Bij Crescendo CVO kan je kiezen uit:
Campus Diploma Secundair Mechelen
¥ ASO-opleiding
¥ Diplomagerichte beroepsopleiding
in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)
Campus GLTT Halle
¥ Diplomagerichte beroepsopleiding
in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)

LEER EN
BELEEF

HET AANBOD IS MODULAIR OPGEBOUWD
¥
¥
¥
¥

Geen jaarklassensysteem, wel semestriële modules.
Per module krijg je een deelcertificaat.
De som van de certificaten vormt het diploma.
Niet geslaagd voor een module betekent alleen die module overdoen.

LEERTRAJECT OP MAAT
¥ Je kan les volgen op je eigen tempo.
¥ Je krijgt vrijstellingen voor wat je al kent. Vrijstellingen verkorten
de duur van je opleiding.
¥ We werken met gespreide evaluaties in plaats van examens.
¥ Je kan genieten van een intensieve studiebegeleiding.
¥ De trajectbegeleider en/of zorgcoaches staan voor je klaar.
¥ De duur van je opleiding is afhankelijk van je voorkennis.
2 INSTAPMOMENTEN PER JAAR
¥ September
¥ Februari

FINANCIËLE VOORDELEN

€

¥ Ben je jonger dan 25, volg je minstens 17 uur per week les, ben je
altijd aanwezig? Dan heb je recht op kinderbijslag.
¥ Ben je jonger dan 26? Dan heb je recht op een schoolabonnement
voor het openbaar vervoer.
¥ Werken als jobstudent kan tijdens vakantieperiodes of op
momenten dat je geen les hebt (zie ook: http://onderwijs.
vlaanderen.be/kinderbijslag-krijgen-als-cursist).
¥ Werk je in de privésector? Dan heb je recht op Vlaams
opleidingsverlof.
¥ Je krijgt een studentenkaart met tal van voordelen.
¥ Ben je uitkeringsgerechtigd werkloos? Dan heb je de mogelijkheid
tot vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.
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WAT ONZE
CURSISTEN HET
MEEST APPRECIËREN
AAN ONS CENTRUM:
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je bent een individu
je krijgt hulp
aangename sfeer
top lesgevers
wederzijds respect
luisterend oor
goede samenwerking
solidariteit
vriendelijkheid
openheid
begripvol
...

OPEN LEERCENTRUM
¥ Een veilige en volwassen leeromgeving
¥ Studiezaal met computers

BREED GAMMA AAN STUDIEMOGELIJKHEDEN
¥ Kies je voor een ASO opleiding? Dan kan je vlot doorstromen naar de
hogeschool of universiteit voor een vervolgopleiding.
¥ Kies je voor een diplomagerichte beroepsopleiding in combinatie met
de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)? Dan kan je
doorstromen naar een knelpuntberoep in de administratieve sector of
in de sector verkoop en logistiek. Je kan vlot doorstromen naar de
hogeschool of universiteit voor een vervolgopleiding.
AANBOD ALGEMENE VORMING
AANBOD ASO

AANBOD AAV

¥ ASO Economie Moderne talen
¥ ASO Humane wetenschappen

¥ AAV in contactonderwijs
¥ AAV in afstandsonderwijs
via Begeleid Zelfstandig leren

AANBOD BEROEPSOPLEIDINGEN
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Administratief medewerker onthaal
Boekhoudkundig assistent
ICT en administratie
Medisch administratief assistent
Polyvalent administratief medewerker
Polyvalent post- en pakketmedewerker
Polyvalent verkoper
Transport en logistiek medewerker
Webdesigner
Webontwikkelaar
Interieurbouwer

VLOT BEREIKBAAR
¥ Campus Diploma Secundair Mechelen is vlot bereikbaar met de
trein en de bus, op amper 5 minuten van het station Mechelen.
¥ Campus GLTT Halle is vlot bereikbaar met de bus.
VRAGEN? CONTACTEER ONZE CAMPUS!

?

Campus Diploma Secundair Mechelen
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

Campus GLTT Halle
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39
info.gltthalle@crescendo-cvo.be
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