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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 terechtkomt.

HOUD JE VAN COMPUTERS EN KANTOORSOFTWARE?
Dan is de opleiding ICT & Administratie iets voor jou!
In deze opleiding leer je je ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen ver-
sterken.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/ict-administratie


TOEKOMST
Je kan met dit diploma terecht in ondernemingen van alle sectoren.
Als je de opleiding combineert met AAV en je diploma secundair behaalt, kan je een 
vervolgopleiding aan de hogeschool of de universiteit starten. 

NOG GEEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS?
Combineer deze opleiding met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) om je 
diploma secundair te behalen.
De diplomagerichte opleiding ICT en administratie leidt tot een certificaat. Ook de opleiding 
Aanvullende Algemene Vorming leidt tot een certificaat. Heb je beide certificaten, dan 
behaal je het diploma secundair onderwijs.
Het modeltraject (algemene vakken (AAV) + de diplomagerichte opleiding ICT en 
administratie) heeft een duurtijd van 1 jaar en kan ook op maat worden samengesteld.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je 
het deelcertificaat van deze module. 

 ¥ Je ontvangt het certificaat van ICT en administratie indien je slaagt voor alle modules 
van de opleiding.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/aanvullende-algemene-vorming
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/mechelen/aav-en-beroepsopleiding/algemeen


AAN DE SLAG MET ICT BESTANDEN OFFLINE EN ONLINE  
ORGANISEREN EN BEHEREN  
+ SAMEN CONTENT ONTWIKKELEN

Bestanden offline en online organiseren en beheren + samen content ontwikkelen worden 
samen aangeboden als één pakket.

TIJDENS DE MODULES LEER JE:
 ¥ bestandbeheer met Windows verkenner en via cloudopslag
 ¥ digitale content aanmaken in een brede waaier aan kantoorsoftware
 ¥ back-ups maken

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3 
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE AAN DE SLAG MET ICT LEER JE:
 ¥ basishandelingen om met een computer vertrouwd te geraken 
 ¥ werken met verschillende besturingsprogramma's
 ¥ bestanden opslaan en ordenen
 ¥ beveiligingssoftware gebruiken
 ¥ eerste hulp bij ICT-problemen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald



TIJDENS DE MODULE LEER JE:
 ¥ de brede waaier aan rekenbladprogramma’s kennen en gebruiken 
 ¥ cijfergegevens verwerken
 ¥ cijfergegevens opmaken
 ¥ formules en celverwijzingen
 ¥ toepassingen voor verwerking van numerieke content vergelijken 

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3, Eenvoudige content aanmaken
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

Content presenteren en content integreren worden samen aangeboden als één pakket. 

TIJDENS DE MODULES LEER JE:
 ¥ een brede waaier aan presentatiesoftware gebruiken
 ¥ verschillende presentatiesoftwarepakketten vergelijken
 ¥ multimediapresentaties maken
 ¥ geavanceerde functionaliteiten van presentatiepakketten instellen
 ¥ licentietypes kiezen om content te beschermen

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3, Eenvoudige content aanmaken
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

CIJFERGEGEVENS VERWERKEN CONTENT INTEGREREN  
+ CONTENT PRESENTEREN

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.



E-SERVICES + E-PLANNING  
EN INFORMATIEMANAGEMENT

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

E-services + E-planning en informatiemanagement worden samen aangeboden als één 
pakket. 

TIJDENS DE MODULES LEER JE:
 ¥ op een correcte manier om te gaan met diensten die via het Internet aangeboden 
worden

 ¥ privacy-instellingen aanpassen
 ¥ gebruiksovereenkomsten onderzoeken
 ¥ een keuze maken tussen verschillende online diensten
 ¥ e-services actief gebruiken
 ¥ agendabeheer
 ¥ e-communicatiemiddelen gebruiken
 ¥ synchronisatie tussen verschillende toestellen en diensten
 ¥ verschillende ICT-tools voor planning met elkaar vergelijken
 ¥ verschillende ICT-tools voor communicatie met elkaar vergelijken



TIJDENS DE MODULE LEER JE:
 ¥ teksten en cijfergegevens verwerken in verschillende softwarepakketten 
 ¥ Microsoft Office, Google Docs en LibreOffice vergelijken
 ¥ tekstverwerking
 ¥ rekenblad

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

EENVOUDIGE CONTENT AANMAKEN FUNCTIES AUTOMATISEREN

TIJDENS DE MODULE LEER JE:
 ¥ ICT-functionaliteiten in applicaties te automatiseren
 ¥ eenvoudige tools om functies van applicaties te automatiseren
 ¥ geautomatiseerde functies gebruiken en beheren
 ¥ geautomatiseerde functies wijzigen

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT, 
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3, Eenvoudige content aanmaken
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.



TIJDENS DE MODULE LEER JE:
 ¥ werken met databanktoepassingen
 ¥ informatie en content structureren in een databank
 ¥ gewenste gegevens opvragen met formulieren
 ¥ modellen en simulaties maken
 ¥ visualisaties maken
 ¥ toepassingen voor gegevensbeheer vergelijken

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3, Eenvoudige content aanmaken
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands 2.4

GEGEVENS BEHEREN TEKSTEN VERWERKEN

TIJDENS DE MODULE LEER JE:
 ¥ de brede waaier aan tekstverwerkingsprogramma’s kennen en gebruiken
 ¥ tekstopmaak
 ¥ teksten opslaan met verschillende soorten bestandsindelingen
 ¥ teksten bewerken
 ¥ toepassingen voor tekstverwerking vergelijken 

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van volgende modules behaald:

 ¥ Aan de slag met ICT, 
 ¥ E-communicatie, internet en online diensten 
 ¥ of je bent geslaagd voor AAV ICT 1, 2 en 3, Eenvoudige content aanmaken
 ¥ of je bewijst via een vrijstellingsproef dat je deze modules voldoende beheerst
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.



PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 12 modules met een totale duurtijd van 580 lestijden.
Alle lessen gaan door op onze Campus diploma secundair Mechelen.

MODULE LESTIJDEN

Aan de slag met ICT 40

Bestanden offline en online organiseren en 
beheren + samen content ontwikkelen 80

Cijfergegevens verwerken 60

Content integreren + content presenteren 80

E-services  
+ E-planning en informatiemanagement 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

MODULE LESTIJDEN

Eenvoudige content aanmaken 60

Functies automatiseren 60

Gegevens beheren 60

Teksten verwerken 60

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
12

ICT
Mechelen

dag- 
onderwijs

1-jarig 
traject

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/ict-administratie/uurrooster-en-prijs


CONTACT
CAMPUS DIPLOMA SECUNDAIR MECHELEN
Leopoldstraat 42 
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02 
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

TOERISME

VERKOOP & 
LOGISTIEK

MODE

DIPLOMA 
SECUNDAIR

NEDERLANDS 
voor anderstaligen

ADMINISTRATIE
DIGITALE 

FOTOGRAFIE

TECHNIEKAMBACHTENZORG 
& WELZIJN

KOKEN

TALEN

ICT

LEER EN 
BELEEF

POLITIE ECOLOGIE 
& GROEN

https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
mailto:info.diplomasecundair%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20ICT%20%26%20administratie
https://www.google.be/maps/dir//Leopoldstraat+42,+2800+Mechelen/@51.0192976,4.4768202,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d192b2f913:0x838ad95f57977065!2m2!1d4.4790089!2d51.0192976!3e0
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen

