
         

         

         

         

         

         

         

OVERZICHT
Kies een beroep

Behaal je diploma

Digitaal helemaal mee

Taalvaardiger

Aan de slag met creativiteit

Contact

De troeven van het volwassenenonderwijs

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.

Crescendo CVO wil iedereen de kans geven om kennis en vaardigheden te 
verwerven. Ons centrum promoot levenslang en levensbreed leren: zo kan je 
in een dynamische, snel veranderende en pluriforme samenleving je toekomst 
in eigen handen nemen.

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

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEF

LEER EN 
BELEEF

LEER EN  
BELEEF

meer dan
70 

opleidingen

dag- en 
avondonderwijs

Neem je toekomst 
in eigen handen

KIES VOOR EEN OPLEIDING IN DAG- OF AVONDONDERWIJS

centrum voor volwassenenonderwijs
www.crescendo-cvo.be
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ADMINISTRATIE
Leer de vaardigheden die je 
nodig hebt om aan de slag te 
gaan op de administratieve 

afdeling van een bedrijf of organisatie. 

 ¥ administratief medewerker onthaal 
 ¥ boekhoudkundig assistent

kies een beroep
VERKOOP EN LOGISTIEK
Ontwikkel je verkooptalent, leer 
stap voor stap hoe je allerlei 
producten opslaat, verpakt, 

verzendt en transporteert.  
Het kan in de opleidingen Verkoop en 
Logistiek.

 ¥ polyvalent post- en pakketmedewerker 
 ¥ polyvalent verkoper 

 In combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) leidt deze opleiding tot 
een diploma secundair onderwijs. Online inschrijven? Klik HIER

Toen ik 18 jaar was, stopte ik 
met school en ging ik werken. 
Ik ondervond al snel dat geen 

diploma hebben veel nadelen heeft. 
Voor mij is de opleiding Polyvalent post- 
en pakketmedewerker een herkansing. 
De lessen in het CVO verlopen vlot: 
we hebben superleuke leerkrachten 
en onze groep is heel gemotiveerd. Ik 
loop nu stage bij New Brussels X (NBX), 
het grootste sorteercentrum van de 
Benelux. Het personeel van bpost en de 
stagementors zijn heel vriendelijk en de 
sfeer is familiair. Ik vind het leuk om in 
een groot depot te werken: ze kijken niet 
constant op je vingers en je bent continu 
bezig. Ik zou iedereen die in hetzelfde 
schuitje zit als ik deze opleiding aanraden, 
want op één jaar tijd behaal je jouw 
diploma en rijbewijs en krijg je een vast 
contract bij bpost. Dat zijn drie dingen die 
je levenslang zullen helpen. 

Brent, Polyvalent post- en pakketmedewerker, 
campus GLTT Halle, start maart 2021 

behaal je  
diploma

DIPLOMA SECUNDAIR
Ben je 18+ en heb je nog geen 
diploma secundair onderwijs? 
Hier krijg je een tweede kans! 

Combineer de opleiding Aanvullende 
Algemene Vorming (AAV) met een 
beroepsopleiding in administratie, verkoop 
en logistiek of ICT.

 ¥ AAV + beroepsopleiding 
Kijk hiervoor naar de  opleidingen met 
een diplomahoedje 
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digitaal  
helemaal mee

DIGITALE FOTOGRAFIE
Leer je camera beter kennen 
en til je foto’s naar een hoger 
niveau. Of je nu een beginner 

bent of al veel ervaring hebt. 

 ¥ basismodules fotografie 
(multimedia operator)

ICT
Leer je computer, smartphone 
of tablet vlot gebruiken of 
breid je ICT-vaardigheden uit 

om in te spelen op de uitdagingen die de 
coronacrisis met zich meegebracht heeft. 

 ¥ basismodules informatica
 ¥ start to ICT
 ¥ webdesigner 
 ¥ webontwikkelaar

 In combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) leidt deze opleiding tot 
een diploma secundair onderwijs. Online inschrijven? Klik HIER

taalvaardiger
TALEN
Een goede 
taalkennis is sociaal en 
economisch van groot 

belang. Wil je een nieuwe taal leren of 
wil je jouw taalkennis bijspijkeren? Kies 
uit maar liefst 10 taalopleidingen!

 ¥ Arabisch
 ¥ Duits
 ¥ Engels
 ¥ Frans
 ¥ Italiaans
 ¥ Japans
 ¥ Pools
 ¥ Portugees
 ¥ Russisch
 ¥ Spaans
 ¥ Zweeds

Nederlands voor 
anderstaligen (NT2)
Naast standaardcursussen van 
niveau A1 tot niveau C1 biedt 

Crescendo CVO ook talrijke extra cursussen 
Nederlands aan. Ontdek het uitgebreide 
aanbod HIER.
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aan de slag met  
je creativiteit

KOKEN
Leer heerlijk koken en bakken 
en imponeer vrienden en 
familie met je nieuw verworven 

kookkunsten.

 ¥ (huishoudelijk) koken

MODE
Hou je van mode en 
ben je een echte creatieveling? 
? Laat je creativiteit los in één 

van onze talrijke modecursussen.

 ¥ juwelen maken (accessoires)
 ¥ realisaties dameskleding
 ¥ realisaties kinder- en  tienerkleding

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

altijd een campus of lesplaats in je buurt

www.crescendo-cvo.be

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

 ¥ Plan HIER je route

Bijhorende lesplaatsen
Drogenbos, Herne, Lennik,
Sint-Pieters-Leeuw

CAMPUS TERVUREN
Pater Dupierreuxlaan 1 bus B
3080 Tervuren
+32 2 766 53 89
info.tervuren@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Bijhorende lesplaatsen
Duisburg, Everberg, Hoeilaart, 
Huldenberg, Kraainem, Overijse,
Wezembeek-Oppem

CAMPUS GLTT RODE
Schoolstraat 2
1640 Sint-Genesius-Rode
+32 2 358 28 97
info.glttrode@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Bijhorende lesplaatsen
Linkebeek, Lot

CAMPUS ZAVENTEM
Hoogstraat 50
1930 Zaventem
+32 2 725 68 24
info.zaventem@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Bijhorende lesplaatsen
Sterrebeek, Vilvoorde
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Financiële voordelen
Gedeeltelijke 
of volledige 
vrijstelling van het 
inschrijvingsgeld 
onder bepaalde 
voorwaarden.

Opleidingscheques 
en Vlaams 
opleidingsverlof 
Check HIER  of je er 
recht op hebt.    

Ervaren lesgevers 
Je krijgt boeiend les 
van experten in hun 
vak.

Certificaat of 
diploma
Elke voltooide 
opleiding levert 
een officieel erkend 
certificaat of een 
diploma op. 

Zorg en 
trajectbegeleiding
We ondersteunen je 
waar nodig. Succes 
gegarandeerd!  

Veilig 
Jouw veiligheid  
staat voorop!

  Kadanza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van de informatie op deze affiche. 

GEMAAKT MET COVID19.KADANZA.COM

de troeven van het  
volwassenenonderwijs

Kindergeld
Behoud van 
kindergeld 
onder bepaalde 
voorwaarden. 

Premie
Als je jouw diploma 
secundair onderwijs 
in het volwassenen-
onderwijs behaalt. 
Klik HIER voor meer 
info

Office 365 
Je krijgt een eigen 
Crescendo -mailadres 
+ gratis toegang tot  
Office 365.

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER Volg ons op

MEER WETEN?
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

TOERISME

VERKOOP & 
LOGISTIEK

MODE

DIPLOMA 
SECUNDAIR

NEDERLANDS 
voor anderstaligen

ADMINISTRATIE

DIGITALE 
FOTOGRAFIE

TECHNIEKAMBACHTENZORG 
& WELZIJN

KOKEN

TALEN

ICT

POLITIE

LEER EN 
BELEEF

www.crescendo-cvo.be
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