
ASO
DIPLOMA SECUNDAIR



WAAROM KIEZEN VOOR ASO BIJ 
CRESCENDO CVO?

Jouw springplank naar hogere studies!

• Een diploma op 1 schooljaar.

• Vrijstellingen voor wat je al kent.

• Coaching en ondersteuning.



STUDIEAANBOD
• 3e graad Economie – moderne talen

• Je hebt interesse in talen en economie.

• Je wil een brede algemene vorming.

• Je droomt van verdere studies.

• 3e graad Humane wetenschappen
• Je bent gebeten door sociale wetenschappen.

• Je bent geïnteresseerd in een brede algemene vorming.

• Je wil verder studeren.



INSTAPVOORWAARDEN en DUUR TRAJECT

• De opleidingen zijn breed toegankelijk als je een tweede graad ASO 
behaald hebt. 

• Kom je uit een andere ASO-richting? Ook dan kan je instappen: er 
wordt geen richtingsgebonden voorkennis verwacht.  

• Diploma op één schooljaar als je 
• je kennis Nederlands, Frans en Engels aantoont via een proef 

of

• in het 5e jaar aso geslaagd bent voor Nederlands, Frans en Engels

• Liever een rustiger tempo? Je kan je opleiding ook spreiden.    



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• Een persoonlijk traject op jouw maat en tempo.

• Structuur en coaching.

• Een motiverende en stimulerende leeromgeving.

• Aandacht voor studiemethode en welzijn.

• Sticordi-maatregelen.



WAAR KRIJG JE LES?
• Je volgt les in Mechelen.

• De school is gemakkelijk bereikbaar, dicht bij het station.

• In het OLC kan je terecht als je rustig wil studeren.

• In de ontmoetingsruimte is er plaats voor een babbel en kan je iets 
eten.



KOSTEN
• Voor aso betaal je geen inschrijvingsgeld.

• Je betaalt enkel de kosten van handboeken, fotokopies en uitstappen. 

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



OVERTUIGD?
SCHRIJF JE HIER IN VOOR EEN INFOMOMENT

OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN 

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

LESPLAATS DIPLOMA SECUNDAIR
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

https://form.jotformeu.com/92903327193358
mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be
mailto:info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

