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Wil je klaar zijn voor de digitale vaardigheden van de toekomst en tegelijkertijd een diploma 
secundair onderwijs behalen? Dan is dit je opleiding! Deze unieke opleiding geeft je de kans 
Microsoft Office onder de knie te krijgen en de opleiding Aanvullende Algemene Vorming af te 
werken. Dit gebeurt via projecten die elkaar opvolgen. 

De opleiding bestaat uit 75% afstandsonderwijs, waardoor ze perfect combineerbaar is met werk 
en/of gezin. We zien je gedurende twee jaar 1 avond per week op de campus i.f.v. coaching bij je 
lopende projecten. Per project wordt een vak uit de opleiding ICT en administratie gecombineerd 
met een vak uit de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. 

Cursisten aan het woord:
“We oefenen en zoeken oplossingen liever zelfstandig en op eigen tempo, dan in groep. De 
modules bestaan uit goed opgebouwde stappen, waardoor zelfstandig oefenen lukt.”

Iets voor jou? In deze brochure staat alle praktische informatie. Heb je nog vragen, contacteer ons!

Hartelijke groeten, 
Team ICT
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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Deze opleiding combineert het leerplan ICT en administratie van het studiegebied Informatie- en 
communicatietechnologie en het leerplan Aanvullende Algemene Vorming. 

Het leerplan ICT en administratie werd opgemaakt aan de hand van het Europees ‘Digital Compe-
tence Framework’. Europa wil dat elke burger in de toekomst maximaal digitaal vaardig is, zodat 
ook jij, klaar bent voor de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom wordt in deze opleiding gekozen 
om je pakketten van Microsoft Office aan te leren. Deze pakketten (word, excel, PPT, Sway, Teams, 
One note, Outlook, one drive, forms, …)  worden aangeleerd in combinatie met een algemeen 
vormend vak. Dit zorgt voor een vlotte verwerking van een algemeen vormend vak EN voor het 
nuttig toepassen van digitale oefeningen. 

De opleiding bestaat uit 580 lestijden in het eerste jaar en 540 lestijden in het tweede jaar. Bij de 
start van de opleiding wordt verteld welke vakken samen een project vormen. Wil je al eens een 
project proberen? Dit kan gratis via: https://gwensaey8.wixsite.com/mashup.

Succes!

Over de opleiding

De opleiding wordt bekrachtigd met twee certificaten, erkend door het Ministerie van Onderwijs: 
het certificaat ICT en administratie en het certificaat aanvullende algemene vorming tot het diplo-
ma secundair onderwijs. 

Studiebewijzen

De combinatie van ICT en administratie en AAV 
maakt de verwerking van de algemene vakken 
makkelijker, doordat je het verwerkt via het 
gebruik van ICT-stappen. 

Bijvoorbeeld, het project met Excel en wiskunde 
2, daar leer je verwerken en ondertussen leer je 
de oefening en leer je dus  wiskunde. 

Cursist aan het 
woord
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Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot losse modules in de beroepsgerichte opleiding onder de volgende voor-
waarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar  of 15 jaar en  je hebt de eerste twee 

leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd;
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

Naast je tijd goed kunnen organiseren en zelfstandig kunnen werken, zijn er bepaalde voorwaar-
den om deze opleiding te kunnen starten. 
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december 

van hetzelfde kalenderjaar (je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht); 
• je hebt het cursusgeld betaald; 
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf. 
• Je heb een intakegesprek met de trajectcoach gehad 
• je hebt bij de start van de opleiding minimum NT2 richtgraad1 (enkel voor meertaligen)
• Je slaagt bij de start van de opleiding voor de toelatingsproeven van volgende vakken: aan de 

slag met ICT, E-communicatie, basis wiskunde, basis Nederlands.

Via een intake wordt nagegaan of je 
• over voldoende capaciteiten, waaronder voldoende kennis van de Nederlandse taal, beschikt 

om met kans op slagen deze opleiding te doorlopen, eventueel mits remediëring; 
• voldoende gemotiveerd bent om je ten volle te engageren voor deze opleiding; 
• voldoende draagkracht hebt. 

Op basis van de gegevens van deze intake wordt een advies geformuleerd i.v.m. met de opleiding. 
Meertaligen die bij de start van de opleiding nog geen NT2 richtgraad 2 hebben behaald, krijgen 
van de taalcoach extra advies i.v.m. het te volgen traject.

Losse modules

De opleiding

Ben je jonger dan 25, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.

Groeipakket (vroeger kinderbijslag)
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Begeleiding

Trajectcoach

Introductieweek: leren doen we samen

Open Leer Centurm (OLC)

De trajectcoach is een aanspreekpunt en een vertrouwens-
persoon. Je kan bij de trajectcoach terecht met je vragen over 
taal- en leerbegeleiding, maar ook met al je andere kleine 
en grote vragen over je studietraject. Ze zoeken mee naar 
een traject op maat wanneer het modeltraject voor jou niet 
haalbaar is.

Opnieuw naar school gaan is niet vanzelfsprekend. Vragen of twijfels kunnen opduiken over je 
studieplanning of -methode. Wanneer je ‘s avonds thuiskomt, is het niet steeds gemakkelijk om 
jezelf te motiveren om een cursus nog eens open te slaan, het vraagt soms meer energie dan je 
verwacht of gehoopt had. Of je hebt een slechte evaluatie achter de rug, terwijl je net dacht dat je 
goed bezig was. 

Tijdens deze introductieweek leer je o.a.
• een cursus samenvatten 
• toetsen maken 
• notities maken 
• aan taken werken 
• opdrachten in afstandsonderwijs maken 
• welke afspraken er in ons centrum gelden 
• maak je kennis met je medecursisten en leerkrachten

Ons centrum beschikt over een open leer centrum (OLC), een plek waar je gratis gebruik kunt 
maken van computers, waar je kunt surfen op het gratis wifi-netwerk, informatie kunt opzoeken, 
samen aan een opdracht kunt werken of in alle rust kunt studeren. Een afspraak maken is niet 
nodig, je kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren. 

Thekla Roose
trajectcoach@cvosg.be
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De wekelijkse coaching gaat door in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5) en dit op Dinsdag- 
of donderdagavond, afhankelijk van het schooljaar waarin je start. Het coaching moment 
blijft gedurende de twee schooljaren hetzelfde. De coaching start om 18.30u en eindigt 
om 21.55u. Bij de start en afwerking van een nieuw project, dien je tijdens de volledige 
coaching aanwezig te zijn. Tijdens de andere momenten ben je aanwezig op het met je 
lesgever afgesproken tijdstip. 

Beroepsgerichte opleiding
Praktisch

Kostprijs

Lesaanpak

Het inschrijvingsgeld bedraagt maximaal €300 per semester en wordt bepaald door je 
statuut. Tijdens de intake bekijkt de trajectcoach onder welke categorie je valt en welke 
voordelen voor jou van toepassing zijn. Daarnaast betaal je ook voor het online leerplat-
form en eventuele gebruikte lesmaterialen. 

Je werkt enerzijds zelfstandig thuis aan de leerdoelen 
en anderzijds werk je met een groep(je) of alleen 
aan een project. Een computer en internettoegang 
zijn nodig om deze opleiding te kunnen volgen.

Je krijgt gecombineerd onderwijs. Dit betekent een 
combinatie van contactonderwijs (coaching) en 
afstandsonderwijs. Voor de afstandslessen zullen 
opdrachten door jou digitaal worden gemaakt. Je 
krijgt ook digitaal feedback van de leerkracht. De 
coaching is er om je te helpen als het niet lukt om 
verder te werken aan het project, bepaalde doelen 
niet duidelijk zijn, je te begeleiden bij de volgende 
stap van je opdracht of gewoon om je duidelijk te 
maken dat je zeer goed bezig bent. De opdrachten in 
afstandsonderwijs en de informatie bij de coaching 
zijn essentiële leerinhoud. Je hebt toegang tot ons 
digitaal leerplatform, de office-pakketten en een 
persoonlijk account.
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JAAR 1
AAV ICT & administratie
Maatschappij
Cultuur Teksten verwerken
AAV MVT 1 M1 Engels 1 (sem 1) Bestanden online en offline organiseren
AAV MVT 2 M2 Engels 2 (sem 2) Functies automatiseren
Wetenschappen Content presenteren
Nederlands 1 Eenvoudige content aanmaken
Wiskunde 1
ICT 1

JAAR 2
Maatschappij, cultuur en samenwerken Content integreren
Organisatie en samenwerken E-services
AAV MVT M3 Engels 3 (sem 1) E-planning en informaticamanagment

AAV MVT M4 Engels 4 (sem 2) Samen content ontwikkelen

Nederlands 2 Gegevens beheren

Wiskunde 2 Cijfergegevens verwerken

ICT 3

Lesprogramma

We volgen de schoolkalender. Er is geen les tijdens de officiële schoolvakanties en op 
feestdagen.

1. Je neemt deel aan 1 infomoment 
2. Je leest deze infobrochure
3. Je contacteert  VDAB, OCMW, vakbond of mutualiteit
4. Je maakt een afspraak voor intake met de trajectcoach
5. Je schrijft je definitief in + betaalt tijdig
6. Je neemt deel aan de introductieweek

Stappenplan
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Een unieke opleiding, waar de Aanvullende Algemene Vorming geïntegreerd wordt met ICT en 
administratie en de slaagkansen verhoogd.
• 75% afstandsonderwijs, waardoor deze opleiding makkelijk in combinatie met werk 

en/of gezin kan
• Individuele coaching en aansturing tijdens je project. 
• Je leert probleemoplossend denken en bent klaar voor de Europese digitale verwach-

tingen van de toekomst. 
• Je bepaalt zelf mee het tempo waarop je deze opleiding afwerkt. Je kan ervoor 

kiezen een project sneller of trager af te werken in functie van je eigen agenda. Dit in 
samenspraak met lesgevers en trajectcoach.

• Officiële certificering van twee certificaten door het Ministerie van Onderwijs.
• Taal-, leer- en zorgcoaching op maat. 
• Leerkrachten zijn vakspecialisten en zeer toegankelijk.
• Jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders met behoud van groeipak-

ket (vroegere kinderbijslag) en kunnen werken onder het statuut van studentenjob.

Troeven
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Behaal je via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer je diploma secundair onderwijs, dan 
kan je een premie aanvragen. Per opleiding krijg je maximaal een premie van €600. Je kan deze 
pas aanvragen na het behalen van je diploma secundair onderwijs.

Premie

• Indien je niet naar de les kan komen, breng je een papier van wettige afwezigheid mee.
• GSM kan enkel in noodgevallen
• Je laat je kaptafel steeds netjes achter
• Je draagt zorg voor het materiaal
• Je houdt je aan de coachingsmomenten

Afspraken
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Evaluatie
Afspraken met betrekking tot evaluatie 
Elk vak wordt geëvalueerd. Binnen elk project worden er meerdere vakken geëvalueerd. Je kan 
pas een certificaat halen als je voor elk afzonderlijk vak slaagt. Binnen een project worden de 
punten van de vakken dus niet samengeteld, maar dien je voor elk vak in dit project te slagen. 

Tussen de wekelijkse coachingsmomenten wordt verwacht dat je verder werkt aan je project. Dit 
doe je online, zodat de leerkracht je werk kan opvolgen. 

Je bent aanwezig op de coachingsmomenten zoals afgesproken met de lesgevers.

In de lessen wordt enkel Nederlands gesproken (met uitzondering van de lessen waar het vak En-
gels geëvalueerd wordt). Elke cursus vereist dan ook een goede basiskennis van het Nederlands, 
d.w.z. minstens richtgraad 1 NT2 behaald hebben bij de start van de opleiding.. De trajectbege-
leider kan tijdelijk extra ondersteunende faciliteiten toekennen of je doorverwijzen naar NT2 voor 
een aangepast leertraject. 

Hoe wordt er geëvalueerd?
De te bereiken doelen op het einde van het project en de wijze van evalueren wordt bij de start 
van elk project uitgelegd door de lesgevers. 

De evaluatie kan bestaan uit een presentatie, een opdracht, schriftelijke vragen, mondelinge 
vragen…. 

• Indien je niet naar de les kan komen, breng je een papier van wettige afwezigheid mee.
• GSM kan enkel in noodgevallen
• Je laat je kaptafel steeds netjes achter
• Je draagt zorg voor het materiaal
• Je houdt je aan de coachingsmomenten

Afspraken
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De cursisten worden echt creatieve, probleemoplossende duizendpoten. 

Ze gaan op zoek naar extra technieken en methodes om hun presentaties op te bouwen.  Heel wat 
technieken zoeken ze zelf op of ontdekken ze zelf zonder dat wij er een handleiding voor moeten 
maken. 

Elk project eindigt in een presentatie. We merken een groei in de presentaties als we die naast 
elkaar leggen. In het begin waren ze vrij basic, het hoogstnodige en liefst zo kort mogelijk. Nu 
durven ze al wat uitgebreider en creatiever zijn. 

Die kennis is zeker gestegen.  Ze zoeken allerhande zaken zelf op om hun opdrachten tot een goed 
einde te brengen. 

Tijdens de groepswerkjes zien we dat ze info en kennis uitwisselen.  Dit gaat niet zelden over de 
leerstof maar ook veel over technieken 

Lesgevers aan het woord



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


