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In regio Brugge verlaat nog steeds ruim 1 op 10 de schoolbanken op zijn achttiende zonder een 
diploma secundair onderwijs op de zak te hebben. Een secundair diploma hebben, is nochtans 
belangrijk. Immers, in België bepaalt de werkgever de aanwervingsvoorwaarden en bij een aan-
stelling op C-niveau, wordt standaard een diploma van secundair onderwijs gevraagd. Als je geen 
diploma secundair onderwijs hebt, stoot je op dat moment op een deur die voor jou gesloten 
blijft.

Je kan een volwaardig diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs behalen. 
Het concept is gebaseerd op een modulair systeem. De opleiding is samengesteld uit diverse 
onderdelen met een duidelijk omschreven inhoud. Deze modules worden stelselmatig opge-
bouwd, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes van de cursisten dagelijks geëvalueerd worden 
(permanente evaluatie).
Je moet slagen voor alle modules van de beroepsopleiding  en AAV (Aanvullende Algemene 
Vorming).

Wij zijn ervan overtuigd dat een volwaardig diploma secundair onderwijs heel wat toekomstper-
spectieven biedt.

Op de volgende bladzijden vind je de praktische informatie. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen.

Hartelijke groeten
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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Je wordt toegelaten tot diplomeerbare beroepsopleidingen en AAV (Aanvullende Algemene 
Vorming)  onder de volgende voorwaarden:
• 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 en een bewijs van wettig verblijf;
• Je heb een intakegesprek met de trajectbegeleiding gehad;
• je hebt bij de start van de opleiding minimum NT2 richtgraad1 (enkel voor meertaligen).

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.

Wist je dat je volledig vrijgesteld bent van inschrijvingsgeld wanneer de VDAB jouw dossier goed-
keurt als passend binnen een traject naar werk? Wil je graag weten of jij hiervoor in aanmerking 
komt? Neem contact op met de trajectcoach.

Ook andere statuten kunnen aanleiding geven tot een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van 
inschrijvingsgeld. De trajectcoach bekijkt tijdens de intake op welke kortingen en/of premies je 
mogelijks recht hebt.

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.

Ben je jonger dan 25, dan behoud je onder bepaalde voorwaarden recht op groeipakket.

Toelatingsvoorwaarden

Kortingen en premies

Groeipakket (vroeger kinderbijslag)
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Opleidingsaanbod
NIEUW: Mash-up - behaal je diploma in afstandsonderwijs
Vanaf 2019 kan je in CVOSG starten een nieuwe opleiding waarbij je een volwaardig diploma 
secundair onderwijs behaalt zonder 1 minuut achter de schoolbanken te zitten.   

In de opleiding krijg je geen klassieke les, maar je leert door actief in groep te werken aan projec-
ten. Je verwerft via deze projecten ICT-vaardigheden. Een aantal modules algemene vorming (AAV) 
zijn geïntegreerd in deze opleiding. Deze opleiding leidt tot een volwaardig diploma secundair 
onderwijs.

Deze nieuwe opleiding kreeg de naam Mash-up, omdat de doelstellingen van Aanvullende Age-
mene Vorming (Nederlands, wiskunde, Frans, cultuur, wetenschappen, …) via projecten gemixt 
worden met de doelstellingen van de beroepsopleiding ICT en Administratie. Door deze ‘andere 
manier’ van lesgeven werk je meer zelfstandig of in groep, thuis of ergens anders, aan een Mash-
up project. Hierdoor krijg je meer vrijheid om te kiezen waar en wanneer je aan het project werkt. 
Naarmate je meer projecten afwerkt, behaal je meer deelcertificaten, om ten slotte na twee jaar 
een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen.

Minimumvereisten: je moet 
• minstens 1 keer per week je vrij kunnen maken om deel te nemen aan een contactmoment 

in het centrum. Tijdens dit contactmoment krijg je geen les maar wel stap voor stap coaching 
en feedback  m.b.t. het project waar mee bezig bent.

• minstens 8u per week tijd vrij kunnen maken om aan de projecten te werken
• beschikken over een eigen computer met internetconnectie of bereid zijn om in het OLC aan 

de opdrachten te werken
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1. Wil je graag een diploma secundair onderwijs behalen? 
2. Ben je niet echt op zoek naar een specifiek beroepsopleiding, maar eerder een brede 

algemene opleiding? 
3. Zoek je naar een opleiding waar je niet op een klassieke manier achter de schoolbanken les 

krijgt? 
4. Ben je bereid om gedurende twee jaar in groep en alleen aan zinvolle en boeiende projecten 

te werken? 
5. Geloof je dat goede ICT-vaardigheden zowel op professioneel, als op persoonlijk vlak een 

meerwaarde zijn? 

Dan is deze nieuwe opleiding voor jou ideaal!

Concreet
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Kapper met AAV
Je kan de beroepsopleiding kapper combineren met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). De 
combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma secundair onderwijs.

De opleiding telt 1280 lestijden en kent volgende pijlers
• Haarverzorging en tijdelijke omvormingen
• Snitten dames, heren en kinderen (ook barbier)
• Kleuren en ontkleuren
• Blijvende omvormingen, pruiken en extensions
• Gelegenheidskapsels
• Salonwerk

De opleiding volgt het officiële nieuwe leerplan, welke samen met de sector en de beroepsorgani-
satie UBK-UCB werd ontwikkeld. Om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen is er in 
de opleiding zowel individuele arbeidservaring als werkplekleren voorzien.

De lessen AAV gaan door op maandag in VTI Brugge. De kappersopleiding gaat door twee vaste 
lesdagen per week in vestiging Brugge. De opleiding duurt twee jaar.

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 je syllabussen en het gebruik 
van verbruiksgoederen zoals shampoo, verzorging, lotion, kleur, …

Concreet
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Schoonheidsspecialist – 
salonbeheerder met AAV
Je kan de beroepsopleiding schoonheids-
specialist – salonbeheerder combineren met 
Aanvullende Algemene Vorming (AAV). De 
combinatie van beide opleidingen leidt tot het 
diploma secundair onderwijs.

Een schoonheidsspecialist – salonbeheerder 
beheert een schoonheidsinstituut, en werkt, 
meestal in de grotere instituten, optioneel 
met personeel. Hij/zij past schoonheids-be-
handelingen toe op het gelaat, de handen, de 
voeten en andere lichaamsdelen van vrouwen 
en mannen van alle leeftijdscategorieën. Deze 
behandelingen zijn enkel bedoeld om het 
uiterlijk en het welzijn van de mens in stand te 
houden of mooier te maken. Daarnaast geeft 
hij/zij ook advies over een goede verzorging 
van het lichaam en over de producten die 
klanten daarvoor het beste kunnen gebruiken. 
Hij/zij verricht administratie, doet verkoopsacti-
viteiten, houdt het schoonheidsinstituut schoon 
en op orde, reinigt en ontsmet het materiaal. 
Hij/zij stelt zich op de hoogte van de ontwikke-
lingen in de sector en werkt mee aan en staat 
in voor welzijn op het werk.  

De lessen AAV gaan door op maandag in VTI Brugge (Boeveriestraat 73). De beauty-opleiding gaat 
door elke voor- of namiddag van dinsdag t.e.m. vrijdag in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5).  De 
opleiding duurt twee jaar.

Het inschrijvingsgeld bedraagt maximaal €300 per semester. Tijdens de intake bekijkt de traject-
coach onder welke categorie je valt en welke voordelen voor jou van toepassing zijn. Daarnaast 
betaal je ook voor je syllabussen en het gebruik van verbruiksgoederen zoals make-up, verzor-
gingsproducten...

Concreet
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Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger met AAV
Je kan de beroepsopleiding zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger combineren met Aanvullen-
de Algemene Vorming (AAV). De combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma secundair 
onderwijs.
Een voetverzorger geeft de basis- 
en aanvullende verzorging bij pijn 
of ongemak bij niet-risicovoeten. 
De voetverzorger staat dus in voor 
de eerstelijns voetverzorging en 
is een belangrijke schakel in de 
samenwerking met podologen, 
artsen, schoonheidsspecialisten, 
orthopedische schoentechniekers, 
verpleegkundigen en mensen 
werkzaam in de thuiszorg. 
De term “gespecialiseerd” maakt 
een duidelijk onderscheid met 
voetverzorgers die enkel het 
esthetische aspect behandelen. De 
zelfstandig gespecialiseerd voet-
verzorger tracht door een juiste 
verzorging pijn te verminderen en 
te vermijden. Daarnaast beheert 
hij/zij een praktijk op commercieel 
gebied.

De lessen AAV gaan door op maan-
dag in VTI Brugge (Boeveriestraat 
73). De opleiding voetverzorger 
gaat door op twee vaste avonden 
per week (eerste jaar) en één vaste 
per week (tweede jaar) in vestiging 
Brugge (Nieuwstraat 5).  De oplei-
ding duurt twee jaar.

Concreet
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Fotograaf met AAV
Je kan de beroepsopleiding fotograaf combineren met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). De 
combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma secundair onderwijs.

De opleiding fotografie is samengesteld uit 10 modules waarbij je alle facetten van het fotogra-
feren leert kennen. Je start met het leren kennen van de camera en bouwt op tot een eindten-
toonstelling. Deze modules worden stelselmatig opgebouwd, waarbij kennis, vaardigheden en 
attitudes van de cursisten dagelijks opgevolgd worden.
Als fotograaf kan je alle kanten uit. Van een marketingafdeling tot zelfstandig fotograaf. Je kan 
terecht komen in heel wat verschillende werkvelden: architectuur-, baby-, reclamefotografie enz.

De lessen AAV gaan door op maandag in VTI Brugge (Boeveriestraat 73). De opleiding fotograaf 
gaat door op twee vaste lesmomenten per week in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5) of  vestiging 
Oostkamp (Kortrijksestraat 47).  De opleiding duurt 2,5 jaar voor cursisten met fotografie- 
voorkennis of 3 jaar voor cursisten zonder voorkennis.

Concreet

In onze andere campussen kan je terecht voor de diplomeerbare opleidingen: zorgkunde, begelei-
der in de kinderopvang, begeleider in buitenschoolse opvang en keukenverantwoordelijke. 
Meer info via de trajectcoach.
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Begeleiding
Introductieweek: leren doen we samen
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 de verplichte introductieweek leer je o.a.
• een cursus kunt samenvatten
• toetsen moet maken
• notities kunt maken
• aan taken kunt werken
• opdrachten in afstandsonderwijs maakt
• welke afspraken er in ons centrum gelden
• maak je kennis met je medecursisten en leerkrachten

OLC
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.

Op bepaalde tijdstippen kan je er met al je kleine en grote vragen terecht bij de trajectcoaches, 
die jou dan helpen bij het maken van een opdrachten of zoeken van informatie op het net.

Trajectcoach

Gina Ver Eecke
trajectcoach@cvosg.be

De trajectcoaches zijn een aanspreekpunt en een vertrou-
wenspersoon. Je kan bij de trajectcoaches terecht met je 
vragen over taal- en leerbegeleiding. Ze zoeken mee naar 
een traject op maat wanneer het modeltraject voor jou niet 
van toepassing  is. 
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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

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

1. officiële certificering door Ministerie van Onderwijs
2. jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders met behoud van groeipakket (vroe-

gere kinderbijslag) en kunnen werken onder het statuut van studentenjob
3. leerkrachten zijn vakspecialisten met jarenlange ervaring
4. mogelijkheid om via volwassenenonderwijs je diploma secundair onderwijs te behalen

Stappenplan

Troeven



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.


