AANVULLENDE ALGEMENE VORMING (AAV)
Wil je in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding
je diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je hierbij de
opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV).
Afhankelijk van de gekozen beroepsopleiding, ben je klaar om te
gaan werken of ben je voorbereid om hogere studies aan te vatten.
In Antwerpen kan je kiezen uit een brede waaier aan
beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met AAV leiden tot
een diploma secundair onderwijs.

DE OPLEIDING
LESSENTABEL

MODULES
De opleiding AAV heeft twee programma’s. Bij de start
van je opleiding helpen we jou om een goede keuze te
maken.
• Het minimumprogramma (M) bereidt je voor op
een job. Je bent klaar om te gaan werken in de
gekozen richting.
• Het verbredingsprogramma (B) bereidt je voor op
verdere studies in het hoger onderwijs.
• Een combinatie tussen het minimum- en
verbredingsprogramma houdt rekening met je
eigen interesses en capaciteiten.

Modules
Nederlands basis

40

Nederlands 1

80

Nederlands 2

80

Wiskunde basis

40

Wiskunde 1

80

Wiskunde 2

40

ICT 1 en 2
Maatschappij, cultuur, organisatie en
samenwerking en ICT3

De keuze voor minimum of breed hangt af van:
• de opleiding die je kiest;
• de resultaten die je behaalt op de proeven;
• wat je met het diploma wil doen: werken of
verder studeren.

uren

Wetenschappen
Frans of Engels

2 x 20
180
40
4 x 40

OPLEIDINGSDUUR
Deze opleiding duurt gemiddeld 1 jaar. Vrijstellingen
kunnen je traject verkorten.

Je behaalt zowel na het minimumprogramma als na
het verbredingsprogramma een volwaardig diploma
secundair onderwijs, in combinatie met het certificaat
van je specifieke beroepsopleiding.
TIJDSTIP
Dagonderwijs (tussen 8u50 en 16u40 (eventueel tot
18u30) of avondonderwijs (tussen 18u30 en 22u)
WAAR
cvo Toekomstonderwijs
Maalbootstraat 19
2660 Hoboken
EVALUATIE
We evalueren je permanent in de loop van het semester. Aan het begin van iedere module deelt de
leerkracht je mee hoe de evaluatie verloopt.
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VOORWAARDEN
LEEFTIJD

IDENTITEITSKAART
OF DOCUMENT WETTIG VERBLIJF

Om een opleiding te starten in het eerste semester
moet je 18 worden voor 1 januari. Start je in het tweede
semester, dan moet je 18 zijn op het moment dat je
inschrijft.

Wij zijn als CVO verplicht om bij inschrijving je identiteitskaart of document wettig verblijf op te vragen.
Breng dit dus zeker mee. Zonder deze documenten
kunnen we je niet inschrijven.
VRIJSTELLINGEN
Je kan soms vrijstellingen krijgen voor een of meer
modules. We kennen vrijstellingen toe op basis van
schoolrapporten, deelcertificaten of als je slaagt voor
een proef.
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