ASO HUMANE WETENSCHAPPEN
Met een diploma Algemeen Secundair Onderwijs ben je goed
voorbereid op verdere studies aan de universiteit of aan een hogeschool. Behaal bij CVO Toekomstonderwijs je diploma ASO Humane
wetenschappen en je hebt een diploma gelijkwaardig aan dat van
het leerplichtonderwijs op zak.

DE OPLEIDING
MODULES

LESSENTABEL

Je volgt de vakken van de derde graad Humane
wetenschappen en behaalt zo je diploma secundair
onderwijs.

Modules

TIJDSTIP

specifieke
vakken

Dagonderwijs (tussen 8u50 en 18u30
WAAR
cvo Toekomstonderwijs
Maalbootstraat 19
2660 Hoboken

Nederlands 1, 2 en 3

3 x 80

Frans 1, 2 en 3

3 x 80

Engels 1, 2 en 3

3 x 80

Aardrijkskunde 1, 2 en 3

3 x 40

Geschiedenis 1, 2, 3 en 4

4 x 40

Wiskunde 1, 2, 3 en 4

4 x 40

Fysica

60

Chemie

60

Biologie

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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uren

60

Identiteit en normering

120

Communicatie en expressie

120

Organisatie en samenhang

120

Onderzoekscompetentie

160

VOORWAARDEN
IDENTITEITSKAART
OF DOCUMENT WETTIG VERBLIJF

KOSTPRIJS
module van 20 lestijden: € 4,50
module van 40 lestijden: € 9,00
module van 60 lestijden: € 13,00
module van 80 lestijden: € 18,00
module van 120 lestijden: € 27,00
module van 160 lestijden: € 36,00

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.
LEEFTIJD

Voor de modules ASO Humane wetenschappen is er
enkel een bijdrage voor het cursusmateriaal.

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.

IDENTITEITSKAART
OF DOCUMENT WETTIG VERBLIJF
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 meerdere
modules. We kennen vrijstellingen toe op basis van
schoolrapporten, deelcertificaten of als je slaagt voor
een proef.
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