STAPPENPLAN TWEEDEKANSONDERWIJS
WAT IS TWEEDEKANSONDERWIJS?
Tweedekansonderwijs is een andere naam voor secundair volwassenenonderwijs. Door een opleiding
binnen het tweedekansonderwijs te volgen, kan je een diploma secundair onderwijs behalen.
Wat is het verschil met het voltijds secundair onderwijs? Alle opleidingen in het tweedekansonderwijs
worden modulair georganiseerd. Dit betekent dat je je traject voor een stuk zelf kan bepalen. Je
schrijft enkel in voor de modules die je wil/moet volgen. Door alle deelcertificaten per traject te
verwerven, behaal je uiteindelijk je diploma secundair onderwijs. In welke volgorde of hoe lang dat
duurt is van minder belang.
JE VOLGT TWEE TRAJECTEN
In het volwassenenonderwijs is het behalen van een diploma secundair onderwijs alleen mogelijk als
je 2 trajecten volgt: een beroepsgericht traject én een traject aanvullende algemene vorming.
Aanvullende algemene vorming geeft je een basis Nederlands, Engels of Frans, wiskunde,
wetenschappen, cultuur, maatschappij en informatie- en communicatietechnologie mee. Dit traject
combineer je met een beroepsgericht traject (óf een HBO5 opleiding). Als je beide trajecten succesvol
beëindigt, ontvang je een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Een traject AAV bij GO!CVO Ivoran duurt 1 schooljaar.
GO!CVO Ivoran biedt de volgende beroepsgerichte opleidingen aan binnen het tweedekansonderwijs:




Lassen (3 jaar)
Automechanica (2 jaar)
Webdesign (1,5 jaar)

Je kan onze opleiding AAV ook combineren met een beroepsspecifieke opleiding in een ander CVO.
Informeer je daarover op de website www.tweedekansonderwijs.be of www.ikleerbij.be
TOELATINGSVOORWAARDEN?
Inschrijven voor het beroepsspecifieke traject kan reeds vanaf zestien (of vijftien jaar wanneer je de
eerste twee jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt).
Om toegelaten te worden tot de aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn, of ten laatste op
31 december van het kalenderjaar 18 jaar worden.
LESROOSTER
GO!CVO Ivoran biedt in het schooljaar 2017-2018 enkel dagonderwijs aan voor de modules van de
Aanvullende Algemene Vorming.
De modules van de beroepsgerichte opleidingen worden overdag en/of ’s avonds aangeboden.

JE WIL INSCHRIJVEN, WAT NU?
Voor je kan inschrijven doorloop je een intake.
De intake bestaat uit vijf stappen:
1. Een infosessie volgen
Tijdens deze infosessie leggen we uit hoe het TKO georganiseerd is. We bekijken ook de praktische
organisatie binnen GO! CVO Ivoran.
Tijdens dit infomoment bekijken we ook de mogelijkheid tot het aanvragen van vrijstellingen op basis
van eerdere gevolgde opleidingen/opgedane werkervaringen (EVC/EVK) en het afleggen van
niveauproeven. Ook de financiële kant van de opleiding komt aan bod.
Heb je al wat ervaring of volgde je een gelijkaardige opleiding in het verleden? Dan kan je een
vrijstelling aanvragen voor een of meerdere modules. Ja kan vrijstellingen aanvragen op basis van:
 Een recent rapport van het 4e, 5e, 6e of 7e middelbaar
 Een rapport van de examencommissie
 Attesten die je behaald hebt (in een gelijkaardige opleiding) in het volwassenenonderwijs
 …
2. Het afleggen van niveauproeven
Afhankelijk van de vrijstellingen waarvoor je in aanmerking komt hoef je niet alle proeven af te leggen.
Voor je aan de opleiding AAV start, leg je eerst niveauproeven af. Op basis van je resultaten kan je
vrijgesteld worden voor een of meerdere onderdelen van modules en kunnen we je voor de talen op
het juiste niveau inschrijven.
Dit zijn de proeven die je aflegt:
- informatie- en communicatietechnologie (ICT)
- Frans en/of Engels
- wetenschappen (aardrijkskunde/biologie)
- Nederlands
- wiskunde
3. een trajectgesprek
Heb je alle proeven afgelegd, dan krijg je een afspraak voor een trajectgesprek. Je trajectbegeleider zal
samen met jou een persoonlijk traject uitstippelen op basis van de resultaten van je niveauproeven en
de reeds behaalde vakken. Je hoeft dus niet voor elk vak terug van nul te beginnen maar je kan starten
op jouw niveau.
4. de inschrijving
Na het trajectgesprek kan je inschrijven op het secretariaat. Je trajectbegeleider zal je informeren over
de betaling.

