Modules

Lestijden

Wetenschappen

40

Wiskunde Basis

40/80

Wiskunde 1

80

Wiskunde 2

40

Nederlands basis

40/80

Nederlands 1

80

Nederlands 2

80

Moderne vreemde talen 1 (Frans en Engels)

40

Moderne vreemde talen 2 (Frans en Engels)

40

Moderne vreemde talen 3 (Frans en Engels)

40

Moderne vreemde talen 4 (Frans en Engels)

40

Informatie- en communicatietechnologie 1

20

Informatie- en communicatietechnologie 2

20

Informatie- en communicatietechnologie 3

20

MaCuSa (maatschappij, cultuur en samenwerking)

40

Maatschappij

40

Cultuur

40

Organisatie en samenwerking

40

Voor het deel afstandsonderwijs maak je gebruik van het elektronisch leerplatform.
Je leraar begeleidt je in het zetten van leerstappen.

CAMPUS GEEL
Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel - Tel.: 014 56 23 22 - geel@hik.be

Behaal je diploma secundair onderwijs

Aanvullende Algemene Vorming

CAMPUS HERENTALS

DTL
Kerkstraat 38, 2200 Herentals - Tel.: 014 23 23 70 - herentals@hik.be

CAMPUS LAAKDAL
Veerle
Vorstsebaan 3, 2431 Laakdal - Tel.: 0472 04 21 71 - laakdal@hik.be
CAMPUS MOL

Achterbos
Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol - Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS TESSENDERLO
Heilig Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo - Tel.: 013 67 02 87 - tessenderlo@hik.be

CAMPUS WESTERLO

Vrije Sint-Lambertusschool
Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo - Tel.: 0474 54 50 75 - westerlo@hik.be

www.hik.be

facebook.com/cvoHIK

Programma

Profiel

Het programma dat je volgt, is afhankelijk
van je vrijstellingen (door vooropleiding,
vrijstellingsproeven of gekozen
beroepsopleiding). De opleiding wordt
modulair aangeboden. Dit biedt je de

mogelijkheid om de opleiding op eigen
maat en tempo af te werken. Op basis van
eventuele vrijstellingen, eigen behoefte
of voorkeur stippelt de trajectbegeleider
samen met jou je persoonlijk traject uit.

Opleidingen: keuze troef!

Werken of verder studeren?

Studiebewijs

Je kan de opleiding Aanvullende Algemene Vorming combineren met meer dan 100 beroepsspecifieke opleidingen om zo je diploma secundair onderwijs te behalen.
Bij HIK Volwassenenonderwijs kan je één van de volgende diplomagerichte opleidingen
volgen in Herentals (H), Geel (G), Mol (M), Westerlo (W), Tessenderlo (T) of Laakdal (L):

Een diploma secundair onderwijs biedt
je meer voordelen op de huidige arbeids markt dan enkel een certificaat van een
diplomagerichte opleiding. Het diploma
verruimt je werkterrein, geeft je meer
doorgroeimogelijkheden en verhoogt je
kansen op (vast) werk . Vanzelfsprekend
kan je ook verder studeren in het hoger
onderwijs (graduaat, bachelor of master).

Elke module die je volgt, wordt gespreid
geëvalueerd en beoordeeld. Dat betekent
dat je geen examens aflegt. Je werkt
doorheen de modules aan verschillende
taken, opdrachten en toetsen. Het is daarom belangrijk om aanwezig te zijn tijdens
de lessen. Voor elke module waarvoor
je slaagt, ontvang je een deelcertificaat.
Alle deelcertificaten samen geven recht
op het certificaat Aanvullende Algemene
Vorming . Wanneer je daarnaast een diplomagerichte opleiding afrondt, ontvang je
het diploma secundair onderwijs.

Heb je nog geen diploma secundair onder wijs en ben je minstens 18 jaar? Dan kan
je daar in het volwassenenonderwijs werk
van maken! Je kan een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen door de



























modules Aanvullende Algemene Vorming
te combineren met een diplomagerichte
opleiding. Blijf niet stilstaan, maar grijp
de kans om je verder te ontplooien op persoonlijk en/of professioneel vlak.

Begeleider - animator in de ouderenzorg (M)
Draaier-Frezer (T)
Elektromecanicien (H/T/W)
Gids / Reisleider (G)
ICT en administratie (H)
Industrieel elektrotechnisch installateur (T)
Interculturele medewerker (M)
Jeugd- en gehandicaptenzorg (M)
Kapper (M/H)
Kinderbegeleider baby’s en peuters (M)
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen (M)
Kok (L/T/G/H/M)
Lasser-monteerder (G)
Loodgieter + dakdekker (T)
Loodgieter + monteur CV (L)
Metselaar (G)
Meubelmaker (G/T/W)
MIG/MAG-lasser + TIG-lasser (G/H/T/W)
PLC-technieker(T/W)
Polyvalent mecanicien personenwagens en
lichte bedrijfsvoertuigen (G/T)
Residentieel elektrotechnisch installateur (G/H/T/W/L)
Schoonheidsspecialist (M/L)
Webdesign (G)
Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (M)
Zorgkundige (M)

Toelating

Om de opleiding te volgen moet je
 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31
december, moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben.
 een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

Lesmomenten
voor de modules AAV
Dagtraject : in Herentals of Mol
Avondtraject : in Herentals
 Telkens in lesblokken van 4 uur
 Combinatie van contactonderwijs
en afstandsonderwijs

Premie beroepsgerichte opleiding
Als je in het volwassenenonderwijs een
diploma secundair onderwijs behaalt,
krijg je je inschrijvingsgeld van je be roepsgerichte opleiding terugbetaald!
Meer info:
https://www.vlaanderen.be/premie-voorhet-behalen-van-een-diploma-secundaironderwijs-via-het-volwassenenonderwijs

