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GRIJP JE KANS!
Behaal je diploma
secundair onderwijs via
het volwassenenonderwijs.

Samen werken aan een
diploma secundair onderwijs

CVO VTI Brugge, CVOSG en CVO Spermalie, 3 centra voor
volwassenenonderwijs gelegen in het centrum van Brugge,
slaan de handen in elkaar om je de kans te bieden in 2 jaar
het diploma secundair onderwijs te behalen.
Wat moet je hiervoor doen? Je combineert 2 opleidingen:
enerzijds de aanvullende algemene vorming en anderzijds
een beroepsopleiding.

OPLEIDING 1:

Aanvullende Algemene Vorming (AAV)
(CVO VTI Brugge)
Je volgt deze opleiding 1 dag per week (maandag)
gedurende 2 schooljaren in het CVO VTI Brugge. Hierin
komen algemene vakken (modules) zoals wiskunde,
wetenschappen, maatschappij, cultuur, Nederlands
en Frans aan bod. Beëindig je deze opleiding
met succes en slaag je daarnaast voor een
diplomagerichte beroepsopleiding, dan behaal
je het diploma secundair onderwijs.
OPLEIDING 2:

Beroepsopleiding
We bieden je de keuze uit 7 opleidingen die
je, afhankelijk van je persoonlijke interesse,
combineert met de aanvullende algemene vorming.

Zorgkundige (CVO VTI Brugge)
Je droomt ervan om in de zorgsector te werken (ziekenhuis,
woon-en zorgcentrum, thuisverpleging,…), dan is deze
opleiding iets voor jou. Je volgt 1 dag per week les in het
CVO VTI Brugge en je loopt anderhalve dag per week stage
gedurende 2,5 jaar. Wat je leert in de lessen, pas je dus
onmiddellijk toe in de praktijk.

Begeleider in de kinderopvang
of begeleider in de buitenschoolse
kinderopvang (CVO VTI Brugge)
Werk je graag met kinderen en wil je daar je beroep van
maken? Kies dan voor deze opleiding in het CVO VTI
Brugge. Je maakt kennis met het ruime takenpakket van
de begeleider en je verwerft pedagogische kwaliteiten.
Gedurende 2 schooljaren volg je 1 dag per week les en loop
je ook 10 uur stage per week. Je maakt dus snel kennis met
het werkveld.
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Kapper (CVOSG)
Haar knippen, brushen, kleuren, extensions, haarstukken en
pruiken, basis manicure en basis make-up zijn de technieken
die aan bod komen in deze praktijkgerichte opleiding. Je bent
op de hoogte van de laatste modetrends en je leert rekening te
houden met de wensen van de klant.

Schoonheidsspecialistsalonbeheerder
(CVOSG)
Hou je ervan om mensen esthetisch te
verzorgen? Dan is deze opleiding je ding.
Je leert de theorie van make-up, gelaats- en
lichaamsverzorging, manicure en pedicure.
Natuurlijk pas je deze technieken toe in de
praktijklessen! Daarnaast trainen we je in het
managen van een schoonheidssalon en het
aansturen van je personeel.

Zelfstandig gespecialiseerd
voetverzorger (CVOSG)
Naast het esthetische komen ook preventie en
verzorging van huid- en nagelaandoeningen
aan bod in deze opleiding in CVOSG. Je leert
om professioneel advies te geven op het
vlak van voetcomfort en –hygiëne. Je bent
regelmatig het aanspreekpunt voor de (huis)
arts, de verpleegkundige of de podoloog van
je klant.

Keukenverantwoordelijke
(CVO Spermalie Brugge)
Droom je van je eigen restaurant of je wil aan de
slag als (hulp)kok? Kies dan voor de opleiding
keukenverantwoordelijke. We focussen hoofdzakelijk
op keukenpraktijk, aangevuld met de noodzakelijke
theoretische kennis. Kortom, in een snel tempo zal je je de
kennis en de vaardigheden in de keuken eigen maken. Je
komt gedurende 2 schooljaren 3 halve dagen per week
naar CVO Spermalie.

PRAKTISCH
✓ Aanvullende algemene vorming:
1 dag per week (maandag).
✓ Beroepsopleiding naar keuze:
Duur en lesdagen afhankelijk van de gekozen opleiding.
✓ Kostprijs AAV:
Voor AAV betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt
enkel cursusgeld.
✓ Kostprijs beroepsopleiding:
Je betaalt het wettelijk inschrijvingsgeld en het cursusgeld
per semester. De kostprijs is afhankelijk van de gekozen
opleiding. Eens je je diploma secundair onderwijs op zak
hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden het grootste
stuk van het inschrijvingsgeld van de beroepsopleiding
door de overheid terugbetaald krijgen.
Interesse? Neem contact op met één van de centra voor
volwassenenonderwijs. Ze helpen je met plezier verder.

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF INSCHRIJVINGEN:
CVO VTI BRUGGE
Boeveriestraat 73 | 8000 Brugge
Tel. 050 34 75 00
cvo@vtibrugge.be
www.cvo.vtibrugge.be
Contactpersoon: Randy Samyn
Randy.samyn@vtibrugge.be
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CVOSG
Nieuwstraat 5 | 8000 Brugge
Tel. 050 44 02 44
info@cvosg.be
www.cvosg.be
Contactpersoon: Joke Knockaert
joke.knockaert@cvosg.be

VOLWASSENENONDERWIJS
SPERMALIE BRUGGE
Snaggaardstraat 15 | 8000 Brugge
Tel. 050 44 10 00
cvobrugge@spermalie.be
www.spermalie.be
Contactpersoon: Julie Houwen
julie.houwen@spermalie.be

EEN DIPLOMA SECUNDAIR
ONDERWIJS IS NOG NOOIT
ZO DICHTBIJ GEWEEST!

