
 

Aanvullende 
Algemene Vorming  

(AAV) 

Afstandsonderwijs 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  



1.   WAT LEER JE? 
Dit is een overzicht van de vakken die aan bod komen binnen de 
opleiding ‘Aanvullende algemene vorming’: 

 Nederlands basis 
 Nederlands 1 
 Nederlands 2 
 Cultuur 
 Maatschappij 
 MaCuSa (=Maatschappij Cultuur en 

Samenwerking) 
 Wetenschappen 
 Organisatie en samenwerking 
 ICT 1 – 2 – 3 
 Wiskunde basis 
 Wiskunde 1 
 Wiskunde 2 
 Moderne vreemde taal 1 – 2 – 3 – 4 (keuze tussen Frans of 

Engels)  
Bij de ‘Aanvullende algemene vorming’ via afstandsonderwijs 
bieden we alle vakken volledig via afstandsonderwijs aan. (met de 
nodige online ondersteuning door de leerkracht) 

 De cursist kan kiezen tussen de M-module (basis) of de B-module 
(uitbreiding).  Deze keuze wordt besproken tijdens het intakegesprek. 

2.   OPLEIDINGSSCHEMA 
Je kan deze opleiding op een volledig schooljaar afwerken of je 
kan er ook voor kiezen om de modules te spreiden over 
meerdere schooljaren.  
Je traject wordt in samenspraak met de trajectbegeleider 
volledig op maat opgesteld.  Hierbij wordt rekening gehouden 
met hoeveel tijd je vrij kan maken om de afstandstaken te 
maken. Je kan deze opleiding dan ook perfect combineren met 
een fulltime job en een gezin.    



3.   INSTAPVOORWAARDEN 
 Je bent 18 jaar. 
 Je beschikt over een identiteitskaart of kan een document 

van wettig verblijf voorleggen. 
 Als anderstalige: een attest NT2 niveau 2.4 of hoger 

kunnen voorleggen (reeds behaald of via Huis van het 
Nederlands) 

 Voor deze opleiding heb je verder geen voorkennis nodig. 
 Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en 

een individueel gesprek (intakegesprek) met je 
trajectbegeleider.  

4.   STUDIEBEWIJS 
 Eenmaal de opleiding volledig afgewerkt, behaal je het 

certificaat van de Aanvullende Algemene Vorming 
 Combineer je dit certificaat met een certificaat van een 

erkende diplomagerichte opleiding dan behaal je het 
‘Diploma secundair onderwijs’. 

5.   TEWERKSTELLING 
Welke job je kan uitoefenen hangt uiteraard af van de keuze van 
je diplomagerichte opleiding, het eindcertificaat van de 
aanvullende algemene vorming alleen zal je niet veel voordelen 
opleveren op de arbeidsmarkt. 

6.   HEB JE AL ERVARING OF VOORKENNIS? 
Wanneer je kan aantonen dat je vanuit een al eerder gevolgde 
opleiding al deelcertificaten behaald hebt, dan kan je een 
aanvraag indienen voor een aangepast traject mits voorlegging 
van de reeds behaalde deelcertificaten. 
Je kan voor een aantal modules ook een vrijstelling behalen door 
hiervoor een vrijstellingsproef af te leggen (dit wordt besproken tijdens 
het intakegesprek). 



7.   HOE EVALUEREN WIJ? 
Het centrum zal de cursisten tijdens de duur van de module 
regelmatig evalueren aan de hand van permanente evaluatie, 
gecombineerd met een afsluitende evaluatie in ons centrum in 
De Panne.   
De leerkracht bepaalt, rekening houdend met de te beoordelen 
bekwaamheid, de vorm van de opdrachten en meldt aan de 
cursisten tijdens de eerste les alle nodige informatie over vorm, 
inhoud en beoordelingscriteria.    

8.   HOEVEEL KOST HET? 
 Voor de ‘Aanvullende algemene vorming’ moet er geen 

inschrijvingsgeld betaald worden.  
 Wel betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en het gebruik 

van het elektronisch leerplatform.  Deze bijdrage komt voor 
de volledige opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ op 
€ 20.  

9. RECHT OP IETS? 
Deze opleiding geeft mogelijk recht op: 

 Vlaams opleidingsverlof: Ja 
 Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.  
 Kmo-portefeuille: Ja 
 Behoud van kinderbijslag: ja (indien er aan de voorwaarde 

van het aantal te volgen lestijden voldaan wordt) 
 Vrijstelling van de VDAB om de opleiding te volgen: ja  

10. WANNEER EN HOE LANG? 
 De volledige opleiding duurt minimum 1 schooljaar. 
 Je bent verplicht aanwezig op alle 

evaluatiemomenten en maakt ook de afstandstaken 
tegen de vooropgestelde deadlines. 



11. PRAKTISCHE INFO 
 Alle vakken worden volledig via afstandsonderwijs 

aangeboden via ons elektronisch leerplatform 
‘Smartschool’ en kunnen enkel gevolgd worden op de 
momenten dat ze ‘ingericht’ worden.   

 Je traject wordt samen met de trajectbegeleider 
opgesteld zodat je een overzicht hebt op wanneer je 
welke modules zal volgen en wanneer je de volledige 
opleiding afgewerkt zal hebben.  

 Locatie waar eindevaluaties afgenomen worden: St. 
Elisabethlaan 6 – 8660 De Panne  

 Inschrijven via: Leen Schepens  – leen@cervogo.be   

12. CONTACTGEGEVENS 
 CVO Cervo-Go! secretariaat en locatie eindevaluaties  

Aanvullende Algemene Vorming De Panne 
Sint-Elisabethlaan 6, 8660 De Panne 
Tel. 058 41 51 61 

 Opleidingscoördinator en trajectbegeleider 
Tweedekansonderwijs  

Leen Schepens 
leen@cervogo.be 
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