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INFORMATIEFICHE AANVULLENDE ALGEMENE VORMING
AANVULLENDE ALGEMENE VORMING
VOORWAARDEN

Je bent 18 jaar oud of je wordt 18 jaar voor 31 december van het schooljaar waarin je je inschrijft.
Je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

WAT JE LEERT

Je leert de basisvaardigheden: Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen, cultuur, maatschappij,
informatie- en communicatietechnologie. Op de ommezijde vind je een overzicht van de modules.

MODULE

De opleiding bestaat uit een aantal modules.
Een module is een lessenpakket van 20, 40 of 80 lestijden.

GECOMBINEERD
ONDERWIJS
(CONTACTONDERWIJS +
AFSTANDSONDERWIJS)

Gecombineerd onderwijs betekent dat een deel van de lestijden binnen een module georganiseerd wordt
via een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
Contactonderwijs is het lesgeven in de klas. Hierbij heb je rechtstreeks contact met de leerkracht.
Afstandsonderwijs kan je zien als een moment waarop je ‘op afstand’ (bv thuis of in het openleercentrum)
zelfstandig met de leerstof (bv. taken en oefeningen maken) bezig bent. Je zal dus ook soms tijdens de
week voor de opleiding bezig zijn, maar hoeft hiervoor niet naar school te komen.

DIGITAAL
LEERPLATFORM

Tijdens de opleiding zal je een elektronische leeromgeving gebruiken. Hierbij worden onder andere taken
per computer doorgezonden. Het CVO VTI Brugge werkt met MOODLE. Bij de start van het schooljaar
ontvang je een gebruikersnaam en een paswoord om in te loggen op MOODLE.

DEELCERTIFICAAT

Als je slaagt voor een module, ontvang je een deelcertificaat.

CERTIFICAAT

Behaal je voor alle modules een deelcertificaat dan krijg je het certificaat aanvullende algemene vorming.

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je kan het certificaat aanvullende algemene vorming behalen in 2 jaar tijd. Neem je liever
wat meer tijd, dan kan je deze opleiding ook over een langere periode spreiden.
Je kan soms vrijstellingen krijgen voor een of meerdere modules. Hierdoor wordt je traject minder intensief.

LOCATIE

CVO VTI Brugge – Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

LESDAG

Maandagvoormiddag
Maandagnamiddag		

KOSTPRIJS

Je betaalt voor de opleiding aanvullende algemene vorming geen inschrijvingsgeld.
Je betaalt wel een bijdrage voor het cursusmateriaal.

LESSENROOSTER

Bij de start van de opleiding ontvang je een algemeen lessenrooster (jaaroverzicht).
Per module krijg je een gedetailleerd moduleplan.

8.30 u. – 12 u.		
13 u. – 16.30 u

Ter info: Een volledige lesdag is 8 lestijden.

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
BEROEPSOPLEIDING

De opleiding aanvullende algemene vorming leidt in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding
tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Om een diploma secundair onderwijs te behalen, kan je (binnen ons project) volgende opleidingen
combineren met aanvullende algemene vorming AAV:
CVO VTI Brugge
✓✓ Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) kinderopvang
✓✓

AANBOD

Zorgkundige

CVOSG
✓✓ Schoonheidsspecialist
✓✓ Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger
✓✓

Kapper

VOLWASSENENONDERWIJS SPERMALIE
✓✓ Keukenverantwoordelijke
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OVERZICHT MODULES AANVULLENDE ALGEMENE VORMING

NEDERLANDS

✓✓

Nederlands basis				

40 lestijden

✓✓

Nederlands 1				

80 lestijden

✓✓

Nederlands 2				

80 lestijden

Totaal aantal lestijden

MODERNE VREEMDE TALEN

Moderne Vreemde Talen 1			

40 lestijden

✓✓

Moderne Vreemde Talen 2			

40 lestijden

✓✓

Moderne Vreemde Talen 3			

40 lestijden

✓✓

Moderne Vreemde Talen 4			

40 lestijden

COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Wiskunde basis				

40 lestijden

✓✓

Wiskunde 1				

80 lestijden

✓✓

Wiskunde 2				

40 lestijden

Informatie- en communicatietechnologie 1

20 lestijden

✓✓

Informatie- en communicatietechnologie 2

20 lestijden

✓✓

Informatie- en communicatietechnologie 3

20 lestijden

Totaal aantal lestijden		

60 lestijden

Wetenschappen				

40 lestijden

Totaal aantal lestijden		

40 lestijden

Maatschappij, Cultuur en Samenwerking

40 lestijden

Totaal aantal lestijden		

40 lestijden

Maatschappij				

40 lestijden

Totaal aantal lestijden		

40 lestijden

Cultuur					

40 lestijden

Totaal aantal lestijden		

40 lestijden

Organisatie en samenwerking			

40 lestijden

Totaal aantal lestijden		

40 lestijden

✓✓

MAATSCHAPPIJ, CULTUUR
EN SAMENWERKING

✓✓

MAATSCHAPPIJ

✓✓

CULTUUR

ORGANISATIE EN SAMENWERKING

160 lestijden

✓✓

✓✓

WETENSCHAPPEN

160 lestijden

✓✓

Totaal aantal lestijden		

INFORMATIE- EN

200 lestijden

✓✓

Totaal aantal lestijden		

WISKUNDE

780 LESTIJDEN

✓✓

CONTACTPERSOON AANVULLENDE ALGEMENE VORMING
VOORNAAM + NAAM

Lieve Abbas

MAILADRES

lieve.abbas@vtibrugge.be of cvo@vtibrugge.be

GSM

0471 11 00 94

