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Volwasseneneducatie in
15 vragen



De wijze stap

De wijze stap 2018 maakt je wegwijs in alle mogelijkheden van 
volwasseneneducatie. Misschien sta je aan het begin van je 
loopbaan en wil je een opleiding volgen? Wil je een diploma 
behalen? Wil je je heroriënteren op de arbeidsmarkt? Of ben je op 
zoek naar een cursus in je vrije tijd?
In 15 vragen overvliegen we de mogelijkheden binnen 
volwasseneneducatie. 
Wil je weten waar je een bepaalde opleiding in Oost-Vlaanderen 
kan volgen? Surf naar www.destapgent.be 
Heb je hulp nodig bij het kiezen van je opleiding ? Neem contact op 
met De Stap. Je kan er gratis terecht. De leerloopbaancoaches gaan 
samen met jou op zoek naar een opleidingstraject op maat.

De Krook - 2de verdieping
Miriam Makebaplein 1 
9000 Gent
09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be

Onze burelen en Word Wijs! blijven gevestigd in  
Klein Raamhof 8, 9000 Gent

http://www.destapgent.be
mailto:info@destapgent.be
http://www.destapgent.be
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1 Welke opleidingen kan ik volgen 

 in het secundair 

volwassenenonderwijs ?

 
Je kan aan de Centra voor 

Volwassenenonderwijs (CVO) een zeer 
brede waaier aan opleidingen volgen. 

Instappen kan meestal vanaf de leeftijd van 16 jaar, of 15 jaar als 
je de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs 
achter de rug hebt.

De opleidingen zijn gegroepeerd in studiegebieden: Auto, Bakkerij, 
Horeca, Lichaamsverzorging, Logistiek en verkoop, Mechanica-
Elektriciteit, Mode, ... 

De opleidingen worden modulair georganiseerd; je kan apart 
inschrijven voor een module. Ben je geslaagd voor een module, dan 
behaal je een deelcertificaat. Ben je geslaagd voor alle modules, 
dan ontvang je een certificaat of getuigschrift. Volg je alle modules 
van een opleiding, dan studeer je in een modeltraject dat ’s avonds 
georganiseerd wordt gemiddeld twee tot drie jaar. Dagtrajecten 
zijn korter.

De lessen worden aangeboden in dag-, avond-, weekend- of 
gecombineerd onderwijs. Je kan meestal starten begin september 
of eind januari/begin februari.

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd. Afhankelijk van 
je statuut kom je in aanmerking voor vermindering of vrijstelling 
van betaling van inschrijvingsgeld. In het studiegebied Algemene 
vorming en voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede 
en de sociale uitsluiting betaal je geen inschrijvingsgeld. Voor 
Nederlands als Tweede Taal (NT2) betaal je 0,60 euro per lestijd.

Meer info:  
www.onderwijs.vlaanderen.be/cursisten  
(klik op Vind een opleiding of centrum)

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/cursisten
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2 Welke opleidingen kan ik 

volgen bij Syntra ?

 
Als toekomstige of gevestigde ondernemer 
of werknemer kan je beroepsgerichte 
opleidingen volgen bij Syntra. 

Je kan kiezen uit opleidingen binnen verschillende sectoren: Bouw, 
Kinderopvang, Wellness, Management, Groen en Tuin, Horeca, 
Vastgoed, Mode en textiel, Informatica … 

Je kan starten vanaf 18 jaar. Bij een aantal opleidingen heb je een 
diploma secundair onderwijs nodig. Heb je dit niet, dan kan je in 
bepaalde opleidingen starten als je slaagt in een toelatingsproef of 
via een EVC / EVK - procedure.

De prijzen van de opleidingen variëren. Vermindering of vrijstelling 
van inschrijvingsgeld op basis van je statuut is hier niet mogelijk.

LangLopende avondopLeidingen

Een langlopende avondopleiding omvat beroepsspecifieke 
vakkennis en optioneel basiskennis bedrijfsbeheer. De meeste 
opleidingen zijn modulair. 

Als je slaagt in een module krijg je een deelcertificaat. Heb je alle 
deelcertificaten behaald en leg je ook de praktijkproef met succes 
af, dan ontvang je het erkende getuigschrift van praktijk en beroeps-
kennis. Slaag je ook in de module basiskennis bedrijfsbeheer, 
dan ontvang je het diploma van de ondernemersopleiding.  
Je volgt één of twee avonden per week les gedurende twee tot 
drie jaar. De duur is afhankelijk van de voorkennis die je bezit. Om 
praktijkervaring op te doen kan je een stageovereenkomst afsluiten.

voLtijdse dagopLeidingen

Sommige langlopende opleidingen worden overdag georganiseerd. 
De opleiding, meestal één jaar (soms langer), bestaat uit specifieke 
vakkennis, bedrijfsbeheer en stage. Syntra biedt een aantal 
dagopleidingen aan als duaal opleidingstraject. Je bent dan als 
cursist voor 60 % aan de slag in een erkend leerbedrijf. 

Ben je geslaagd, dan ontvang je het diploma van de 
ondernemersopleiding. 

Korte bijschoLingen en trainingen

De kortdurende bijscholingen en trainingen richten zich naar 
vaklui. Ze volgen de nieuwe ontwikkelingen binnen een beroep of 
vakgebied op de voet. Ben je geslaagd, dan ontvang je een attest 
of getuigschrift. 

Meer info:  
www.syntra-mvl.be 
www.syntravlaanderen.be

http://www.syntra-mvl.be
http://www.syntravlaanderen.be
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3 Kan ik een opleiding volgen 

 bij VDAB ?

 
Hoe beter je bent opgeleid, hoe 

sneller je werk vindt. VDAB organiseert 
arbeidsmarktgerichte praktische opleidingen.

Je kan kiezen uit opleidingen binnen verschillende vakgebieden: 
administratieve en commerciële functies, taalopleidingen, 
industriële automatisering, horeca en voeding ...

WerKzoeKenden

De opleidingen duren een aantal dagen tot maanden. Je neemt 
meestal deel aan een selectieprocedure. Je volgt overdag les. 
Bepaalde opleidingen kan je volgen via open leren, online of 
afstandsleren. Je behoudt je werkloosheidsuitkering en komt onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking voor financiële voordelen 
zoals vergoeding kosten kinderopvang, verplaatsingsvergoeding, 
premies … 

Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvang je een VDAB-
attest. De opleidingen zijn gratis.

WerKnemers

Werknemers kunnen op eigen initiatief of op initiatief van hun 
werkgever bepaalde opleidingen volgen. Je volgt les op zaterdag, 
tijdens de werkuren of ’s avonds. De meeste opleidingen worden  
georganiseerd via online leren. 

Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvang je een VDAB-
attest. 

De opleidingen zijn gratis of betalend.

via vdab een dipLoma behaLen

De VDAB organiseert in samenwerking met opleidingsverstrekkers 
uit het secundair, volwassenen- en hoger onderwijs intensieve 
onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) gericht naar 
knelpuntberoepen. Je kan een diploma secundair onderwijs of 
hoger onderwijs (HBO5 of PBA) behalen,  of een se-n-se-certificaat.  
Zoek op vdab.be/opleidingen onder trefwoord OKOT.

Meer info:  
www.vdab.be/opleidingen 
bel gratis VDAB 0800 30 700

VDAB-voordelen bij erkende opleidingen, zie p. 19 ‘Goed om te 
weten’. 

http://www.vdab.be/opleidingen
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4 Organiseren de beroepssectoren  

 ook opleidingen ?

 
Als werknemer of werkzoekende kan je een 
opleiding volgen bij je sector.

De sectoren, zoals de bediendensector, de horeca, de bouwsector, 
de chemiesector, de kappersector … hebben een eigen sectorfonds 
dat opleidingen organiseert. 

Het opleidingsaanbod is ruim. Je kan kiezen uit algemene 
opleidingen bv. mondelinge en schriftelijke bedrijfscommunicatie 
en sectorspecifieke opleidingen bv. Adobe Indesign voor grafisch 
medewerkers.

Voor bepaalde opleidingen werken de sectoren samen met andere 
opleidingsverstrekkers: VDAB, Syntra, CVO …

De prijzen van de opleidingen variëren. Soms ontvang je een 
premie.

Meer info:  
www.werk.be (zoek op trefwoord ‘sectorfondsen’)

http://www.werk.be
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5 Hoe behaal ik een diploma 
 secundair onderwijs via het 

 volwassenenonderwijs ?

 
Heb je geen diploma secundair onderwijs, 

dan kan je dit behalen via een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (CVO). 

aLgemeen secundair onderWijs

Kies je voor een studierichting in het Algemeen Secundair Onderwijs 
(ASO), dan leg je één traject af. Je krijgt enkel algemene vakken en 
wordt voorbereid om verder te studeren. Je kan kiezen uit Economie, 
Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, Humane weten-
schappen, Moderne talen-wiskunde of Wetenschappen-wiskunde. 
Je kan starten vanaf de leeftijd van 18 jaar.

beroepsgericht traject
Hier combineer je een diplomagerichte beroepsopleiding met een 
opleiding Aanvullende Algemene Vorming (algemene vakken). Je 
kan kiezen uit een lange lijst. Enkele voorbeelden: Boekhoudkundig 
bediende, Schoonheidsspecialist, Binnenschrijnwerker, Begeleider 
in de kinderopvang, Kapper, Kok … 

Voor de beroepsspecifieke opleiding kan je meestal instappen 

vanaf de leeftijd van 16 jaar, of vanaf 15 jaar als je de eerste 
twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs achter de 
rug hebt. Voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming kan 
je starten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er zijn geen bijkomende 
toelatingsvoorwaarden.  Je volgt wel een infosessie. CVO’s kunnen 
oriëntatie- en vrijstellingsproeven organiseren.

De lessen worden aangeboden in dag-, avond-, weekend- of 
gecombineerd onderwijs. Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld 
per lestijd voor de beroepsspecifieke opleiding. Afhankelijk van 
je statuut kom je in aanmerking voor vermindering of vrijstelling 
van inschrijvingsgeld. (Aanvullende) Algemene Vorming is gratis, 
je betaalt enkel cursusmateriaal. Behaal je het diploma secundair 
onderwijs voor het eerst, dan kan je een premie aanvragen.

Meer info:  
www.destapgent.be  
(Vragen & Antwoorden - Volwasseneneducatie) 
www.mijndiplomasecundair.be

Indien je Hoger Beroepsonderwijs combineert met de opleiding 
Aanvullende Algemene Vorming behaal je het diploma  

tot gegradueerde en bijkomend het diploma secundair onderwijs, zie 
p. 8 vraag 7.

Wie over een getuigschrift van de tweede graad secundair 
onderwijs (SO) beschikt en HBO5 Verpleegkunde (graduaat) 
afwerkt, behaalt bijkomend een diploma secundair onderwijs.

Via VDAB een diploma behalen, zie p. 4 vraag 3.

http://www.destapgent.be
http://www.mijndiplomasecundair.be
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6 Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs bij de    

  Examencommissie secundair onderwijs?

 
Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan 
kan je dit behalen via de Examencommissie 
secundair onderwijs.

De Examencommissie organiseert enkel examens. Er worden geen 
lessen gegeven of cursussen ter beschikking gesteld. Je studeert op 
je eigen tempo via zelfstudie. De examens worden het hele jaar door 

georganiseerd.

Je kunt je diploma behalen in de derde graad van het algemeen, 
technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs. Iedereen, 
ongeacht leeftijd of vooropleiding, kan zich voor de examens 
inschrijven. Het aanbod is beperkt en de examens zijn hoofdzakelijk 
schriftelijk. In de derde graad BSO bewijs je ook praktijkervaring. 
Je kan je examens zelf plannen op basis van de beschikbare data.  

Als je wil deelnemen aan de examens van de Examencommissie, 
volg je een verplichte infosessie, waar je alles te weten komt over 
de werking. Je legt examens af in Brussel.

Je betaalt 32 euro voor een bepaalde studierichting, maar hou ook 
rekening met de kostprijs van de boeken en ander cursusmateriaal. 
De Examencommissie organiseert geen lessen. Alleen deelname 
aan de examens geeft geen recht op kinderbijslag.

Meer info:  
www.examencommissiesecundaironderwijs.be  
www.mijndiplomasecundair.be 
bel gratis de Vlaamse infolijn 1700

De vrijstellingscommissie kan vrijstellingen toekennen op basis 
van deelattesten, getuigschriften of diploma’s.

http://www.examencommissiesecundaironderwijs.be
http://www.mijndiplomasecundair.be
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7 Kan ik een diploma 

 hoger onderwijs behalen via 

 het volwassenenonderwijs ?

 
Je kan een diploma hoger onderwijs behalen 

in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5).

De praktijkgerichte graduaatsopleiding situeert zich tussen 
het secundair onderwijs en de professionele bachelor aan een 
hogeschool.  In vergelijking met de professionele bachelor 
is HBO5 minder gericht op de brede algemene vorming. 
De opleiding bestaat uit minimum 900 lestijden (in de toekomst 90 
tot 120 studiepunten). 

Je kan inschrijven als je 18 jaar bent en beschikt over het juiste 
studiebewijs (http://onderwijs.vlaanderen.be/hoger-beroepsonderwijs-hbo5). 
Heb je niet het juiste studiebewijs dan kan je deelnemen aan 
een toelatingsproef. HBO5-opleidingen worden georganiseerd 
door een CVO i.s.m. een hogeschool. In september 2019 worden 
deze graduaatsopleidingen overgeheveld naar de hogescholen 
(uitgezonderd Verpleegkunde).

De lessen worden georganiseerd in dag-, avond-, weekend- en/of 
gecombineerd onderwijs. Je kan meestal starten begin september 

of begin februari. Volg je alle modules in het modeltraject, dan 
studeer je in het volwassenenonderwijs twee tot drie jaar. Ben 
je geslaagd voor alle modules, dan behaal je een diploma van 
gegradueerde. 

Indien je geen diploma secundair onderwijs hebt en je een HBO5-
opleiding combineert met een opleiding Aanvullende Algemene 
Vorming ontvang je bijkomend een diploma secundair onderwijs. 
Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd. Afhankelijk van je 
statuut kom je in aanmerking voor vermindering of vrijstelling van 
inschrijvingsgeld. 

Met het diploma kan je meteen aan het werk of doorstromen naar 
een professionele bachelor via een vervolgtraject. Indien er geen 
vervolgtraject is kan je altijd studieduurverkorting aanvragen op 
basis van EVK en/of EVC.

Meer info:  
www.destapgent.be  
(Vragen & Antwoorden - Volwasseneneducatie)

HBO5 Verpleegkunde wordt georganiseerd door een secundaire 
school i.s.m. een hogeschool. Je behaalt een diploma van 
gegradueerde. Wie over een getuigschrift van de tweede graad 

secundair onderwijs (SO) beschikt en HBO5 Verpleegkunde afwerkt, 
behaalt bijkomend een diploma SO.

Misschien komt jouw HBO5-opleiding in aanmerking voor een 
OKOT-traject, zie p. 4 vraag 3.

http://onderwijs.vlaanderen.be/hoger-beroepsonderwijs-hbo5
http://www.destapgent.be
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8 Hoe word ik leraar 
via het volwassenenonderwijs ?

 
Als je wil lesgeven in het secundair, hoger, 
deeltijds kunst- of volwassenenonderwijs dan 
kan je vanuit je werkervaring en/of je diploma 
aanvullend een Specifieke Lerarenopleiding 
(SLO) volgen in een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs. 

De SLO legt de nadruk op pedagogische, didactische en 
onderwijskundige vorming. Ze heeft een omvang van 60 
studiepunten, de helft theorie en de helft stage. 

Je wordt toegelaten tot de SLO indien je minstens over een diploma 
secundair onderwijs beschikt. Wie geen diploma secundair 
onderwijs heeft kan deelnemen aan een toelatingsproef of een 
brugprogramma volgen. 

De opleiding wordt modulair georganiseerd in dag-, avond-, 
weekend- en/of gecombineerd onderwijs. Een modeltraject duurt 
gemiddeld twee jaar maar soms kan het intensiever en dus korter. 

Na het slagen in alle modules behaal je het diploma van leraar.

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd. Afhankelijk van je 
statuut kom je in aanmerking voor vermindering of vrijstelling van 
inschrijvingsgeld.

In september 2019 wordt de SLO overgeheveld naar de 
hogescholen.

Meer info:  
www.destapgent.be  
(Vragen & Antwoorden - Volwasseneneducatie) 
www.bit.ly/2DOrAIn 
www.onderwijs.vlaanderen.be/soorten-bekwaamheidsbewijzen 
www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel

Als je reeds lesgeeft, kan je instappen in een LIO-traject (Leraar 
In Opleiding). Dit traject geeft recht op studieduurverkorting. 

Ook hogescholen en universiteiten kunnen de SLO organiseren. 

De geïntegreerde lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager 
onderwijs en Secundair onderwijs volg je aan een hogeschool. 
Dit zijn professionele bachelors. 

http://www.destapgent.be
http://www.bit.ly/2DOrAIn
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/soorten-bekwaamheidsbewijzen
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel
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9 Ik heb interesse voor een job bij 

politie, defensie, brandweer

of luchtvaart. Wat moet ik doen?

poLitie | Er zijn vijf uniformfuncties bij de politie: agent, 
beveiligingsagent, inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris.  
Voor al deze functies neem je deel aan vier proeven: een 
cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours, een 
persoonlijkheidsproef, een selectiegesprek en een medische 
geschiktheidsproef. Ben je geslaagd, dan kan je starten met de 
opleiding.

Meer info: www.opac.be 
www.jobpol.be/home/uniformfuncties 
www.ikbeveilig.be 
Bel gratis Jobinfo: 0800 99 404

defensie | Bij Defensie kandideer je voor een bepaalde functie. 
Eens ingeschreven moet je minstens drie dagen proeven afleggen. 
Als je deze selectie doorstaat, kan je beginnen met de opleiding.

Meer info: www.mil.be/nl/vacature 
Informatiecentrum Gent-provincie Oost-Vlaanderen 02 442 73 22 
bel gratis het contactcenter 0800 333 48

brandWeer | Om brandweerman of -vrouw te worden moet 
je slagen voor een toelatingsexamen georganiseerd door de FOD 

Binnenlandse Zaken. De proeven vinden plaats in de brandweerschool. 
Ze bestaan uit een competentie-, een handigheids- en een fysieke 
test. Wie het federaal geschiktheidsattest behaalt mag deelnemen 
aan de aanwervingsprocedure binnen een brandweerzone en kan 
daarna starten met de opleiding aan de brandweerschool. 

Meer info: www.ikwordbrandweer.be 
https://brandweeropleiding.paulo.be 
Brandweeropleiding Oost-Vlaanderen 09 342 82 44 

piLoot | Piloot word je door te slagen voor het officiële examen 
Lijnpiloot, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart. Uitgebreide 
info over de toelatingsvoorwaarden en de structuur van de 
opleiding vind je via de websites van de opleidingsverstrekkers. De 
totale kostprijs van de opleiding bedraagt tienduizenden euro’s. Je 
krijgt grotendeels les in het Engels. 

Meer info: www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen 

steWard(ess) | Wil je steward(ess) worden? Dit kan door 
een interne opleiding van een aantal weken te volgen bij één 
van de luchtvaartmaatschappijen of touroperators. Vooraleer je 
toegelaten wordt tot deze opleiding moet je een selectieprocedure 
doorlopen. Talenkennis is belangrijk. De opleidingen worden niet 
op regelmatige basis georganiseerd.

Meer info: www.goudengids.be/luchtvaartmaatschappijen

http://www.opac.be
http://www.jobpol.be/home/uniformfuncties
http://www.ikbeveilig.be
http://www.mil.be/nl/vacature
http://www.ikwordbrandweer.be
https://brandweeropleiding.paulo.be
http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen
http://www.goudengids.be/luchtvaartmaatschappijen
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10 Waar kan ik een 

 sportkaderopleiding volgen?

 
Ben je vrijwilliger in een sportclub en wil 
je leiding geven als trainer of bestuurslid? 
Begeleid je sporters, sportkampen of 
-activiteiten? Dan kan je je (bij)scholen in 
sportkaderopleidingen georganiseerd door 
de Vlaamse Trainersschool.

Je kan kiezen uit (aanvullende) sporttakgerichte, begeleidings-
gerichte en beroepsgerichte opleidingen en bijscholingen.  
In de sporttakgerichte opleidingen (judo, tennis, paardrijden …) 
leer je de sport op een didactische manier aanbrengen.

In de begeleidingsgerichte opleidingen Bewegingsanimator en 
Multimove -en sportsnackbegeleider leer je op een verantwoord 
didactische manier de activiteiten organiseren en begeleiden.

De opleidingen Basisredder, Duiker-Redder en  Zwembadcoördinator 
zijn beroepsgerichte opleidingen. Door het volgen van de opleiding 
kan je het beroep in kwestie uitoefenen. 

De opleidingen worden modulair georganiseerd. Als je geslaagd 
bent voor een module, krijg je een attest. Na het slagen in alle 
modules, behaal je een diploma van de Vlaamse Trainersschool. 
Het cursusgeld varieert en is afhankelijk van de opleiding. 

Meer info:  
www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders 

http://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders
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11 Ik heb weinig scholing gekregen.
  Waar kan ik mijn kennis van 

 taal, rekenen, computer versterken ?

 
Ervaar je in je dagelijkse leven, werksituatie 
of beroepsopleiding moeilijkheden met taal, 

rekenen, computer of algemene vorming, 
dan kan je les volgen in een Centrum voor 

Basiseducatie (Leerpunt). 

Je kan kiezen uit wiskunde, Nederlands, Nederlands voor 
anderstaligen, leren leren, communicatie, assertiviteitscursus, 
internet … Er zijn intensieve en minder intensieve cursussen. Je 
volgt overdag of ’s avonds les in kleine groep. Je leert zelfstandig 
werken, op eigen tempo en niveau. 

Er zijn instapmogelijkheden op verschillende tijdstippen van het 
jaar. De opleidingen worden modulair georganiseerd. Slaag je voor 
een module, dan ontvang je een deelcertificaat. Na het succesvol 
beëindigen van een volledige opleiding krijg je een certificaat. 

De deelname aan de cursussen is gratis. Je betaalt enkel het 
cursusmateriaal. 

Meer info:  
www.basiseducatie.be/leerpunt-gent-meetjesland-leieland 
www.basiseducatie.be/leerpunt-zuid-oost-vlaanderen 
www.basiseducatie.be/leerpunt-waas-dender 
www.basiseducatie.be 

http://www.basiseducatie.be/leerpunt-gent-meetjesland-leieland
http://www.basiseducatie.be/leerpunt-zuid-oost-vlaanderen
http://www.basiseducatie.be/leerpunt-waas-dender
http://www.basiseducatie.be
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12 Waar kan ik als anderstalige lessen 

 Nederlands volgen ?

 
Als je Nederlands wil leren kom je in de 
agentschappen Integratie en Inburgering te 
weten hoe je dat aanpakt. 

Je krijgt informatie over het aanbod en indien nodig leg je een 
test af. Op basis van een gesprek en de testresultaten, krijg je een 
advies en word je doorverwezen naar het aanbod Nederlands als 
tweede taal (NT2).

De dienstverlening werkt gratis en zonder afspraak. Ze is 
toegankelijk voor anderstaligen vanaf 16 jaar.

Meer info:  
www.in-gent.be/voor-jou/nederlands 
www.integratie-inburgering.be/regio-oost-vlaanderen 
www.integratie-inburgering.be

http://www.in-gent.be/voor-jou/nederlands
http://www.integratie-inburgering.be/regio-oost-vlaanderen
http://www.integratie-inburgering.be
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13 Waar kan ik een artistieke 

   opleiding volgen in mijn vrije tijd ?

 
Wil je creatief bezig zijn en je artistiek 

ontplooien, dan kan je les volgen aan een 
kunstacademie.

In je vrije tijd kan je naar een academie gaan om er kunstonderwijs 
te volgen. Je kan er leren tekenen, pottenbakken, filmen, dansen, 
vioolspelen, toneelspelen enz. Je leert er de kunstvorm, individueel 
of in groep, zelf beoefenen, kritisch benaderen en beleven.

Je gaat meestal ‘s avonds of in het weekend naar de les. De lessen 
starten op 1 september en eindigen op 30 juni.

Je ontvangt bij het succesvol beëindigen van elke graad een 
getuigschrift.

Het inschrijvingsgeld bedraagt iets meer dan 300 euro. Ben je 
tussen 18 en 24 jaar oud of heb je –afhankelijk van je statuut- recht 
op het verminderde tarief, dan betaal je iets meer dan 125 euro.

Meer info: www.onderwijs.vlaanderen.be/academies

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/academies


15

14 Ik ben op zoek naar een 

  vrijetijdscursus. 
      Waar kan ik terecht?

 
Als volwassene kan je deelnemen aan 
allerhande activiteiten georganiseerd door 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Het aanbod is zeer ruim en evolueert voortdurend. Je kan kiezen 
uit korte vormingsactiviteiten binnen verschillende thema’s: 
computer en internet, persoonlijkheidsvorming, talen, sociale 
vaardigheden, kunsteducatie, natuur en milieu, opvoeding, 
gezondheid, hobbycursussen ...

De meeste vormingsactiviteiten lopen over drie of meer dagdelen 
bv. kortlopende cursussen, workshops of vormingsdagen. 
Andere activiteiten nemen slechts een paar uur in beslag, bv. 
een lezing, een culturele wandeling, een kookworkshop, een  
informatienamiddag … 

De vormingen leiden niet tot een certificaat, getuigschrift of 
diploma. De prijzen variëren sterk. Afhankelijk van je statuut kan 
je korting krijgen. 

Meer info:  
www.prettiggeleerd.be 
www.uitinvlaanderen.be

http://www.prettiggeleerd.be
http://www.uitinvlaanderen.be
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15 Wat zijn privéopleidingen ?

 
Privéopleidingen zijn niet wettelijk 

gereglementeerd.

De certificaten, attesten of diploma’s hebben geen wettelijke 
waarde.

Privéopleidingen richten zich tot iedereen. Je kan kiezen uit een 
ruim aanbod. 

De prijzen variëren sterk. Vaak is een privéopleiding duur. 

Meer info:  
www.goudengids.be 
www.google.be

Informeer je zeer goed over het praktische nut en de waarde van 
de opleiding.

p
rivé

o
n
d
e
rw
ijs

http://www.goudengids.be
http://www.google.be
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evc - erKennen van verWorven competenties | 
Beschik je over competenties (een geheel van kennis, vaardigheden 
en attitudes) die je verworven hebt via bv. beroepservaring en 
waarvan je geen studiebewijs kan voorleggen, dan kan je de 
competenties via een EVC-procedure door de opleidingsinstelling 
laten onderzoeken. Worden de competenties erkend, dan kunnen 
ze leiden tot vrijstelling van opleidingsonderdelen.

evK - erKennen van verWorven KWaLificaties | 
In een EVK-procedure wordt nagegaan of kwalificaties 
(diploma, attest, certificaat ...) erkend kunnen worden voor een 
opleiding. Erkenning leidt rechtstreeks tot vrijstellingen van 
opleidingsonderdelen.

gecombineerd onderWijs | Een deel van de module wordt 
in de klas gegeven en een ander deel kan je zelfstandig verwerken, 
thuis of in een open leercentrum.

KneLpuntopLeiding | Dit is een opleiding die naar een 
knelpuntberoep leidt. Een knelpuntberoep is een beroep waarbij 
werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te 
vinden. Als je een knelpuntopleiding volgt heb je dus meer kans 
om snel werk te vinden. 

moduLair | De leerstof wordt onderverdeeld in modules 
waarvoor je apart kan inschrijven. Zo kan je zelf je studiepakket en 
studieduur bepalen. Ben je geslaagd voor een module, dan behaal 
je een deelcertificaat of modulebewijs. Ben je geslaagd voor alle 
modules, dan behaal je een getuigschrift, certificaat of diploma.

studiepunt | Een studiepunt is een maat voor studiebelasting 
waarbij één studiepunt gelijk is aan 25 tot 30 uren les, studie, 
taken, oefeningen, labo ... 

vervoLgtraject | Als je een diploma van gegradueerde behaalt 
in het Hoger Beroepsonderwijs kan je vaak een vervolgtraject met 
vrijstellingen naar een professionele bachelor volgen. 

Is er geen vervolgtraject uitgewerkt, dan kan je vrijstellingen 
aanvragen op basis van EVK en EVC.

Woordenlijst
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Goed om te weten

betaaLd educatief verLof

Als werknemer in de privésector heb je recht op extra verlof als 
je een opleiding volgt van minstens 32 uren. Enkel de effectief 
gevolgde lesuren komen in aanmerking. Je kan 80 tot 180 uren per 
schooljaar afwezig zijn op het werk met behoud van loon.

Niet alle opleidingen geven recht op betaald educatief verlof. 
Ook voor ambtenaren bestaan er vormen van opleidings- en 
vormingsverlof. Contacteer je personeelsdienst.

Meer info:  
www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof 
bij je vakbond

ervaringsbeWijs

Wie praktische werkervaring heeft opgebouwd, wil dat vaak ook 
kunnen aantonen op de arbeidsmarkt. Via een gesprek en een 
praktische proef bij een erkend testcentrum kan je voor bepaalde 
beroepen bewijzen dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Als 
je slaagt krijg je het Ervaringsbewijs.

Meer info: www.ervaringsbewijs.be

Loopbaancheques 
Ben je een werknemer of zelfstandige en wil je je heroriënteren 
op de arbeidsmarkt of meer voldoening uit je job halen, dan kan 
je loopbaancheques bestellen en loopbaanbegeleiding volgen bij 
een erkend loopbaancentrum. Een loopbaancheque kost 40 euro 
(4 gesprekken).

Meer info:  www.vdab.be/loopbaanbegeleiding 
bel gratis VDAB 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

opLeidingscheques voor WerKnemers

Als werknemer (ook ad interim) kan je opleidingscheques 
aanvragen. Je kan ze gebruiken voor opleidingen erkend in het 
kader van betaald educatief verlof en voor opleidingen die je volgt 
in het kader van loopbaanbegeleiding. Hooggeschoolden kunnen 
enkel opleidingscheques gebruiken als de opleiding kadert in een 
loopbaanbegeleiding.

Per kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques 
aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, 
jij betaalt de andere helft. Als je geen diploma secundair of hoger 
onderwijs hebt betaalt de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen 
meer dan de helft van je opleidingscheques terug.

Meer info: 
www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml 
bel gratis VDAB 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof
http://www.ervaringsbewijs.be
http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml
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recht op KinderbijsLag

Ben je tussen 18 en 25 jaar, dan behoud je onder bepaalde 
voorwaarden het recht op kinderbijslag.

In het secundair volwassenenonderwijs, bij Syntra of in het 
privé-onderwijs moet je minstens 17 uren per week les volgen. 
Studeer je in het Hoger (beroeps)onderwijs of volg je een SLO, 
dan moet je ingeschreven zijn voor tenminste 27 studiepunten. 
Als je nog niet studeert in het studiepuntensysteem dan zijn dit 
minstens 13 lesuren. Stages tellen mee. De lessen mogen ’s avonds 
georganiseerd worden. Ben je gestopt met studeren, maar ben je 
ingeschreven als werkzoekende, dan heb je maximaal 12 maanden 
recht op kinderbijslag.

Meer info:  
www.famifed.be 
het kinderbijslagfonds van je ouders

vdab-voordeLen bij erKende opLeidingen

Als je ingeschreven bent als werkzoekende en je wil 
een opleiding volgen die erkend is door de VDAB, 
dan kan je in aanmerking komen 
voor een aantal financiële 
voordelen zoals behoud van 
uitkering, gratis opleiding, 
verplaatsingsvergoeding enz. 
Je herkent de opleidingen aan 

het VDAB-logo in de opleidingsdatabank van VDAB. Je moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen en slagen in een selectieprocedure 
georganiseerd door VDAB. Je behaalt de kwalificatie uitgereikt 
door de school of opleidingsinstelling waar je les volgt. 

Meer info:  
www.vdab.be/opleidingen/voordelen 
www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml 
bel gratis VDAB 0800 30 700  (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

vdab-voordeLen bij niet-erKende opLeidingen

Wil je je uitkering behouden terwijl je een opleiding, studie of 
stage volgt die niet erkend wordt door VDAB? Dat kan als je een 
vrijstelling van beschikbaarheid krijgt van VDAB.

Meer info:  
www.vdab.be/vrijstellingen  
bij je uitbetalingsinstelling

http://www.famifed.be
http://www.vdab.be/opleidingen/voordelen
http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml
http://www.vdab.be/vrijstellingen
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tijdsKrediet

Als werknemer in de privésector kan je onder bepaalde 
voorwaarden tijdelijk je loopbaan stopzetten of verminderen.

Je krijgt een onderbrekingsuitkering die kan aangevuld  worden 
met een extra aanmoedigingspremie. 

Meer info: 
www.rva.be 
www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies 
bij je vakbond

vLaams zorgKrediet

Als werknemer van de Vlaamse overheid kan je een 
onderbrekingsuitkering ontvangen in het kader van zorg en 
opleiding. De uitkering kan aangevuld worden met een extra 
aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. 

Meer info: 
www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet/motieven 
www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies 
bij je vakbond

premies

Wie voor het eerst een diploma secundair onderwijs behaalt 
via het volwassenenonderwijs, kan een premie aanvragen. Ook 
sectorfondsen, zie p. 6 vraag 4, betalen soms een premie. 

Volg je een door VDAB erkende opleiding, dan kan je in aanmerking 
komen voor een aantal premies. Zie p. 19.

Meer info:  
http://onderwijs.vlaanderen.be/premie-bij-diplomagerichte-opleiding 
bel gratis de Vlaamse Infolijn 1700 
www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml 
bel gratis VDAB 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

studietoeLage

Als je les volgt in volwasseneneducatie kom je niet in aanmerking 
voor een studietoelage.

Meer info:  
http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

Goed om te wetenGoed om te weten

http://www.rva.be
http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies
http://www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet/motieven
http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies
http://onderwijs.vlaanderen.be/premie-bij-diplomagerichte-opleiding
http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml
http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen
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De Stap maakt je wegwijs in alle mogelijkheden van 
volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen. Bij vragen 
over basis-, secundair en hoger onderwijs reikt De Stap 
handige tools aan en verwijst gericht door.

Word Wijs! coacht ongekwalificeerde jongeren uit de 
regio Gent tussen 17 en 25 jaar in het behalen van een 
diploma secundair onderwijs of een kwalificatie. 

De Stap/Word Wijs! is een breed partnerschap van de 
Gentse CLB’s-verenigd in vzw Topunt- met financiële 
steun van Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, VDAB 
Oost-Vlaanderen, Syntra Midden-Vlaanderen, OCMW 
Gent, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

 Meer weten?  Colofon

verantWoordeLijKe uitgever 
Postadres:

De Stap 
Klein Raamhof 8
9000 Gent
09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be 

vormgeving

www.bartbehiels.be

april 2018

www.destapgent.be

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijskiezer.be

www.vlaamsekwalificatiestructuur.be

www.erkennenvancompetenties.be

mailto:info@destapgent.be
http://www.destapgent.be
http://www.bartbehiels.be
http://www.destapgent.be
http://www.onderwijs.vlaanderen.be
http://www.onderwijskiezer.be
http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be
http://www.erkennenvancompetenties.be


Info over

Een opleiding volgen?
Toch nog je diploma behalen?

Op zoek naar een opleiding in je vrije tijd?

De Krook  - 2de verdieping
Miriam Makebaplein 1 
9000 Gent
09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be

Vlaanderen
is werk

mailto:info@destapgent.be
http://www.destapgent.be

