Inschrijving als cursist: stappenplan
Stap 1: Ik zoek informatie
Stap 2: Ik meld me aan
Stap 3: Ik kom naar het Individueel Gesprek
Stap 4: Ik stel me kandidaat
Stap 5: Wat als ik niet geselecteerd ben?

Stap 1: Ik zoek informatie

Informatie

In ieder Centrum Voor Volwassenen Onderwijs wordt minimaal
één keer per jaar een infodag georganiseerd waar je informatie
kan krijgen over de opleiding.
Je vindt de data op de website van de CVO’s
TNA (Antwerpen)
VSPW (Gent)
Miras (Kortrijk)
CVO (Brussel)
Qrios (Hasselt)

Stap 2: Ik meld me aan
Het aanmeldingsformulier is digitaal. Je vindt het hier.
Als je het ingevuld hebt en doorgestuurd, ontvang je binnen de 2
weken een bevestiging.

Stap 3: Ik kom naar het individueel gesprek
Als je aangemeld bent kom je op de ‘interesselijst’.
Het jaar voor de start van het schooljaar, nodigen we je uit voor
een informatiemoment in groep. Op dit infomoment maken we
met jou een afspraak voor een individueel gesprek.
Binnen de twee weken na het individueel gesprek laten we je
weten of je in aanmerking komt voor de opleiding.
Als dat zo is en je bent er zelf ook nog steeds van overtuigd dat de opleiding echt iets voor jou is kan
je je kandidaat stellen.

Stap 4: Ik stel me kandidaat
Je kan je kandidaat stellen via het opleidingscentrum, het
Centrum voor Volwassenen Onderwijs: je kan dat via mail, langs
de telefoon of na afspraak. Als je je kandidatuur in orde brengt
met de school sta je automatisch op de kandidatenlijst.
De lijst van de Centra voor Volwassenenonderwijs vind je hier: (of hieronder)
Uit de lijst van kandidaten selecteren we 17 mensen die aan de opleiding kunnen beginnen.
Hoe selecteren we deze 17 studenten? Welke selectiecriteria hanteren we?
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerst en vooral kijken we naar de algemene motivatie. Wat drijft je om deze opleiding te
willen volgen?
We bekijken je verwachtingen naar de job en de opleiding. (Soms gebeurt het dat we
kandidaten doorverwijzen naar een opleiding die meer aansluit bij de verwachtingen)
We kijken hoeveel ruimte je hebt om tijd en energie te stoppen in de opleiding.
Mensen die in het verleden de opleiding omwille van veranderingen in hun persoonlijke
situatie stopgezet hebben krijgen voorrang als ze opnieuw willen starten.
We streven naar voldoende diversiteit in de samenstelling van de groep
We geven voorrang aan mensen die van jongs af aan armoede en sociale uitsluiting hebben
ervaren.
We geven voorrang aan mensen die in de provincie van het opleidingscentrum wonen.
We nemen de datum van aanmelding mee in de keuze van kandidaten.

Ten laatste op 30 mei weet je of je de opleiding kan starten

Stap 5: niet geselecteerd wat nu?
Als je een ander opleidingscentrum als tweede keuze hebt
aangeduid op het aanmeldingsformulier, dan kan je contactnemen
met dat opleidingscentrum om je kandidaat te stellen. Je hoeft dan
geen intakegesprek meer te doen en zal meteen opgenomen
worden in de lijst van kandidaten. Je zal dan enkel stap vier nog
moeten doorlopen. Let wel: de provincie waarin je woont blijft ook nu een parameter in de
samenstelling van de groep
En anders? Als je niet kan starten kunnen we je op de lijst van geselecteerde kandidaten voor de
volgende opstartperiode zetten. Je kan er dan zeker van zijn dat je over vier jaar mag starten. Omdat
er in vier jaar veel kan gebeuren zal je in tussentijd wel nog gecontacteerd worden om te polsen of je
nog steeds geïnteresseerd bent en of je nog steeds in aanmerking komt.

