
Klaar voor het avontuur?

CURSA.BE

TWEEDEKANSONDERWIJS 
Dag- en avondonderwijs 

voor volwassenen

Grijp jouw tweede kans!

Diploma   

  secundair 

 onderwijs



Welkom!

Je wil je diploma secundair 
onderwijs behalen om:
-  je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
-  verder te studeren;
-  beter betaald te worden binnen je huidige job; 
-  …

Dat kan bij Cursa!

Wij kijken er naar uit om je te begeleiden 
in dit avontuur! 

INHOUD

Je hebt al een diploma secundair onderwijs? 
Dan kan je steeds bij ons terecht om: 

• je te herscholen voor een ander beroep;
• je kennis bij te schaven door losse modules in een 

specifieke richting te volgen.
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WAAROM KIEZEN 
VOOR ONS TKO?
EEN DIPLOMA: MEER KANSEN
Je kan je diploma secundair onderwijs via het tweedekansonderwijs behalen.  
Zo’n diploma vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en kan een toegangsticket 
zijn tot betere werkvoorwaarden of een vervolgopleiding (bv. het hoger onderwijs). 

LEREN, KANSEN, GROEIEN, ONTPLOOIEN
Naast het diploma en de klassieke vakken werken we samen aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Je leert onder andere beter te communiceren, studeren, 
organiseren en te werken in groep. Op die manier kan je zelfvertrouwen 
groeien. Je creativiteit wordt gestimuleerd en je ICT-vaardigheden worden 
aangescherpt.

TKO: EEN TRAJECT OP MAAT
Je kan bij ons zowel overdag als ’s avonds les volgen. Voor sommige richtingen 
is ook afstandsonderwijs mogelijk. Ons lesprogramma is modulair opgebouwd. 
Dit wil zeggen dat elk vak verdeeld wordt in modules (kleinere lespakketten). 
Als je de module succesvol afrondt, behaal je een deelcertificaat.  
De optelsom van alle deelcertificaten geeft recht op een diploma secundair 
onderwijs. Je kiest zelf hoeveel modules je per semester wil of kan volgen. 
Samen met je trajectbegeleider stel je een uurrooster samen dat past bij jouw 
situatie.

Wij vinden het belangrijk dat je als cursist in de voor jou juiste module zit. Je 
kan dan ook vrijstellingen aanvragen en verkrijgen op basis van eerdere school- 
en werkervaring of op basis van vrijstellingsproeven. Dit dient te gebeuren voor 
de start van de opleiding.

ZORG VOOR CURSISTEN - BEGELEIDING 
De zorg voor cursisten - voor jou dus - vinden we zeer belangrijk! 
We proberen zoveel mogelijk op maat te begeleiden of te ondersteunen en 
talenten te benutten; ieder komt immers met een eigen verhaal en heeft een 
persoonlijke kijk op de toekomst. 

Bij de start van je opleiding word je gekoppeld aan een persoonlijke 
trajectbegeleider, die samen met jou een leertraject uitstippelt. Behalve bij 
je leerkrachten, kan je steeds met je vragen of bezorgdheden terecht bij 
deze persoon. Je kan gedurende je volledige traject in het TKO rekenen op 
deze begeleiding. 

Heb je last van faalangst, uitstelgedrag of ondervind je moeilijkheden 
bij het studeren? Dan kan je terecht bij het zorgteam, dat bestaat uit de 
zorgcoördinator en de trajectbegeleiders. De zorgcoördinator bekijkt 
welke ondersteuning mogelijk is binnen het TKO of hoe we je kunnen 
doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
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AAV (Aanvullende Algemene Vorming) 
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag of avond
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – dag 
 ͠ Lommel – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Sint-Truiden – gecombineerd onderwijs – avond of afstandsonderwijs 

Je kan je certificaat Aanvullende Algemene Vorming behalen in 1 jaar.
De algemene vorming bestaat uit de volgende modules:  
Wiskunde, wetenschappen, ICT, Nederlands, een of twee vreemde talen, 
MaCuSA: maatschappij, cultuur en organisatie en samenwerking.

Na het afronden van de Aanvullende Algemene Vorming behaal je een 
certificaat dat samen met een certificaat van een beroepsopleiding recht 
geeft op een diploma secundair onderwijs. 
 
Ontdek alle diplomagerichte opleidingen op p.8 en 9 en voor meer info over 
deze opleidingen kan je terecht op onze website.

            Je kiest voor   ASO ........................... OF ............................... je kiest voor   AAV + 1 van de 36 
  diplomagerichte beroepsopleidingen.

Eén of meerdere modules volgen?
Als je slechts één of meerdere modules 
wil volgen ter voorbereiding op het 
hoger onderwijs, kan dit! Je wil bijvoor-
beeld wat opfrissing of je kan je zo 
verdiepen in een bepaald vak. 

Hoe behaal je je diploma secundair onderwijs?

ASO (Humane wetenschappen) 
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – dag

Met een diploma Humane Wetenschappen op zak, krijg je een goede 
voorbereiding om verder te studeren aan de hogeschool of universiteit. In 
twee jaren kan je de opleiding in dag- of afstandsonderwijs afronden.

WELKE MODULES?
• De algemeen vormende modules zijn:  

Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, 
chemie, biologie en fysica.

• De specifieke modules voor Humane wetenschappen zijn:  
organisatie en samenhang, identiteit en normering, communicatie en 
expressie en onderzoekscompetenties.
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ADMINISTRATIE
1. Polyvalent administratief medewerker in Genk en Hasselt

2. Boekhoudkundig assistent in Genk en Hasselt

3. Medisch administratief assistent in Genk

4. Administratief medewerker onthaal in Hasselt

5. Vastgoed assistent in Hasselt

6. HR assistent in Genk

7. ICT en administratie in Genk en Lommel

COMPUTER
8. Computeroperator / Netwerktechnicus in Hasselt

GRAFISCH
9. Webdesigner in Hasselt

10. Multimedia Operator in Lommel

HORECA
11. Brood- en banketbakker in Hasselt

12. Hotelbedrijf in Hasselt

13. Keukenverantwoordelijke in Hasselt

14. Zaalverantwoordelijke in Hasselt

15. Grootkeukenverantwoordelijke in Hasselt

16. Kok in Hasselt en Lommel

17. Traiteur-banketaannemer in Hasselt

18. Verantwoordelijke brasserie taverne bistro in Hasselt

Diplomagerichte beroepsopleidingen

ZORG
19. Jeugd- en gehandicaptenzorg in Genk en Hasselt

20. Huishoudhulp in St-Truiden en Hasselt

21. Kinderbegeleider baby’s en peuters in Beringen, Genk en St-Truiden

22. Kinderbegeleider schoolgaande kind. in Beringen, Genk en St-Truiden

23. Zorgkundige in Beringen, Eisden, Genk en St-Truiden

MODE
24. Maatwerk damespatronen in Hasselt

25. Maatwerk herenpatronen in Hasselt 

LICHAAMSVERZORGING
26. Schoonheidsspecialist in Genk en Hasselt 

27. Schoonheidsspecialist – salonbeheerder in Hasselt

28. Kapper in Genk en Hasselt

29. Kapper – Salonverantwoordelijke in Hasselt

30. Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger in Genk en Hasselt

TECHNIEK
31. Hersteller witgoed in Genk

32. Polyvalent mecanicien personenwagens en  
  lichte bedrijfsvoertuigen in Genk 

33. Constructielasser in Genk

HOUT
34. Buitenschrijnwerker in Hasselt

35. Meubelmaker in Hasselt en Pelt

36. Interieurbouwer in Maaseik
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3. MEDISCH ADMINISTRATIEF ASSISTENT
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag

In de zorgsector is er altijd werk, ook als administratief assistent. Je leert efficiënt 
functioneren in een administratieve omgeving, kantoorsoftware correct 
gebruiken en vlot communiceren. 
 
De opleiding bevat ook een breed ‘medisch’ luik, waarin je een beter zicht krijgt 
op de organisatie van de gezondheidszorg en leert hoe je de zorgverstrekker 
praktisch kan ondersteunen.

De stage is een belangrijk onderdeel binnen deze opleiding. Ook omgaan 
met patiënten, medische kantoorsoftware en een kennismaking met de 
praktijk behoren tot het pakket. Je kan deze opleiding in 1,5 jaar afronden via 
dagonderwijs.

4. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ONTHAAL
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag

Je kan deze opleiding afronden in 1,5 jaar. Een onthaalmedewerker is het 
uithangbord van een bedrijf of organisatie. Je geeft klanten de gewenste 
informatie of verbindt hen door naar de juiste persoon. Je ondersteunt collega’s 
met administratieve en logistieke taken.

1. POLYVALENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – dag

Je kan deze opleiding in 1 jaar afronden via dagonderwijs of in 2 jaren via 
afstandsonderwijs. 

NIEUW: Je kan deze opleiding ook volgen in duaal leren. Je ontwikkelt dan zowel 
op school als op de werkplek de vaardigheden van een administratief medewerker.

De stage is een belangrijk onderdeel binnen deze opleiding en bestaat uit 2 
blokken: een oriëntatiestage en de eindstage. Je gaat in het werkveld de kennis, 
vaardigheden en attitudes aangeleerd tijdens de vakken toepassen. Je wordt hierin 
ondersteund door je stagebegeleider.

2. BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT 
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag 

Ben jij graag met cijfers en centen bezig? Op zoek naar een boeiende en zekere 
job in de ruime administratieve sector of naar een opleiding om je kennis van 
boekhouding, informatica en/of talen bij te spijkeren? 
De arbeidsmarktgerichte opleiding in een ideale mix van theorie en praktijk. De 
stage is een belangrijk onderdeel binnen deze opleiding. Je kan deze opleiding in 1 
jaar afronden via dagonderwijs.
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5. VASTGOED ASSISTENT
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag

Ben je geïnteresseerd in vastgoed en de wereld van immobiliën? Ben jij een 
organisatietalent en schrikt een administratieve functie jou niet af? Dan is de 
opleiding ‘Vastgoed assistent’ iets voor jou. Als vastgoed assistent leer je de 
regelgeving voor vastgoed en ondersteun je de vastgoedmakelaar bij de verkoop 
en verhuur van vastgoed. Daarnaast leer je digitale administratieve vaardigheden 
en leer je vlot communiceren in het Nederlands, Engels en Frans met klanten. 

Je kan de opleiding overdag of in een duaal leertraject afronden op 1,5 jaar. 

6. HR ASSISTENT
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag

Hou jij van administratie en wil je graag meewerken aan het personeelsbeleid? 
Ga je graag met mensen om en ben je sociaal, nauwkeurig en discreet? Dan 
is HR-assistent iets voor jou! Tijdens de opleiding leer je meer over payroll, 
personeelsadministratie en de sociale wetgeving. Je leert hoe je vacatures opstelt 
en kandidaten kunt selecteren voor de juiste job. Daarnaast versterk je je digitale 
administratieve vaardigheden en leer je vlot communiceren in het Nederlands, 
Engels en Frans met klanten.

7. ICT EN ADMINISTRATIE 
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag / avond
 ͠ Lommel – gecombineerd onderwijs - dag

De opleiding ICT en administratie richt zich tot de doorsnee ICT-gebruiker die, 
in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-
vaardigheden voor administratieve toepassingen wil versterken. 

De nadruk van deze opleiding ligt in het bijzonder op het vlak van contentcreatie, 
communicatie en informatie-management.  
Je kan deze opleiding zowel overdag (in 1 jaar) als ’s avonds volgen.
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9. WEBDESIGNER
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag

Je kan deze opleiding in één jaar afronden via dagonderwijs.

Het specifieke gedeelte is samengesteld uit de vakken: grafische vormgeving, 
digitale beeldverwerking, interfacedesign, websiteproductie, webanimatie en 
project webdesign. Je gebruikt hierbij de nieuwste programma’s uit de Adobe-
creative cloud.

In het laatste semester ga je volledig uitgewerkte websites maken voor klanten. 

10. MULTIMEDIA OPERATOR
 ͠ Lommel – gecombineerd onderwijs – dag

Ben je gepassioneerd door foto, video en audio? Wil je graag aan de slag gaan 
met 3D-tekeningen of 3D-animaties? Denk je aan een job in de creatieve sector? 
Dan moet je bij de opleiding multimedia operator zijn. 

Je maakt kennis met heel wat aspecten van digitale beeldvorming: foto, video, 
audio en 3D-tekeningen en -animaties. Je krijgt een stevige basisopleiding en 
leert de nieuwste technieken. Je kan deze opleiding afronden in 1,5 jaar.

8. COMPUTEROPERATOR / NETWERKTECHNICUS
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag

Je kan deze opleiding afronden in 1 tot 1,5 jaar. Na de opleiding computeroperator 
kan je een computer ineensteken en herstellen, een helpdesk bemannen, een 
thuisnetwerk aanleggen (1 jaar). 

In de vervolgopleiding netwerktechnicus leer je ook een groter netwerk aanleggen 
en onderhouden (0,5 jaar). 
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11. BROOD- EN BANKETBAKKER
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

In deze opleiding leer je verschillende soorten beslagen en degen bereiden, 
verwerken, bakken en afwerken. Eenmaal je de basis kent, leer je  allerlei 
specialiteiten en dieetproducten maken. Je eindigt met de verkoop van de 
producten, de organisatie van een bakkerij en een stage.

12. HOTELBEDRIJF
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

13. KEUKENVERANTWOORDELIJKE
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

14. ZAALVERANTWOORDELIJKE

 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

15. GROOTKEUKENVERANTWOORDELIJKE
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

16. KOK
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

 ͠ Lommel– gecombineerd onderwijs – avond

17. TRAITEUR-BANKETAANNEMER
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond 

18.     VERANTWOORDELIJKE BRASSERIE TAVERNE BISTRO
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond 
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19. JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs – dag 

Heb je zin om te werken met jongeren en personen met een beperking? 

Is de sociale sector iets voor jou? Kies dan voor deze opleiding !

Jeugd- en Gehandicaptenzorg is bedoeld voor mensen die willen werken als 
opvoed(st)er/begeleid(st)er (klasse 2a).

Door zowel theoretische cursussen als veel praktijkoefening word je voorbereid op 
het beroep. Je kan deze opleiding afronden in 2 jaar. Deze opleiding gebeurt 

in samenwerking met de VDAB.

20. HUISHOUDHULP
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – dag
 ͠ Sint-Truiden – gecombineerd onderwijs – dag 

Help je graag mensen met huishoudelijke klussen? Poets je graag en liefst grondig? 
Kook je graag een potje? Ben je bereid om boodschappen te doen? … én plantjes 
te verzorgen? Dan is huishoudhulp een gedroomde job voor jou! 

21. KINDERBEGELEIDER BABY’S EN PEUTERS
 ͠ Beringen – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag  / avond
 ͠ Sint-Truiden – gecombineerd onderwijs – dag

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 3 jaar opvoeden en verzorgen 
in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de 
diversiteit in de samenleving, om de kinderen in hun algemene ontwikkeling 
te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te 
ondersteunen. Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, 
in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, 
kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning.

22. KINDERBEGELEIDER SCHOOLGAANDE KINDEREN
 ͠ Beringen – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag 
 ͠ Sint-Truiden – gecombineerd onderwijs – dag

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 3 en 12 jaar opvoeden en verzorgen 
in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de 
diversiteit in de samenleving, om de kinderen in hun algemene ontwikkeling 
te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te 
ondersteunen. Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, 
in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, 
kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning. 

23. ZORGKUNDIGE
 ͠ Beringen – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Eisden – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag / avond
 ͠ Sint-Truiden – gecombineerd onderwijs – dag

Als zorgkundige sta je in voor de verzorging en begeleiding van oudere zorgvragers 
in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verschillende verzorginstellingen zoals 
woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, etc.

Je kan 3 verschillende trajecten volgen (afhankelijk per locatie):

- zorgkundige dagopleiding 
- zorgkundige avondopleiding 
- zorgkundige verkort traject

Je loopt stage in verschillende zorgsettings in je eigen regio. Je mag zelf je 
stageplaatsen zoeken.
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24. MAATWERK DAMESPATRONEN
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond

25. MAATWERK HERENPATRONEN
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs – avond 

26. SCHOONHEIDSSPECIALIST
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs – dag
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 

De studierichting schoonheidsspecialist leidt op tot een schoonheidsspecialist(e) 
die de basistechnieken en speciale behandelingstechnieken van  handverzorging, 
gelaatsverzorging, make-up, lichaamsverzorging en voetverzorging beheerst. 

Na het beëindigen van de opleiding van schoonheidsspecialist(e) kan je nog de 
extra modules van Salonbeheer volgen. Je kan je dan als zelfstandige vestigen of 
tewerkgesteld worden in een schoonheidsinstituut.

27. SCHOONHEIDSSPECIALIST – SALONBEHEERDER 
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 

28. KAPPER
 ͠ Genk – gecombineerd onderwijs –  avond 
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 

In de verschillende modules die wij aanbieden komen onder meer volgende 
onderwerpen aan bod: basistechnieken, kleuren, snit, barbiertechnieken, 
permanenten, opsteekkapsels, haarextensies, modekapsel en salonpraktijk.

29. KAPPER – SALONVERANTWOORDELIJKE 
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 

Denk je eraan een kapperszaak te starten? Met de verdergezette opleiding kapper - 
salonverantwoordelijke ben je goed voorbereid om zelfstandig aan de slag te gaan.

30.    ZELFSTANDIG GESPECIALISEERD  
          VOETVERZORGER

 ͠ Genk – contactonderwijs – avond
 ͠ Hasselt – contactonderwijs – avond

Als zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger heb je een eigen praktijk en 
ben je een belangrijke schakel in de samenwerking met podologen, artsen, 
schoonheidsspecialisten, orthopedische schoentechniekers, verpleegkundigen 
en mensen werkzaam in de thuiszorg. 

Hou je ervan om mensen in de watten te leggen en hun voeten te verzorgen? 
Heb je een luisterend oor en werk je graag met mensen? Dan is deze opleiding 
iets voor jou! Voor het beroepsgedeelte heb je gedurende 2 jaar 2 avonden les 
per week. 
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31. HERSTELLER WITGOED
 ͠ Genk – contactonderwijs – avond

In de opleiding ‘Hersteller Witgoed’ worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd voor het herstellen van huishoudtoestellen. Alles begint met het stellen 
van een juiste diagnose: de vaststelling en de oorzaak van de fout, gevolgd door 
het bestellen van de benodigde onderdelen, het herstellen, opnieuw aansluiten en 
installeren maakt de job volledig.

Na het afronden van de opleiding ben je een technisch geschoolde hersteller, die 
zelfstandig en met kennis van zaken, op een zorgvuldige manier, herstellingen kan 
uitvoeren. Het diploma kan je behalen in 1 jaar door 3 avonden te combineren met 
dagonderwijs.

32. POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN 
LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 ͠ Genk – contactonderwijs – dag / avond

Als een polyvalente mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 
voer je zelfstandig diagnoses, herstellingen en vervangingen uit van mechanische, 
hydraulische of elektrische aard. Je volgt daarvoor de voorschriften en regelgeving van 
de voertuigfabrikant. Je leert bij gewone, hybride en elektrische voortuigen:

- diagnoses stellen bij storingen; 
-eenvoudige en complexe onderdelen herstellen, afstellen en vervangen; 
-motormanagementsystemen.

33. CONSTRUCTIELASSER
 ͠ Genk – contactonderwijs – dag / avond

Een constructielasser kan hoeknaadverbindingen en plaatverbindingen lassen 
met het halfautomaat proces (massieve draad) en het TIG-proces. Je kan een 
lasverbinding realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen, de 
lasmethodebeschrijving en het lasplan.   
Je kan deze opleiding afronden op 1,5 jaar overdag en/of ’s avonds.

 

34. BUITENSCHRIJNWERKER
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 

35. MEUBELMAKER
 ͠ Hasselt – gecombineerd onderwijs of afstandsonderwijs –  avond 
 ͠ Pelt – gecombineerd onderwijs – dag 

36. INTERIEURBOUWER
 ͠ Maaseik – gecombineerd onderwijs – dag

De opleiding wordt projectmatig aangepakt. Aanvankelijk leren we eenvoudige 
constructies maken uit plaatmateriaal. Denk hierbij aan een keukenkastje,  
dressing, inbouwkast, enz. Kleine projecten kunnen uitgroeien tot grotere 
en complexere. Zo gaan we naderhand aan de slag om volledige keukens en 
badkamerkasten onder deskundige leiding te ontwerpen, uit te voeren en af te 
werken. Interieurbouwers zijn erg gegeerd en vinden vrijwel onmiddellijk werk. 
Ook voor mensen die zelf hun woning nét dat beetje meer uitstraling willen 
geven dat bovendien ook nog betaalbaar is, vinden hier hun gading.

 TweedeKansOnderwijs - www.cursa.be - info@cursa.be - p 23



Praktische informatie

VOOR WIE?
Wij bieden onderwijs aan volwassenen.  Concreet betekent dit dat wie in het 
schooljaar 2022-2023 wil starten, 18 jaar moet zijn op 31 december 2022.   
Enkel voor beroepsgerichte opleidingen is het 16 jaar.

WANNEER KAN IK STARTEN?
• start van het 1ste semester: donderdag 1 september 2022 
• start van het 2de semester: woensdag 1 februari 2023 

HOE WORD IK GEËVALUEERD?
Per module wordt nagegaan of je de nodige competenties hebt behaald. 
Hiervoor worden verschillende evaluatievormen gebruikt: tussentijdse 
evaluatie in combinatie met een eindevaluatie, permanente evaluatie, 
individuele en groepsopdrachten, … Deze kunnen per module verschillend zijn.

KAN IK VRIJSTELLINGEN KRIJGEN?
Je kan vrijstellingen krijgen voor één of meerdere modules.  
Een vrijstelling kan toegekend worden op basis van:

• Rapport of studiegetuigschrift,
• Originele attesten van examencommissie, andere cvo’s, …
• Aangetoonde werkervaring
• Vrijstellingsproeven

HOEVEEL KOST HET?
Per module betaal je inschrijvingsgeld en kosten voor opleidingsbenodigdheden 
zoals het cursusmateriaal en/of praktijkkledij. 

Het standaardtarief bedraagt 1,50 euro per ingeschreven lesuur, zoals in elk 
ander CVO. Per opleiding wordt er evenwel een plafond van 300 euro per 
semester vastgelegd. 

Vrijstelling van inschrijvingsgeld
Je kan genieten van een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld als je 
voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

• cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of 
een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën; 

• asielzoekers die materiële hulp genieten;
• cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering 

krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het 
kader van traject naar werk;

• niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen 
recht op een wachtuitkering hebben verworven.

Verminderd inschrijvingsgeld
Om van een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd ter 
vervanging van het standaardtarief te genieten, moet je aan één van de 
volgende voorwaarden voldoen:

• cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een 
werkloosheidsuitkering;

• alle cursisten die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of 
die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van één van de 
volgende attesten:

• een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;

• een attest waaruit het recht op een integratietegemoetkoming 
aan gehandicapten blijkt;

• een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap blijkt;
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BELONING!  
Wie zijn diploma behaalt, krijg zijn inschrijvingsgeld terugbetaald door de 
Vlaamse Gemeenschap (enkel bij het eerste secundair diploma)!

OPLEIDINGSCHEQUES! 
Laaggeschoolde werkenden kunnen voor bepaalde opleidingen betalen met 
opleidingscheques. Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator of één 
van de secretariaatsmedewerkers.

IK WIL ME INSCHRIJVEN!  
Er zijn twee inschrijvingsperiodes:

• Voor het 1ste semester kan je inschrijven 
• vanaf 18 augustus 2022 
• start 1 september 2022

• Voor het 2de semester kan je inschrijven 
• vanaf 10 januari 2023
• start 1 februari 2023

 
OPGELET: kijk eerst op de website www.cursa.be voor de openingsuren van je 
gekozen locatie.

WAT BRENG IK MEE BIJ DE INSCHRIJVING?
• Identiteitskaart of document wettig verblijf 
• Attesten om vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld te bekomen
• Rapporten van de 3de graad (5de, 6de jaar en/of 7de jaar)
• Betaling (Bancontact, overschrijving, opleidingscheques (indien van 

toepassing, …) 
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CURSA GENK 
Campus Cursa

Halmstraat 12
3600 Genk
     089 84 99 03
      genk@cursa.be

CURSA LOMMEL   
Campus Noorderpark 

Anton Philipsweg 11
3920 Lommel
      011 18 71 58              
      noorderpark@cursa.be

CURSA HASSELT   
Campus Atheneum

Guffenslaan 80 
3500 Hasselt
      011 42 90 17              
      hasselt@cursa.be

CURSA ST-TRUIDEN 
Campus Tichelrij 

Tichelrijlaan 1
3800 St-Truiden
      011 69 73 31
       sinttruiden@cursa.be

JOUW DIPLOMA 
JOUW TOEKOMST
ONZE ZORG! 
TKO CURSA is een erkend Centrum voor 
Volwassenenonderwijs. Onze cursisten kiezen 
voor een traject op maat om hun secundair 
diploma te behalen. 

 ͠  

 ͠  

 ͠  

 ͠  

Schitterend 
volwassenenonderwijs
Scan de QR-code en bekijk al onze 
opleidingen op cursa.be.


