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 CVO CURSA 
Oost-Limburg 

 Schooljaar 2022-2023 
Modules semester 1 + 2 
genk@cursa.be - www.cursa.be 
 
Vestiging Waterschei – Halmstraat 12 – 3600 Genk – 089 84 99 03 

   

Lessenrooster MEDISCH ADMINISTRATIEF ASSISTENT 
 
WATERSCHEI 

Module Moment Periode Start-
uur 

Eind-
uur 

Les-
tijden 

Lokaal Docent Inschrijvings-
geld 

Gedeeltelijke 
vrijstelling 

Bijkomende 
kosten 

Opmerking 

Kennismaking 
Kantoorsoftware 

Wo vm)+ 
Do(vm) 01/02 – 15/02 08:30  12:05 20 W307 M. Isenborghs € 30,00  € 6,00  € 5  

Digitale 
administratieve 
vaardigheden 

Wo(vm)+ 
Do(vm) 16/02 – 21/06 09:00  12:05  120 W307 M. Isenborghs € 180,00  € 36,00  € 5  

Zakelijke 
communicatie voor 
administratieve 
beroepen 

          

 

Administratieve 
ondersteuning 
zorgverstrekker 

Di (nm) 07/02 – 23/05  12:30 16:05 60 W208 A. Beeckman € 90,00  € 18,00  € 5  

EHBO Di (nm) 30/05 – 27/06 12:30 16:05 20 W208 A. Beeckman € 30,00  € 6,00  € 5  

Wegwijs 
administratieve 
aspecten 
gezondheidszorg 
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Omgaan met 
zorgvragen Vr (vm) 03/02 – 30/06 08:30  12:05  80 W304 A. Beeckman € 120,00  € 24,00  € 5  

Frans voor medisch 
administratief 
assistent 

           

Engels voor medisch 
administratief 
assistent 

           

Stage voor medisch 
administratief 
assistent 

           

Praktische 
ondersteuning 
zorgverstrekker 

           

Inschrijvingsgeld 
In de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) betaal je 1,50 euro per lestijd. 
Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester voor een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs.  
Vrijstelling van inschrijvingsgeld 
Sommige cursisten worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld: 

• De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, inburgeraars en gedetineerden. 
• Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een 

functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten. 
Inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques 
Als werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB. 
 


