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Cursisten ontvangen diploma secundair onderwijs op campus GLTT in Halle 

CRESCENDO CVO CAMPUS GLTT HALLE REIKT  
DIPLOMA’S SECUNDAIR ONDERWIJS UIT 

Feest op campus GLTT Halle! Op woensdag 29 juni ontvingen 20 cursisten die een 
opleiding in het tweedekansonderwijs volgden hun diploma secundair onderwijs. Het 
werd gevierd met een feestelijke proclamatie en receptie. Kersvers schepen van Jeugd 
& Onderwijs, Louis Van Dionant, kwam de afgestudeerden feliciteren. 

De 20 afgestudeerden die het secundair onderwijs vroegtijdig verlieten, grepen de kans om 
hun diploma in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) te behalen. Ze volgden twee 
opleidingen: de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) en een beroepsopleiding 
naar keuze. “Het tweedekansonderwijs in Halle is het resultaat van een unieke 
samenwerking tussen Crescendo CVO en CVO Semper,” licht Joke Van Den Berghe toe. Zij 
is coördinator bij INTKO, het samenwerkingsverband waarvan beide CVO’s deel uitmaken. 
“Crescendo CVO organiseert de beroepsopleiding en CVO Semper komt naar Halle om de 
opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) te geven.” 

In het tweedekansonderwijs kunnen volwassenen hun diploma op één jaar tijd behalen, maar 
ze kunnen er ook voor kiezen om hun traject over een langere periode te spreiden. Samen 
met de trajectbegeleiders stippelen ze een individueel traject uit. “Onze opleidingen zijn 
modulair opgebouwd en daardoor heel flexibel. We proberen voor iedereen een goede 
balans te vinden tussen werk, gezin, persoonlijke situatie en studie,” zegt Karen Denayer, 
trajectbegeleider bij CVO Semper. 

Doordat iedereen de mogelijkheid heeft om de opleiding op eigen tempo af te werken, 
werden woensdagavond naast 20 diploma’s secundair onderwijs ook drie certificaten van 
beroepsopleidingen en negen certificaten van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming 
(AAV) uitgereikt. Daniela Caicedo heeft haar diploma secundair onderwijs op zak en is blij 
dat ze voor het tweedekansonderwijs koos: “Het was een heel tof jaar, met veel vrijheid, 
leuke klasgenoten van alle leeftijden, een goede sfeer en begripvolle leerkrachten. Ik raad 
het zeker aan als je het secundair onderwijs beu bent.” 

“Ik vind het belangrijk dat er in onze stad een opvangnet voor vroegtijdige schoolverlaters 
bestaat,” meent Louis, Van Dionant, die op zijn allereerste werkdag als schepen van Jeugd 
en Onderwijs langskwam om de afgestudeerde cursisten te feliciteren. “Het is niet eenvoudig 
om zonder diploma een job te vinden en ook als jongeren zonder diploma een job vinden, 
blijven ze kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Om promotie te kunnen maken is een officiële 
kwalificatie vaak een vereiste en als er ontslagen vallen, delen ongekwalificeerde 
werknemers vaak het eerst in de klappen.” 

“Vanaf volgend schooljaar bieden we de gloednieuwe opleiding Digital designer aan, een 
opleiding voor iedereen die geboeid is door design, multimedia en communicatie,” informeert 
Marijke Belsack, coördinator tweedekansonderwijs bij Crescendo CVO tot slot nog. 

Meer info over tweedekansonderwijs:  www.diplomasecundair.be en tijdens het infomoment op 3/09/2022  

Meer informatie over de tweedekansopleidingen is te vinden via de website www.crescendo-cvo.be of via een 
mailtje naar info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be 
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