
WAT ALS … 
JE EEN DIPLOMA OP ZAK WIL?

Wel, er zijn heel wat mogelijkheden …

Je besluit je diploma secundair te behalen? 
Dat kan op verschillende manieren. 

Waarom?
Met een diploma secundair onderwijs vind je makkelijker werk. Je kan nadien ook verder studeren.
      

… JE KIEST VOOR HET VOLTIJDS ONDERWIJS?     

Kies een nieuwe school!
Je kan naar een secundaire school gaan om je diploma secundair onderwijs te behalen. Dat kan tot 25 jaar. 

Meer info?
Een overzicht van de scholen vind je op www.onderwijskiezer.be en www.naarschoolinregiomechelen.be
   

... JE HET ALLEEN WIL KLAREN?

Leg examen af bij de examencommissie!
Je wil een diploma, maar les volgen hoeft niet voor jou? Dan kun je terecht bij de Examencommissie secundair onderwijs.
Je behaalt op je eigen tempo een diploma of getuigschrift secundair onderwijs. De examencommissie organiseert alleen de 
examens, er zijn dus geen lessen of cursussen voorzien.

Wat? 
• Voor alle leeftijden. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je je wel inschrijven voor huisonderwijs. 
• Je kiest zelf een studierichting.
• Hoelang duurt het? Dat kies je zelf.

Meer info?
www.examencommissiesecundaironderwijs.be
   

… JE EEN OPLEIDING WIL IN COMBINATIE MET EEN ECHTE JOB? 

Zoek je een andere leerweg? Wil je leren door te doen? Wil je je kennis toepassen? Heb je interesse in een specifiek beroep? 
Dan heb jij de duale mindset!

Duaal leren zorgt voor ervaring op de werkvloer en een streepje voor bij een sollicitatie door je ervaring.

Kies voor de MIX van duaal leren en werken.
Ben je minstens 15 jaar en heb je minimaal 2 jaar secundair onderwijs gelopen? Dan kan je starten met duaal leren en werken.

Wanneer je arbeidsbereid en arbeidsrijp bent kan je meteen starten op een echte werkplek! Je leert op school en op de 
werkplek. Je staat er niet alleen voor: een trajectbegeleider en mentor op de werkvloer zullen je persoonlijk begeleiden.

Je kan duaal leren volgen in of bij:
• Een voltijdse secundaire school
• Centrum Leren en Werken (CLW)
• Syntra
• Een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)

WAT 
 ALS...?



BA Campus Nekkerspoel (vroeger CDO Spoor 5)
Dirk Buelens • 015 55 55 61 • dirk.buelens@banekkerspoel.be 
www.banekkerspoel.be

CLW PTS Mechelen
Ingrid Scheldeman • 03 88 08 277 of 03 88 08 274 • ingrid.scheldeman@provincieantwerpen.be
www.ptsclw.be

CLW Technische Scholen Mechelen
Annemie Van Moer • 015 64 69 01 • 0473 78 87 48 • clw@tsmmechelen.net
https://tsmmechelen.eu/centrum-voor-leren-en-werken

SYNTRA AB
Lore Adams • 0476 48 01 07 • werkplekleren@syntra-ab.be

Crescendo CVO i.s.m. bpost
www.crescendo-cvo.be
 
CVO Volt i.s.m. bpost
www.cvovolt.be/tweedekans/postmedewerker

Meer info?
www.duaalleren.vlaanderen/leerlingen
   

… JE LIEVER IN EEN VOLWASSEN LEEROMGEVING LES WIL VOLGEN?

Stap naar een CVO!
In een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) kan je een diploma secundair onderwijs behalen, maar je kan er ook een 
nieuw beroep leren of jezelf ontplooien. Je volgt les op je eigen ritme in dag- of avondonderwijs en je vindt altijd wel een 
lesplaats in de buurt.

Wat? 
• Vanaf 18 jaar 
• Overdag of ‘s avonds les 
• Duur: 1-3 jaar

Meer info?
Crescendo CVO Mechelen
015 41 30 45 • info.mechelen@crescendo-cvo.be
www.crescendo-cvo.be

CVO Semper campus Vilvoorde
02 253 84 24 • annemie.mangelschots@cvosemper.be
www.cvosemper.be

CVO LBC Volwassenenonderwijs Regio Mechelen
015 79 32 32 • mechelen@lbconderwijs.be 
www.lbconderwijs.be
 
CVO Volt (diverse vestigingsplaatsen)
016 31 99 20 • info.leuven@cvovolt.be 
www.cvovolt.be



… JE JE KANSEN OP WERK WIL VERGROTEN MET EEN OPLEIDING VIA DE VLAAMSE DIENST VOOR 
ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING VDAB?

Contacteer VDAB

Wil je graag bijscholen? 
De opleidingendatabank is er voor iedereen! VDAB biedt zowel opleidingen aan in een opleidingscentrum als gratis online 
cursussen, webinars en online workshops. 

Ben je werkzoekend en heb je geen diploma secundair, ga na of je in aanmerking komt om je diploma gratis te behalen via 
VDAB.

Meer info?
info@vdab.be of 0800 30 700
www.vdab.be/opleidingen 
www.vdab.be/onlineleren 
www.vdab.be/diplomaviavdab 

WAT ALS …  
JE EEN BEROEPSOPLEIDING WIL VOLGEN ?

Leer je liever een vak of wil je ondernemer worden? Kies voor voltijdse dagopleidingen of praktijkgerichte en professionele korte 
of lange opleidingen. Zo krijg je geen diploma secundair onderwijs, maar wel een kwalificatie waarmee je direct aan het werk 
kan. 

Er bestaan heel wat mogelijkheden. Wat dacht je van interieurinrichter, fashion designer, kelner, banketbakker, elektricien, 
sportmanager, reisleider, hovenier, verzorgende, medisch assistent, informaticus, …? Er zijn opleidingen voor allerlei soorten 
beroepen. Er bestaat dus zeker ook iets interessants voor jou. 

Wat? 
• Vanaf 18 jaar of voldaan hebben aan de leerplicht 

Meer info?
De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 
SYNTRA heeft opleidingen en bijscholingen voor (toekomstige) ondernemers 
Katrien De Corte • 015 29 39 80 • mechelen@syntra-ab.be
www.syntra.be

VDAB organiseert praktijkgerichte opleidingen, vooral voor werkzoekenden
www.vdab.be/opleidingen

WAT ALS …  
JE BEST AL WAT ERVARING HEBT?

Laat je ervaring erkennen!
Zo toon je zwart op wit aan dat je je vak onder de knie hebt en sta je een stuk sterker als je gaat solliciteren. Via een EVC-traject 
kunnen werkzoekenden en werknemers hun ervaring laten erkennen. EVC staat voor 'Erkennen van Verworven Competenties'.

Meer informatie?     
www.vdab.be/ervaring-telt
www.cvovolt.be/evc
www.cvosemper.be



WAT ALS … 
JE DIRECT WIL GAAN WERKEN ?

Heb je op dit moment geen zin om verder te studeren? 
Zoek je liever een job? Ook daarbij kan je hulp krijgen.

Wat? 
Eerste stap: schrijf je in als werkzoekende bij VDAB 
www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school

Waarom? 
• Je kan gebruik maken van de diensten van VDAB en zijn partners, zoals: beroepsoriëntering, coaching, taalcheques, ... 
• Je krijgt toegang tot interessante werkaanbiedingen 
• Je wordt opgevolgd door een consulent in het zoeken naar werk 
• Het is belangrijk voor je beroepsinschakelingstijd en -uitkering, groeipakket (kinderbijslag), mutualiteit, ... 

Of wil je toch nog leren op de werkvloer? 
Dat kan! We bieden verschillende mogelijkheden aan www.vdab.be/leren-op-de-werkvloer.

Meer informatie?
www.vdab.be/jongeren 

Heb je een beperking of een gezondheidsprobleem en wil je graag ondersteuning die hier rekening mee houdt, dan kan je 
terecht bij  GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling.
www.gtb.be

WAT ALS …  
JE HET ALLEMAAL NOG NIET GOED WEET?

Geen nood,
De volgende organisaties maken je wegwijs in je mogelijkheden en geven je de nodige informatie en ondersteuning om je keuze 
te maken.  Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

Meer info?
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
CLB GO! Mechelen 
015 45 32 32 • info@clbmechelen.be
CLB Het Kompas 
015 41 89 11 • mechelen@clbkompas.be
Provinciaal CLB Antwerpen 
03 241 05 00 • clb@provincieantwerpen.be
Vrij CLB Brabant Oost, vestiging Keerbergen 
015 50 93 20 • info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be

Andere diensten
CAW Boom-Mechelen-Lier - JAC 
0800 13 500 (gratis) 015 69 56 95 •  jac@cawboommechelenlier.be
ROJM  
015 33 94 55 • jobclub@rojm.be of farid@rojm.be
VDAB - www.vdab.be/contact
Heb je nood aan een persoonlijk gesprek, vraag dan een afspraak bij een jongerencoach uit jouw regio via de servicelijn.
Leerwinkel Mechelen - www.mechelen.be/leerwinkel
Ben je volwassen en heb je nood aan neutrale leerloopbaanbegeleiding die je op weg helpt naar een passend opleidingsaanbod? 
Maak dan een afspraak via de website.

BELANGRIJK als je 18 bent!
Schrijf je meteen in bij de VDAB om in orde te blijven met je 
groeipakket (kinderbijslag) en ziekteverzekering.
Informeer bij de VDAB naar wachttijden en evaluaties die 
voorafgaan aan het recht op een uitkering.

Meer info?
Zie filmpje op www.vdab.be/inschrijving 
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