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cvo Groeipunt,  
volwassenenonderwijs  
van de provincie Oost-Vlaanderen

Een opleiding bij CVO Groeipunt biedt perspectieven. Je kansen vergroten  
op de arbeidsmarkt? Groeien in je job? Jezelf verder ontplooien of je  
sociaal netwerk uitbreiden? Welke richting je ook uit wil, je kan al in het 
volwassenenonderwijs terecht vanaf 16 jaar.

Ontdek ons uitgebreid gamma aan opleidingen: in dag-, avond- en 
weekendonderwijs, met modulaire trajecten, intensief of op een rustiger 
tempo. Ook jij vindt vast en zeker een cursus die tegemoetkomt aan 
jouw wensen. 

▸ www.groeipunt.be

 maak kennis met de centra voor volwassenenonderwijs  
 van de provincie Oost-Vlaanderen

 Aalst, Assenede, Beveren, Buggenhout, Deinze, Dendermonde,  
 Eeklo, Gent, Geraardsbergen, Hamme, Lokeren, Ninove, Oudenaarde,  
 Ronse, Sint-Amandsberg, Sint-Niklaas, Wetteren, Wortegem-Petegem,  
 Zele, Zottegem en Zwijnaarde
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Behaal je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs:

optie 1 opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)  
 + diplomagerichte opleiding 
 (verder in deze brochure aangeduid door  )

optie 2 opleiding Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

• overdag of ‘s avonds

• traject op maat

• vanaf 18 jaar

• voor de AAV-en ASO-opleidingen betaal je geen inschrijvingsgeld  
als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt

Interesse? Kom naar een infosessie! Daarna stippelen we samen met jou 
een individueel traject uit. 

 
waar?

 Eeklo, Gent, Lokeren, Ninove en Sint-Amandsberg

1. diploma secundair onderwijs
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onze opleidingen

• Arabisch

• Bulgaars

• Chinees

• Deens

• Duits

• Engels

• Frans

• Grieks

• Italiaans

• Japans

• Pools

• Portugees

• Russisch

• Spaans

• Turks

• Zweeds

• Vlaamse 
Gebarentaal

Cursussen voor beginners en gevorderden, voor gidsen en reisleiders,  
voor leerkrachten (CLIL), voor op reis, conversatiecursussen, bedrijfsgerichte  
cursussen, intensieve trajecten, …

We bekijken samen welk type cursus en niveau bij jou aansluit.

 
waar?

 Assenede, Beveren, Eeklo, Gent, Lokeren, Ninove,  
 Sint-Amandsberg, Wetteren, Zele en Zottegem 

2. talen
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Wil je graag Nederlands leren zodat je je buur, een vriend of de bakker 
beter begrijpt? Wil je vlotter een praatje maken met de leerkracht van 
je kinderen? Of zou je graag beter Nederlands kunnen om een job te 
vinden of een opleiding te volgen? Het kan!

ons aanbod

• lessen in de voormiddag, namiddag, avond of op zaterdag

• van 1 tot 5 keer per week, snellere en tragere trajecten

• taalcoaching en begeleiding tijdens jouw traject

• extra initiatieven: cursus theoretisch rijbewijs, babbelklas, …

• combinatie mogelijk met andere opleidingen: zorgkundige,  
begeleider in de kinderopvang, ICT, …

Wil je (opnieuw) starten met lessen Nederlands? Ga naar het Agentschap 
voor Integratie en Inburgering in jouw regio. Of neem contact op met ons 
en we helpen je verder.

Meer informatie vind je op de website 
▸ www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen

 
waar?

 Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Ninove,  
 Sint-Amandsberg, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem 

3. Nederlands leren (NT2)
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Versterk jouw digitale vaardigheden voor jezelf, jouw job of jouw studies.  
Wij organiseren opleidingen voor Windows, Apple en mobiele apparaten.

onze opleidingen

• start to ICT 

• ICT en administratie (o.a. iWorker  )

• ICT en sociale media

• ICT in een creatieve context

• ICT in een educatieve context

• ICT programmeren 

• ICT besturingssystemen en 
netwerken (o.a. IT assistent  ) 

• app-ontwikkeling

• webcontent

• computeroperator 

• DTP-operator  
(o.a. grafisch designer )

• webdesigner 

• webontwikkelaar 

• CAD 

 
waar?

 Assenede, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Eeklo, Gent,  
 Lokeren, Oudenaarde, Ninove, Wetteren, Zele en Zottegem

4. informatica & grafische opleidingen
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onze opleidingen

• fotografie  

onze troeven

• cursussen voor elk niveau: basis, beeldverwerking,  
specialisatie mens, ruimte, actie, materie, portfolio, …

• je krijgt les van professionele fotografen

• praktische oefeningen, uitstappen, thematische workshops  
en voordrachten

• tentoonstelling eindwerken

 
waar?

 Beveren, Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Wetteren,  
 Zele en Zottegem

5. fotografie
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ons aanbod

• autotechniek 

• motortechniek 

• fietshersteller

• metselaar 

• vloerder - tegelzetter

• schilder - decorateur

• meubelmaker  

• houtsnijden

• meubelstofferen

• residentieel elektrotechnisch 
installateur   

• industrieel elektrotechnisch 
installateur  

• onderhoudselektricien  

• installateur domotica

• PLC-technieker  

• lasser - monteerder  

• loodgieter

• centrale verwarming  
(examencentrum LNE certificatie) 

• airco-technieker   
(examencentrum LNE certificatie) 

• draaier - frezer 

• CAD-tekenaar bouw 

• procesoperator chemie 

 
waar?

 Assenede, Eeklo, Lokeren, Ninove en Zottegem

6. technische opleidingen
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onze opleidingen

• kapper  

• schoonheidsspecialist  

• allround grimeur-visagist (make-upartiest)

• zelfstandig masseur

• zorgmassage bij kanker

• zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger 

• zelfstandig nagelstylist

• aromatherapie

• voetreflexmassage

Ook workshops, zoals wimper- en wenkbrauwstyling, creatief met 
lang haar, basis make-up en manicure, voetverzorging diabetes, 
suikerontharing, …

 
waar?

 Gent, Ninove, Oudenaarde en Zele

7. kapper & lichaamsverzorging
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onze opleidingen

• bibliotheekmedewerker

• archiefmedewerker

• behoudsmedewerker erfgoed

• gids  
(Gent, Meetjesland, Scheldeland,  
Vlaamse Ardennen en Waasland)

• reisleider  
(Europa en de wereld, Vlaanderen, Wallonië)

• korte cursussen Kunst en Geschiedenis  
(bijvoorbeeld Gent 10 op 10, Mondige Madammen,  
Kijken is de kunst, … )

 
waar?

 Gent en Sint-Amandsberg

8. toerisme, cultuur & bibliotheek
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onze opleidingen

• ICT en administratie (o.a. iWorker )

• polyvalent administratief bediende 

• vastgoed assistent 

• boekhoudkundig bediende 

 
waar?

 Gent, Lokeren en Ninove

9. administratie
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onze opleidingen

• logistiek assistent

• verzorgende

• zorgkundige 

• kennismaken met werken in de gezinsopvang

• begeleider in de kinderopvang 

• begeleider in de buitenschoolse kinderopvang  

• kinderbegeleider baby's en peuters  

• kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

• begeleider-animator in de ouderenzorg  

• opvoeder / begeleider jeugd- en gehandicaptenzorg  

• huishoudhulp 

• ervaringsdeskundige in de armoede & sociale uitsluiting  

• woonassistent

• kraamzorg

• bijscholingen 

 
waar?

 Eeklo, Gent, Ninove, Sint-Amandsberg en Zottegem

10. zorg & welzijn
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Ben je een gepassioneerde hobbykok of wil je aan de slag in de horeca? 
Dan kan je terecht in onze professioneel uitgeruste keukens.

onze opleidingen

• huishoudelijk koken

• huishoudelijk bakken

• hulpkok 

• kok 

• medewerker brasserie, taverne, bistro

• traiteurkok

• bakker

 
waar?

 Aalst, Zele, Zottegem en Zwijnaarde

11. culinair
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Zowel beginners als gevorderden kunnen bij ons terecht om creatief aan  
de slag te gaan.

onze opleidingen

• mode en kleding (dames - heren - kinderen)

• kleur- en stijladvies

• accessoires, hoeden, fantasiejuwelen, …

• leder: handtassenmaker-ontwerper, schoenmaker-ontwerper, schoenhersteller

• decoratietechnieken in de woning

 
waar?

 Aalst, Deinze, Geraardsbergen, Hamme, Lokeren, Ronse,  
 Wortegem-Petegem, Wetteren, Zele, Zottegem en Zwijnaarde

12. creatief
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cvo Groeipunt  
bij mij in de buurt …

 maak kennis met de centra voor volwassenenonderwijs  
 van de provincie Oost-Vlaanderen

 Aalst, Assenede, Beveren, Buggenhout, Deinze, Dendermonde,  
 Eeklo, Gent, Geraardsbergen, Hamme, Lokeren, Ninove, Oudenaarde,  
 Ronse, Sint-Amandsberg, Sint-Niklaas, Wetteren, Wortegem-Petegem,  
 Zele, Zottegem en Zwijnaarde

 ▸ www.groeipunt.be
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Assenede 09 344 61 58
Dendermonde 052 46 42 31
Eeklo 09 370 74 12
Gent 09 267 12 90
Lokeren 09 340 51 10 
Ninove 054 31 78 60
Oudenaarde 055 31 32 87
Sint-Amandsberg 09 218 89 30 
Wetteren 09 369 05 93
Zele 052 45 92 80
Zottegem 09 360 19 93
Zwijnaarde 09 388 87 41

www.groeipunt.be 


