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Tweedekansonderwijs nu ook in Lier doordat Crescendo CVO en Volwassenenonderwijs 
Kisp de handen ineenslaan. 
 

ALSNOG DIPLOMA HALEN KAN NU OOK IN LIER 

Tweedekansonderwijs is een alternatief voor wie het moeilijk had op de middelbare 
school of door omstandigheden geen diploma secundair onderwijs behaalde. Het 
wordt nu ook in Lier aangeboden. Op 15 september start er de opleiding Aanvullende 
Algemene Vorming. Het is een unieke samenwerking tussen Crescendo CVO en 
Volwassenenonderwijs Kisp. Het diploma dat je haalt, is gelijkwaardig aan een 
diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen.  
 
Crescendo CVO en Volwassenenonderwijs Kisp slaan de handen in elkaar om in de regio 
Lier een diplomagericht opleidingsaanbod aan te bieden.  
“Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) hebben vaak een overlappend aanbod in 
eenzelfde regio. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch om onze krachten te bundelen 
en zo voor een 
nog kwalitatiever aanbod en efficiëntere dienstverlening te zorgen”, zeggen Marleen Mast 
(directeur Crescendo CVO) en Stephan Devreese (directeur Volwassenenonderwijs Kisp). 
 
Cursisten kunnen een diploma op één jaar tijd behalen. 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 op basis van hun voorkennis en noden. 
 
Aanvullende algemene vorming (AAV) is één van de twee componenten die cursisten 
moeten volgen om een diploma secundair onderwijs te behalen. Vanaf 15 september 2022 
bieden Crescendo CVO en Volwassenenonderwijs Kisp samen de algemene vakken van het 
opleidingstraject aan. Dit onderdeel bevat algemeen vormende vakken zoals o.a. wiskunde, 
cultuur en wetenschap.  
 
In Lier kunnen cursisten deze algemene vorming combineren met de beroepsgerichte 
component Zorgkundige, die als troef een nauwe samenwerking met het lokale werkveld in 
Lier heeft. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt het aanbod diplomagerichte 
beroepsopleidingen uitgebreid. 
 
“Het tweedekansonderwijs is een mooi alternatief voor de examencommissie. Wie graag in 
groep leert of nood heeft aan extra ondersteuning of begeleiding, kiest voor een traject in 
tweedekansonderwijs. Velen kennen het tweedekansonderwijs nog niet en komen pas na 
een lange weg terecht op het CVO”, zegt Leen Mertens, projectmedewerker bij de 
Leerwinkel Mechelen, Lier en Boom. 
 
Meer informatie? 
Volwassenenonderwijs Kisp 
Surf naar Kisp.be/go/TKO of e-mail rechtstreeks met de trajectbegeleiders via 
veerle.dillen@kisp.be 
 
Crescendo CVO 
Contact: elke.thone@crescendo-cvo.be 
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair 

 
 


