
FAQ’s Aanvullende Algemene Vorming  
1. Kindergeld: 

a. Hoeveel uur moet ik les volgen om mijn kindergeld te behouden? 
Je moet 17u les volgen in het volwassenen en-of deeltijds kunstonderwijs om je 
kindergeld te behouden.  

• Wat mag? 
- Verschillende opleidingen en scholen combineren bv. 15 u les volgen in 

een beroepsopleiding en 2u in AAV of het deeltijds kunstonderwijs. 
- Je mag hiervoor ook modules volgen van opleidingen die niet 

diplomagericht zijn. Je mag ook een hobbyopleiding volgen. 
 

• Wat moet? 
- Je moet aanwezig zijn in de lessen waarvoor je bent ingeschreven. De 

organisatie die het kindergeld uitbetaald voert regelmatig controles uit. 
Bij fraude moet je alles terugbetalen. De school geeft geen attest mee als 
je niet aanwezig bent voor je modules. 

 

b. Kan ik met de opleiding AAV alleen 17u les volgen? 
Het is niet zeker dat je door enkel AAV te volgen aan 17u geraakt. Dat hangt af van veel 
verschillende factoren: of er nog plaats is in de module, het aantal vrijstellingen dat je 
hebt, het aantal lesmomenten dat je naar de les komt, enz... 
Om zeker te zijn dat je 17u per week les volgt, kan je dat best een beroepsopleiding en 
AAV combineren.  
 

2. Lesmomenten: 

a. Moet ik alle dagen naar de les komen? 
Nee, je maakt samen met de trajectbegeleider een lessenrooster op dat voor jou past. 
Dat doe je altijd in samenspraak. Hierbij wordt gekeken naar je andere opleiding, werk, 
gezinssituatie, persoonlijke situatie, ... 
 

b. Hoeveel keer moet ik naar de les komen? 
Dat bepaal je zelf; samen met de trajectbegeleider. In samenspraak met de 
trajectbegeleider beslis jij wat het beste traject is voor jou en hoeveel keer per week je 
naar de les komt. 
 

3. VDAB / OCMW: 

a. Hoeveel uur les moet ik volgen? 
Als je een vrijstelling via het OCMW of VDAB hebt, moet je 20u les volgen per week. Dit 
lukt meestal alleen door een beroepsopleiding met AAV te combineren. 
 

b. Controleert de VDAB en het OCMW mijn traject?  
Ja, zij controleren bij de school of je aanwezig bent en evaluaties aflegt. Als je niet 
deelneemt aan de evaluatie of onvoldoende aanwezig bent, kan je geschorst worden. 



 

4. Traject bepalen: 

a. Wie bepaalt mijn traject AAV? 
Jij bepaalt samen met de trajectbegeleider je traject. Hierbij wordt rekening gehouden 
met je andere opleiding, werk, gezinssituatie, persoonlijke situatie,… 

 
b. Hoelang duurt de opleiding AAV? 

De duur van de opleiding hangt af van je traject: het aantal vrijstellingen en het aantal 
lesdagen.  

• Heb je veel vrijstellingen, dan duurt het minder lang, dan wanneer je alle modules 
moet volgen. 

• Kan je enkel op 1 lesmoment komen, dan duurt je traject ook langer dan als je op 
verschillende momenten kan komen. 

• De opleiding AAV en je beroepsopleiding duren niet altijd even lang. 
 

c. Moet ik de B-modules volgen? 
Nee, je bent niet verplicht om B-modules te volgen. Je kan ook je diploma secundair 
behalen door alleen de M-modules te volgen. In onze school worden voornamelijk M-
Modules aangeboden, maar wil je voor bepaalde modules toch liever B-modules volgen, 
dan gaan we samen met jou op zoek naar waar dit wel kan. 
 

d. Hoelang duurt mijn traject? 
Dat hangt af van de duur van je opleiding AAV en je beroepsopleiding. Er zijn 
beroepsopleidingen die heel intensief op 1 jaar gegeven worden, anderen duren 3 jaar. 
 

e. Hoelang duurt een traject AAV gemiddeld? 
Gemiddeld duurt een traject AAV 1,5 a 2 jaar als je 12u per week naar de les komt.  
 

f. Moet ik mijn beroepsopleiding tegelijkertijd met AAV volgen? 
Nee, dat moet niet. Je moet de 2 opleidingen volgen om een diploma te behalen, maar je 
moet ze niet op hetzelfde moment volgen. Je hebt 2 mogelijkheden: 

• Je volgt eerst een beroepsopleiding en daarna pas AAV. Voordeel: met je certificaat 
van de beroepsopleiding kan je al werk zoeken. 

• Je volgt eerst AAV en daarna pas een beroepsopleiding: Voordeel: je werkt aan je 
schoolse vaardigheden en vergroot je algemene kennis. Je hebt meer tijd om na te 
denken welke beroepsopleiding je wil doen.  

 

5. Inschrijven: 

a. Wanneer kan ik inschrijven? 
Inschrijven kan enkel op afspraak. Je gaat eerst langs voor een intakegesprek. Daar krijg 
je dan een trajectformulier waarmee je je op het secretariaat kan gaan inschrijven. 
 

b. Hoe kan ik inschrijven? 
Na afspraak met de trajectbegeleiding. Je kan voor AAV nooit inschrijven zonder 
trajectformulier. 
 



c. Hoeveel kost het? 
Voor de opleiding AAV moet je geen inschrijvingsgeld betalen. Je moet enkel cursusgeld 
betalen. Daardoor kost de opleiding AAV €5 per module + 1 keer €10 voor de 
proevenmodule.  

 

6. Beroepsopleiding: 

a. Welke beroepsopleiding moet ik volgen? 
Je moet een diplomagerichte beroepsopleiding volgen. Je vindt in deze lijst alle 
diplomagerichte beroepsopleidingen terug: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-
diploma-secundair-onderwijs-halen-in-het-volwassenenonderwijs  
 

b. Kan ik eender welke opleiding volgen om mijn diploma te behalen? 
Nee, de opleiding moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Enkel de diplomagerichte 
beroepsopleidingen komen in aanmerking om je diploma te behalen. 
 

c. Moet ik een beroepsopleiding volgen om mijn diploma te behalen? 
Ja. Als je alleen de opleiding AAV volgt, krijg je een certificaat. Pas na het behalen van je 
certificaat van een beroepsgerichte opleiding, krijg je een diploma secundair onderwijs.  
 

d. Kan ik alleen met AAV een A2 behalen? 
Nee, je moet ook een diplomagerichte beroepsopleiding behalen. 
 

e. Moet ik de beroepsopleiding ook in Encora volgen? 
Nee, je kan ook een beroepsopleiding in een andere CVO volgen. Encora biedt niet alle 
diplomagerichte opleidingen aan. Het is wel belangrijk dat je het ook in een centrum 
voor volwassenenonderwijs volgt.  
 

f. Ik volg een opleiding bij Syntra, VDAB, deeltijds onderwijs. Telt dat certificaat ook als 
beroepsopleiding? 
Nee, enkel een certificaat van een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) telt. Soms 
kan je wel op basis van je certificaat via de VDAB of Deeltijds Onderwijs vrijstellingen 
krijgen bij de beroepsopleiding in een CVO. 
 

g. Telt een graduaatsopleiding ook als diplomagerichte beroepsopleiding? 
Ja. Uit ervaring weten we dat het heel zwaar is om beide opleidingen te combineren. Let 
wel, als je al een graduaatsopleiding hebt behaald, moet je wél inschrijvingsgeld betalen. 
Dat wil zeggen dat je €1,5 per lesuur moet betalen + €5 cursusgeld. Bijvoorbeeld een 
module van 40 lestijden = €65 

 

7. Lessen 

Kan ik de lessen ook in afstandsonderwijs volgen? 

We bieden voornamelijk lessen aan in contactonderwijs. We werken met permanente 
evaluatie dus deelname aan de lessen is verplicht. 
 



 

8. Vrijstellingsproeven 
a. Mag iedereen vrijstellingsproeven afleggen? 

Ja, iedereen die les wil volgen, kan proeven afleggen. We proberen samen met jou te 
bekijken voor welke modules je eventueel een vrijstelling kan behalen. Het heeft geen 
zin om proeven af te leggen voor modules waarvoor je niet kan slagen (bijvoorbeeld: 
voor de proef Frans als je deze taal nog nooit hebt geleerd). 
 

b. Kan ik alleen vrijstellingsproeven afleggen in Encora en dan in een ander centrum les 
volgen? 
Nee. Je legt je vrijstellingsproeven af in het centrum waar je ook les gaat volgen. 
 

c. Hoeveel moet ik betalen voor de vrijstellingsproeven? 
Je betaalt éénmalig een administratieve kost van 10 euro. 

d. Wat wordt er in de vrijstellingsproeven getest? 
We testen je parate kennis. De proeven zijn over heel Vlaanderen hetzelfde. Aan de hand 
van een proef kan je laten zien dat je de leerstof van een bepaalde module beheerst. Je 
moet die module dan niet volgen. Het is niet de bedoeling dat je studeert voor een proef. 
Je kan wel je kennis even opfrissen.  
Meer informatie over het verloop en de inhoud van de proeven vind je terug op onze 
website: https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/vrijstellingsproeven-0  
 


