
Kenrick stond op het punt om te stoppen met school, 
zonder diploma. Gelukkig was ook voor hem het  
volwassenenonderwijs een oplossing.

publireportage

‘Dit onderwijs ligt mij zoveel beter’

Zet net als Kenrick ook de eerste stap naar jouw tweede kans!
Volg de opleiding ‘Aanvullende algemene vorming’ in combinatie met een beroepsopleiding. 
Zo verkrijg je het diploma secundair onderwijs en verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt.

Zoek de opleiding die bij jou past 
in het volwassenenonderwijs op  
www.inopleiding.be of neem contact 
op met Liv Geeraert via 02 255 92 90 
of liv.geeraert@inopleiding.be

Kenrick, vertel eens wat over 
je parcours in het ‘gewone’ 
onderwijs
Kenrick: “Er is al heel wat gebeurd 

in mijn leven en op school. Eerst zat 
ik in het algemeen secundair onder-
wijs, maar ik studeerde niet graag. 
Dan ben ik L.O. en sport gaan volgen 
in het technisch onderwijs. Ook daar 
waren mijn praktijkvakken goed, 
maar de theorie niet. Zo belandde ik 
in het beroepsonderwijs: houtbewer-
king. Maar daar verveelde ik mij.”

Je volgde daarna nog een 
zorgrichting in het gewone 
onderwijs. Waarom lukte ook  
dat niet?
Kenrick: “Tja, ik was ondertus-

sen negentien jaar met al heel wat 
levenservaring, en ik kwam terecht 
tussen volop puberende meisjes. Dat 
werkte helemaal niet. Ik stond op 
het punt om te stoppen met school. 
Gelukkig vond een van mijn leer-
krachten de oplossing in het cvo. Dit 
onderwijs bevalt mij zoveel beter.”

Kenrick is pas 19 jaar, en 
daarmee een van de jongste 
cursisten in het volwassenen-
onderwijs. Door de alom 
gekende waterval belandde hij 
van het ASO via het technisch 
onderwijs in het beroepson-
derwijs. Het gevolg: Kenrick 
zat in een richting die hem niet 
uitdaagde, waarin hij geen 
toekomst zag. Hij stond in het 
gewone onderwijs op het punt 
om te stoppen met school, zon-
der diploma. Gelukkig bood 
het volwassenenonderwijs ook 
voor hem de oplossing.  

ook daar geldig. Maar misschien 
volg ik nog wel een andere oplei-
ding zoals leefgroepwerking. Ik heb 
de smaak zeker te pakken. Ik werk 
ondertussen ook al in een rusthuis, 
deels om wat bij te verdienen en 
deels als vrijwilliger. Dat werk zie ik 
ook zitten, maar liefst wil ik binnen 
een aantal jaar met jongeren werken. 
Keuzes genoeg... Maar alleszins zit 
ik nu dankzij het cvo op het goede 
spoor naar een boeiende toekomst.” 

Ook iets voor jou?
Het diploma dat je in het volwas-

senenonderwijs kan behalen is 
evenveel waard als een diploma in 
een gewone school. Het is dus echt 
helemaal een tweede kans. Maar 

Waarom bevalt het volwassenen-
onderwijs je beter?
Kenrick: “Daar zijn verschillende 

redenen voor. Ik voel mij hier veel 
beter thuis tussen de andere cursis-
ten. Die zijn veel volwassener en 
allemaal heel gemotiveerd. Ook be-
staat elke richting uit verschillende 
onderdelen. Vooraf hebben we sa-
men bekeken welke onderdelen ik al 
kende. Ik heb daar dan een examen 
over afgelegd en zo zijn er heel wat 
modules voor mij weggevallen. Zo 
moet ik bijvoorbeeld Frans, aard-
rijkskunde en een deel van wiskunde 
niet meer doen. Dat maakt de studie 
minder zwaar, en bovendien zie je 
minder zaken die je toch al kent zodat 
de kans om je te vervelen kleiner is.”

En wat brengt de toekomst?
Kenrick: “Eerst en vooral wil ik 

hier mijn diploma halen. Daarvoor 
moet ik nog één jaar studeren. Dan 
ga ik normaal gezien wonen bij mijn 
ouders in Canada. Geen probleem, 
want mijn diploma van het cvo is 

het is wel anders: zo kunnen er vak-
ken wegvallen die je al voldoende 
kent. Ook de leerkrachten zijn er in 
de eerste plaats om jou te helpen. 
Zelfs werken en ondertussen een 
opleiding volgen is hier mogelijk. 

Vakken die je al kent vallen hier weg,  
dus laat je zeker niet afschrikken om terug te studeren.

KenricK,,
iets voor jou? Lees verder hoe jij je 

tweede kans kan grijpen.

Beroepsopleiding Verzorgende-Zorgkundige
CVO Meise-Jette - 02 269 55 46
info@cvomj.be - www.cvomj.be

Aanvullende algemene vorming
CVO Vilvoorde - 02 253 84 24
secretariaat@cvovilvoorde.be - www.cvovilvoorde.be

Heb je vragen over de verschillende 
mogelijkheden, wij helpen je je 

opleidingstraject samen te stellen.

“Delen van de studie die je al kent vallen in het cvo weg.”


