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Levenslang en levensbreed leren
Hallo,
Mechelen is een echte onderwijsstad. Die uitspraak gaat niet enkel op voor het leerplicht
onderwijs. Ook voor wie zich wil bijscholen of omscholen, huisvest onze stad een ruim
aanbod aan opleidingsinstellingen.
In deze brochure hebben we het diverse aanbod van onderwijs- en vormingsinstellingen
samengebracht en toegankelijk gemaakt voor alle geïnteresseerden. Voor wie de stap
heeft gezet om een nieuwe uitdaging aan te gaan, kan deze gids een nuttig instrument
zijn. Want het voorleggen van een diploma of een ander bekwaamheidsbewijs kan je een
pak voordelen opleveren. Professioneel, maar ook daarbuiten.
Voor het aanbod van opleidingen en voor meer informatie over een specifieke school of
vormingsinstelling neem je best een kijkje op hun website of contacteer je de directie.
De onderwijs- en vormingsinstellingen zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.
Op www.mechelen.be/onderwijs vind je dit aanbod ook terug. Daar kan je ook een
brochure downloaden met informatie over het basis- en secundair onderwijs in Mechelen.
Of vraag deze aan bij de dienst Onderwijsondersteuning:
T 015 29 83 22
F 015 29 83 26
E onderwijsondersteuning@mechelen.be
Correspondentieadres:
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Wij wensen je alvast boeiende ervaringen met ons aanbod aan levenslang en levens
breed onderwijs!

Marc Hendrickx
Schepen van Onderwijs

Bjorn Siffer
Schepen van Deeltijds
Kunstonderwijs

Bart Somers
Burgemeester
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Hoger Onderwijs
Bachelor (Niveau 6)
Neem zeker een kijkje op www.mechelen.be/studenten en ontdek wat Mechelen te
bieden heeft voor studenten.

Thomas More
Met 35 bacheloropleidingen, meer dan 100 afstudeerrichtingen en 15 000 studenten
in zeven steden is Thomas More dé hogeschool van de provincie Antwerpen. In het
Mechelse is Thomas More actief op vijf campussen met topopleidingen in communi
catie en media, business en toerisme, onderwijs, verpleegkunde, technologie en IT.
Via Track5 is de hogeschool ook actief betrokken bij het hoger beroepsonderwijs in
de regio (HBO5).
Voor bij- en omscholers heeft Thomas More in Mechelen een ruime keuze uit verkorte
trajecten, banaba’s, postgraduaten, studiedagen, workshops en lezingen. Bovendien
kan je sommige bacheloropleidingen ook in avond- of weekendonderwijs volgen. Het
volledige overzicht vind je op www.thomasmore.be
Algemeen directeur: Machteld Verbruggen
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Algemene diensten
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
T 015 36 91 01
E info@thomasmore.be
W www.thomasmore.be
Campussen in Mechelen:
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis
2800 Mechelen
T 015 36 91 50

Campus Faydherbe
Zandpoortvest 16
2800 Mechelen
T 015 36 92 40

Campus De Vest
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
T 015 36 91 00

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
T 015 36 92 20

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 31 69 44

E info@thomasmore.be
W www.thomasmore.be

Hoger Beroepsonderwijs (HBO5 - Niveau 5)
CVO Crescendo Campus Leopoldstraat
Samenwerkingsverband met AP Hogeschool Antwerpen
Op twee of drie jaar een diploma hoger onderwijs behalen in boekhouden, marketing,
office management, elektromechanica, orthopedagogie, informatica of tolk Vlaamse
Gebarentaal? Het kan met CVO Crescendo campus Leopoldstraat, in samenwerking
met de AP Hogeschool Antwerpen. Het HBO5-dagtraject is een sterke keuze na het
secundair onderwijs. Voor wie studie en werk wil combineren is er het avondtraject.
Meer over ons arbeidsmarktgericht hoger onderwijs vind je op www.cvo-crescendo.
be. Kom zeker eens langs op één van onze infomomenten.
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Directeur: Marleen Mast
T 015 41 30 45
E info@cvo-crescendo.be
W www.cvo-crescendo.be
in samenwerking met
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CVO TSM
Samenwerkingsverband met Thomas More Mechelen-Antwerpen
Wil je je bijscholen, herscholen of je carrière een lift geven? Of ben je op zoek naar
een vervolgopleiding? Met een graduaatsdiploma Hoger Onderwijs heb je een extra
troef in handen waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt sterk verhoogt.
HBO5-opleidingen zijn arbeidsmarktgerichte, praktische beroepsopleidingen, gege
ven door vakexperten uit het werkveld. Je kan telkens een modeltraject volgen of
zelf je opleidingspakket op maat samenstellen. Aanbod avond- en dagopleidingen:
Boekhouden, Informatica, Elektriciteit en Elektromechanica.
Ieder diploma wordt erkend en uitgereikt door de hogeschool Thomas More en CVO
TSM.
Nieuwe Beggaardenstraat 25
2800 Mechelen
Directeur: Sandra Thijs
T 015 64 69 03
E info@cvotsm.be
W www.cvotsm.be

BA Campus Botaniek
Samenwerkingsverband met Erasmus Hogeschool Brussel
Droom je ervan om verpleegkundige te worden? En hou je meer van praktijk dan van
theorie? Dan is de opleiding HBO5 Verpleegkunde van BA Campus Botaniek moge
lijk iets voor jou. Op het einde van deze driejarige, modulaire opleiding verwerf je het
diploma van gegradueerde verpleegkundige.
Je kan deze opleiding volgen via de VDAB en (met behoud van loon) in het kader van
Project Cel 600. Een diploma van secundair onderwijs is niet vereist.
Augustijnenstraat 78
2800 Mechelen
Directeur: Stefaan Croonen
T 015 29 01 36
E info@BAbotaniek.be
W www.busleydenatheneum.be
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Secundair onderwijs (Niveau 4)
Secundair na Secundair (Se-n-Se)
BA Campus Botaniek
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wil je graag (snel) aan de slag in de paramedische sector? Dan is een éénjarige op
leiding Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) in BA Campus Botaniek misschien wel iets
voor jou. Je kan er terecht voor volgende specialisaties: Apotheekassistent, Tand
artsassistent, Leefgroepenwerking (opvoeder voor mensen met een beperking). Een
vooropleiding is niet vereist.
Augustijnenstraat 92
2800 Mechelen
Directeur: Stefaan Croonen
T 015 29 01 36
E info@BAbotaniek.be
W www.busleydenatheneum.be

Technische Scholen Mechelen (TSM)
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Binnen TSM kan je drie Se-N-Se opleidingen volgen.
• Bij Industriële Onderhoudstechnieken leer je industriële installaties monteren,
herstellen en onderhouden. Deze boeiende opleiding zit vol afwisseling dankzij
de verschillende processen die je bestudeert.
• De opleiding Toegepaste Autotechnieken laat je kennismaken met alternatieve
systemen, duurzame technieken en verschillende comfort- en veiligheidssyste
men. Zo geraak je vertrouwd met de verschillende facetten van een garagebedrijf.
• Bij Integrale Veiligheid word je klaargestoomd voor een job binnen de veilig
heidssector. Een voorbereiding op politie, brandweer, bewaking,,... We werken
aan je veiligheidsbewustzijn, fysieke conditie en kennis van de vele regelgevin
gen binnen de sector.
Nieuwe Beggaardenstraat 25
2800 Mechelen
Directieteam: Jan Van Eyken, Stefan De Weerdt,
Kerstin De Visscher & Marc Van der Eycken
T 015 64 69 00
F 015 64 69 95
E info@tsmmechelen.be
W www.tsmmechelen.be
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Ursulinen Mechelen afdeling Mode
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Profiel van de student
Je hebt een passie voor mode, een hoofd vol creatieve ideeën en je hebt ambities
in de modesector.
Hoe zit de opleiding in elkaar?
De Se-n-Se opleiding leidt jou op tot ‘creatieve patronenmaker’ en ‘modelist-stylist’.
Het is een creatieve vorming waarbij je eigen collecties creëert, en die vervolgens om
zet in productieklare patronen. Je mag vanuit diverse invalshoeken ontwerpen, maar
steeds volgens een concrete opdracht en voor (een) welbepaalde doelgroep(en).
Enkele hoofdvakken zijn creatie, modelontwikkeling, materiaalonderzoek en acces
soires. De stages vinden plaats bij een modeontwerper en/of een patroonafdeling
van een bedrijf en jaarlijks gaan de studenten als kleedster op een modeshow in
Parijs aan de slag. Een eigen modeshow, eind juni, is de kers op de taart.
Ursulinen Mechelen afdeling Mode
Campus Newton
Wollemarkt 3, 2800 Mechelen
Postadres: Hoogstraat 35, 2800 Mechelen
Directieteam: Francis Van Caer (algemeen directeur) & Mieke Acke (directeur Ad
ministratie, Personeel, Logistiek, ICT en pedagogisch directeur Mode)
T
E
W
W

015 42 35 42
info@ursulinenmechelen.be
www.ursulinenmechelen.be/mode
mode-opleiding.blogspot.be
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Secundair volwassenenonderwijs
CVO Crescendo Campus Vaartdijk
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wil je hogerop in je job of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je je hobby naar
een hoger niveau tillen of wil je iets nieuws proberen? Bij CVO Crescendo campus
Vaartdijk vind je de grootste keuze aan opleidingen voor volwassenen in de regio.
Voor meer dan 50 opleidingen hebben we de infrastructuur en de expertise in huis
om jouw doelen waar te maken. Talen, techniek, ICT, culinair, groen of mode: je kiest
de opleiding, het lesmoment en de intensiteit die het best bij jou past. Check ons op
leidingsaanbod op www.cvo-crescendo.be en kom onze campus ontdekken tijdens
de infomomenten.
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
Directeur: Marleen Mast
T 015 41 30 45
E info@cvo-crescendo.be
W www.cvo-crescendo.be

CVO TSM
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Wil je je kennis verbreden, je vaardigheden verfijnen of nieuwe ideeën opdoen?
Dan kan je bij CVO TSM terecht voor een brede waaier aan diplomagerichte opleidin
gen zoals: Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang, onthaalouderacademie,
zorgkundige, logistiek assistent, mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens of
hulpkok.
Je vindt er ook een ruim aanbod binnen talen, informatica, multimedia, lassen, hout
bewerking, autotechniek, huishoudelijk koken en mode.
Ook online inschrijven is mogelijk!
Nieuwe Beggaardenstraat 25
2800 Mechelen
Directeur: Sandra Thijs
T 015 64 69 03
E info@cvotsm.be
W www.cvotsm.be
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GO! CVO VIVA ANTWERPEN
MODE - CREATIEF - CULINAIR - HUISHOUDHULP
Wil je lekker kunnen koken? Je huis decoreren of je eigen kleding kunnen naaien of
verstellen? Hou je van breien, haken, patchwork en borduren of wil je leren bloem
schikken? Wil je aan de slag of bijleren als huishoudhulp of zoekt je bedrijf een gecer
tificeerde opleiding Huishoudhulp?
GO! CVO VIVA Antwerpen organiseert hiervoor cursussen verspreid over de provin
cie Antwerpen. In Mechelen kan je de opleiding naaien volgen.
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
Directeur: Nancy Tanghe
T 03 830 41 05 - 0476 96 49 57
E info@cvo-viva.be
W www.cvo-viva.be
Lesplaats Mechelen
PTS Campus Mechelen
Antwerpsesteenweg 145
2800 Mechelen
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CVO Campus Vijfhoek, centrum voor Tweedekansonderwijs
Je bent 18 jaar of ouder en je wil je diploma secundair onderwijs behalen?
Met onze ervaring en jouw inzet lukt dat!
Campus Vijfhoek is de juiste plaats om opnieuw te studeren en je diploma te behalen.
We bieden al meer dan dertig jaar kwaliteitsvolle opleidingen waarmee je kan verder
studeren of op de arbeidsmarkt aan de slag kan gaan. Starten kan zowel in septem
ber als in januari. De vele richtingen die je kan volgen bekijk je best even op onze
website. Je vindt er ook onze infodagen doorheen het jaar.
Afhankelijk van je vooropleiding en vrijstellingen loopt je opleiding van 1 semester tot
2 schooljaren. Elke cursist krijgt een leertraject op maat: je start op je eigen niveau en
gaat sneller of trager naargelang je eigen mogelijkheden en tempo.
We proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen. We volgen je leervorderingen op
en sturen bij waar nodig. We bieden intensieve studiebegeleiding die je slaagkan
sen verhogen: we hebben aandacht voor studiemethode, leren leren, studieplanning,
faalangst en socio-emotionele begeleiding. Cursisten met een beperking kunnen re
kenen op extra ondersteunende maatregelen.
We zijn een kleine, gezellige school in het hartje van de stad op 10 minuten stappen
van het station. We bieden een aangename en stimulerende leeromgeving waarin jij
als cursist op de eerste plaats komt. Typisch voor onze school is de unieke en onge
dwongen sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn!
Onze-Lieve-Vrouwestraat 94
2800 Mechelen
Directeur: Anne Mees
T 015 43 22 02
E info@campusvijfhoek.be
W www.campusvijfhoek.be
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Centrum voor Basiseducatie (Niveau 3)
Open School
In CBE Open School kunnen volwassenen terecht om hun kennis over taal, rekenen,
computer of algemene vorming op te frissen en te versterken. De wereld rondom ons
verandert snel. Wie vroeger minder kansen kreeg, heeft het nu soms moeilijk om bij
te blijven. Open School houdt rekening met je. De cursussen zijn gratis.
Leopoldstraat 52
2800 Mechelen
Directeur: Ronny Van Houplines
T 015 43 11 31
E info@cbe-openschool.be
W www.cbe-openschool.be

Deeltijds Kunstonderwijs
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (ABK)
In de academie kan je de volgende cursussen volgen:
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwen, vrije grafiek, monumentale kunsten (glas),
textielkunst, keramiek, grafische vormgeving, multidisciplinair atelier, kunstgeschiede
nis en digitale beeldvorming.
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen
Directeur: Hans Martens
T 015 28 29 90
E abk@mechelen.be
W www.academiemechelen.be
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Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
In de beiaardschool kan je beiaard leren spelen en een opleiding tot beiaardier
volgen.
Bruul 52 bus 5
2800 Mechelen
Directeur: Koen Cosaert
T 015 20 47 92
E beiaardschool@mechelen.be
W beiaardschool.mechelen.be

Stedelijk Conservatorium MWD (Muziek Woord Dans)
In het conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten tot volle ontplooiing
laten komen. Wij bieden kunstonderwijs aan op hoog niveau, maar houden de drem
pel om in te stappen bijzonder laag. Jong en oud, klassiek en modern komen bij ons
aan bod.
Melaan 3-5
2800 Mechelen
Directeur: Tom Van den Eynde
T 015 28 29 80
E conservatorium@mechelen.be
W www.conservatoriummechelen.be

Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA)
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Als cursist/artiest kan je hier ‘s avonds en in het weekend les volgen in diverse dis
ciplines: edelsmeedkunst, keramiek, boekkunst, fotokunst en een unieke specialiteit
voor België en Luxemburg: de glaskunstafdeling met haar warmglasoven. Inschrijven
vanaf 1 september.
Veemarkt 39
2800 Mechelen
Directeur: Erik Ruts
T 015 20 14 44
E ika.mechelen@skynet.be
W www.ikamechelen.be
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Beroepsopleidingen, bijscholingen &
bedrijfstrainingen
Syntra AB - campus Mechelen
Wil je een beroep aanleren, droom je van een eigen zaak, of zoek je een praktijkge
richte bijscholing? Leren van professionals, dat is waar het bij Syntra om draait. Onze
docenten zijn stuk voor stuk vakspecialisten die met veel enthousiasme hun kennis
en ervaring met je delen. Geen academische lessen, wel praktijkexpertise, tips en
tricks die jou vooruit helpen.
• Leer een vak op de werkvloer - leertijd.be (15-25 jaar)
• Behaal je diploma op 1 jaar tijd tijdens een voltijds dagtraject www.syntra-ab.be/dagopleidingen
• Omscholen of bijscholen, in de week of in het weekend, overdag of ’s avonds www.syntra.be
Industriepark Noord G2 – Oude Baan 2
2800 Mechelen
T 015 29 39 80
E mechelen@syntra-ab.be
W www.syntra-ab.be

VDAB
VDAB organiseert opleidingen voor werkzoekenden, werkenden en bedrijven.
VDAB-beroepsopleidingen zijn bijzonder flexibel. Om zo goed mogelijk bij de be
roepsrealiteit aan te sluiten, lopen de opleidingen in nauwe samenwerking met de
bedrijfswereld. Er zijn meerdere leervormen naargelang jouw profiel en behoeften.
Er zijn ook diplomagerichte opleidingen mogelijk via VDAB in samenwerking met ver
schillende scholen.
Competentiecentra in Mechelen
Hendrik Consciencestraat 5
2800 Mechelen
T 015 29 71 35
W www.vdab.be
Brusselsesteenweg 288
2800 Mechelen
T 015 44 06 70
W www.vdab.be
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Onderwijsopleidingen en nascholingen
CVO Crescendo Campus Leopoldstraat
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Heb je beroepservaring die je voor de klas wil delen? Geef je les, maar heb je nog
geen pedagogisch diploma? Kom dan zeker kennismaken met de Specifieke Lera
renopleiding van CVO Crescendo in Mechelen. De Specifieke Lerarenopleiding (SLO)
- de vroegere D-cursus of GPB-opleiding - bereidt je voor op een loopbaan in het
secundair, hoger of volwassenenonderwijs. Dankzij de specifieke lerarenopleiding
kan je na één of twee jaar je lerarendiploma halen. CVO Crescendo biedt nu ook
een uniek traject volwassenenonderwijs aan. Kom zeker eens langs op één van onze
infomomenten die je op de website vindt.
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Directeur: Marleen Mast
T 015 41 30 45
E info@cvo-crescendo.be
W www.cvo-crescendo.be/opleidingen/specifieke-lerarenopleiding

CVO TSM
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Wil je leraar worden in het secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorie
leerkracht of eerder leerkracht van een praktijkvak? Wil je graag jouw ervaring op de
arbeidsmarkt meenemen naar de klas? Of ben je al aan het werk in het onderwijs en
mis je nog de nodige achtergrond?
In de specifieke lerarenopleiding (SLO) leer je de nodige onderwijskundige, peda
gogische en didactische competenties om een goede leraar te worden. Voor iedere
(toekomstige) leerkracht is er een opleiding op maat: dagopleiding, avondopleiding
of LIO-opleiding.
Nieuwe Beggaardenstraat 25
2800 Mechelen
Directeur: Sandra Thijs
T 015 64 69 03
E info@cvotsm.be
W www.cvotsm.be
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H.I.O.W. Mechelen
Ben je leerkracht, directeur of toekomstig directeur, dan kan je hier de pedagogische
wetenschappen met aanverwante vakken bestuderen met het oog op de kwaliteits
verbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de
onderwijsgevenden in het bijzonder.
Otterstraat 11
2800 Mechelen
Secretaris: Guido Aerts
T 0468 31 81 42
E info@hiow.be
W www.hiow.be
Cursusplaats:
CVO Crescendo
Vaartdijk 86
2800 Mechelen

LEON
Kenniscentrum van de lerarenopleiding
LEON is het kenniscentrum van de lerarenopleidingen van Thomas More Mechelen
dat, naast nascholingen en professionaliseringstrajecten voor leerkrachten en direc
ties (individueel of in teamverband), ook de praktijkcoördinatie (stages) en alle vormen
van dienstverlening van en met het werkveld groepeert. Onze nascholingssessies
staan open voor alle actoren actief in het onderwijsveld. Leon bevindt zich op campus
Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44.
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
T 015 36 92 79
E leon@thomasmore.be
W www.thomasmore.be/leon
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Andere
Vokans vzw
Vokans is een vormings- en opleidingscentrum met een aanbod voor zowel werk
zoekenden als voor werknemers en bedrijven. De focus ligt op het versterken van
basiscompetenties en sociale vaardigheden.
Onder-den-Toren 5
2800 Mechelen
T 015 71 85 60
E mechelen@vokans.be
W www.vokans.be

Vormingplus Regio Mechelen
Vormingplus regio Mechelen realiseert projecten, cursussen, activiteiten, workshops
en uitstappen binnen verschillende thema’s. Je kan er bijleren over duurzaamheid,
cultuur en kunst, computer en techniek, actuele thema’s, persoonlijke groei, ...
De cursussen kunnen overdag of ’s avonds plaatsvinden en bieden jou de kans om
op je eigen tempo en naar jouw mogelijkheden bij te leren.
Hanswijkstraat 74
2800 Mechelen
T 015 43 21 20
E regiomechelen@vormingplus.be
W www.vormingplus-regiomechelen.be

UiT in Mechelen
Op de website van UiT in Mechelen vind je een uitgebreid aanbod van cursussen en
lezingen in Mechelen.
Info & tickets
UiT in Mechelen
Hallestraat 2-4-6
2800 Mechelen
W www.uitinmechelen.be
T 070 222 800
UiTinMechelen
@UiTinMechelen
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Infodagen in 2017
Thomas More
Infoavonden voor ouders
Dinsdag 21 februari 2017 om 19u
Campus National (Antwerpen)
Woensdag 22 februari 2017 om 19u
Campus Turnhout
Donderdag 23 februari 2017 om 19u
Campus De Vest (Mechelen)
Dinsdag 28 februari 2017 om 19u Campus Geel
Infomomenten
Openlesdag XL, woensdag 1 maart 2017
Opencampusdag, zaterdag 11 maart 2017 10-16u
Opencampusdag, zaterdag 6 mei 2017 10-14u
Infodag & inschrijvingen, zaterdag 24 juni 2017
10-14u
Infoavond & inschrijvingen, woensdag 6
september 2017 18-21u
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek
Opencampusdag, zaterdag 11 maart 2017
Opencampusdag, zaterdag 24 juni 2017
Opencampusdag, zaterdag 26 augustus 2017
CVO Crescendo
Opencampusdag HBO5, Campus Leopoldstraat,
zaterdag 11 maart 2017 van 10 tot 12u
Openklasavond, dinsdag 23 mei 2017
van 18 tot 20u
Info-avond, donderdag 24 augustus 2017
van 18 tot 20u
CVO TSM
Opencampusdag Jef Denyn, zondag 21 mei 2017
van 11 tot 17u
Opleidingsmarkt campus Jef Denyn, zaterdag 17
juni 2017 van 9 tot 13u
Infoavond campus Jef Denyn, dinsdag 20 juni
2017 van 18 tot 21u
Infoweek campus Jef Denyn, van maandag
28 augustus 2017 tot en met donderdag 31
augustus 2017 van 18 tot 21u

Ursulinen Mechelen afdeling Mode
Infomoment, zaterdag 22 april 2017 13-16u
Infomoment, zondag 23 april 2017 13-16u
Infomoment, zaterdag 20 mei 2017 10-12.30u
CVO Campus Vijfhoek
Infomoment, maandag 3 juli 2017 om 10u
Infomoment, dinsdag 29 augustus 2017 om 18u
Infomoment, dinsdag 16 januari 2018 om 18u
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten (ABK)
Dag & Nacht van het kunstonderwijs,
zaterdag 18 februari 2017
Open atelierdagen en eindejaarstentoonstelling,
vrijdag 23 juni tot zondag 25 juni 2017
Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
Beiaarddag, zaterdag 29 april 2017
Stedelijk Conservatorium MWD (Muziek
Woord Dans)
Dag & Nacht van het kunstonderwijs,
zaterdag 18 februari 2017
Openklasdag, zaterdag 24 juni 2017
Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA)
Opencampusdag, zaterdag 17 juni van 12 tot 18u
Opencampusdag, zondag 18 juni van 12 tot 18u
Syntra AB
Opencampusdag, zaterdag 20 mei 2017
Opencampusdag, maandag 28 augustus 2017
CVO VIVA
Check www.cvo-viva.be of facebook voor meer
info over de opencampusdag.
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