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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
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!

Marina De Bie
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
Thomas More biedt maar liefst 37 professionele bachelors en
15 graduaatsopleidingen van de beste kwaliteit aan. Onze opleidingen stomen
je klaar voor uitdagende jobs. Ze combineren wetenschappelijke inzichten,
praktische vaardigheden, projectwerk en een flinke dosis stage, zodat je direct
aan de slag kunt. Bovendien bieden we ook Engelstalige bachelors aan. Om nóg
meer talenten gerichter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt biedt
Thomas More vanaf september 2019 dus ook graduaatsopleidingen
aan. (Tot dan zijn de Centra voor Volwassenenonderwijs daar mee voor
verantwoordelijk.) Graduaten zijn korter (doorgaans twee jaar) en minder
theoretisch dan bachelors. Een derde van je studietijd breng je al door op je
werkplek! Theorie krijg je alleen als die belangrijk is voor de uitoefening van je
beroep. Heel wat graduaten kun je bovendien ook ’s avonds volgen, handig als je je
opleiding wil combineren met een job of gezin. Met een graduaatsdiploma kun je
direct aan de slag! Of je studeert verder om een bachelordiploma te behalen.
Heb je al kennis verworven in een opleiding in het hoger of secundair onderwijs en
wil je die kennis doorgeven als leraar? Dan kun je bij Thomas More een Verkorte
Educatieve Bachelor of een Educatief Graduaat volgen. In de volksmond beter
bekend als een D-cursus of aggregaat.
Algemene diensten
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
T 015 36 91 01
E info@thomasmore.be
W www.thomasmore.be
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis 2800
Mechelen
T 015 36 91 50
Campus De Vest
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
T 015 36 91 00

Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16
2800 Mechelen
T 015 36 92 40
Campus Kruidtuin Lange
Ridderstraat 44 2800
Mechelen
T 015 36 92 20

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 2860
SintKatelijneWaver T 015
31 69 44

Al onze campussen zijn
uitstekend bereikbaar met
het openbaar vervoer.
37 bacheloropleidingen,
15 graduaatsopleidingen,
16.500 studenten en 7
locaties. Dat is Thomas
More in cijfers! Discover
more op
www.thomasmore.be
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AP Hogeschool
Heb je het al gehoord? AP Hogeschool breidt vanaf september 2019 haar aanbod
bachelors en masters uit met 16 praktijkgerichte graduaatsopleidingen op maat van
de arbeidsmarkt. De nieuwe graduaatsopleidingen zijn de opvolgers van de HBO5en Specifieke Lerarenopleidingen die vroeger door de Centra voor
Volwassenonderwijs werden aangeboden. Graduaten stomen je klaar om
een specifiek beroep uit te oefenen en leiden doorgaans al in twee jaar naar
een diploma hoger onderwijs. Misschien wel ideaal voor jou? In Mechelen kan je
bij AP Hogeschool terecht voor de Verkorte Educatieve Bacheloropleiding
Secundair Onderwijs (voorheen de Specifieke Lerarenopleiding of SLO)
en zes graduaatsopleidingen: Orthopedagogie, Tolk Vlaamse Gebarentaal,
Marketing- en Communicatiesupport, Transport en Logistiek, Elektromechanische
Systemen en de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs.

Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Directeur: Pascale De Groote
T +32 3 220 54 00
E info@ap.be
W www.ap.be
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HBO 5 Verpleegkunde 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
mogelijk 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.BAhbo5.be

HBO 5 Verpleegkunde Sint-Norbertusinstituut Duffel
Samenwerkingsverband Thomas More
Werk je deeltijds en droom je ervan verpleegkundige te worden? Dan is de
HBO5 Verpleegkunde die Thomas More en HBO5 Verpleegkunde Duffel samen
organiseren zeker iets voor jou! In 3 jaar behaal je via verschillende modules je
diploma van gegradueerde in de verpleegkunde. Je kan dan onmiddellijk aan de
slag als verpleegkundige of zelfs met vrijstellingen doorstromen naar de Bachelor
Verpleegkunde van Thomas More. Via het project ‘360' of ‘op stap naar
verpleegkunde’ zijn er vanuit de overheid financiële ondersteuningsmaatregelen
voor werkgevers en werknemers. Werkzoekenden kunnen terecht in de
dagopleiding verpleegkunde Duffel. (ondersteuning VDAB)
HBO5 Verpleegkunde Duffel
Rooienberg 23
2570 Duffel
Directeur: Hilde Seymus
T 015 68 68 00
lesplaats: Thomas More Campus de Vest
Zandpoortvest 62
2800 Mechelen
E verpleegkunde@snorduffel.be
W www. verpleegkundeduffel.be en www.thomasmore.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 SecundairnaSecundair (SenSe) 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.BAbotaniek.be

Technische Scholen Mechelen (TSM)
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Binnen TSM kan je twee SenSe opleidingen volgen.
• De opleiding Toegepaste Autotechnieken laat je kennismaken met
alternatieve systemen, duurzame technieken en verschillende comfort
en veiligheidssystemen. Zo geraak je vertrouwd met de verschillende facetten van
een garagebedrijf.
• Bij Integrale Veiligheid word je klaargestoomd voor een job binnen
de veiligheidssector. Een voorbereiding op politie, brandweer,
bewaking,... We werken aan je veiligheidsbewustzijn, fysieke conditie en
kennis van de vele regelgevingen binnen de sector.
Nieuwe Beggaardenstraat 25
2800 Mechelen
Directieteam: Jan Van Eyken, Luk Cools,
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 SenSe opleiding leidt jou op tot ‘creatieve patronenmaker’. Het is een
creatieve vorming waarbij je eigen collecties creëert, en die vervolgens omzet
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
accessoires. 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
Directeur: Mieke Acke
T
E
W
W

015 42 35 42
info@ursulinenmechelen.be
www.ursulinenmechelen.be/mode
modeopleiding.blogspot.be
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Secundair volwassenenonderwijs
Crescendo CVO Campus Vaartdijk
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wil je een diploma, 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
Crescendo CVO 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 of mode: je kiest de opleiding, het lesmoment en de
intensiteit die het best bij jou past. Check ons opleidingsaanbod 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@cvocrescendo.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
opleidingen zoals: Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang,
onthaalouderacademie, zorgkundige, logistiek assistent, mecanicien personen- en
lichte bedrijfswagens of grafisch ontwerper.
Je vindt er ook een ruim aanbod binnen talen, informatica, multimedia, printmedia,
digitale fotografie, lassen, houtbewerking, autotechniek, fietshersteller, hulpkok,
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
gecertificeerde opleiding huishoudhulp?
GO! CVO VIVA Antwerpen organiseert hiervoor cursussen verspreid over de
provincie Antwerpen. In Mechelen kan je de opleiding naaien volgen.
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
Directeur: Nancy Tanghe
T 0476 96 49 57
E info@cvoviva.be
W www.cvoviva.be
Lesplaats Mechelen
PTS Campus Mechelen
Antwerpsesteenweg 145
2800 Mechelen
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CVO Campus Vijfhoek, centrum voor Tweedekansonderwijs
Gestopt in het secundair onderwijs en geen diploma?
We helpen je zo snel mogelijk aan een diploma!
• ASO
• Beroepsgerichte opleidingen en AAV (TSOBSO)
• Politietraject: ik word inspecteur bij de politie!
Jouw voordelen
• De snelste weg naar je diploma
• Starten mogelijk in september of januari
• Vlot bereikbaar met openbaar vervoer
• Verkort en individueel traject: je kan proeven meedoen om vrijstellingen te
behalen en we houden rekening met je laatste rapport. Op die manier volg je
enkel de modules die je nog niet kent.
• Combinaties met de examencommissie mogelijk
Aanbod
• ASO: Economie-Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Economie-Wiskunde.
Je kan vrijstellingen behalen op basis van je laatste schoolrapport (enkel 5de en
6de jaar).
• TSO/BSO: we hebben een brede waaier van beroepsgerichte opleidingen in
administratie, zorg, ICT en technische opleidingen. In combinatie met
aanvullende algemene vorming, behaal je je diploma secundair onderwijs en kan
je snel aan het werk!
• Politietraject: via een uniek samenwerkingsverband met de politie van MechelenWillebroek bereiden we je voor op de ingangsproeven bij de politie. Heb je nog
geen diploma secundair, dan behaal je eerst je diploma en kan je tijdens je
studietraject al van politionele activiteiten proeven en loop je stage bij de politie.
Typisch Campus Vijfhoek
We zijn een kleine, gezellige, eigenzinnige school in het hartje van Mechelen en vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer. Je komt terecht in een bonte verzameling van
vooral jonge cursisten waar ook de oudere cursist een warm plaatsje in krijgt. Typisch
voor onze school is de unieke en ongedwongen sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn.
Surf naar onze website campusvijfhoek.be om uitgebreider kennis te maken met onze
school!
OnzeLieveVrouwestraat 94
2800 Mechelen
Directeur: Anne Mees
T 015/43.22.02
E info@campusvijfhoek.be
W www.campusvijfhoek.be
F CVO.vijfhoek
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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.
Leopoldstraat 52
2800 Mechelen
Directeur: Ronny Van Houplines
T 015 43 11 31
E info@cbeopenschool.be
W www.cbeopenschool.be

Deeltijds Kunstonderwijs
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (ABK)
In de academie kan je de volgende cursussen volgen:
Initiatieatelier, tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwen, vrije grafiek, levend model,
glaskunst, figurentheater-makers, textielkunst, keramiek, grafische vormgeving,
multidisciplinair atelier, kunstgeschiedenis 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
drempel om in te stappen bijzonder laag. Jong en oud, klassiek en modern komen
bij ons aan bod.
Melaan 35
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
praktijkgerichte bijscholing? Leren van professionals, dat is waar het bij Syntra AB 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, zowel ’s avonds als overdag.
Syntra-ab.be
Werkplekleren
Syntra AB is pionier in duale opleidingstrajecten waarbij je leert op de werkvloer. Al
doende leren, onder begeleiding van een mentor of vakexpert, is immers de meest
efficiënte manier om een vak te leren. Na afstuderen beschik je over een attestering
(getuigschrift of diploma) én werkervaring.
Syntra-ab.be/werkplekleren
Voltijdse dagopleiding
Steek je (extra) diploma al na een jaar op zak in de voltijdse dagopleiding. In deze
praktische opleidingen focussen we op vakkennis. Jongeren die het volledige traject
volgen blijven ten laste van de ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit.
Syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding
Ontdek ons breed aanbod van meer dan 700 cursussen
Industriepark Noord G2 – Oude Baan 2 2800 Mechelen
T 078 15 99 99
E mechelen@syntraab.be
W www.syntraab.be

15

Onderwijsopleidingen en
nascholingen
VDAB
VDAB organiseert opleidingen voor werkzoekenden, werkenden en
bedrijven. VDABberoepsopleidingen zijn bijzonder flexibel. Om zo goed mogelijk
bij de beroepsrealiteit 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 verschillende 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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Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen Mechelen
Ben je leerkracht, directeur of toekomstig directeur, dan kan je hier de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken bestuderen met het oog op de
kwaliteitsverbetering 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:
Crescendo CVO
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
werkzoekenden als voor werknemers en bedrijven. De focus ligt op het
versterken van basiscompetenties en sociale vaardigheden. Vokans is een erkend
loopbaanbegeleidingscentrum.
OnderdenToren 5
2800 Mechelen
T 015 71 85 65
E antwerpen@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.
Adegemstraat 79
2800 Mechelen
T 015 44 41 00
E regiomechelen@vormingplus.be
W www.vormingplusregiomechelen.be

Agentschap Integratie en Inburgering
Ben je als volwassene op zoek naar een cursus Nederlands als tweede taal
(NT2)? Het Agentschap Integratie en Inburgering oriënteert je naar de cursus die het
beste bij jou past. Je krijgt er alle informatie over Nederlands leren en oefenen. Je
kan hier ook terecht om je kennis van het Nederlands te testen. Nieuwkomers of
mensen die al langer in België wonen, kunnen bij het Agentschap Integratie en
Inburgering een gratis inburgeringsprogramma volgen. Dat bestaat uit lessen
Nederlands, een cursus over wonen en werken in België, begeleiding en informatie
over het zoeken naar werk of een opleiding en vrijetijdsbezigheden. Kom langs
tijdens de openingsuren of maak een afspraak.
Agentschap Integratie en Inburgering regio Antwerpen
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
T 015 28 18 30
W www.integratieinburgering.be/antwerpen
E mechelen@integratie-inburgering.be

18

!

Geografisch

!

Syntra - AB

!

Thomas More
Campus De Nayer

!

Syntra - AB

!

Thomas More
Campus De Nayer

CVO VIVA

Sint-Katelijne-Waver

!
CVO VIVA

Sint-Katelijne-Waver

Ursulinen Mechelen Afdeling Mode Campus Newton
TSM - Technische Scholen Mechelen
CVO TSM
TSM - Technische Scholen Mechelen
Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten
CVO (ABK)
TSM

Stedelijk Academie
Conservatorium
Koninklijke
voor
Muziek Woord
Dans
Beeldende
Kunsten
(ABK)

Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA)
Ursulinen Mechelen Afdeling Mode Campus Newton
Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA)
Thomas More
Campus
Kruidtuin
Koninklijke
Beiaardschool
Jef Denyn

! ! !
BA Campus
Botaniek
Thomas
More
Campus Kruidtuin
!
!
Thomas More
!
! !! !
BA Campus
CampusBotaniek
Lucas Faydherbe
UiT in Mechelen
!
Vokans vzw
!!
!
Thomas
MoreMore
Thomas
! ! ! ! Campus
Lucas
Vormingplus
Campus
DeFaydherbe
Vest
UiT in Mechelen
!
!
!
MoreMore
! Thomas
Thomas
Vormingplus
De Vest
Algemene
diensten
Agentschap Integratie
en Inburgering
! ! !!! Campus
!
! Thomas
More
Thomas
More
! Algemene
diensten
Agentschap Integratie en Inburgering
!
Campus De Ham
!
!! !
Crescendo CVO - HBO5
Thomas More
!
CVO
Campus
Vijfhoek
Campus
De Ham
!! !
Crescendo
CVO
Crescendo
CVO
- HBO5
!
VDAB
CVO Campus Vijfhoek
Vokans vzw
Stedelijk Conservatorium
Muziek Woord Dans

±±

H.I.O.W. Mechelen
Crescendo
CVO
H.I.O.W. Mechelen

1:25.000

VDAB
CBE
Open School
CBE Open School

GIS-cel 2017

1:25.000

GIS-cel 2017

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
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen
W www.uitinmechelen.be
T 015 29 76 53
UiTinMechelen
@UiTinMechelen
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Info- en opendeurdagen in 2019
Thomas More
Opencampusdagen
za. 23 februari van 10 - 16u
za. 27 april van 10 - 14u
za. 22 juni van 10 - 14u (start inschrijvingen)
woe. 4 september van 18 - 21u
(inschrijvingen)
Infoavonden voor ouders
Antwerpen, ma. 4 februari
Geel, di. 5 februari
Mechelen, woe. 6 februari
Turnhout, do. 7 februari

Busleyden Atheneum Campus
Botaniek Opencampusdagen
16 maart van 9 - 12u
29 juni van 9 - 12u
24 augustus 9 - 12u

Crescendo CVO
Openklasavond Do. 23 mei 2019
van 18 - 20u
Infoavond Di. 27 Augustus 2019
van 18 - 20u.

CVO TSM (campus Jef Denyn)

Opleidingsmarkt: za. 15 juni van 10 - 13u
Infomomenten: di. 27 en do. 29 augustus
van 18 - 21u

Technische Scholen Mechelen
Infodag za. 27 april van 10 - 16u
Openschooldag zo. 19 mei van 11 - 17u

HBO5 Verpleegkunde SintNorbertusinstituut Duffel
12 januari van 10 - 12u
27 april van 14 - 17u
22 juni van 10 - 12u
24 augustus van 10 - 12u

Ursulinen Mechelen afdeling Mode
Infodagen
za. 27 april van 10 - 16u
za. 25 mei van 10 - 12.30u

CVO Campus Vijfhoek
Infomomenten
15 januari vanaf 15u
22 januari om 13u
1 juli om 10u

Koninklijke Academie voor
Beeldende kunsten (ABK)
Openateliers en
Eindejaarstentoonstelling
21-23 juni van 10 tot 17u

Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn Beiaarddagen: 18 en 19 mei
Stedelijk Conservatorium MWD
(muziek, woord, dans) Infodag
22 juni van 10 tot 17u

Instituut voor Kunst en Ambacht
(IKA)
Dag van de academies: 23 februari
van 12 - 17u
Opendeurdagen: 15/16 juni van 12 - 18u,
tentoonstellingen en ateliers in werking.

Syntra AB
Openklasweek voor voltijdse
dagopleidingen: 6 - 10 mei
Opleidingmarkt Campus Antwerpen:
11 mei
Contactmomenten Campus Mechelen
(www.syntra-ab.be)

CVO VIVA
check www.cvo-viva.be of facebook voor
meer info over de campusdag.

Afdeling Sociaal Beleid
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
T 015 29 83 21
E onderwijsondersteuning@mechelen.be
Wettelijk depot: D/2019/0797/004
V. U. Gert Eeraerts  directeur Samen Leven 
p.a. Grote Markt 21  2800 Mechelen

