1.

CVO Lethas Brussel

Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van
het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van
volwassenenonderwijs en reikt officiële attesten en diploma’s uit.
Volledige Studieaanbod
Studiegebied NT2 en TALEN
Studiegebied informatie- en communicatietechnologie (toepassingssoftware)
Studiegebied Handel (Boekhoudkundig bediende)
Studiegebied Gezondheidszorg
Specifieke lerarenopleiding
Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (HBO5)



HBO5 Boekhouden
HBO5 Informatica

Toegang via diploma secundair onderwijs (HSO5) of via toelatingsproef (minimum
18 jaar)
Na een modulaire studiecyclus van alle opleidingsonderdelen van het
desbetreffende structuurschema wordt een diploma van gegradueerde in het hoger
beroepsonderwijs uitgereikt.
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2.

HBO5 Boekhouden

De cursussen van het HBO5 Boekhouden worden ingericht aan Odisee, Stormstraat
2 te 1000 Brussel.
De cursussen starten begin september en worden zowel overdag als s ’avonds
gegeven. Overdag gaan de lessen door van 9u00 tot 16u00, ’s avonds van 18u00 tot
21u30u.
De lesroosters zijn zo opgesteld dat je per lesmoment slechts 1 vak krijgt. De
afdeling wordt modulair aangeboden zodat na elke opleidingsonderdeel
(opleidingsonderdeel) kan geëvalueerd worden. Vrijwel alle vakken worden
gedoceerd door mensen die in bedrijven of in het hoger onderwijs werkzaam zijn
en die met hun ervaring de leerinhouden op een zowel praktische als boeiende
manier kunnen overbrengen.
Indien je als cursist aanspraak maakt op vrijstellingen omwille van vorige studies
of opleidingen (eerder verworven competenties EVC, eerder verworven
kwalificaties EVK), kan je hiervoor de nodige bewijsstukken binnenbrengen. De
directeur van het centrum bepaalt volgens de procedure samen met de betreffende
docent of de vrijstelling kan worden toegekend. Indien dit het geval is, krijg je
hiervan een schriftelijk bewijs.
Op het einde van elke opleidingsonderdeel (opleidingsonderdeel) volgen er
evaluatiemomenten. Tijdens de opleidingsonderdeel werken cursist en docent met
een systeem van gespreide evaluatie. Dit wordt door elke docent bij het begin van
de opleidingsonderdeel toegelicht. Na elke opleidingsonderdeel volgt de
eindevaluatie (schriftelijk en/of mondeling) die samen met de gespreide evaluatie
een eindtotaal geeft. Voor de geslaagde opleidingsonderdelen krijg je een attest,
per module een deelcertificaat. Je kan het examenreglement steeds raadplegen via
de website www.lethas.be.
Tijdens de opleiding maak je een projectwerk en dit onder begeleiding van een
docent. Met dit werk toon je aan dat je de geleerde leerinhouden in een concrete
situatie kunt toepassen. Je combineert een aantal competenties die de opleiding je
bijbracht. Je stelt dit werk voor aan een jury uit het beroepsveld.
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Inschrijvingen
De inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017 starten vanaf 23/05/2016 tot en
met 01/07/2016 en vanaf 23/08/2016 en lopen elke werkdag van 9u00 tot 12u00,
van 13u00 tot 16u00, ’s avonds enkel op afspraak (niet op woensdag en niet op
vrijdagavond).
U kunt hiervoor terecht op het CVO LETHAS BRUSSEL secretariaat campus Odisee
(lokaal 1302.2 in Hermes 3), Stormstraat 2 te 1000 Brussel.
Een geldig verblijfsdocument, alsook een kopij van je secundair diploma (indien
van toepassing) moet voorgelegd worden bij de inschrijving.
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2016-2017 werd als volgt vastgesteld:

HBO 5:

Opleidingsonderdeel 40 ltn: € 60
Opleidingsonderdeel 60 ltn: € 90
Opleidingsonderdeel 80 ltn: € 120
Opleidingsonderdeel 120 ltn: € 180

Indien je een recent attest voor vervangingsinkomen van ACTIRIS – VDAB – OCMW –
mindervalide (min. 66%) kan voorleggen, kan je (gedeeltelijk) vrijgesteld worden
van inschrijvingsgeld.
Bijkomende kosten: €10 per opleidingsonderdeel + handboek of syllabus per vak. Er
is een maximumfactuur (enkel voor het deel inschrijvingsgeld) van € 600 voor het
volledige schooljaar 16-17.
Op de campus Odisee kan je enkel met bancontact betalen. Je bent pas
ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en bijkomende kosten.
Indien je werknemer bent heb je in bepaalde gevallen recht op opleidingscheques.
Deze kan je aanvragen, onder bepaalde voorwaarden, via de website van de VDAB.
Voor een overzicht van de verschillende vakken en vakinhouden verwijzen we u
graag naar onze website (www.lethas.be), tel. (02/210.12.45) of e-mail
(ingrid.mertens@cvolethas.be)

U vindt het lessenrooster voor het dagaanbod verder in deze brochure.
Het volledige aanbod staat open voor iedereen die voldoende kennis heeft van het
Nederlands.
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3.
Dagaanbod CVO Lethas Brussel in
samenwerking met VDAB – OKOT traject
OKOT staat voor “onderwijskwalificerend opleidingstraject“. In samenwerking
met VDAB kunnen kandidaten die in aanmerking komen en gescreend worden
door VDAB, in een tijdsspanne van 2 jaar een diploma behalen van
gegradueerde in de boekhouding.
Voor het uitgewerkte lessenrooster voor 2016 – 2017 verwijzen we naar de
bijlage in deze brochure.
a) 1e jaar OKOT: 12 opleidingsonderdelen worden afgewerkt
Via VDAB: 4 opleidingsonderdelen :
1) A1 : Basis dubbel boekhouden
2) A3 : Computerboekhouden
3) A4 : BTW
4) C1 : Sociale wetgeving
Via CVO Lethas Brussel: 8 opleidingsonderdelen :
1) A2: Aanvullend dubbel boekhouden
2) F2 : Organisatie en communicatie
3) C3 : Burgerlijk, Handels- en Economisch Recht
4) D1 : Bank en Beurswezen
5) E1 : Financiële analyse
6) B1 : Vennootschapsrecht
7) D2 : Financiële algebra
8) E3 : Kostprijsberekening
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b)

2e jaar OKOT : de 7 resterende opleidingsonderdelen (CVO)

1) Personenbelasting
2) Vennootschapsbelasting
3) Vennootschapsboekhouden
4) Kostenbeleid en budgettering
5) Audit
6) Consolidatie
7) Projectwerk =

BELANGRIJK !!
Alle opleidingsonderdelen op CVO Lethas Brussel zijn voor alle cursisten
toegankelijk, inschrijven kan per opleidingsonderdeel.
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4.

Bereikbaarheid van de campus

Campus Odisee is heel gemakkelijk bereikbaar, op welke manier je ook komt…

A Te voet of met de fiets
De campus ligt vlak bij Brussel-Centraal en is vanuit het station op minder
dan 10 minuten te bereiken. Net voor het T’ Serclaes-gebouw
(Warmoesberg) is een Villo-station. Er is ook een fietsparking voorzien zowel
in het T’ Serclaes- als het Hermes-gebouw.

B Openbaar vervoer
De exacte reisweg kan je heel gemakkelijk opzoeken via de website van de
NMBS, MIVB en de Lijn. Op wandelafstand heb je de metrostations Centraal
of De Brouckère (lijn 1 en 5), alsook de halte Rogier (lijn 2 en 6).
De bussen 29, 38, 63, 66, 71 van de MIVB stoppen vlakbij.
Kom je met de trein dan neem je in de grote aankomsthal de trap naar
boven, de Keizerinnenlaan naar rechts.
De vierde straat links is de Stormstraat. De gebouwen Hermes, T’ Serclaes
en Erasmus van de Campus Odisee bevinden zich op het kruispunt van de
Stormstraat met de Warmoesberg.

C Met de wagen
Vanop de kleine ring rond Brussel ter hoogte van de Wetstraat volg je
richting centrum. Aan de volgende lichten (aan je linkerzijde ligt het
Warandepark) ga je rechtdoor. Na de tweede lichten ga je rechtsaf en draai
je 90° rond de Sint-Goedele kathedraal. Je kiest voor de eerst straat links,
aan de lichten rechtdoor en zo kom je aan de gebouwen van campus Odisee.
Parkeren kan niet altijd aan de school zelf maar er is een betaalparking aan
de Grote Markt of onder het Muntplein.
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5.

Meer Info ?

02/210.12.45 of
 ingrid.mertens@cvolethas.be

In bijlage :
-

Structuurschema HBO5 Boekhouden
Lesrooster dagopleiding CVO Lethas Brussel
Lesrooster avondopleiding CVO Lethas Brussel
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