Inschrijvingen nieuwe studenten maritiem onderwijs 2018-2019
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Wanneer?
Voor studenten uit de EER (Europese Economische Ruimte): bij voorkeur tussen 13 maart en 15 september 2018.
Voor niet-EER burgers geldt een speciale inschrijvingsprocedure.
De niet-EER studenten moeten zich inschrijven tussen 20 april en 30 juni 2018.
Hoe?
Door het inschrijvingsformulier in te vullen (zie website).
Informatie:
gedetailleerde procedure: www.hzs.be (zie inschrijvingen & info).
CVO Antwerpen
Wanneer?
Bij voorkeur voor aanvang modules.
Hoe?
Je kan in elke campus inschrijven voor alle opleidingen.
Openingsuren van de verschillende campussen op www.cvoantwerpen.be
Informatie:
www.cvoantwerpen.be of Tom Gijbels 0476 98 75 36
GO! De Scheepvaartschool - Cenflumarin
Wanneer?
Inschrijven kan vanaf 25/6 t.e.m. 4 juli 2018 en vanaf 20 augustus 2018: openingsuren zie website.
Hoe?
Inschrijven ter plaatse: Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen Linkeroever
Informatie:
www.descheepvaartschool.be
CVO Oostende – De avondschool
Wanneer?
Vanaf 14/5 tot en met 29 juni 2018 (12 uur): maandag tot vrijdag: 16.00 uur tot 20.00 uur
Vanaf 23 augustus 2018: maandag tot vrijdag: 16.00 uur tot 20.00 uur
Hoe?
Inschrijven ter plaatse: ‘de Avondschool’, Leopold III-laan 1, 8400 Oostende.
Informatie:
www.deavondschool.be
Maritiem Instituut Mercator
Wanneer?
Gedurende het schooljaar: tijdens de schooluren
Tijdens de zomervakantie: eerste 2 weken van juli en laatste twee weken van augustus van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur
(of op afspraak)
Hoe?
Inschrijven kan door het invullen en terugbezorgen van het inschrijvingsformulier of op school zelf tijdens schooluren op
schooldagen.
Inschrijven ter plaatse, Mercatorlaan 15, 8400 Oostende.
Informatie:
www.maritiemonderwijs.be
Koninklijk Atheneum Centrum Oostende
(studie Maritieme Wetenschappen – samenwerkingsverband met Maritiem Instituut Mercator)
Wanneer?
Inschrijven kan elke schooldag tot en met 5 juli 2018 (uitgez. op 29 juni 2018): 09.00 uur tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00
en elke werkdag vanaf 16 augustus 2018: 09.00 uur tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00
(gesloten op woensdagnamiddag)
op andere momenten: na telefonische afspraak 059 70 16 92
Hoe?
Inschrijven ter plaatse (secretariaat): Léon Spilliaertstraat 31, 8400 Oostende
of via een elektronisch invulformulier op de website
Informatie:
www.ka1centrumoostende.be
VDAB
Informatie over de maritieme opleidingen die VDAB aanbiedt, vindt u via: www.vdabmaritiem.be
Inschrijven voor een maritieme opleiding via: www.vdab.be/mijnvdab/opleidingen/opleidingen.jsp
SYNTRA Midden-Vlaanderen
Informatie over de binnenvaartopleidingen die syntra aanbiedt, vindt u via www.syntra-mvl.be/opleidingen/zoeken/binnenvaart
Contactpersoon Jan Lybeert, jan.lybeert@syntra-mvl.be

