
 

 
 

ALGEMEEN 

 Online inschrijven kan voor alle cursussen behalve voor NT2 (Nederlands voor en 

Vrachtwagenchauffeur. 

 Enkel cursisten met de Belgische nationaliteit kunnen online inschrijven. 

 Zorg ervoor dat je je identiteitskaart bij de hand hebt. 

 Betalen kan alleen met een gewone bankkaart (Mister cash). Je kan niet betalen met een 

creditkaart (VISA, Mastercard,…), PayPal,… 

 Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld moeten betalen. 

Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of als je kan genieten van het 

maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen 

inschrijven aan één van onze balies. 

 Controleer op de cursusfiche van de gekozen module de toelatingsvoorwaarden (vereiste voorkennis) 

zodat je exact weet of je deze cursus kan volgen. 

 

1. HOE KAN JE ONLINE INSCHRIJVEN? 

Ga naar de website van CVO Focus www.cvofocus.be. Daar vind je de links om naar de online 

inschrijvingsschermen te gaan. 

 

 

                                     

 

 

Je komt dan terecht in het online inschrijvingsscherm. Daar kies je de cursus waarvoor je wil inschrijven. 

www.cvofocus.be

via de homepage via de cursusfiche

Online inschrijven in CVO Focus  

Groene knop “Online inschrijven” 
en kies de juiste opleiding. 

Op tabblad “inschrijven” klikken, dan 
op de knop “Nu online inschrijven” 

klikken 

http://www.cvofocus.be/
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2. HOE ZOEK JE EEN CURSUS IN HET INSCHRIJVINGSSCHERM? 

 

Gebruik filters 

 Vaak zal je veel cursussen zien staan en dan is het gemakkelijk om bovenaan de filters te gebruiken.  

1. Vink altijd eerst de optie “Toon enkel cursussen waarvoor ik kan inschrijven” aan. 

2. Indien nodig verander je de startperiode van de cursus. Deze termijn staat standaard op een 

volledig schooljaar, dus van september tot augustus maar je kan dit zelf veranderen. 

3. Selecteer de lesplaats waar je de cursus wil volgen. 

4. Standaard staan alle keuzeopties van lesdagen en tijdstippen aan gevinkt en zie je alles. Vink 

uit wat voor jou niet zou passen. 

 
 

Informatie van de cursus 

 Bij elke cursus staat er heel wat extra info: 

o Cursusnummer, naam van de cursus, start- en einddatum, lesplaats, aantal lestijden 

(eventueel aantal uren in afstandsonderwijs), lesmoment, cursusgeld (bv. voor een syllabus 

die je zal ontvangen tijdens de les) en het standaard inschrijvingsgeld. 

o Als je bij Detail op “lessen” klikt komen alle effectieve lessen tevoorschijn. 

o Het groene plusteken toont aan dat je nog voor de cursus kan inschrijven. 

Staat er geen groen plusteken, dan is de cursus ofwel volzet of is de inschrijvingsperiode 

verstreken. 
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3. HOE KAN JE EEN CURSUS KIEZEN EN INSCHRIJVEN?  

 Klik naast de cursus op het groene plusteken om je cursus te kiezen.  

 

De cursus is nu toegevoegd aan je winkelmandje. 

 

Als je op het winkelmandje klikt, zie je de gegevens van de cursus. Als je de verkeerde cursus hebt 

gekozen, klik je op het rode kruis om die te verwijderen. 

 

 Klik op de knop “Ik wil mij inschrijven”. Je komt dan in een nieuw scherm terecht (online 

inschrijvingsformulier). 

 
 

4. HET ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER INVULLEN 

 
Stap 1: Identificatie 

 Neem je identiteitskaart erbij en vul alle velden nauwkeurig in. 

Je naam en voornaam moeten exact overeenkomen met wat erop je identiteitskaart staat. Dus geen 

roepnamen.  

 Als alles correct en volledig werd ingevuld, klik je op de knop “Ga verder”. 
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Stap 2: Contactgegevens 

 Graag alle velden invullen. 

 Geef zeker je gsm-nummer in zodat wij jou een sms kunnen sturen als de leerkracht eens afwezig zou 

zijn. Heb je geen gsm? Geef dan je gewoon telefoonnummer in. Er moet altijd minimum 1 nummer 

worden ingegeven.  

 Als alles correct en volledig werd ingevuld, klik je op de knop “Ga verder”. 

 
 

Stap 3: Scholing en werksituatie 

 Selecteer in de 3 velden altijd de juiste optie wat van toepassing is. 

 Als alles correct en volledig werd ingevuld, klik je op de knop “Ga verder”. 

      
 
 
 



 

    
5 

 

Online inschrijven in CVO Focus 

Stap 4: Bevestiging 

 In dit scherm zie je een volledig overzicht van alles wat je hebt ingegeven. Controleer alles goed. 

Een fout kan je verbeteren via de knop “Terug”, je gaat terug naar de invulschermen om je gegevens 

aan te passen. 

 In het vakje van opmerkingen kan je een opmerking ingeven wat voor ons belangrijk zou kunnen zijn. 

 Vink het vakje aan van “Ik ga akkoord met het centrumreglement”. 

 Het vakje “Ik wens betaald educatief verlof (BEV) aan te vragen” vink je NIET aan. 

 Neem je bankkaart (bancontact) erbij en klik op de knop “Bevestigen” om naar de betaalpagina van 

Ingenico te gaan. 

 

 
 

Stap 5: Betalen met Bancontact 

 Je komt nu in het betaalscherm van Ingenico terecht waar je je betaling met bancontact kan afronden. 
Enkel als je betaling is doorgegaan, ben je ingeschreven.  
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Stap 6: Ontvangen van bevestigingsmail 

 Je ontvangt een mail met een bevestiging van je inschrijving. 
 

Stap 7: Verwerking door CVO Focus 

 Een medewerker van CVO Focus verwerkt je inschrijving en stuurt je het inschrijvingsbewijs via mail 

door. 

 

Stap 8: Inschrijvingsbewijs uitprinten, handtekenen en bezorgen aan de balie 

 Je print zelf het inschrijvingsbewijs 2 keer uit.  

o 1 exemplaar voor jezelf 

o 1 exemplaar moet je ondertekenen in het kader bij “handtekening cursist” en je komt dit 

ondertekende inschrijvingsformulier afgeven bij voorkeur aan één van onze balies of 

anders aan je leerkracht. 

 

Proficiat, je bent ingeschreven en kan starten met de cursus. Van harte welkom in CVO Focus. 


