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GRADUAATSOPLEIDINGEN  

OPLEIDINGEN
(lesmomenten)

WAAR?
PARTNERINSTELLING

BOEKHOUDEN
(overdag of ‘s avonds)

PCVO Limburg – Hasselt

BOUW- EN HOUTCONSTRUCTIE
(overdag of ‘s avonds)

CVO-STEP – Hasselt

ELEKTROMECHANICA
(overdag of ‘s avonds)

CVO-STEP – Hasselt
PCVO Limburg – Maasmechelen
PCVO Limburg – Diepenbeek

INDUSTRIËLE INFORMATICA
(overdag of ‘s avonds)

PCVO Limburg – Maasmechelen
PCVO Limburg – Diepenbeek

INFORMATICA
(overdag of ‘s avonds)

CVO-STEP – Hasselt
PCVO Limburg – Hasselt

LOGISTIEK, TRANSPORT EN MOBILITEIT
(overdag of ‘s avonds)

PCVO Limburg – Hasselt

MARKETING
(‘s avonds)

PCVO Limburg – Hasselt

MEERTALIG SECRETARIAAT
(‘s avonds)

PCVO Limburg – Hasselt

ORTHOPEDAGOGIE
(overdag)

CVO-STEP – Hasselt

RECHTSPRAKTIJK
(‘s avonds)

PCVO Limburg – Hasselt

VERKEERSKUNDE 
(overdag)

PCVO Limburg – Diepenbeek

VERPLEEGKUNDE
(overdag)

PIVH – Hasselt

WINKELMANAGEMENT
(overdag)

PCVO Limburg – Hasselt
Hogeschool PXL – Hasselt
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PXL-LEVEL 5  

Voor de organisatie van haar graduaatsopleidingen heeft Hogeschool PXL een 
samenwerkingsverband: PXL-Level 5. De volgende partnerinstellingen maken deel uit 
van het samenwerkingsverband PXL-Level 5: Hogeschool PXL,  PCVO Limburg,  
CVO-STEP en PIVH.

GRADUAAT?
Graduaat staat voor het hoger 
beroepsonderwijs (niveau 5). Dit is een 
onderwijsniveau dat zich situeert tussen 
het secundair onderwijs (niveau 4) en 
de bacheloropleidingen (niveau 6). Het 
maakt deel uit van het hoger onderwijs. De 
modeltrajecten van graduaatsopleidingen 
duren tussen 1,5 tot 3 jaar. Het zijn 
praktische en beroepsgerichte opleidingen 
met als einddoel het diploma van 
gegradueerde.

VOOR WIE?
Een divers publiek kan starten aan 
graduaatsopleidingen: jongeren die 
hun middelbaar (beroeps, technisch 
of algemeen secundair) afgerond 
hebben, studenten die flexibel en sterk 
praktijkgericht onderwijs verkiezen, 
werkzoekenden en mensen die al werken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?

WERKEN
Bij het succesvol afronden van een 
graduaatsopleiding ontvang je het diploma 
van gegradueerde, een officieel erkend 
diploma hoger onderwijs. Door de sterke 
praktijkcomponent zijn gegradueerden 
onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt.

VERDER STUDEREN
Wanneer je de smaak van studeren te 
pakken hebt, kun je via een vervolgtraject 
een bachelordiploma aan Hogeschool PXL 
behalen. Meer info hierover vind je op de 
website van Hogeschool PXL (www.pxl.be). 

TROEVEN?
•  Sterk gericht op de arbeidsmarkt
• Praktijkgericht, leren op de werkplek
• Flexibel (studiepakket en -duur), 

meerdere startmomenten
• Overdag, ’s avonds of in het weekend
• Vaak in modules. Je kan ook een of 

meerdere modules kiezen, waar je dan 
een attest voor behaalt

• Combineerbaar met werk of andere 
activiteiten

• Afstandsonderwijs voor sommige 
modules

Heb je na het lezen van deze brochure 
nog vragen? Aarzel dan niet en neem 
contact met ons op.
www.pxl.be/level5 • level5@pxl.be
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding is modulair opgebouwd en 
omvat 1440 lestijden (LT).
•  Basistechnieken: 380 LT 
•  Vennootschappen: 220 LT 
•  Wetgeving en personenbelasting: 240 LT 
•  Financiën: 140 LT 
•  Controle: 300 LT
•  Management en organisatie: 120 LT 
•  Projectwerk: 40 LT 

TRAJECT
Dagopleiding: Het modeltraject bestaat 
uit twee schooljaren. Tijdens het 2de 
schooljaar wordt er een stage voorzien.
Avondopleiding: Het modeltraject 
bestaat uit drie schooljaren per week.  De 
lessen worden op maandag, dinsdag en 
donderdag telkens van 18.10 tot 22.05 uur 
georganiseerd. 
Trajecten op maat mogelijk.

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol voltooien van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Boekhouden. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Een greep uit de 
tewerkstellingsmogelijkheden: boekhouder, 
accountant of belastingconsulent – 
dossierbeheerder – medewerker financiële 
dienst – consultant – cost accountant, 
financieel analist – interne auditor 
Na een stage bij het BIBF kan je je ook 
vestigen als zelfstandige boekhouder.

DOELGROEP 
De opleiding Boekhouden is bedoeld voor 
iedereen die boekhouder wil worden in een 
bedrijf, een bank of een boekhoudkantoor. 
Je kan nadien de stage volgen bij het 
Belgisch Instituut voor boekhouders en 
fiscalisten (BIBF) om erkend te worden 
als zelfstandig boekhouder. Je kan zelfs 
deelnemen aan het toelatingsexamen 
bij het Instituut van de Accountants en 
Belastingconsulenten (IAB) om een stage 
voor accountants te volgen. 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor in 
het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 
Accountancy-fiscaliteit.

WAAR?

PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be
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BOEKHOUDEN
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE



BOUW- EN 
HOUTCONSTRUCTIE
STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 

OPLEIDINGSPROGRAMMA
Tijdens de opleiding leer je de drie 
bouwfasen kennen van de ontwerpfase tot 
de aanbestedings- en de uitvoeringsfase. 
Het opleidingsprogramma wordt opgedeeld 
in drie opleidingsdelen waarin telkens één 
van deze fasen behandeld wordt. Bij ieder 
opleidingsonderdeel wordt ook de focus 
gelegd op een knelpuntberoep dat in die 
fase een belangrijke functie vervult zoals 
“bouwkundig tekenaar”, “calculator” en 
“werfleider”:
Deel 1 - ontwerpfase - bouwkundig tekenaar:
• Je leert als bouwkundig tekenaar om 

een bouw- of uitvoeringsdossier op te 
stellen adhv enkele ontwerpkrijtlijnen.  

Deel 2 - aanbestedingsfase - calculator:
• Je wordt als calculator opgeleid voor de 

opmaak van offertes, nacalculaties en 
rendementsberekeningen. 

Deel 3 - uitvoeringsfase - werfleider:
• Als laatste word je klaar gestoomd om 

als assistent-werfleider het bouwproces 
in goede banen te leiden. 

TRAJECT
De opleiding wordt het eerste jaar overdag 
aangeboden. Het tweede jaar worden de 
theoretische vakken ’s avonds aangeboden 
aangezien het werkplekleren overdag 
dient te gebeuren. De achterliggende 
reden hiervoor is ook dat je tijdens het 
tweede opleidingsjaar al zou kunnen gaan 
werken in de sector, in combinatie met 
het werkplekleren. Deze opleiding is sterk 
praktijkgericht door de grote component 
werkplekleren.

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma 
hoger onderwijs graduaat Bouw- en 
houtconstructie. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Als afgestudeerde kun je bijna overal 
terecht. Het overgrote deel van de 
afgestudeerden werkt bij een aannemer 
of bij een studie- of architectenbureau. 
Tekenaar, assistent-werfleider, 
werkvoorbereider en dossierbeheerder zijn 
de meest voorkomende startersfuncties. 

Van deze mensen werkt bijna de helft aan 
kantoren en bedrijven en een kwart zit in 
de woningbouw. Het resterende kwart is 
op uiteenlopende terreinen werkzaam: 
renovatie, restauratie, onderhoud of 
bouwmaterialenleveranciers.

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject naar het 
diploma professionele bachelor Bouw volgen. 

WAAR?

CVO-STEP
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 42 90 17
info@cvo-step.be

www.cvo-step.be
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
Deze modulaire opleiding bestaat 
uit 1320 lestijden (LT):
•  Basisvorming: Toegepaste wiskunde, 

Elektriciteit, Elektronica en Mechanica  
(280 LT) 

•  Uitdieping Mechanica: Sterkteleer, 
Materiaalkunde, Thermodynamica, 
Pneumatica, Hydraulica, Pompen, 
Compressoren en ventilatoren (400 LT)

•  Uitdieping Elektrotechniek: 
Analoge en Digitale elektronica, 
Vermogenelektronica, Elektrische 
machines (320 LT) 

Je kan kiezen tussen diverse 
afstudeerrichtingen:

•  Da Procesautomatisering (320 LT) 
CVO-STEP & PCVO Limburg

• Dd Productieautomatisering 
(320 LT) CVO-STEP

• Db Klimatisatie (320 LT) PCVO Limburg
• Dc Organisatie en zorgsystemen 

(320 LT) PCVO Limburg

TRAJECT 
Bij CVO-STEP: Het modeltraject is gespreid 
over 6 semesters van elk 20 lesweken. 
Afhankelijk van het moduleaanbod volg je les 
gedurende 2 of 3 avonden per week. De lessen 
worden georganiseerd op maandag, dinsdag 
en donderdag van 18.00 tot 21.30 uur.  
 

Bij PCVO Limburg campus 
Maasmechelen: Het modeltraject bestaat 
uit 3 schooljaren van 3 momenten per 
week. Er zijn cursusmogelijkheden op alle 
werkdagen van 18.30 tot 22.10 uur en 
zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.40 uur.

Bij PCVO Limburg Campus Diepenbeek: 
Het modeltraject bestaat uit 2 schooljaren 
van 3 à 4 dagen per week. Er zijn 
cursusmogelijkheden op alle werkdagen 
van 8.30  tot 18 uur.

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Elektromechanica. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Mogelijkheden in beroepskeuze zijn zeer 
gevarieerd: productieverantwoordelijke, 
verantwoordelijke van een servicedienst of 
onderhoudsafdeling, klimatisatietechnicus, 
verwarmingstechnicus, mede-
ontwerper van nieuwe producten, 
technisch-commercieel afgevaardigde, 
medewerker van een studiedienst voor 
ontwerp, realisatie en automatisatie van 
procesonderdelen en productiemachines, 
... Elektromechanica voert reeds jaren de 
knelpuntberoepenlijst aan! 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
Hogeschool PXL een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor 
Elektromechanica. 
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STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 

ELEKTROMECHANICA



WAAR?

CVO-STEP
CAMPUS VILDERSSTRAAT 
gebouw KTA1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt
tel. 011 42 90 17 
info@cvo-step.be 
www.cvo-step.be

PCVO LIMBURG 
CAMPUS MAASMECHELEN 
Europaplein 36 
3630 Maasmechelen 
tel. 089 77 09 55 / GSM 0495 57 41 04
marc.stevens@limburg.be

PCVO LIMBURG 
CAMPUS DIEPENBEEK 
Agoralaan (Gebouw H)
3590 Diepenbeek
tel. 089 77 09 55 
www.pcvolimburg.be
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 1320 lestijden (LT): 
•  Basisvorming: toegepaste wiskunde, 

elektricteit, elektronica en mechanica 
(200 LT)

•  Uitdieping Computer: computertechniek, 
besturingssystemen, datacommunicatie 
en netwerken (460 LT)

•  Uitdieping Programmeren: 
programmeren, softwareontwikkeling, 
databanken en datapresentatie (340 LT) 

Je kan kiezen tussen diverse 
afstudeerrichtingen: 
• Da Procesautomatisering (320 LT): 

verdieping PLC en automatisering OF 
• Db Organisatie en zorgsystemen (320 

LT): verdieping bedrijfsorganisatie, 
zorgsystemen en industrieel 
management (aangeboden door PCVO 
Limburg campus Maasmechelen 
en georganiseerd in gecombineerd 
onderwijs/deels afstandsleren)

TRAJECT 
Dagopleiding
Het modeltraject bestaat uit 2 schooljaren 
van 4 lesmomenten per week  
(di-wo-do-vrij) in Diepenbeek.
Avondopleiding
Het modeltraject bestaat uit 3 schooljaren 
van 3 lesmomenten per week in 
Maasmechelen. Er zijn cursusmogelijkheden 
op alle werkdagen van 18.30 tot 22.10 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 12.40 uur.
 
 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De functie van informaticatechnicus wordt 
steeds belangrijker en veelzijdiger. Een 
afgestudeerde kan informaticaoplossingen 
ontwerpen, realiseren, onderhouden en 
beheren, zowel op automatisatie- als op 
managementniveau. Mogelijkheden in 
beroepskeuze van afgestudeerde cursisten in 
industriële informatica zijn zeer gevarieerd: 
systeembeheerder, programmeur, 
medeontwerper van nieuwe informatica of 
softwareproducten, technisch-commercieel 
afgevaardigde, medewerker van een 
studiedienst voor ontwerp, realisatie en 
automatisatie van installaties, ... 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor 
in Toegepaste informatica of het diploma 
professionele bachelor Electronica-ICT.

WAAR?

PCVO LIMBURG 
CAMPUS MAASMECHELEN (AVOND)
Europaplein 36

3630 Maasmechelen

tel. 089 77 09 55

www.pcvolimburg.be

PXL TECH CAMPUS DIEPENBEEK (DAG)
Agoralaan (gebouw H)

3590 Diepenbeek

tel. 089 77 09 55

GSM 0495574104

marc.stevens@limburg.be

STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

INDUSTRIËLE INFORMATICA
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WAAR?

PCVO LIMBURG 
CAMPUS MAASMECHELEN (AVOND)
Europaplein 36

3630 Maasmechelen

tel. 089 77 09 55

www.pcvolimburg.be

PXL TECH CAMPUS DIEPENBEEK (DAG)
Agoralaan (gebouw H)

3590 Diepenbeek

tel. 089 77 09 55

GSM 0495574104

marc.stevens@limburg.be
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INFORMATICA
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding Informatica is praktijkgericht 
en bestaat uit 1160 lestijden (LT):
• Basiskennis: 660 LT
• Optie programmeren: 500 LT 
• Optie netwerkbeheer: 500 LT 

TRAJECT
Dagopleiding: Informatica optie 
netwerkbeheer. Het modeltraject bestaat 
uit 2 schooljaren. Tijdens het 2de schooljaar 
wordt er een stage voorzien.
Avondopleiding: Informatica optie 
netwerkbeheer en optie programmeren.
Het voorgestelde modeltraject bestaat uit 
drie schooljaren van drie avonden per week.  
De lessen worden op maandag, dinsdag en 
donderdag telkens van 18.10 tot 22.05 uur 
georganiseerd.  

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Informatica optie 
programmeren of optie netwerkbeheer. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Je kan aan de slag gaan als volwaardig of 
zelfstandig analist-programmeur of als 
netwerkbeheerder. De optie “Informatica–
Programmeren” beoogt het afleveren van 
programmeursanalisten die de hogere 
analysetechnieken en programmeertalen 
beheersen en die aldus kunnen ingezet 
worden voor het aanpassen van bestaande 
en het ontwerpen van nieuwe – hoofdzakelijk 
administratieve – toepassingssoftware. 
De optie “Informatica–Netwerkbeheer” 
beoogt het afleveren van 
programmeursanalisten die thuis zijn in 
de moderne datacommunicatie en het 
beheer van netwerken. Ook het beheer 
van databanken en het gebruik van 
internettechnologie is hun domein, aldus 
kunnen zij bestaande netwerktoepassingen 
aanpassen en nieuwe applicaties ontwerpen. 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je 
aan de hogeschool een vervolgtraject 
volgen naar het diploma professionele 
bachelor in Toegepaste informatica met 
afstudeerrichtingen Applicatieontwikkeling, 
Softwaremanagement en Systemen en 
netwerkbeheer. 

WAAR?

PCVO LIMBURG, 
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 55 00

www.pcvolimburg.be



WAAR?
PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be
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LOGISTIEK, TRANSPORT  
EN MOBILITEIT
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding is praktijkgericht en bestaat uit 

1020 lestijden (LT).

•  Ondernemingsmanagement: 120 LT

•  Logistiek management: 180 LT

•  Materials management: 400 LT

•  Distributiemanagement: 120 LT

•  Transport en mobiliteit: 120 LT

•  Ondernemingsproject: 80 LT

TRAJECT
Dagopleiding: Het modeltraject bestaat uit 

2 schooljaren. Tijdens het 2de schooljaar 

worden de lessen ’s avonds georganiseerd.

Avondopleiding: De opleiding is modulair 

opgebouwd. Het voorgestelde modeltraject 

bestaat uit drie schooljaren van drie 

avonden per week. De lessen worden op 

maandag, dinsdag en donderdag van 18.10 

tot 22.05 uur georganiseerd. 

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 

opleiding, ontvang je een diploma hoger 

onderwijs graduaat Logistiek, transport en 

mobiliteit. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Logistiek beïnvloedt steeds meer de 

strategie in ondernemingen. Produceren is 

vandaag meer dan enkel een eindproduct 

voortbrengen en commercialiseren. Klanten 

eisen een goede kwaliteit en een snelle 

levering tegen een lage kostprijs. Het komt 

er dus op aan om in een mum van tijd 

veel te produceren door toepassing van 

een efficiënt productieproces. Daarom 

is het belangrijk om volgens een goed 

uitgestippeld plan een efficiënt logistiek 

beleid uit te bouwen dat waakt over de 

goederenstroom vanaf het moment waarop 

de grondstoffen worden aangekocht tot 

de aflevering bij de klant. Naast logistiek 

komen in deze opleiding ook topics aan 

bod over het management rond inkoop, 

magazijn, transport, productie, kwaliteit, … 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 

de hogeschool een vervolgtraject volgen 

naar het diploma professionele bachelor in 

het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 

Logistiek management. 
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding is modulair opgebouwd met 
een totaal van 1480 lestijden (LT). 
•  Basis marketing: 1080 LT
•  Optie salesmanagement: 320 LT
•  Projectwerk: 80 LT 

TRAJECT 
Het voorgestelde modeltraject bestaat uit 
drie schooljaren van drie avonden per week.  
De lessen worden op maandag, dinsdag en 
donderdag telkens van 18.10 tot 22.05 uur 
georganiseerd. 

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Marketing. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Aangezien de opleiding Marketing modulair 
ingericht wordt, kan je enerzijds één of 
meerdere modules volgen als aanvulling 
op je achtergrond of huidige job, eventueel 
met het oog op promotie. Anderzijds kan 
je ervoor opteren om het gehele traject te 
doorlopen. Na het succesvol doorlopen 
van alle modules uit het pakket, wordt 
een graduaatsdiploma uitgereikt dat 
je in staat stelt om aan de slag te gaan 
als televerkoper, marketingassistent, 
logistiek medewerker, uitzendconsulent, 
brand manager, inkoper, quality & 
customer controller, storemanager, PR-
verantwoordelijke, productieassistent, 
marktonderzoeker, ... 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor in 
het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 
Marketing.

MARKETING
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

WAAR?
PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be
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FLORIAN 

Ik volgde leercontract garagehouder. Midden in het schooljaar werd ik 

ontslagen in de garage waar ik werkte en moest in allerijl op zoek naar een 

nieuwe werkplaats. Helaas lukte dit niet. Ik verliet de school en ging werken. 

Dat was echter moeilijk. Er werd een diploma gevraagd en liefst enkele 

jaren ervaring. Geen van beide had ik op zak. Ik wist niet wat gedaan.

Totdat ik een flyer in de brievenbus kreeg van het centrum voor 

volwassenenonderwijs, PCVO Limburg. Ik greep de kans om een 

diploma te behalen met beide handen en schreef me in voor een 

graduaatsopleiding. Ik studeer momenteel Industriële Informatica en ben 

op weg naar een diploma, een job en een nieuwe toekomst. 

DORIEN

Na mijn secundair onderwijs heb ik een jaar accountancy fiscaliteit gevolgd. Deze 

opleiding heb ik omwille van persoonlijke redenen niet afgemaakt.

Ik volgde een korte opleiding tot farmaceutisch technisch laborante en werkte 6 jaar 

als apotheekassistente, maar het bleef knagen dat ik de opleiding boekhouden niet had 

kunnen afmaken. Daarom heb ik het graduaat boekhouden aangevat in PCVO Limburg.

Sinds kort ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan in een accountancykantoor. Ik ben heel 

blij dat ik deze opleiding heb gevolgd. Ik zou het iedereen aanraden. Het opent deuren 

voor je toekomst!
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SONJA

De verwelkoming in het PIVH was zeer hartelijk. De school beschikt 

over ruime praktijklokalen en biedt een brede waaier aan individuele 

begeleiding aan. Het PIVH is een echte aanrader voor iedereen die 

graag een professionele carrière als verpleegkundige wil uitbouwen!

Voor mij staat PIVH voor: professioneel, intensief, veelzijdig, hulpvaardig.

YANNICK 

Ik wilde graag werken en leren. Een opleiding in het volwassenenonderwijs 

was de oplossing. Ik startte met werken bij P&V-Elektrotechniek en begon aan 

de opleiding HBO5-Elektromechanica bij CVO-STEP. Het is niet altijd evident, 

die combinatie van werken en leren. Maar het biedt enorm veel voldoening 

als je de eindmeet haalt. 

Ik deed heel wat kennis op en leerde tal van vaardigheden in mijn 

graduaatsopleiding. Maar zeker zo belangrijk was het feit dat het behalen van 

een diploma van Hoger Onderwijs voor mij een bevestiging was van mijn eigen 

kennen en kunnen. 

Dat was het ook voor mijn werkgever die me beloonde met een promotie. Mijn 

huidige functie van Process Engineer biedt heel wat uitdagingen waarbij de 

opgedane kennis en vaardigheden uit mijn graduaatsopleiding regelmatig van 

pas komen.



OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 1500 lestijden (LT). 
•  Talen: 780 LT
•  Secretariaatsbeheer: 240 LT 
•  Informatieverwerking: 280 LT
•  Optie talen: 200 LT

TRAJECT 
Het voorgestelde modeltraject bestaat uit 
drie schooljaren van drie avonden per week.  
De lessen worden op maandag, dinsdag en 
donderdag telkens van 18.10 tot 22.05 uur 
georganiseerd. 

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Meertalig secretariaat. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Als secretariaatsmedewerker vervul je een 
kerntaak in een bedrijf of organisatie. Snel 
en accuraat inspelen op verschillende 
situaties is een must! 
•  Toegang tot verantwoordelijke 

secretariaatsfuncties 
•  Leidinggevende functies in het 

bedrijfsleven 
• Promotiekansen in de privé- en 

openbare sector 
•  Organisatie en leiding van secretariaten 
•  Onderwijs 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor in 
het Office management, afstudeerrichting 
Management assistant.

WAAR?
PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be
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STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

MEERTALIG SECRETARIAAT
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OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 960 lestijden in het 
centrum en 480 lestijden werkplekleren 
in de beroepspraktijk. De opleiding wordt 
nog steeds lineair aangeboden. D.w.z. dat 
het modelprogramma is ingedeeld in 3 
schooljaren. Elk jaar houdt een combinatie 
in van een aantal vakken en een aantal 
uren beroepspraktijk. Het opleidingsjaar 
start steeds in september. Je volgt niet 
alleen vakken zoals psychologie en 
(ortho) pedagogiek, maar ook sociologie, 
antropologie, recht en organisatieleer. 
Je maakt kennis met methoden in de 
hulpverlening en oefent onder meer in 
gesprekstechnieken en groepswerk en in 
studie- en documentatietechnieken.

De opleiding steunt op de wisselwerking 
tussen praktijk en theorie. Er wordt verwacht 
dat je aan het werk gaat in de sector als 
opvoeder/begeleider in combinatie met 
de opleiding. Per jaar loop je daarom 
minstens 600 uur werkplekleren in een 
organisatie van de brede welzijnszorg. In 
het opleidingsonderdeel gesuperviseerde 
beroepspraktijk word je door een supervisor 
van het centrum opgevolgd in de vorm 
van individuele gesprekken. Ook betaald 
werk in een welzijns- of zorgvoorziening 
kan gelden als werkplekleren. Een aantal 
vakken wordt in gecombineerd onderwijs 
aangeboden (d.w.z. naast contacturen ook 
uren afstandsleren).

TRAJECT
Het modelprogramma start in september en 
voorziet per schooljaar: 
•  ±  320 lestijden in het centrum 
•  minstens 600 uren beroepspraktijk 
Concreet: gedurende 3 schooljaren volg je 
1 dag per week les (8 of 9) lestijden overdag 
op een vaste lesdag) en doe je 2 à 3 dagen 
per week werkplekleren in de welzijnssector.

STUDIEBEWIJS
De opleiding leidt tot het diploma hoger 
onderwijs graduaat Orthopedagogie. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Met het graduaatsdiploma kan je als 
gespecialiseerd opvoeder/ begeleider 
klasse 1 beroepsmatig aan de slag in ortho- 
(ped)agogische centra, in voorzieningen 
in de bijzondere jeugdbijstand en in 
andere voorzieningen zoals jeugd– en 
volwassenenpsychiatrie, geriatrische 
instellingen, kinderziekenhuizen, centra 
voor drugsverslaafden, gevangenissen, 
buurt– en schoolopbouwwerk, 
migrantenwerking, ... 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan de 
hogeschool een vervolgtraject
volgen naar het diploma  professionele 
bachelor in het Sociaal werk.

WAAR?

CVO-STEP
CAMPUS VAN VELDEKE  
Gebouw CVO-STEP Hasselt
Vrijwilligersplein 3
3500 Hasselt
tel. 011 42 90 17 
info@cvo-step.be 

www.cvo-step.be
16

STUDIEGEBIED: SOCIAAL-AGOGISCH WERK 

ORTHOPEDAGOGIE



OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding is modulair opgebouwd met 
een totaal van 1440 lestijden (LT). 
•  Algemene vaardigheden: 360 LT
•  Rechtspracticus openbare besturen: 

220 LT
•  Rechtspracticus burgerlijk recht en 

gerechtelijk privaatrecht: 260 LT 
•  Rechtspracticus handels-, economisch, 

vennootschaps- en verzekeringsrecht: 
 200 LT
•  Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht: 

240 LT
•  Rechtspracticus strafrecht en 

strafvordering: 80 LT
•  Seminarie en projectwerk: 80 LT 

TRAJECT 
Het voorgestelde modeltraject bestaat uit 
drie schooljaren van drie avonden per week.  
De lessen worden op maandag, dinsdag en 
donderdag telkens van 18.10 tot 22.05 uur 
georganiseerd. 

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Rechtspraktijk. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De opleiding Rechtspraktijk bereidt je 
voor op een loopbaan als ‘legal assistant’ 
op een advocatenkantoor, een notariaat 
of de juridische dienst van een bedrijf of 
openbare instelling. 

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan 
de hogeschool een vervolgtraject volgen 
naar het diploma professionele bachelor in 
het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 
Rechtspraktijk.

WAAR?
PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be
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STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
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VERKEERSKUNDE
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De opleiding is praktijkgericht en bestaat uit 
1020 lestijden (LT).
•  Verkeer en maatschappij: 140 LT
•  Ontwerp en beheer openbare ruimte:  

160 LT
•  Onderzoek en planning: 160 LT
•  Practica: 240 LT
•  Optie techniek en omgeving of Optie 

management: 120 LT
•  Eindwerk: 160 LT

TRAJECT 
De opleiding is modulair opgebouwd. Het 
voorgestelde modeltraject bestaat uit drie 
schooljaren van één dag per week. De 
lessen worden op woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur georganiseerd.

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van de 
opleiding, ontvang je een diploma hoger 
onderwijs graduaat Verkeerskunde. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Deze opleiding bereidt je voor op een 
loopbaan als verkeersdeskundige. Steeds 
meer beroepsmensen zijn permanent bezig 
met de organisatie, planning, voorlichting 
en inrichting van onze verkeersomgeving. 
De verkeers- en mobiliteitsproblemen 
op alle niveaus zijn van dien aard dat 
er een steeds toenemende nood is 
aan verkeerskundigen. Door de sterke 
praktijkcomponent zijn de gegradueerden 
in de verkeerskunde onmiddellijk inzetbaar.

WAAR? 

PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Universitaire Campus gebouw E 
Agoralaan 
3590 Diepenbeek 
tel. 011 77 55 00 

www.pcvolimburg.be
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VERPLEEGKUNDE
STUDIEGEBIED: PERSONENZORG

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De 3-jarige opleiding verpleegkunde is 
praktijkgericht en bestaat uit 4800 lestijden 
(LT), verdeeld over 5 modules: 
•  Module 1 Initiatie Verpleegkunde (800 LT )
•  Module 2 Verpleegkundige Basiszorg 
 (800 LT)
•  Module 3 Oriëntatie Ouderen- en 

Geestelijke Gezondheidszorg (800 LT)
•  Module 4 Oriëntatie Algemene 

Gezondheidszorg (800 LT) 
•  Module 5 Toegepaste Verpleegkunde 

(1600 LT).

800 LT = 20 weken = half schooljaar.

TRAJECT
In module 1 ligt de nadruk op 
verpleegkundige basiskennis- en 
vaardigheden.
In module 2 bouw je hierop verder en leer 
je verpleegtechnische vaardigheden zoals 
injecties en eenvoudige wondzorg. 
In module 3 ligt de focus op de wereld van 
ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 
Je verdiept je o.a. in dementie of 
stemmingsstoornissen en de verschillende 
communicatievormen.
In module 4 verdiep je je verder in de 
algemene gezondheidszorg, met het accent 
op verpleegtechnische vaardigheden. 
In module 5 kies je bewust voor een 
toepassingsgebied:
•  Algemene gezondheidszorg
•  Geestelijke gezondheidszorg
•  Ouderenzorg
•  Thuiszorg
Een module bestaat uit les- en 
stageperiodes. 

De opleiding start op 1 september en op 1 
februari, zowel in dag- als in avondcyclus.

STUDIEBEWIJS
Na het succesvol beëindigen van je 
opleiding ontvang je een diploma hoger 
onderwijs van gegradueerde in de 
Verpleegkunde.
Elke module is een afgerond geheel en 
geeft recht op een deelcertificaat.
Na het behalen van module 2 kan je je laten 
registreren als zorgkundige.

TOEKOMSTPERSPECTIEF: 
TEWERKSTELLING
Je kan aan de slag als gegradueerde 
verpleegkundige in algemene ziekenhuizen, 
psychiatrische ziekenhuizen, woon-en 
zorgcentra en in de thuisverpleegkunde.  
Je diploma is Europees erkend.

VERVOLGTRAJECT
Aansluitend op deze opleiding kan je aan de 
hogeschool een vervolgtraject volgen naar 
het diploma professionele bachelor in de 
Verpleegkunde of je verder specialiseren via 
een postgraduaat.

WAAR? 

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR 
VERPLEEGKUNDE 
Kunstlaan 1
3500 Hasselt
tel. 011 26 05 10
info@pivh.be

www.pivh.be
Like us on 
PIVH Hasselt HBO Verpleegkunde



OPLEIDINGSPROGRAMMA

De opleiding bestaat uit de volgende 

modules:

•  Commercieel beheer & marketing

•  Integratie

•  Communicatie

•  Logistiek beheer

•  Leidinggeven en Human Resources

•  Financieel beheer

•  Organisatie & ondernemen

TRAJECT 

De sterk praktijkgerichte opleiding is 

modulair opgebouwd. Het voorgestelde 

modeltraject bestaat uit twee schooljaren 

van twee lesdagen per week en twee dagen 

werkplekleren. 

De opleiding Winkelmanagement omvat 

120 studiepunten waarbij de gemiddelde 

studiebelasting op 25 uur per studiepunt 

wordt ingeschat. Deze opleiding wordt 

aangeboden in 2 academiejaren van elk 60 

studiepunten. Het academiejaar bestaat uit 

3 trimesters. 

Tijdens het werkplekleren verwerft de 

cursist de competenties die nodig zijn om 

een carrière uit te bouwen in de retailsector.   

STUDIEBEWIJS

Na het succesvol beëindigen van de 

opleiding, ontvang je een diploma hoger 

onderwijs graduaat Winkelmanagement.

VERVOLGTRAJECT

Aansluitend op deze opleiding kan je

aan de hogeschool een vervolgtraject

volgen naar het diploma professionele 

bachelor in het Bedrijfsmanagement, 

afstudeerrichting Marketing.

WAAR? 

PCVO LIMBURG
CAMPUS PXL, HASSELT
Elfde Liniestraat 26
3500 Hasselt
tel. 011 77 51 00

www.pcvolimburg.be20

WINKELMANAGEMENT
STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
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OVERGANGSMAATREGELEN       

Let op: Deze informatie  
geldt niet voor de HBO5-opleiding 
Verpleegkunde. Deze opleiding 
integreert in september niet in de 
Hogeschool PXL, maar wordt
georganiseerd door het Provinciaal  
Instituut voor Verpleegkunde (PIVH).

Momenteel worden de PXL-Level 5
HBO5-opleidingen aangeboden 
door de CVO’s PCVO Limburg en 
CVO-STEP in samenwerking
met de Hogeschool PXL. 

Vanaf academiejaar 2019-2020 
heten deze opleidingen
“graduaatsopleidingen” en worden
ze een volwaardig onderdeel van 
de Hogeschool PXL, zodat ze nog 
beter aansluiten bij de andere niveaus 
binnen het hoger onderwijs.
Voor jou betekent dit dat je in het 
academiejaar 2018-2019 nog  
inschrijft aan PCVO Limburg of  
CVO-STEP en vanaf het academiejaar 
2019-2020 aan de Hogeschool PXL.

Hogeschool PXL zal maximale 
flexibiliteit hanteren voor studenten die 
momenteel een HBO5-opleiding volgen 
of starten met een HBO5-opleiding in 
2018-2019 en over stappen naar een 
graduaatsopleiding vanaf 2019-2020.
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PCVO Limburg

PCVO Handel + PCVO Maasland



www.pxl.be/level5

INFOMOMENTEN

HOGESCHOOL PXL

Dinsdag 3 juli 2018 van 15.00 tot 20.00 uur,

Zaterdag 8 september 2018 van 10.00 tot 14.00 uur,

Woensdag 7 november 2018 van  18.00 tot 21.00 uur,

Zaterdag 23 februari 2019 van 9.00 tot 13.00 uur,

Zaterdag 27 april 2019 van 9.00 tot 13.00 uur,

Dinsdag 2 juli 2019 van 15.00 tot 20.00 uur.

PCVO LIMBURG CAMPUS PXL

Woensdag 6 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur,

Woensdag 29 augustus 2018 van 19.00 tot 21.00 uur.

PCVO LIMBURG CAMPUS MAASMECHELEN

Donderdag 30 augustus 2018 van 14.00 tot 21.00 uur,

Zaterdag 1 september 2018 van 10.00 tot 13.00 uur.

PIVH

Donderdag 23 augustus 2018 van 18.30 tot 20.00 uur,

Zaterdag 24 november 2018 van 10.00 tot 15.00 uur,

Donderdag 10 januari 2019 van 10.00 tot 15.00 uur,

Donderdag 6 juni 2019 van 18.30 tot 20.00 uur,

Donderdag 22 augustus 2019 van 18.30 tot 20.00 uur.

CVO-STEP

Dinsdag 28 augustus 2018 van 17.00 tot 21.00 uur.  V
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