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Dit is de brochure van de HBO5-aanbieders uit  
Limburg die een samenwerkingsverband zijn  
aangegaan met hogeschool UC Leuven Limburg.
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—
HBO5
Iets voor jou?
—

Je bent 18 of ouder… en je wil (opnieuw) 
gaan studeren. Al eens gedacht aan een 
HBO5-opleiding?

Deze opleidingen maken deel uit van  
het hoger onderwijs en leiden naar een 
graduaatsdiploma.  Ze bereiden je voor op 
de arbeidsmarkt en zijn dus heel praktijk-
gericht. 

Het programma omvat meestal ook werk-
plekleren en/of stage. Theorie wordt  
gekoppeld aan praktijk en aangebracht in 
functie van de kennis die je in je latere  
beroepsleven zal nodig hebben.  

Het diploma is ook een mooie springplank 
om door te groeien in het bedrijf of de  
organisatie waar je eventueel al werkt. De 
lesgevers staan met beide voeten in het 
werkveld wat de opleiding des te boeien-
der maakt. Evoluties missen binnen het 
werkveld waar je wil terechtkomen is op 
deze manier gewoon onmogelijk. 

  

 

De kleine klasgroepen garanderen een 
goede en intensieve begeleiding en een 
persoonlijke aanpak.

De duur van de opleidingen schommelt 
tussen de twee en de drie jaar, meestal in 
een modulair systeem waardoor je vlot 
een studiepakket op maat kan samenstel-
len. Op die manier wordt de combinatie 
van studeren met werk, gezin of andere 
engagementen meer haalbaar. Voor de 
Verpleegkunde-opleidingen is de studie-
duur altijd drie jaar.

Voor wie werkzoekend is, zijn er voor 
meerdere opleidingen trajecten uitgewerkt 
in samenwerking met VDAB. Studeren met 
behoud van je werkloosheidsuitkering be-
hoort dus tot de mogelijkheden.

  
 

 
 

Tot 25 jaar heb je recht op kinderbijslag  
als je ingeschreven bent voor minimum  
13 lestijden per week of 27 studiepunten  
opneemt. 

Ben je aan de slag in de privésector dan 
kan je onder bepaalde voorwaarden  
beroep doen op betaald educatief verlof. 
Dit houdt in dat je afwezig mag zijn op het 
werk om een erkende opleiding te volgen. 

Als je denkt recht te hebben op vrijstel-
lingen kan je met de opleiding bekijken of 
je elders verworven competenties (EVC) of 
eerder verworven kwalificaties (EVK) kan 
inbrengen.

Wanneer?

HBO5-opleidingen worden ofwel overdag 
ofwel ’s avonds en/of in het weekend aan-
geboden. Dit hangt af van de opleiding die 
je kiest. Je vindt deze info per opleiding 
verder in deze brochure.

Je wil verder studeren?

Ook dat kan. Voor de meeste opleidingen 
zijn er vervolgtrajecten uitgewerkt naar 
een aanverwante bacheloropleiding. Dit 
betekent dat je via een verkort program-
ma je bachelordiploma kan behalen. Je 
graduaatsdiploma geeft je immers recht op 
vrijstellingen. 

Waar?

Voor de verpleegkunde-opleiding kan je 
terecht bij Hast HBO5 verpleegkunde en 
bij HBO verpleegkunde Genk. De andere 
opleidingen kan je volgen bij Qrios. 

De drie instellingen bieden kwaliteits volle 
opleidingen aan binnen de studie gebieden 
Gezondheidszorg, Handels wetenschappen 
en bedrijfskunde, Industriële wetenschap-
pen en technologie en Sociaal-agogisch 
werk.

Hast HBO5 verpleegkunde is gevestigd op 
campus Salvator van het Jessaziekenhuis 
in Hasselt. De twee eerste modules biedt 
Hast HBO5 verpleegkunde ook aan in 
Neerpelt op campus Sint-Maria van WICO.

HBO Verpleegkunde Genk is gelegen op de 
campus LiZa vlakbij het Ziekenhuis Oost 
Limburg. 

De HBO5-opleidingen van Qrios gaan door 
in Hasselt, Maasmechelen en Overpelt. De 
precieze locatie van elke opleiding kan je 
verderop in deze brochure vinden. 

Nog meer info nodig?

Je bent welkom op de infomomenten 
van de verschillende scholen.
Op de websites vind je meer details. 
Je vindt alle contactgegevens verder 
in deze brochure.

—

—
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—
HBO5 Verpleegkunde 
—

Verpleegkunde, iets voor jou?

Als je graag de zorg opneemt voor 
mensen die het lichamelijk of  
psychisch moeilijk hebben, dan is 
onze praktijkgerichte opleiding ver-
pleegkunde iets voor jou! Je leert een 
verpleegkundige totaalzorg uitvoe-
ren, gebaseerd op de recentste ver-
pleegkundige technieken en ingebed 
in een warme communicatie met de 
zorgvrager.

De opleiding

In 3 jaar doorloop je 5 modules. Lessen 
en stageperiodes wisselen elkaar af. 
We vertrekken vanuit realistische 
beroepssituaties waarin de competen-
ties van de verpleegkundige centraal 
staan. 
Na elke module behaal je een deel–
certificaat. Met het deelcertificaat 
van de tweede module kan je als 
zorgkundige gaan werken. 

De helft van de opleiding bestaat uit 
stage. Je maakt kennis met verpleeg-
kundige zorg in verschillende domei-
nen: geestelijke gezondheidszorg,  

ouderenzorg, thuiszorg en het alge-
meen ziekenhuis. 

Na afstuderen krijg je het Europees 
erkend diploma van gegradueerde in 
de verpleegkunde, waarmee je in elk 
domein aan de slag kan.

Begeleiding

Het is onze opdracht om jou alle  
kansen te bieden om je leer- en groei-
proces tot een goed einde te brengen. 
Je komt terecht in een warme, onder-
steunende schoolomgeving waar we 
jouw evolutie van nabij volgen. Naast 
kleine klasgroepen en individuele  
begeleiding op stage bieden we een 
ruime ondersteuning op maat en  
gerichte remediëring.

Evaluatie

Tijdens lesperiodes word je op regel-
matige basis geëvalueerd. Tijdens 
stage periodes krijg je dagelijks  
feedback. Dit laat toe om tijdig bij  
te sturen. Je hebt dus geen lange blok- 
en examenperiodes!

—
Praktisch
—

Dagonderwijs

Stage
• Helft van de opleiding
• Algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, 

geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg
• Uurregeling van de stageplaats

Studieduur
3-jarige opleiding in 5 modules

Startdata
1 september en 1 februari
 

Locatie

Hast HBO5 verpleegkunde
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
(op campus Salvator van het Jessa-ziekenhuis)

Voor de eerste twee modules:
Stationsstraat 74 
3910 Neerpelt 
(op campus Sint-Maria van WICO)

HBO Verpleegkunde Genk
Campus LiZa
Schiepse Bos 5
3600 Genk

Meer informatie?

Hasselt
info@verpleegkundehast.be
011/ 246 240
www.verpleegkundehast.be

Genk
info@verpleegopleiding-genk.be
011/ 180 650
www.verpleegopleiding-genk.be

Nog geen diploma of getuigschrift  
secundair onderwijs?

Door het doorlopen van een toelatings-
procedure die door de school zelf wordt 
georganiseerd kan je toch starten met de 
opleiding.

Vrijstellingen 

De toelatingsklassenraad kan je een  
vrijstelling geven voor één of meerdere 
modules. Dit kan bijvoorbeeld als je al 
competenties behaald hebt in de bachelor-
opleiding verpleegkunde.

Wat na de opleiding?

Na het behalen van je diploma kan je  
onmiddellijk aan de slag. Het werkveld 
ontvangt onze afgestudeerden met open 
armen! Je kan ook starten met een brug-
opleiding om zo een diploma van bachelor 
te behalen. 
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—
Studiegebied 
Sociaal-agogisch werk
—

Zeven vrije centra voor volwassenen-
onderwijs fuseerden tot Qrios, een 
Limburg-breed onderwijscentrum 
met een uitgebreid palet aan  
opleidingen in het secundair  
volwassenenonderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs. 

Qrios is - net als zijn logo - een veel-
kleurige, open-minded speler binnen 
het volwassenenonderwijs in Lim-
burg. Qrios organiseert van septem-
ber tot juni opleidingen in dag-, 
avond- en weekendonderwijs. In 
twaalf verschillende studie gebieden 
biedt Qrios meer dan 150 boeiende en 
leerrijke cursussen aan. Indien nodig, 
begeleidt Qrios je zelfs op weg naar je 
diploma secundair onderwijs. 

“Passionately curious” is ons motto. 
Curious is het Engelse woord voor 
nieuwsgierig, benieuwd, weetgraag. 
Passionately verwijst naar de passie en 
de gedrevenheid waarmee Qrios zijn 
onderwijsopdracht wil invullen én 
naar de passie en het verlangen van de 
cursist om zijn kennis uit te breiden en 
zijn competenties te verhogen. 

Passionately curious
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GRADUAAT

—
Orthopedagogie
—

—
Praktisch
—
Dagonderwijs
1 dag per week les
2,5 tot 3 dagen per week werkplekleren

Studieduur
•  Modulair traject van drie jaar
•  Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Instapmogelijkheden in september en februari

Locatie
Qrios campus VSPW
Blijde Inkomststraat 36
3500 Hasselt

Meer informatie
Loe Janssen en Elly Punter
(opleidingscoördinatoren)
hbo5.ortho@qrios.be
011/254 975
www.qrios.be 

Opvoeder/begeleider

Op een bepaald punt in het leven kan 
iemand nood hebben aan begelei-
ding. Dat kan het gevolg zijn van een 
handicap, opvoedingsproblemen, 
ziekte, emotionele moeilijkheden, ge-
dragsproblemen, ... 

Als opvoeder/begeleider bied je onder-
steuning aan kinderen, jongeren en 
volwassenen in hun woon- en leef-
situatie of bij hun dagbesteding  
en vrije tijd. Je wordt opgeleid tot 
‘specialist van het gewone’ zodat  
cliënten hun dagelijkse leven zinvol 
kunnen invullen. 

Met het diploma ‘graduaat orthope-
dagogie’ in handen ligt een breed 
werkterrein voor je open. Denk maar 

aan diensten voor begeleid wonen, 
asielcentra, opvoedingswinkels, tehui-
zen voor personen met een beperking, 
multifunctionele centra, organisaties 
voor bijzondere jeugdzorg, dagcentra, 
werkingen voor arbeidszorg ...

Om je competenties te helpen ont-
wikkelen, zorgen we voor een directe 
koppeling tussen theorie en praktijk. 
Naast het volgen van de lessen, moet 
je daarom ook 300 uur per  semester 
praktijkervaring opdoen in de wel-
zijnssector. 

Als cursist ga je zelf op zoek naar een 
praktijkplaats binnen het orthopeda-
gogische werkveld. 
 

Een overzicht van alle mogelijke 
werkplekken kan je hier vinden:  
bidoc.net/vspwhasselt/stages.html   

Je kan deze opleiding volgen met steun 
van de VDAB. 

Na het behalen van je diploma kan  
je als opvoeder/begeleider aan het 
werk of je kan verder studeren.  
Zo kan je aan UC Leuven-Limburg via 
een vervolgtraject het diplo ma  
bachelor Sociale Readaptatieweten-
schappen of bachelor Orthopedagogie 
behalen.
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Sta je mensen graag bij tijdens moei-
lijke momenten in hun leven? Kan je 
goed luisteren? 

Zou je graag mensen ondersteunen 
en wegwijs maken in het hulpverle-
ningslandschap en de wetgeving? 

Met deze graduaatsopleiding richt 
Qrios zich tot jou. Wil je graag in de 
sociale sector werken en is een prak-
tijkgerichte opleiding met een stevige 
theoretische basis dé manier voor jou 
om te leren? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres.

In deze opleiding ontwikkel je jouw 
kennis en interesse voor de werking 
van onze samenleving. Je krijgt in-
zicht in de factoren die het welzijn 
van mensen beïnvloeden. Je leert hoe 

je professioneel ondersteuning biedt 
tijdens veranderingsprocessen en 
hoe je  mensen helpt om zelf hun 
moeilijkheden en uitdagingen aan te 
pakken. 

Ons lerarenteam biedt je een degelijke 
basis van de humane wetenschappen. 
Diverse methodevakken onderbou-
wen je groei naar een profes sionele  
opstelling in het werken met mensen. 

Heb je nog geen diploma secundair 
onderwijs? Dan kan je deze opleiding 
in ons centrum combineren met de 
opleiding Aanvullende Algemene 
Vorming en zo je diploma behalen.  
Het voordeel van een diploma secun-
dair onderwijs is dat je een betere 
verloning krijgt in welzijns- en  
gezondheidsvoorzieningen die geor-

ganiseerd worden door een openbaar 
bestuur.

Iedere nieuwe cursist heeft een ken-
nismakingsgesprek met de coördina-
tor van de opleiding die je helpt bij het 
samenstellen van je leertraject zodat 
je maximale leerwinst kan halen.

Er zijn doorstroommogelijkheden naar 
bacheloropleidingen in hetzelfde  
studiegebied, zoals Sociaal werk. Je 
kan vrijstellingen krijgen op basis 
van wat je reeds gevolgd hebt in je 
opleiding tot gegradueerde in het 
maatschappelijk werk.

GRADUAAT

—
Maatschappelijk werk
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
2 dagen per week les
2 tot 3 dagen per week werkplekleren

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar  

(2,5 jaar in versneld traject)  
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Instapmogelijkheden in september en februari

Locatie
Qrios campus VSPW
Blijde Inkomststraat 36
3500 Hasselt

Meer informatie
An Vandercappellen (opleidingscoördinator)
an.vandercappellen@qrios.be  
011/254 975
www.qrios.be
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—
Studiegebied 
Handelswetenschappen  
en bedrijfskunde
—
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GRADUAAT

—
Boekhouden 
—

—
Praktisch
—

Avond- en weekendonderwijs

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar 
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Instappen kan in principe op elk moment.
Soms moet je wel eerst geslaagd zijn voor 
een bepaalde (basis)module, alvorens je naar  
de volgende kan gaan.

Locatie
Qrios campus de helix
Rijksweg 357
3630 Maasmechelen

Meer informatie
helix@qrios.be
089/779 962
www.qrios.be

Boekhouder

Ben je geboeid door cijfers, beurs- en 
geldzaken? Wil je een belangrijke 
schakel vormen in het financieel  
en economisch beleid van een onder-
neming ? Kan je punctueel werken en 
heb je een gezonde dosis doorzettings-
vermogen? Dan staat het behalen van  
een diploma HBO5 boekhouden zeker 
op je “bucket list” om zo je droom als 
boekhouder of financieel adviseur te 
verwezenlijken. 

Naast het voeren van een boekhou-
ding wordt er tijdens de opleiding de 
nodige  aandacht besteed aan juridi-
sche kennis zoals fiscaal recht en  
vennootschapsrecht. 

Ook verwerf je voldoende praktische 
kennis om het financieel beleid in 
een onderneming te analyseren en te 
beoordelen. Zo zal je als moderne 
boekhouder de rol van vertrouwens-
persoon en financiële raadgever van 
een organisatie volledig kunnen 
waarmaken.  

Op het einde van de opleiding krijg  
je de kans om samen met mede- 
studenten een ondernemingsplan op 
te stellen en een vennootschap op te 
richten. Daarin functioneer je als een 
echte boekhouder. Hierbij zal je niet 
alleen alle verworven kennis in de 
praktijk kunnen toepassen maar zal 

je ook je communicatieve vaardig-
heden en team   geest kunnen aan-
scherpen.  

Indien je een stage hebt gevolgd zoals 
voorgeschreven door het Beroeps-
instituut van Erkende Boekhouders en 
Fiscalisten (BIBF) heb je de mogelijk-
heid om met dit diploma een zelfstan-
dig boekhoudkantoor te beginnen.

Doorstroom naar de bacheloropleiding 
Accountancy-Fiscaliteit in een verkort 
traject is mogelijk.
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—
Studiegebied 
Industriële  
wetenschappen  
en technologie
—
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GRADUAAT

—
Mechanica
—

Inspecteur, installateur,…

Het nijpend tekort aan degelijke 
technici is een groot zorgpunt in de 
bedrijfswereld, De vraag naar  
geschoold technisch personeel dat 
van aanpakken weet is groot.  Na het 
behalen van het ‘graduaat mechanica’ 
bij Qrios, zullen dan ook heel wat 
deuren voor je openzwaaien!

Deze studierichting geeft inzicht in 
moderne technieken uit de mechanica, 
werkplaats- en besturingstechnieken 
met de nadruk op CNC-machines, 
CAD-ontwerpen en PLC-besturingen. 

Daarnaast heeft de opleiding aan-
dacht voor basisvakken en poly-
valente vorming:  technisch tekenen, 
sterkteberekeningen, verspanings-

technieken, pompen, compressoren, 
motoren, elektriciteit, elektronica, 
robotica,...  

De toepassingen zijn legio en leer  
je natuurlijk ook uitvoeren tijdens  
de opleiding. Autocad, hydraulica,  
machineonderdelen, elektrische 
schema’s, thermodynamica, ... 
Jij goochelt ermee na het volgen van 
deze opleiding.

De opleiding wordt erg praktisch in-
gevuld, onderbouwd door een brede 
theoretische achtergrond, waarbij 
uitdrukkelijk geleerd wordt een ver-
band te leggen tussen theorie en 
praktijk.

De leer krachten zijn zelf werk-
nemers bij bedrijven in deze sector. 
Zij brengen dus de kennis van de 
werkvloer mee. Er zijn verschillende 
labo’s tijdens de opleiding waarbij je 
het geleerde in de praktijk omzet. 
Tijdens het tweede jaar maak je een 
eindwerk in samenwerking met een 
bedrijf. Je ontwikkelt dus iets dat 
ook echt in de praktijk gebruikt kan 
worden.

Klinken de mogelijke titels van 
 ‘inspecteur, installateur, meestergast, 
supervisor en controleur’ je als  
muziek in de oren? Schrijf je dan 
vandaag nog in! 

—
Praktisch
—

Avondonderwijs

Studieduur
• Lineair traject van twee jaar 
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
September

Locatie
Qrios campus WICO
Peltanusstraat 8
3900 Overpelt

Contact
wico@qrios.be
011/609 179

GRADUAAT

—
Elektriciteit
—

—
Praktisch
—

Avondonderwijs

Studieduur
• Lineair traject van twee jaar 
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
September

Locatie
Qrios campus WICO
Peltanusstraat 8
3900 Overpelt

Contact
wico@qrios.be
011/609 179

Onderhoudsmechanicien,  
installateur, technicus, …

Je vindt het razend interessant om 
elektrische apparaten in detail te be-
kijken. Waar leiden die draden precies 
heen? Hoe werkt de laag- en hoog-
spanningsverdeling hier precies? Kan 
ik die storing verhelpen met een aan-
passing in het circuit? 

Het graduaat elektriciteit biedt je een 
antwoord op je vragen door in te  
zetten op een grondige theoretische 
en praktische kennis van de elektro-
techniek. Je verwerft technische  
kennis en beroepsvaardigheden die 
verband houden met installatie-
technieken, automatisatie en controle-
technieken.

De opleiding zelf is erg praktijkgericht 

ingevuld, met labo’s, lesgevers die zelf 
nog actief zijn op de werkvloer en een 
eindwerk dat in samenwerking met 
een bedrijf wordt ingevuld.

Qrios biedt je met deze graduaatsoplei-
ding de kans om professioneel door te 
groeien naar een passende job of func-
tie met meer verantwoordelijkheid. 

Gegradueerden in elektriciteit voeren 
taken en/of functies uit met hoge 
deskundigheidsvereisten, die zich  
situeren in het middenkader van 
grote bedrijven. Ze nemen 
verantwoordelijk   heid op voor het 
gehele proces of voor afzonderlijke 
productie-eenheden bij kleine of 
middelgrote ondernemingen. Ze 

staan in voor de realisatie, de afrege-
ling, het onderhoud, de opvolging, de 
inbedrijfneming van en exploitaties 
van sterkstroominstallaties. 

Door je brede kennis van elektronica, 
ben je tevens polyvalent inzetbaar als 
technicus.
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—
Praktische  
informatie 

—

Inschrijvingsvoorwaarden

Je kan inschrijven als je voldoet aan volgende voorwaar-
den:

• je hebt een diploma secundair onderwijs

• je hebt een studiegetuigschrift van het tweede jaar van 
de derde graad BSO dat minstens 3 jaar behaald is

• je hebt een certificaat van een opleiding uit het secun-
dair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden

• je hebt een certificaat/diploma hoger beroeps onderwijs

• je hebt een diploma hoger onderwijs.

Wie minstens 18 jaar is en niet voldoet aan één van deze 
voorwaarden, kan met de opleiding starten, mits te slagen 
in een toelatingsprocedure die het cvo zelf organiseert.

Kostprijs

Voor elke opleiding betaal je inschrijvingsgeld en  
cursusgeld.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 euro per lestijd, tenzij 
je recht hebt op vrijstelling of vermindering van inschrij-
vingsgeld. Binnen eenzelfde opleiding is er maximum-
grens van 600 euro per jaar.
Het cursusgeld is afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld

Je betaalt geen inschrijvingsgeld (wel cursusgeld) als je:

• een leefloon hebt, een inkomen via maatschappelijke 
dienstverlening of ten laste bent van een persoon met 
zulk inkomen of leefloon (attest OCMW)

• een wacht- of werkloosheidsuitkering hebt en een op-
leiding volgt die erkend is binnen een traject naar werk 
(attest VDAB)

• niet-werkend ingeschreven werkzoekend bent en nog 
zonder recht op uitkering (attest VDAB)

• asielzoeker of vreemdeling bent met recht op materiële 
hulp.

—
—

Passionately curious
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Qrios 
campus WICO

OVERPELT

Station Overpelt
Ringlaan

Peltanusstraat

Qrios 
campus VSPW

HASSELT

Je betaalt 0,30 euro inschrijvingsgeld per lestijd + cursus-
geld als je:

• een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering hebt (at-
test VDAB) en je opleiding niet erkend is in je traject 
naar werk, of ten laste bent van een persoon met deze 
uitkering (+ attest gezinssamenstelling)

• maximum 2 schooljaren terug een opleiding volgde in 
een Centrum voor Basiseducatie van minstens 120  
lestijden (attest centrum)

• een attest hebt of ten laste bent van een persoon met 
een attest van arbeidsongeschiktheid van minimum 
66%, een inschrijving van het VAPH, een integratie-
tegemoetkoming, een vermindering van het verdien-
vermogen tot een derde of minder, of een vermindering 
van de zelfredzaamheid van tenminste 7 punten.

 

Voor meer info neem je best contact op met de  
campus die de opleiding die je wil volgen organiseert.

Studeren via de VDAB

Werkzoekenden die aan de voorwaarden voldoen  
kunnen sommige HBO5-opleidingen volgen mét behoud 
van hun uitkering. Momenteel is dit binnen Qrios mogelijk 
voor de opleiding orthopedagogie op campus VSPW. 

Contacteer deze campus voor meer informatie én contac-
teer ook jouw VDAB-consulent.   

Inschrijven?

Zie www.qrios.be voor opendeurdagen en infomomenten.

Locaties
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Toelatingsvoorwaarden

Je kan inschrijven als je voldoet aan volgende voorwaarden:

• je hebt een diploma secundair onderwijs

• je hebt een studiegetuigschrift van het tweede jaar  
van de derde graad BSO

• je hebt een certificaat van een opleiding uit het secundair 
volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden

• je hebt een certificaat/diploma hoger beroepsonderwijs

• je hebt een diploma hoger onderwijs

• je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie 
van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één 
van de hierboven vermelde studiebewijzen.

Wie minstens 18 jaar is en niet voldoet aan één van deze 
voorwaarden, kan met de opleiding starten, door een  
toelatingsprocedure te doorlopen die door de school zelf 
georganiseerd wordt.

Kostprijs

Voor de opleiding HBO5 verpleegkunde betaal je geen  
inschrijvingsgeld, wel cursusgeld. 

Schooltoelage

Afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen 
ten laste kan je een schooltoelage bekomen.

Studeren via de VDAB

Werkzoekenden die aan de voorwaarden voldoen kunnen 
de HBO5-opleiding verpleegkunde volgen mét behoud van 
hun uitkering.

Inschrijven?

Zie verpleegkundehast.be en verpleegopleiding-genk.be 
voor opendeurda gen en infomomenten.

• UCLL zet in op een nieuwe manier van stu-
deren en doceren. Voor iedereen die wil  
leren en daar nooit meer mee wil ophouden. 
Voor iedereen die geïnspireerd en gestimu-
leerd wil worden. Voor de student die zijn 
talenten wil ontwikkelen en zijn geest wil 
verruimen. Voor de student die ergens bij 
wil stilstaan. En in beweging gebracht wil 
worden. Moving minds dus.

• Op UC Leuven – Limburg worden inspire-
rende professionals, breeddenkende wereld-
burgers en sterke persoonlijkheden ge-
vormd. Internationaal georiënteerde, 
ondernemende alumni die een leven lang 
bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige 
samenleving. Zo worden niet alleen mensen 
en ideeën in beweging gebracht, maar met 
onze studenten ook de toekomst.

• UCLL zet in op een persoonlijke aanpak. We 
volgen jongeren continu op en begeleiden 
hen in de juiste beslissingen tijdens (en 
voor) de studies. De samenwerking tussen 
het bachelorniveau en HBO5 draagt hier 
sterk toe bij.

HBO5 Verpleegkunde
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info@verpleegkundehast.be - 011/246 240
www.verpleegkundehast.be

info@qrios.be - 089/694 000 
www.qrios.be

info@verpleegopleiding-genk.be - 011/180 650 
www.verpleegopleiding-genk.be

limburg@ucll.be - 011/180 000
www.ucll.be

Passionately curious
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