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Inhoud
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Een overzicht van de opleidingen:

SINT-FRANCISCUSINSTITUUT  
VOOR VERPLEEGKUNDE LEUVEN

HBO5 Verpleegkunde 

CVO MOBYUS

Graduaat Biotechnologie

Graduaat Boekhouden

Graduaat Informatica

Graduaat Marketing 

Graduaat Winkelmanagement

Graduaat Bedrijfsautomatisatie

Graduaat Elektronica 
(optie embedded multimedia)

Graduaat Telecommunicatietechnieken

CVO SOCIALE SCHOOL HEVERLEE

Graduaat HR medewerker/Personeelswerker

Graduaat Maatschappelijk werker

Graduaat Orthopedagogie

Graduaat Sociaal-cultureel werker

Graduaat Syndicaal werker 

HBO-traject voor ervaringswerker  
Geestelijk gezondheids-en verslavingszorg

Dit is de brochure van de centra voor 
volwassenenonderwijs Mobyus en Sociale 
School Heverlee, en het Sint-Franciscusinstituut 
voor Verpleegkunde Leuven die samen 
met hogeschool UCLL graduaats- of HBO5-
opleidingen organiseren.

Als je inschrijft voor één van deze opleidingen 
ga je voor een diploma hoger onderwijs dat 
wordt uitgereikt door de HBO5-instelling 
samen met de hogeschool. Vanaf 1 september 
2019 worden de graduaatsopleidingen van 
CVO Mobyus en CVO Sociale School Heverlee 
ingebed in het opleidingsaanbod van UCLL.



—
Een graduaats- of 
HBO5-opleiding.
Iets voor jou?
—

Je bent 18 of ouder… en je wil (opnieuw) 
gaan studeren. Al eens gedacht aan een 
graduaats- of 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 
werkplekleren 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 uitge-
werkt in samenwerking met VDAB. 
Studeren met behoud van stempelgeld 
behoort 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 in het weekend aange-
boden. Dit hangt af van de opleiding die 
je kiest. Je vindt deze info per opleiding 
verder in deze brochure.

Je wil toch nog 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.

Kwaliteit in praktijk

Voor de verpleegkunde-opleiding kan je 
terecht bij het Sint-Franciscusinstituut 
voor Verpleegkunde Leuven. De andere 
opleidingen kan je volgen bij CVO 
Mobyus of CVO Sociale School Heverlee.

De drie instellingen bieden kwaliteits-
volle opleidingen aan binnen de studie-
gebieden Biotechniek, Gezondheidszorg, 
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, 
Industriële Wetenschappen en Technolo-
gie en Sociaal-Agogisch Werk.

Het Sint-Franciscusinstituut voor Ver-
pleegkunde Leuven is gevestigd naast 
het Heilig Hart-ziekenhuis waarmee de 
opleiding nauw samenwerkt. 
CVO Mobyus bevindt zich tussen de be-
drijven op het researchpark in Haasrode. 
Dit schept heel wat mogelijkheden voor 
stages en projecten. CVO Sociale School 
Heverlee heeft een breed netwerk van 
stageplaatsen in de social en profit sector 
waarmee intens wordt samengewerkt.

Nog meer info nodig?

Je bent welkom op de infomomen-
ten van de verschillende scholen. 
Op de websites vind je meer details. 
Je vindt alle contactgegevens ver-
der in deze brochure.

—

—
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Studiegebied 
Gezondheidszorg
—
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—
HBO5 Verpleegkunde 
—

Verpleegkunde, iets voor jou?

Als je graag de zorg opneemt voor 
mensen die het lichamelijk of psy-
chisch moeilijk hebben, dan is onze 
praktijkgerichte opleiding verpleeg-
kunde iets voor jou! Je leert een ver-
pleegkundige totaalzorg uitvoeren, 
gebaseerd op de recentste verpleeg-
kundige technieken en ingebed in 
een warme communicatie met de 
zorgvrager. 

De opleiding

In 3 jaar doorloop je 5 modules. Les- 
en stageperiodes wisselen elkaar af. 
We bieden je geen ‘klassieke vakken’ 
aan, maar geïntegreerde thema’s.

Na elke module behaal je een deel-
certificaat. Met het deelcertificaat 
van de 2de module kan je als zorg-
kundige werken. De helft van de 
opleiding bestaat uit stage.

Je maakt kennis met verpleegkundi-
ge zorg in verschillende domeinen: 
geestelijke gezondheidszorg, oude-
renzorg, thuiszorg en ziekenhuiszorg. 
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 kan-
sen te bieden om je leer- en groeipro-
ces 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 indivi-
duele begeleiding op stage bieden we 
een ruime ondersteuning op maat: 
groepssessies ‘leren leren’, individu-
ele studiebegeleiding, taalcoaching 
voor anderstalige studenten, sessies 
‘leren omgaan met faalangst’, dys-
lexiesoftware, bijscholing medisch 
rekenen, …

Evaluatie

Tijdens lesperiodes krijg je geregeld 
permanente toetsen. Tijdens stagepe-
riodes krijg je dagelijks feedback. Dit 
laat toe om tijdig bij te sturen. 
Elke module wordt afgerond met een 
casustoets waarin we nagaan of je 
de competenties van de module hebt 

behaald. Je hebt dus geen lange 
blok- en examenperiode meer!

Nog geen diploma secundair 
onderwijs?

Als je 18 jaar bent en slaagt in de 
instapprocedure, kan je toch starten 
met de opleiding. 

Vrijstellingen

De toelatingsklassenraad kan je een 
vrijstelling geven voor één of meer-
dere modules. Dit kan bijvoorbeeld 
als je al competenties behaald hebt in 
de bacheloropleiding verpleegkunde. 

Wat na de opleiding?

Na het behalen van je diploma kan je 
onmiddellijk aan de slag. Het werk-
veld ontvangt onze afgestudeerden 
met open armen! Je kan ook starten 
met de brugopleiding om zo een 
diploma van bachelor te behalen.

Katrien Staessens,
directeur Sint-Franciscusinstituut 
voor Verpleegkunde Leuven

—
Praktisch
—

Adres
Op de campus van het H. Hartziekenhuis Leuven
Naamsestraat 105
3000 Leuven
Ook te bereiken via de Consciencestraat 
(ingang spoedgevallen)

Les
• Helft van de opleiding
• Maandag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u
• Dinsdag en woensdag van 8u tot 11u40

Stage
• Helft van de opleiding in zorginstellingen 

in de regio
• Uurregeling van de stageplaats 

Studieduur
3-jarige opleiding in 5 modules

Startdatum
1 september of 1 februari

Contactgegevens
secretariaat@stfran.be, 016 23 07 66
www.stfran.be

Doorstroming
Verkorte opleiding tot bachelor in de 
verpleegkunde (150 studiepunten)
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—
Studiegebied 
Biotechniek
—

In 2015 werd ACE-Groep T CVO 
omgedoopt tot Mobyus CVO. Bij 
Mobyus CVO rekenen we het tot onze 
kerntaak om mensen in beweging 
te brengen en levenslang ontwikke-
lingskansen te bieden.

Levenslang leren maakt niet alleen 
dat je mee bent met de veranderingen 
in de samenleving, je bent ze een stap 
voor. Het volgen van een opleiding bij 
Mobyus levert dus niet alleen een bij-
drage tot je persoonlijke ontplooiing 
maar versterkt ook je kansen op een 
boeiende job binnen een snel evolue-
rende arbeidsmarkt.

Om dit te bereiken gaat Mobyus CVO 
resoluut voor een eigentijds, actueel, 
arbeidsmarktgericht en flexibel oplei-
dingsaanbod. Kwaliteit staat daarbij 
centraal.

Onze docenten hebben een ruime 
ervaring en staan in het werkveld 
waardoor de vakinhouden steeds 
up-to-date blijven.
Ons opleidingsaanbod bestaat uit 8 
graduaten (HBO5-opleidingen). 
Ontdek ze allemaal in deze brochure!

Bij Mobyus staan praktijk en projec-
ten centraal. Je leert in team werken 
en je eigen ideëen en doelstellingen 
glashelder formuleren. Je legt bij 
ons de basis voor een schitterende 
carrière. Onze opleidingen gaan 
voornamelijk ’s avonds en/of op za-
terdagvoormiddag door. Het graduaat 
Winkelmanagement wordt overdag 
georganiseerd. Het graduaat Infor-
matica wordt zowel in een avond- als 
in een dagtraject aangeboden. Eens 
afgestudeerd zijn er voor de meeste 
opleidingen vervolgtrajecten uitge-
werkt waardoor je een bachelordiplo-
ma kan behalen bij UCLL.

Paul Goossens,
directeur Mobyus CVO
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GRADUAAT

—
Biotechnologie
—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

Biotechnoloog

De biotechnologie manipuleert op 
een doordachte en gecontroleerde 
manier levende cellen of componen-
ten ervan voor nuttige doeleinden. 
In de industrie wordt ze aangewend 
om bijvoorbeeld op grote schaal pro-
ducten te synthetiseren of af 
te breken.

Als wetenschap bestaat de biotech-
nologie nog niet zo lang, toch worden 
micro-organismen al eeuwen ten 
dienste van de mens gemanipu-
leerd. Denken we bijvoorbeeld aan: 
het brouwen van bier met behulp 
van gist, het bereiden van kaas en 
yoghurt met melkzuurbacteriën, 

het laten rijpen van wijn, rijzen van 
brood, enzovoort. Ze vond dus haar 
oorsprong in de voedingssector.

De laatste decennia heeft de biotech-
nologie tal van nieuwe inzichten 
verworven. Zo werden mogelijkhe-
den ontdekt om de erfelijke eigen-
schappen van cellen te veranderen.

Je begint deze opleiding natuurlijk 
met een basisvorming in de chemie, 
de biochemie en de biologie. Het 
accent ligt hierbij niet op de theorie, 
maar op de praktijk. Vandaar de 
bijzondere aandacht voor de toepas-
singen van de biotechnologie in de 

voedingssector, de milieuzorg, de 
farmaceutische sector, de sector van 
de gentechnologie en de agro-indus-
trie. Bij deze opleiding hoort 
bijkomend een module 
kwaliteitszorg en veiligheid.
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Studiegebied 
Handelswetenschappen 
en bedrijfskunde
—

14 15



—
Praktisch
—

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar in avond- en /of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

GRADUAAT

—
Boekhouden
—

Boekhouder

De taken van een boekhouder be-
perken zich al lang niet meer tot het 
louter correct voeren van een boek-
houding en het indienen van allerlei 
aangiften. Boekhouders moeten 
tegenwoordig ook helder kunnen rap-
porteren, bruikbare adviezen geven, 
onderhandelingen voeren en doelge-
richte controles uitvoeren. Het HBO5 
Boekhouden speelt hierop in. 

De organisatie en het voeren van 
een moderne boekhouding met alles 
erop en eraan staat natuurlijk cen-
traal.  Daarnaast worden een aantal 
juridische aspecten behandeld, zoals 
vennootschapsrecht en fiscaal recht. 
Vanzelfsprekend komt het financieel 

management ruimschoots aan bod, 
met daarin aandacht voor het opspo-
ren van de vermogensbehoeften in 
de onderneming en het voldoen aan 
die behoeften op de kapitaalmarkt. 
Ook actuele problemen staan op het 
programma.

Het voeren van een moderne boek-
houding is ondenkbaar zonder gebruik 
te maken van hedendaagse software. 
Daarom leren we je werken met actue-
le boekhoudprogramma’s.

Op het einde van de opleiding krijg 
je de kans om de real stuff toe te 
passen in een ondernemingsproject. 
Daarin  functioneer je als een echte 

boekhouder. Zo zal je samen met 
collega’s studenten onder meer een 
ondernemingsplan opstellen en een  
vennootschap oprichten. Maar je zal 
ook op zoek gaan naar extra financiële 
middelen, een jaarrekening opstellen, 
een belastingcontrole voorbereiden, 
het bedrijf verkopen of fuseren met 
een ander bedrijf. 

Dankzij dit project leer je in team wer-
ken en verbeter je je communicatieve 
vaardigheden.

Software ontwikkelaar

De IT-professional van vandaag is in 
de eerste plaats een ontwerper-analist 
en software developer. Dat is de kern 
van deze opleiding. Goede communi-
catie skills en inzicht in de business 
zijn onontbeerlijk om zowel binnen 
als buiten de organisatie de noden 
van klanten kunnen begrijpen en 
omzetten naar concrete toepassingen.

Je leert ontwerpen en programmeren 
en leert applicaties te ontwikkelen 
met een gebruiksvriendelijke user-in-
terface, degelijke business logica 
en database integratie. Zowel de 
.NET- als de JAVA-omgeving komen 
ruimschots aan bod. Toepassingen 
ontwikkelen gebeurt zowel in een 

back-end als in een front-end context. 
Nieuw in de opleiding is de aandacht 
die wordt besteed aan mobile 
development.

Je leert analyse en analysemethoden 
in een modern agile perspectief. Ont-
werpen van databanken, werken met 
UML, dé standard modellering taal 
om je analysemodellen te beschrijven.
Je leert aandacht te besteden aan de 
onderbouw: zowel computertechno-
logie als netwerken, besturingssyste-
men en beveiliging komen aan bod. 
Ook de managementaspecten zoals 
budgettering, project- en program-
maplanning, corporate governance, 
auditing en controle, evenals de 

organisatie van een IT-bedrijf komen 
aan bod.

We besteden ook ruimschoots aan-
dacht aan business intelligence en 
aan trends.

Je gaat steeds autonomer werken en 
besluit de opleiding met de realisatie 
van een ondernemingsproject. Daar-
bij ga je in een onderneming de ken-
nis en vaardigheden toepassen, die je 
tijdens de opleiding hebt verworven.

GRADUAAT

—
Informatica
—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Lineair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Modulair dagtraject van twee jaar
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Lineair traject: starten kan tot 30 september
Modulair traject: starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be
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GRADUAAT

—
Marketing 
—

Marketeer

Je doorloopt een leertraject dat je 
onderdompelt in Marketing, Sales, 
Communicatie en ICT. Spelenderwijs 
verwerf je een communicatieve en 
klantgerichte attitude. Specialisten 
uit de bedrijfswereld leren je alle 
knepen van het vak. Je kan vrijwel 
onmiddellijk de opgedane kennis toe-
passen in de praktijk. Als kers op de 
taart bouw je een uitgebreid netwerk 
uit. De perfecte start om van jezelf 
een sterk merk te maken. 

In het eerste jaar test je de opgedane 
kennis meteen uit in een praktische 
module. In kleine groepen oefen je 
tal van commerciële basissituaties in. 

Stap voor stap krijg je meer zelfver-
trouwen en commerciële flair. Je 
haalt meer rendement op je werk en 
ook bij sollicitaties neemt je slag-
kracht toe.

In het tweede jaar zet je met een 
paar medestudenten een marke-
tingproject op. Op basis van een 
uitgebreid marktonderzoek lanceer 
je je eigen merk. Alle aspecten van 
de marketing komen hier aan bod: 
positionering, prijszetting, distri-
butie, communicatie en verkoop en 
afsluitend een financieel plan. Op 
die manier krijg je zicht op de do’s en 
dont’s van het vak.

Je bent in het derde jaar aanbe-
land. Opnieuw krijg je een concrete 
uitdaging op je bord. Samen met je 
medestudenten, je promotor van 
Mobyus CVO en je externe be-
drijfspromotor ga je op zoek naar 
oplossingen voor een reëel marke-
tingprobleem in een bedrijf. Dat 
proces leg je vast in een eindwerk dat 
je voor een jury presenteert.

—
Praktisch
—

Studieduur
• Lineair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Starten kan tot 30 september

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

GRADUAAT

—
Winkelmanagement
—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Modulair traject van twee jaar in 

dagonderwijs, 120 studiepunten
• Individueel aangepast traject is mogelijk
• Beroepsgerichte doorstroomopleiding van 

VDAB

Startdatum
Starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

Winkelmanager

Als winkelmanager heb je één ambi-
tie: loyale en tevreden klanten. Als 
filiaalmanager, vestigingsmanager of 
afdelingsmanager van (online) retail-
bedrijven krijg je de verantwoorde-
lijkheid over je ‘eigen winkel’: samen 
met je team creëer je een moderne en 
dynamische ‘shopbeleving’. Ieder-
een en alles is gericht op tevreden 
klanten.

Als winkelmanager ben je verant-
woordelijk voor het beste personeel 
en samen werk je aan een goede 
sfeer in de winkel. Je werkt met 
technische en commerciële innova-
ties en draait een miljoenenomzet. 

Je versimpelt, veraangenaamt en 
verbetert winkelprocessen.

Verkocht? Dan is dit voor jou de 
ideale opleiding. Je studieprogramma 
bevat alle ingrediënten om je hierop 
voor te bereiden: de klant, de produc-
ten, het winkelpunt, de marketing, 
communicatie, het team, inkoop, 
nieuwe media, gezonde financiën, …

Studenten en docenten uit de retail, 
gastdocenten uit de retail, op stap 
naar de retail, leerbelevenissen in de 
retail (werkplekleren),

het ondernemingsproject, …
De retailsector wordt voor jou een 
vertrouwde omgeving.

Verkoop jezelf! Aan de hand van je 
portfolio plaats je jezelf op de meest 
ideale plaats in het uitstalraam als 
startklare professional in 
winkelmanagement.
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—
Studiegebied 
Industriële  
wetenschappen  
en technologie
—
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GRADUAAT

—
Elektronica 
(optie Embedded Multimedia)

—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

Expert embedded multimedia

Kiezen voor de opleiding Elektroni-
ca, optie embedded multimedia, is 
kiezen voor de fascinerende wereld 
van ICT: drones, robots, zelfrijdende 
auto’s, het ‘Internet of Things’ en nog 
vele andere toepassingen. Centraal 
staan de embedded systems, het 
samenbrengen van software en 
hardware.

In de basismodule worden naast 
enkele algemene vakken ook de be-
ginselen van elektriciteit, elektronica 
en informatica uiteengezet. Kennen 
wordt kunnen dankzij de vele onder-
steunende labosessies. Het onderdeel 
analoge elektronica blijft onmisbaar.

Daarnaast doorploegen we de 
digitale elektronica en vervolgens 
leren we microcontrollers en FPGA’s 
programmeren (in embedded C, maar 
ook VHDL en Labview komen aan 
bod). Naast theoretische inzichten 
staat de hands-on-experience cen-
traal: kennen en kunnen gaan hand 
in hand.

Embedded systems in multimedia 
veronderstelt vanzelfsprekend een 
gedegen kennis van de audio- en 
videotechnologie, computers en hun 
netwerken.
Voor ondernemingsprojecten, gast-
colleges en bedrijfsbezoeken kunnen 

we beroep doen op vele bedrijven in 
en rond Leuven.

Je verwerft niet alleen de nodige 
kennis rond managementaspecten, 
maar je wordt ook  communicatie-
vaardig. Bovendien maken we je 
bewust van kwaliteitszorg, zorg 
voor het milieu en veiligheid. Je 
wordt stap voor stap een competente 
gegradueerde, klaar voor de bedrijfs-
wereld.

GRADUAAT

—
Bedrijfsautomatisatie
—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Lineair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk
• Wordt ook aangeboden in een tweejarig tra-

ject als beroepsgerichte doorstroomopleiding 
van VDAB

Startdatum
Starten kan tot 30 september

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

Technicus automatisering

De automatisatietechnicus is ver-
antwoordelijk voor het optimaal 
functioneren van geautomatiseer-
de machines en systemen. In deze 
opleiding verwerf je de noodzakelijke 
kennis van hydraulische en pneuma-
tische componenten, meettechnieken 
en van elektrische en mechanische 
basisprincipes.

Je leert plannen lezen en schema’s 
correct interpreteren, technische 
handleidingen opstellen voor opera-
toren… Daarnaast maak je kennis met 
de fundamentele werkingsprincipes 
van motoren en leer je elektronische 
aandrijvingen programmeren. 

Als afgestudeerde kan je ook onder-
delen van geautomatiseerde machi-
nes ontwerpen , tekenen, monteren, 
wijzigen en onderhouden. Je kan 
PLC-programma’s schrijven, fouten 
opsporen, de juiste sensoren aan-
sluiten en de HMI programmeren en 
aansluiten. Het sturen van processen 
stelt geen probleem want je hebt vol-
doende kennis van regeltechnieken.

Je kan robots en CNC-machines pro-
grammeren en je hebt een idee van 
een veldbus en de bijhorende vakter-
men. Datacommunicatie, netwerk-
structuren en datatransmissie zijn je 
niet onbekend.

Je begrijpt de productieomgeving bin-
nen een bedrijf en kan ze analyseren.
De vierde industriële revolutie zal  
met nog meer digitalisering en auto-
matisering onze arbeidsmarkt veran-
deren. De productie van morgen zal 
sneller, slimmer en meer flexibel zijn. 
Geavanceerde automatisering en di-
gitalisering in een industriële context 
dringen zich op en bedrijven zullen 
steeds op zoek zijn naar mensen die 
automatiseringssystemen ontwerpen, 
implementeren, optimaliseren en 
onderhouden.
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GRADUAAT

—
Telecommunicatietechnieken
—

—
Praktisch
—

Studieduur
• Modulair traject van drie jaar in avond- en/of 

weekendonderwijs
• Individueel aangepast traject is mogelijk

Startdatum
Starten kan zowel in het 1ste als 
in het 2de semester

Adres
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Meer informatie
016 375 710
www.mobyus.be
info@mobyus.be

Netwerkbeheerder

De opleiding tot netwerkbeheerder is 
toegespitst op één belangrijke IT pij-
ler, die naast andere pijlers, bijvoor-
beeld programmeren en business 
information, de hartslag vormt van 
waar ICT voor staat: communicatie. 

Als toekomstig netwerkbeheerder 
zal je datacommunicatienetwerken 
onderhouden en opzetten, lokaal en 
wereldwijd. Met een praktische kijk 
op je netwerk leg je de infrastructuur 
klaar voor de ontwikkelaars van 
bijvoorbeeld webapplicaties. 

We kunnen niet voorbij aan de 
evolutie naar een Internet-of-Things. 
Veel toepassingen convergeren naar 

elkaar met aan de basis draadloze 
netwerken en embedded IT oplos-
singen. In onze opleiding kom je met 
deze fysieke laag in aanraking aan 
de hand van praktijk oefeningen in 
speciaal daarvoor ontworpen 
laboruimtes.

Op de hogere lagen van het OSI 
model heb je te maken met net-
werkbesturingssystemen, zowel op 
Windows als linux platformen. De 
datasecurity is daarbij een belangrijk 
aspect waaraan continue aandacht 
wordt besteed, zeker als we toepas-
singen publiek willen brengen. Tot 
slot trachten we het geheel van het 
datanetwerk steeds te overzien door 

de nodige tools te ontwikkelen die je 
netwerk gaan monitoren.

Ons traject heeft dus tot doel een ge-
integreerde opleiding in het domein 
van de communicatienetwerken aan 
te bieden die de evoluties in deze 
toekomstgerichte sector op de voet 
volgt. Na je opleiding hebben IPv6, 
VoIP, IPSec, Wifi, LTE, Lora, ... voor 
jou geen geheimen meer. Termen die 
je doorheen het curriculum zeker 
zult tegenkomen. 

De realisatie van een ondernemings-
project in een bedrijf vormt het 
sluitstuk van je opleiding.
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—
Studiegebied 
Sociaal-Agogisch Werk
—

Wie je ook bent, van waar je ook komt, je 
bent van harte welkom in CVO Sociale 
School Heverlee.  

Onze opleidingen zijn modulair georga-
niseerd in kleinere eenheden. De mees-
te eenheden worden binnen de twee 
maanden volledig afgewerkt, inclusief het 
examen. Examens zijn dus gespreid over 
het hele schooljaar. Na het afronden van 
de ene eenheid, start je met een volgende. 
Ben je jammer genoeg niet geslaagd op 
een eenheid, dan leg je ook het herexa-
men binnen de twee maanden af. Je kan 
eenheden continu op elkaar laten volgen 
of net meer spreiden in tijd. Dit maakt een 
flexibele planning op maat mogelijk.

In CVO SSH kies je voor actief, samen-
werkend en praktijkgericht onderwijs. Je 
zit in kleine en diverse klassen. Je gaat in 
dialoog met de klasgroep en de docenten. 
Tijdens de lessen wisselen praktijkcases 
en theorie elkaar af. Je doet ook zelf een 
praktijkstage. Dit alles maakt jouw leer-
traject bijzonder boeiend.

Wij begeleiden je individueel en in groep 
met vragen over de opleiding of over jouw 
traject kan je steeds terecht bij je oplei-
dingscoördinator. 

Behaalde je geen diploma secundair 
onderwijs? Dan kan je starten na een toe-
latingsproef. Je kan ook een vrijstelling 
bekomen voor één of meerdere eenheden. 
Dit kan als je al credits of getuigschriften 
behaalde in het hoger onderwijs of op ba-
sis van eerdere, relevante werkervaring. 

Na het behalen van je diploma kan je on-
middellijk aan de slag in het werkveld. De 
afgestudeerden van CVO Sociale School 
Heverlee doen het bijzonder goed op de 
arbeidsmarkt. Je kan na je opleiding ook 
verder studeren. Via een traject van on-
geveer 60 studiepunten kan je aan UCLL 
een bachelordiploma behalen.

Tot binnenkort!

Bernadette Houdart,
directeur CVO Sociale School Heverlee
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GRADUAAT

—
HR medewerker 
Personeelswerker
—

HR-medewerker

De wereld van personeel en arbeid is voortdurend in 
beweging. Ben je geboeid door het reilen en zeilen van 
bedrijven en organisaties? Wil jij mensen hun talenten 
helpen realiseren op de werkvloer? Hou je van een gevari-
eerde job met zowel een menselijk coachende als zakelijk 
administratieve kant? 

Word dan een professional in Human Resources (HR). De 
opleiding personeelswerk vormt je tot een veelzijdige me-
dewerker. Je werkterreinen zijn personeelsadministratie, 
werving en selectie, begeleiding van de loopbaan, vor-
ming en training, loonverwerking, toepassing van sociale 
wetgeving, diversiteitsmanagement, … 

Je opleiding omvat een 25-tal eenheden en 750 uur stage 
of werkplekleren. Na je CVO-opleiding kan je het werk-
veld instappen of via een traject van 62 studiepunten aan 
UCLL het diploma bachelor sociaal werk behalen.

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur
• Modulair traject van 120 studiepunten
• Het modeltraject telt drie jaar
• Een flexibile spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Bernadette Houdart
bernadette.houdart@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

GRADUAAT

—
Maatschappelijk werker
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur
• Modulair traject van 120 studiepunten
• Het modeltraject telt drie jaar
• Een flexibele spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Barbara Hendrickx, coördinator
barbara.hendrickx@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

Maatschappelijk werker

Ben je gevoelig voor sociaal onrecht? Kan jij je laten raken 
door de sociale en materiële noden van mensen? Wil je 
mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en eman-
cipatie? Wil je hen helpen om inzicht te krijgen in hun 
hulpvragen en problemen? Wil je hen begeleiden in het 
zoeken naar praktische en duurzame oplossingen? Werk je 
graag individueel en tegelijk samen in een team? 

Dan is maatschappelijk werker iets voor jou. Je bent inzet-
baar in buurten en wijken, scholen en CLB’s, rust- en ver-
zorgingstehuizen, mutualiteiten, diensten en organisaties 
in de bijzondere jeugdzorg, voorzieningen voor mensen 
met een beperking, sociale diensten van ziekenhuizen, 

centra voor geestelijke gezondheidszorg, kansarmoede-
projecten, justitiële diensten, het algemeen welzijnswerk 
(CAW’s), OCMW’s, … 

Je opleiding omvat een 25-tal eenheden en 750 uur stage 
of werkplekleren. Nadien kan je aan de slag in het werk-
veld of via een schakeltraject van 62 studiepunten aan 
UCLL het diploma bachelor sociaal werk behalen.
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GRADUAAT

—
Orthopedagogie
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur
• Modulair traject van 120 studiepunten
• Het modeltraject telt drie jaar
• Een flexibele spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Ilse Mariën, coördinator
ilse.marien.cvo@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

Opvoeder/begeleider

Hou je van het begeleiden van het gewone leven van men-
sen? Werk je graag met kinderen en jongeren in dagda-
gelijkse, soms moeilijke situaties? Heb je een hart voor 
mensen met een beperking? Durf jij je laten uitdagen door 
hun talenten en mogelijkheden? Droom je ervan om in een 
organisatie in de bijzondere jeugdzorg te werken of in een 
dienst, centrum of voorziening voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking?

Dan is de opleiding orthopedagogie iets voor jou. Je bege-
leidt kinderen, jongeren en personen met een beperking 
om hun dagelijks leven zinvol in te vullen. Je helpt hen bij 
de organisatie van wonen, werken, leren en vrije tijd. 

Je opleiding omvat een 25-tal eenheden en 800u stage of 
werkplekleren. Je kan deze opleiding volgen met steun 
van de VDAB. Na het behalen van je diploma kan je als op-
voeder/begeleider aan het werk of je kan verder studeren.

Zo kan je aan UCLL via een traject van 61 studiepunten 
het diploma bachelor sociale readaptatiewetenschappen 
en via een traject van 60 studiepunten het diploma ba-
chelor orthopedagogie behalen.

GRADUAAT

—
Sociaal-cultureel werker
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur graduaat
• Modulair traject van 120 studiepunten met 

mogelijkheid tot specialisatie als ‘begeleider 
sociale economie’

• Het modeltraject telt drie jaar
• Een flexibele spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Certificaat Educatief kinderwerker
Eenjarige minor binnen sociaal-cultureel werk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Hilde Van den Bussche, coördinator
hilde.vandenbussche@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

Sociaal-cultureel werker en begeleider sociale economie

Hou je ervan om je te engageren in verenigingen, sociale 
bewegingen, vrijetijdsdiensten, culturele instellingen of 
vormingsinstellingen? Organiseer je graag activiteiten met 
en voor anderen? Ben je geboeid door een diversiteit aan 
culturen? Kun je je vinden in animatie, vorming en zin-
volle vrijetijdsbesteding voor iedereen? Wil je je steentje 
bijdragen aan het versterken van het buurtleven en het 
duurzaam opbouwen van een solidaire samenleving? 

Dan is sociaal-cultureel werk je op het lijf geschreven. Het 
werkterrein van sociaal-cultureel werkers is bijzonder 
breed. Als creatieve begeleider, projectwerker, vormer, 
bruggenbouwer, animator vind je zeker je gading in één 
van de vele diensten, bewegingen en organisaties die de 
sector rijk is. Je kan zowel met kinderen, jongeren als 
volwassenen werken.

Je opleiding omvat een 25-tal eenheden en 750 uur stage 
of werkplekleren. Na het behalen van je graduaatsdiploma 
kan je aan de slag in het sociaal-culturele werkveld. Je 
kan ook via een traject van 62 studiepunten aan UCLL het 
diploma van bachelor sociaal werk behalen.

Mogelijkheid tot specialisatie als begeleider sociale economie.

Combineer jij de zin om met mensen te werken met een 
interesse in productieprocessen en techniek?
Wil jij kwetsbare werknemers begeleiden in hun job op de 
beschutte of sociale werkplaats of in een bedrijf of organi-
satie? Steek je daarbij ook zelf graag zelf een handje uit de 
mouwen? 

Kies dan gerust voor het specialisatietraject in de sociale 
economie. Je volgt een aantal specifieke eenheden en je 
doet jouw stage in een maatwerkbedrijf. Werk je deeltijds 
in de sociale economie, dan kan je dit traject volgen met 
steun van de VDAB.

Minor Educatief kinderwerker 

Werk je graag met kinderen via spel en creativiteit? Dan 
is het eenjarige traject van educatief kinderwerker ideaal 
voor jou. Je volgt een tiental eenheden en je doet 400 uur 
stage of werkplekleren in de kinderopvang. Werk je deel-
tijds in deze sector, dan kan je je opleidingstraject volgen 
met steun van de VDAB. Met het certificaat van educatief 
kinderwerker kan je beginnen werken in de buitenschool-
se opvang. Je kan ook verder studeren in het tweede jaar 
van de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk.
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GRADUAAT

—
Syndicaal werker
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur
• Modulair traject van 120 studiepunten
• Het modeltraject telt drie jaar
• Een flexibele spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Ilse Timperman, coördinator
ilse.timperman@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

Syndicaal werker

Ben je geboeid door werk en de plaats van de werknemer 
op de arbeidsmarkt? Heb je een neus voor de politieke en 
sociaaleconomische realiteit? Geloof je in de kracht van 
verandering? Vind je het belangrijk om te investeren in 
werkbaar werk dat mensen met plezier langer aan de slag 
houdt? Heb je een hart voor werknemers en werkzoe-
kenden? Hou je van communicatie en van actie? Breng je 
graag mensen in beweging om mee te bouwen aan een 
mooie en rechtvaardige toekomst? 

Dan is de opleiding syndicaal werk iets voor jou. Je komt 
in uiteenlopende jobs terecht waarin je je inzet voor de 
belangen van werknemers en werkzoekenden.

Je kan sociaaljuridisch advies aan mensen geven, maar 
ook groepen werknemers begeleiden in bedrijven. Je kan 
werken op vormingsdiensten of binnen een thematische 
werking rond arbeid en gender, diversiteit, duurzaamheid, 
jongeren, …

Je opleiding omvat een 25-tal eenheden en 750 uur 
stage of werkplekleren. Na je CVO-opleiding kan het 
werkveld instappen of kan je via een schakeltraject van 
62 studiepunten aan UCLL het diploma bachelor sociaal 
werk behalen. 

HBO-TRAJECT

—
Ervaringswerker 
Geestelijke gezondheids- en 
verslavingszorg
—

—
Praktisch
—

Dagonderwijs
Maandag-zaterdag, 9u15-16u10

Studieduur
• Modulair traject van 90 studiepunten
• Een flexibele spreiding over kortere  

of langere tijd is mogelijk

Startdatum
Van september tot juni
Je kan doorheen het schooljaar starten

Adres
Sociale School Heverlee
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Contactpersoon
Grace Verween, coördinator
grace.verween@ucll.be
016 375 183

Website
www.cvo-ssh.be

Ervaringswerker GGZ/verslavingszorg

Heb je een patiëntervaring in de geestelijke gezondheids- 
of verslavingszorg en ben je van daaruit geëngageerd in 
een patiëntvereniging of vrijwilligerswerking? Droom je 
ervan om als ervaringswerker professioneel aan de slag te 
gaan? Of ben je reeds tewerkgesteld als ervaringsdeskun-
dige in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg en 
wil je je professioneel sterken en vormen? 

Dan is het HBO-opleidingstraject voor ervaringswerker 
aan CVO SSH zinvol voor jou.

Het traject is bedoeld voor cursisten die zich willen 
professionaliseren in hun vrijwilligerswerk als ervarings-
deskundige of die zich willen omscholen tot professionele 
ervaringswerker in de geestelijke gezondheids- of versla-
vingszorg. 
Je opleiding omvat een twintigtal eenheden en 450 uur 
stage of werkplekleren. Na het succesvol doorlopen van 
het traject ontvang je het certificaat van ervaringswerker 
geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

3332

hbottu
Markering
traject



—
Praktische  
informatie 

—

Toelatingsvoorwaarden

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

• Je hebt een diploma secundair onderwijs

 – of minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het 
tweede jaar van de derde graad BSO

 – of een certificaat van een opleiding uit het secun-
daire volwassenenonderwijs van minimum 900 
lestijden

 – of een certificaat/diploma hoger beroepsonderwijs

 – of een diploma hoger onderwijs

 – of je slaagt voor een toelatingsproef die de school zelf 
organiseert

• Je hebt een instapgesprek met de coördinator van de 
opleiding (enkel voor CVO SSH). Hij/zij helpt je bij het 
samenstellen van je leertraject zodat je maximale leer-
winst kan halen.

Kostprijs

Voor elke opleiding betaal je inschrijvingsgeld en cursus-
geld. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 euro per lestijd, 
tenzij je recht hebt op vrijstelling of vermindering van 
inschrijvingsgeld. Binnen eenzelfde opleiding is er maxi-
mumgrens van 300 euro per semester.
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 of 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 
opleiding 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.

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

• een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering hebt 
(attest 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 integratiete-
gemoetkoming, een vermindering van het verdienver-
mogen 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 opleiding die je wil volgen.

• UCLL zet in op een nieuwe manier van 
studeren 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 inspi-
rerende professionals, breeddenkende 
wereldburgers en sterke persoonlijkheden 
gevormd. Internationaal georiënteerde, on-
dernemende alumni die een leven lang bij-
dragen 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.

CVO SOCIALE
SCHOOL HEVERLEE

CVO
MOBYUS

SINT-FRANCISCUSINSTITUUT
VOOR VERPLEEGKUNDE

—
—

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten met de HBO5-opleiding verpleeg-
kunde als je aan één van de volgende voorwaarden 
voldoet:

• Je hebt een diploma van het secundair onderwijs
• Je hebt een getuigschrift van het 2de jaar van de 

3de graad beroepssecundair onderwijs
• Je hebt een certificaat van een opleiding van het 

secundair onderwijs voor sociale promotie of van 
het volwassenenonderwijs van minimaal 900 
lestijden

• Je hebt een diploma van het hoger onderwijs voor 
sociale promotie

• Je hebt een certificaat of diploma van het hoger 
beroepsonderwijs

• Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van 
het korte type met volledig leerplan

• Je hebt een diploma van bachelor of master
• 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, mits te slagen in een toelatingsprocedure.

Studiebeurs

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

Studeren via de VDAB

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

Inschrijvingsgeld

Inschrijven in de HBO5-opleiding verpleegkunde is 
gratis.

Inschrijven?

Zie www.stfran.be voor opendeurdag en 
infomomenten.

CVO Mobyus & CVO Sociale School Heverlee Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde
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CVO Mobyus:

Geldenaaksebaan 335 – 3001 Heverlee 
info@mobyus.be – 016/375 710

www.mobyus.be

CVO Sociale School Heverlee:

Groeneweg 151 – 3001 Heverlee 
cvo.ssh@ucll.be – 016/375 183

www.cvo-ssh.be

UCLL:

Geldenaaksebaan 335 – 3001 Heverlee 
leuven@ucll.be - 016/375 700

www.ucll.be

Sint-Franciscusinstituut voor 
Verpleegkunde Leuven:

Naamsestraat 105 – 3000 Leuven 
secretariaat@stfran.be – 016/230 766

www.stfran.be


