
OPLEIDINGSGIDS
Tweedekansonderwijs

Maar 1 50 cursuskosten!

Dag- én avondonderwijs + afstandsonderwijs 
of thuis leren mogelijk

Persoonlijke trajectbegeleiding én begeleide studie

Ruim aanbod beroepsgerichte opleidingen

Behaal je diploma secundair onderwijs!
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WOORD VOORAF

Beste cursist

Je hebt de opleidingsgids TKO van PCVO Limburg in handen. In deze gids vind je alle informatie over de TKO-opleidingen van 
PCVO Limburg. 

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van: 
• het onderwijsaanbod;
• de onderwijsorganisatie;
• het opleidingsprogramma van de TKO-opleidingen.

Studeren als volwassene vraagt een groot engagement. Bij PCVO Limburg zijn we ons daar zeer goed van bewust. Daarom 
streven we naar een hoge kwaliteit van de opleidingen. 

In een samenleving waar levenslang leren steeds belangrijker wordt, is onderwijs een belangrijke factor voor persoonlijke ont-
plooiing en betere kansen op de arbeidsmarkt. Wij hopen dat deze gids je helpt bij het maken van je studiekeuze en het kiezen 
van een traject dat bij jou past. 

Veel leesplezier en succes met je studies.

Koen Coenen, directeur PCVO Limburg
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WIE IS WIE

KOEN COENEN, DIRECTEUR

koen.coenen@limburg.be

TIM GARRÉ, OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

 

TKO-coördinator

Bereikbaar op ma-di-do van 13 tem 22u

+32 (0)89 77 09 55

of via mail: tim.garre@limburg.be 

De opleidingscoördinator coördineert in opdracht van de directeur de werking van het tweedekansonderwijs met een 
bijzondere aandacht voor: 
• de opleidingsdoelstellingen;
• het opleidingsconcept;
• de organisatie van de opleiding. 
 
Hij leidt het opleidingsteam en het secretariaat in functie van een vlot verloop van de opleiding en zorgt voor de uitvoering van 
de gemaakte afspraken. Hij is verantwoordelijk  voor de correcte opvolging van alle vragen en opmerkingen over de algemene 
werking en organisatie, die komen van cursisten, leerkrachten, externe diensten en organisaties, geïnteresseerden ... 
 
De opleidingscoördinator bekijkt de vraag tot vrijstelling en stelt een persoonlijk deeltraject samen in overleg met de cursist.  
Je kan bij de opleidingscoördinator terecht voor extra (studie)begeleiding en ondersteuning. 

DE LEERKRACHTEN

De leerkrachten staan in voor de modules die zij geven. De leerkrachten maken het lesmateriaal, de taken en evaluaties. Je kan 
bij hen terecht voor extra uitleg, oefeningen of studieadvies. De leerkrachten zijn je eerste aanspreekpunt.



7Tweedekansonderwijs

INSCHRIJVEN

TKO CONTACTCENTRUM - CAMPUS MAASMECHELEN

Europaplein 36

3630 Maasmechelen

voormiddag

elke werkdag en zaterdag: 9.00 uur tot 12 uur

namiddag

elke werkdag: 13.30 uur tot 17.00 uur

avond

elke werkdag: 18.30 uur tot 22.00 uur

tel. 089 77 09 55

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Je inschrijving kan enkel persoonlijk gebeuren in het TKO - contactcentrum te Maasmechelen. Om het inschrijven vlot te laten 
verlopen vragen we je het volgende mee te brengen: 
 

• Je identiteitskaart

• Een kopie van je behaalde diploma’s (ook niet-geslaagde rapporten, oriënteringsattesten A/B/C uit het 
secundair onderwijs)

• Een kopie van eerder gevolgde cursussen

• Een attest voor vermindering van het inschrijvingsgeld (VDAB, mindervaliditeitsattest, ...) 

INSCHRIJVINGSGELD

GRATIS

Inschrijvingsgeld van ..... is gratis.  Wel is er een éénmalige administratiekost: €50.

WAARBORG

Voor de boeken betaal je een waarborg van 43 euro, die je aan het einde van de module(s) 20 euro terugkrijgt op voorwaarde 
dat je de boeken in goede staat terug inlevert. 

1,5 EURO / LESTIJD

 Voor de modules in de Beroepsgerichte Opleidingen.
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KORTING OP HET INSCHRIJVINGSGELD

VDAB-ATTEST

• Uitkeringsgerechtigde werkzoekende (meestal 75% korting)
• Schoolverlater in wachttijd (gratis)
• Verplicht ingeschreven werkzoekende (meestal gratis) 

MINDERVALIDITEITSATTEST

• Arbeidsongeschiktheid: 66% of meer.

LEEFLOON

• Attest van het OCMW.

BASISEDUCATIE

• Als je tijdens twee opeenvolgende jaren ten minste 120 lestijden opleiding gevolgd hebt in een centrum voor basiseducatie 
en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs. 

OPLEIDINGCHEQUES

• Als je een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt, én de opleiding op eigen initia-
tief volgt, kan je opleidingscheques aanvragen. 

• Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques? Dan stort de Vlaamse overheid 
onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug. 
Meer informatie kan je vinden op de website www.vdab.be/opleidingcheques of je kan bellen naar het nummer  
0800 30 700. 
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JE DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN

 

WAT IS EEN ...

-- DEELCERTIFICAAT --

-- CERTIFICAAT --

-- DIPLOMA --

aanvullende Algemene Vorming (AAV) + beroepsgerichte opleiding (BGO)  = 
DIPLOMA secundair onderwijs

Beroepsgerichte opleiding (BGO) + bestaand diploma secundair onderwijs = 
DIPLOMA secundair onderwijs

aanvullende algemene vorming (AAV) + Hoger beroepsonderwijs (HBO5)  =  
DIPLOMA secundair onderwijs + GRADUAATSDIPLOMA

DEELCERTIFICAAT AAV

CERTIFICAAT AAV
AANVULLENDE ALGEMENE VORMING

(NL, WISK, ENG, FR, WET, MACUSA, ICT)

DIPLOMA
SECUNDAIR ONDERWIJS

CERTIFICAAT BGO
BEROEPSGERICHTE OPLEIDING 

 
(KEUZE UIT MEER DAN 20 OPLEIDINGEN)

DEELCERTIFICAAT AAV DEELCERTIFICAAT BGO DEELCERTIFICAAT BGO

je slaagt voor een module

je rondt een volledige opleiding succesvol af
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DE EERSTE STAPPEN NAAR JE DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

TOELATINGSVOORWAARDEN

• AAV  >= 18 JAAR 
Je bent minstens 18 jaar als je Aanvullende Algemene Vorming, de algemene vakken, wilt volgen. 

• BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN >= 16 JAAR 
Je bent minstens 16 jaar als je de Beroepsgerichte Opleidingen wilt volgen.

TWEEDEKANSONDERWIJS PRAKTISCH

REGELMATIG CURSIST = 100% AANWEZIGHEID

Aanwezigheid in de les is een voorwaarde tot leren. Om te kunnen slagen voor een module moet je daarom steeds aanwezig 
zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. 

• Educatief verlof 
Met educatief verlof kan je afwezig blijven op je werk. Je hebt recht op max. 100 uren per jaar. Je bent verplicht alle lessen 
aanwezig te zijn. Als je toch afwezig bent, breng je een afwezigheidsattest  van je werkgever of de dokter binnen.  
Voor meer informatie: www.werk.belgië.be

• Kinderbijslag 
Ben je tussen de 18 en 25 jaar? Je volgt minstens 17 uur per week les? Dan heb je recht op kinderbijslag. 

• Vrijstelling RVA 
Je kan van de RVA gedurende 1 jaar een vrijstelling krijgen om een studie te volgen als je minstens 20 uur per week les volgt 
in het dagonderwijs, je studies sedert ten minste 2 jaar beëindigd hebt en 1 jaar werkzoekende bent. Bij knelpuntberoep 
telt werkloostijd niet?!

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

INTAKEGESPREK

ONDERZOEK ATTESTEN EN VRIJSTELLINGSPROEVEN

KEUZE TRAJECT

VOLGEN VAN HET TRAJECT

EVALUATIES

aantal avonden/dagen per week
doorlooptijd

combinatie algemene vorming + beroepsgerichte opleiding
lessen en taken
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LEEFREGELS

Voor allerlei praktische zaken, onder andere de richtlijnen inzake de aan- of afwezigheden, het huishoudelijk reglement e.d., 
verwijzen wij naar ons centrumreglement. Een schriftelijk exemplaar van dit centrumreglement is beschikbaar op het secreta-
riaat. Het kan ook geraadpleegd worden op onze website: www.pcvolimburg.be en op ons schoolplatform.

HET OPENLEERCENTRUM (OLC)

Het openleercentrum is een plaats waar je in een rustige atmosfeer zelfstandig, op je eigen tempo en op je eigen niveau kan 
werken en oefenen. Het OLC is er voor iedereen, voor cursisten én leerkachten. Je kan de computers gebruiken om iets op te 
zoeken op het internet, een taak te maken of gewoon om leerstof in te oefenen.

De studiemomenten vind je terug op ons schoolplatform. Je kan er terecht voor al je vragen omtrent studieplanning en studie-
methodes. 

CLASSIFICATIE VAN DE OPLEIDINGEN

CURSUSMATERIAAL

Het cursusmateriaal en de boeken kosten 50 euro administratieve kost (zie pag 7) 43 euro voor boek van de talen. Wanneer je 
het cursusmateriaal en de boeken netjes en in goede staat terug inlevert, krijg je 20 euro terugbetaald. 

UURROOSTER

Je vindt de uurrooster als losse bijlage bij dit boekje. 

EVALUATIE

Er wordt een gespreide evaluatie gedaan met minstens twee toetsen per module. In principe  neem je deel aan alle evaluaties. 
Voor elke module dien je te slagen met 50%.
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ASO

6e jaar C-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor alle (1) vergelijkbare 2)
modules/vakken waarvoor geslaagd

5e jaar A-C-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor alle (1) vergelijkbare 2)
modules/vakken waarvoor geslaagd

4e jaar A-B-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor Nederlands basis 
en Wiskunde basis

Onderwijsniveau Schooljaar +
attest

Directe
vrijstelling(en)

Indirecte
vrijstelling(en)

TSO / KSO

6e jaar C-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor alle (1) vergelijkbare 2)
modules/vakken waarvoor geslaagd

5e jaar A-B-C-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor MVT M1-M4 + B1-B2, 
Ned. basis, Ned. M1 + B1, Wisk.basis, 
Wisk. M1 + B1 indien geslaagd op alle 

voorgenoemde vakken/modules 

4e jaar A-B-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

vrijgesteld voor Nederlands basis 
en Wiskunde basis

BSO

6e jaar C-attest
mogelijkheid tot proeven
voor alle andere modules

Indien geslaagd voor PAV, vrijgesteld 
voor Nederlands basis 

Indien geslaagd voor PAV, vrijgesteld 
voor alle minimummodules behalve 

WET, MVT en Wisk. 1-2  
7e jaar C-attest

mogelijkheid tot proeven
voor WET, MVT en 

Wisk. 1-2

VRIJSTELLINGEN

VRIJSTELLINGEN SCHOOLRAPPORT ASO - AAV

1 ‘alle’ of ‘alle modules’ verwijst naar minimum- of verbredingsmodules. 

2 Nederlands-Nederlands, Frans-Frans, Engels-Engels, Wetenschappen-Aardrijkskunde en Biologie/Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen, Wiskunde-Wiskunde.

VRIJSTELLINGEN SCHOOLRAPPORT TSO/KSO - AAV

 

1 ‘alle’ of ‘alle modules’ verwijst naar minimum- of verbredingsmodules. 

2 Nederlands-Nederlands, Frans-Frans, Engels-Engels, Wetenschappen-Aardrijkskunde en Biologie/Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen, Wiskunde-Wiskunde.

VRIJSTELLINGEN SCHOOLRAPPORT BSO - AAV



AANVULLENDE 
ALGEMENE 
VORMING
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LEERTRAJECT AANVULLENDE ALGEMENE VORMING 

Elke cursist stelt samen met de opleidingscoördinator zijn/haar traject samen. Sommige cursisten volgen alle vakken in één jaar, 
anderen hebben vrijstellingen voor bepaalde modules en spreiden hun traject van algemene aanvullende vorming over twee jaar. 
Er is geen goed of fout traject. Het is vooral belangrijk dat je een traject kiest dat bij jou past en wat voor jou haalbaar is. 

BEGELEIDE STUDIE: 
Voor de momenten van begeleide studie kan je terecht op het platform. Hier kan je studeren met ondersteuning van de oplei-
dingscoördinator/trajectbegeleider.

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

FRANS M1

FRANS M2

FRANS M3

FRANS M4

B

B

B

B

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

ENGELS M1

ENGELS M2

ENGELS M3

ENGELS M4

B

B

B

B

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

WISKUNDE BASIS

WISKUNDE M1

WISKUNDE M2

B

B

B

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

ICT M1

ICT M2

ICT M3

B

B

B

MODERNE VREEMDE TALEN M1WETENSCHAPPEN M B

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MACUSA M

MAATSCHAPPIJ M

CULTUUR M

ORGANISATIE EN SAMENWERKING M

B

B

B

B

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

MODERNE VREEMDE TALEN M1

NEDERLANDS BASIS 

NEDERLANDS M1

NEDERLANDS M2

B

B

B

FRANS

ENGELS

WISKUNDE

ICT

WETENSCHAPPEN

MACUSA

NEDERLANDS
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MINIMUM- OF VERBREDINGSMODULES 

Bij het opstellen van je traject gaan we uit van jouw situatie en jouw toekomstplannen. Je hebt daarom de keuze uit de basis-
modules (M-modules) en de verBredingsmodules (B-modules). Je kan enkel in het gedeelte Aanvullende Algemene Vorming 
kiezen voor M- of B-modules.

De opleidingscoördinator bekijkt samen met jou welke mogelijkheden er zijn en geeft een advies. Het is raadzaam dit advies te 
volgen. 

Bij het opstellen van je traject houd je rekening met:

 • De modules van de diplomagerichte opleiding en de aanvullende algemene vorming
 • Je persoonlijke toekomstplannen: verder studeren of de arbeidsmarkt
 • Je eigen interesses en capaciteiten
 • De tijd en inspanning die je wil/kan spenderen 

Indien er tijdens je opleiding moeilijkheden opduiken, kan je in samenspraak met de opleidingscoördinator je traject  
aanpassen. 

Voorbeelden: 
 
 
1. Een cursist schrijft zich in voor de opleiding Metselaar. De cursist wil zo snel mogelijk aan de slag op de arbeidsmarkt  
 en kiest daarom voor de M-modules binnen de Aanvullende Algemene Vorming.

 • Op deze manier kan de cursist zich meer concentreren op de vakken uit het diplomagerichte deel. 
 
 
 
2. Zijn medecursist kiest om dezelfde redenen de M-modules, met uitzondering voor Engels. Voor die modules kiest de  
 cursist B-modules omdat:

 • De cursist een grote interesse heeft voor talen 
 • De cursist ziet een meerwaarde in een grotere talenkennis  
 

3. Een andere cursist kiest ervoor om alle B-modules te volgen omdat 

 • De cursist na het behalen van het diploma graag wil doorstromen naar het hoger onderwijs 
 
 
Of je nu kiest voor de M- of de B-modules, wanneer je slaagt voor alle modules van de Aanvullende Algemene Vorming behaal 
je altijd een certificaat van Aanvullende Algemene Vorming. Wanneer je ook een certificaat van een diplomagerichte opleiding 
haalt, behaal je een erkend diploma secundair onderwijs. 
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GECOMBINEERD ONDERWIJS 

PCVO Limburg biedt binnen het tweedekansonderwijs de modules aan in gecombineerd onderwijs. 

WAT IS GECOMBINEERD ONDERWIJS?

Dit betekent dat je les volgt, maar een gedeelte van de leerstof zelf op eigen tempo zal verwerken. 

Gecombineerd onderwijs zorgt ervoor dat het onderwijs flexibeler kan verlopen en dat je zelfstandig leert werken. Via gecom-
bineerd onderwijs proberen we de samenwerking tussen de cursisten onderling en cursisten en leerkrachten te stimuleren. 
Deze samenwerking komt tot stand via het samenwerken aan taken via het leerplatform, het overleg via het forum … 

WAARAAN KAN JE JE VERWACHTEN? 

Je krijgt opdrachten die je thuis via het leerplatform zal moeten verwerken. Het is de bedoeling dat deze opdrachten binnen een 
bepaalde periode gemaakt worden. De leerkracht kan je activiteit op het platform volgen. 

Je kan op elk moment, via het platform, contact opnemen met de leerkracht wanneer je een probleem ervaart. Toch is het niet 
de bedoeling om bij problemen een mail naar de leerkracht te sturen. Je kan je vragen op het leerplatform posten en zo kunnen 
medecursisten je helpen. Uiteraard kan ook jij je medecursisten helpen. De leerkracht volgt deze discussies ook op en zal 
ingrijpen indien er verkeerde informatie verschijnt. 

Als er geen activiteit van jou te zien is, zal de leerkracht contact met je opnemen.

Er zijn ook evaluaties voorzien in het gecombineerd onderwijs. 

MEER WETEN? 

Indien je meer informatie wilt over het gecombineerd onderwijs of extra ondersteuning nodig hebt, kan je terecht bij  
je opleidingscoördinator, Tim Garré. Je kan hem bereiken op tim.garré@limburg.be of via het secretariaat +32 (0)89 77 09 55.   

   



BEROEPS-
GERICHTE

OPLEIDINGEN
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BINNENSCHRIJNWERKER

Een binnenschrijnwerker maakt houten interieurelementen in een gebouw. Een binnenschrijnwerker maakt en plaatst o.a. 
keukens, inbouwkasten, trappen, wanden, parket, enz... 
In deze opleiding maak je kennis met machinale technieken, hoe je hout moet behandelen,de  verschillende houtsoorten en je 
leert hierbij elementen uit PVC, aluminium of kunststof integreren.                                                            

     Opleiding Binnenschrijnwerker: 3 jaar - 2 avonden / week

 introductie houtbewerking

 1e jaar binnenschrijnwerk

 2e jaar binnenschrijnwerk

 3e jaar binnenschrijnwerk

 4e jaar binnenschrijnwerk

    

BASIS MACHINALE HOUTBEWERKING

BASIS MANUELE HOUTBEWERKING

MANUELE HOUTVERBINDINGEN

MACHINALE HOUTBEWERKING

RECHTE EN BORDESTRAPPEN

PLAATSING TRAPPEN

PLAATSING WANDEN EN PLAFONDS

INTERIEURELEMENTEN

BINNENSCHRIJNWERK

PLAATSING BINNENSCHRIJNWERK

PLAATSING PARKET

BINNENSCHRIJNWERKER

campus Maasmechelen
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BUITENSCHRIJNWERKER

De finishing touch aan een huis geven, dat is wat de buitenschrijnwerker doet. Een buitenschrijnwerker vervaardigt en plaatst 
ramen en deuren.

In deze opleiding maak je kennis met machinale technieken, de  verschillende houtsoorten , hoe je hout moet behandelen,         
en je leert hierbij elementen uit PVC, aluminium of kunststof integreren.                                                           

     Opleiding Buitenschrijnwerker: 3 jaar - 2 avonden / week

 introductie houtbewerking

 1e jaar buitenschrijnwerk

 2e jaar buitenschrijnwerk

    

     

BASIS MACHINALE HOUTBEWERKING

BASIS MANUELE HOUTBEWERKING

MANUELE HOUTVERBINDINGEN

MACHINALE HOUTBEWERKING

RAMEN EN DEUREN

PLAATSING BUITENSCHRIJNWERK

COMPLEXE RAMEN EN DEUREN

GEVELBEKLEDING

BUITENSCHRIJNWERKER

campus Maasmechelen
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BROOD EN BANKET

Het traject binnen de opleiding Brood en banket is momenteel in ontwikkeling. Je kan echter reeds een aantal modules volgen, 
zoals bijvoorbeeld: Brood A/B/C, harde en zachte luxe, taarten, vlaaien en vet- en soezendeeg.  

BROOD EN BANKET

BASIS BAKKERIJ

GEREZEN BLADERDEEG

VLAAIEN

BROOD A

BROODBAKKERSORGANISATIE

BESLAGEN EN CAKES

CONSUMPTIE-IJS

BROOD B

BLADERDEEG

VET- EN SOEZENDEEG

BANKETPRODUCTEN

BROOD C

TAARTEN

INITIATIE MARSEPEIN EN CHOCOLADE

...

HARDE EN ZACHTE LUXE

campus Maasmechelen

START
2016-2017
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DTP-OPERATOR

Als DTP-operator ben je creatief bezig om drukwerk voor te bereiden. Je corrigeert aangeleverde bestanden en afbeeldingen. 
Daarnaast maak je brochures, boeken en folders drukklaar.    

DTP-OPERATOR

Opleiding DTP-operator

BASIS GRAFISCHE TECHNIEKEN

PHOTOSHOP 2

INDESIGN 1

ILLUSTRATOR 1

INDESIGN 2

ILLUSTRATOR 2

INDESIGN 3

TYPOGRAFIE & LAY-OUT

PHOTOSHOP 1

De opleiding DTP-operator wordt georganiseerd in samenwerking met CVO Heusden-Zolder.

Enkele modules worden georganiseerd onder de vorm van afstandsonderwijs.

campus Maasmechelen

START
2016-2017

BEHAAL

OPLEIDING
in 1,5 jaar AFSTANDS ONDERWIJSSEM 3

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2

SEM 3 AFSTANDS ONDERWIJS
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ELEKTRICIEN / RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

In de opleiding Elektricien /Residentieel elektrotechnisch installateur leer je de meest elementaire schakelingen in een woning 
toepassen, zoals lichtschakelingen, parlofonie, videofonie, telefonie, belinstallatie, TV– en kabeldistributie, het plaatsen van 
elektrische verwarming en basisinformtaie over zonnepanelen en warmtepompen.

Verder leer je hoe je een complete installatie opbouwt, vertrekkend van een grondplan van een woning tot en met het  
aansluiten en bedraden van een zekeringskast inclusief het aanmaken van de nodige documenten voor de keuring van de 
installatie.

     Opleiding elektricien: 3 jaar - 1 dag of avond / week

ELEKTRICIEN

1e semester elektricien

2e semester elektricien

3e semester elektricien

4e semester elektricien

5e semester elektricien

6e semester elektricien

ELEKTRISCHE OPBOUWINSTALLATIES 1

ELEKTRISCHE INBOUWINSTALLATIES 1

ELEKTRISCHE OPBOUWINSTALLATIES 2

ELEKTRISCHE INBOUWINSTALLATIES 2

COMFORTSCHAKELINGEN 1

COMFORTSCHAKELINGEN 2

COMFORTSCHAKELINGEN 3

campus Maasmechelen

OOK IN
DAG-

OPLEIDING
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FIETSENMAKER

In de modulaire opleiding Fietsenmaker, die voornamelijk praktijkgericht is, worden basisvaardigheden en technieken aange-
leerd om fietsen te onderhouden en te herstellen.   
      Opleiding fietsenmaker: 2 jaar - 1 dag of avond / week

 

MECANICIEN BROMFIETSEN & TUINMATERIAAL

In de opleiding Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal leer je bromfietsen afleveringsklaar maken. Daarnaast leer je gemo-
toriseerd tuinmateriaal onderhouden en herstellen.  
      Opleiding mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal:  
      3 jaar - 1 avond / week

 1e jaar fietsenmaker

 2e jaar fietsenmaker

   

BASIS METAAL

FIETSMONTAGE EN -ONDERHOUD A

BASIS ELEKTRICITEIT

FIETSMONTAGE EN ONDERHOUD B

 1e jaar mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal

 2e jaar mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal

 3e jaar mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal

BASIS METAAL

LICHTE MOTOREN 1

BASIS ELEKTRICITEIT

LICHTE MOTOREN 2

BASIS LASSEN

LICHTE MOTOREN 3

FIETSENMAKER +
MECANICIEN BROMFIETSEN EN 

TUINMATERIAAL
campus Maasmechelen
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KOETSWERKHERSTELLER

In deze opleiding worden de basisvaardigheden en -technieken aangeleerd omtrent het herstellen van koetswerk. Je leert:

• uitdeuken
• lakfouten herstellen
• een grondlaag aan brengen
• het droogproces verzorgen

• ...

KOETSWERKHERSTELLER

Opleiding koetswerkhersteller: 3 jaar - 2 avonden / week

campus Maasmechelen

 1e jaar koetswerkhersteller

 2e jaar koetswerkhersteller

 3e jaar koetswerkhersteller

   

   

BASIS METAAL

BASIS ELEKTRICITEIT

BASIS LASSEN

PLAATSLAGEN A

PLAATSLAGEN B

PLAATSLAGEN C

DEMONTAGE / MONTAGE

INTRO VOORBEWERKEN EN SPUITEN

VOORBEWERKEN EN SPUITEN A

VOORBEWERKEN EN SPUITEN C     

VOORBEWERKEN EN SPUITEN B

OOK OP

1 JAAR TE

BEHALEN
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Opleiding keukenverantwoordelijke: 3 jaar - 2 momenten / week

KEUKENVERANTWOORDELIJKE

Als keukenverantwoordelijke voer je dezelfde taken uit als een kok. Daarnaast worden er tijdens de opleiding extra basisvaar-
digheden en technieken aangeleerd zoals: het naleven van veiligheid en hygiëne; het beheersen van voorraad; beroepsregle-
mentering toepassen; het organiseren van veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken; het bewaken van voeding 
en drankencontrole. 

KEUKENVERANTWOORDELIJKE

BASIS KEUKEN

DAGSCHOTELS MET VLEES EN GEVOGELTE

VISGERECHTEN

INTERACTIE ZAAL/KEUKEN

INITIATIE WARME KEUKEN

DAGSCHOTELS MET VIS

VLEESGERECHTEN

KOUDE KEUKEN

NAGERECHTEN

STREEKGERECHTEN

DIENST AAN DE KAART/KEUKEN

BASIS ZAAL

ONTHAAL EN OMGANG MET GASTEN

campus Maasmechelen

 1e jaar keukenverantwoordelijke

 2e jaar keukenverantwoordelijke

 3e jaar keukenverantwoordelijke

START
2015-2016
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LASSEN

         Opleiding BMBE-lasser: 3 jaar - 2 dagen of avonden / week 

Je kan een diploma lassen behalen in de onderstaande combinaties:

• BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser
• BMBE-lasser + TIG-lasser
• MIG/MAG-lasser + TIG-lasser
• Buislasser
• Plaatlasser
• Lasser-monteerder

LASSER (MONTEERDER)

Hoeklasser

Lasser-monteerder

BMBE-lasser

MIG/MAG-lasser

TIG-lasser

Plaatlasser Buislasser

BMBE

MIG/MAG

TIG

MONTAGETECHNIEK

MONTAGETECHNIEK

BMBE

MIG/MAG

TIG

BMBE

MIG/MAG

TIG

campus Maasmechelen
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LOODGIETER

Je leert de basisvaardigheden m.b.t. het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire en 
gastoestellen en het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen. 

     Opleiding loodgieter: 3 semesters - 1 avond / week

DAKDEKKER METALEN DAK

Je leert dakbedekking en andere bekledingen met metalen platen plaatsen, onderhouden en herstellen. 

     Opleiding dakdekker metalen dak: 3 semesters - 1 avond / week

 1e semester metalen dak

 2e semester metalen dak

 3e semester metalen dak

BASIS DAKBEDEKKING

DAKGOTEN EN AFVOEREN

METALEN DAKEN

SPEC. METALEN DAKEN EN AANSLUITINGEN

LOODGIETER +
DAKDEKKER METALEN DAK

campus Maasmechelen

BASIS INSTALLATIES

GASTOESTELLEN

 1e semester loodgieter

 2e semester loodgieter

 3e semester loodgieter*

WATER- EN AFVOERLEIDINGEN 

AANSLUITINGEN SANITAIRE TOESTELLEN
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LOODGIETER

Idem pagina 24.  
Opleiding loodgieter: 3 semesters - 1 avond / week

MONTEUR CENTRALE VERWARMING   

Je leert de installatie van de centrale verwarming monteren, aanleggen en plaatsen op de bouwplaats.

* De modules uit het 3e semester loodgieter en het 1e semester monteur CV zijn identiek. Ze dienen slechts één maal gevolgd   
   te worden. 

LOODGIETER +
MONTEUR CENTRALE  

VERWARMING
campus Maasmechelen

 1e semester monteur CV*

 2e semester monteur CV

 3e semester monteur CV

 4e semester monteur CV

BASIS INSTALLATIES

BASIS LASSEN

LUCHTKANALEN EN VENTILATIE

CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN EN -LICHAMEN

GASTOESTELLEN

BASIS ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMINGSKETELS

OOK IN
DAG-

OPLEIDING
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MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS

In deze opleiding worden de basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het onderhoud van de perso-
nenwagen of lichte bedrijfswagen. Zo komen o.a. aan bod: klein onderhoud, bandenmontage, demontage en montage van 
onderdelen, motoren, ...

  Opleiding Mecanicien personenwagens en lichte bedrijfswagens: 2 jaar - 2 dagen of avonden / week

 1e jaar mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

 2e jaar mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

     

BASIS METAAL

BASIS ELEKTRICITEIT

BASIS LASSEN

KLEIN ONDERHOUD + BANDENMONTAGE A

KLEIN ONDERHOUD + BANDENMONTAGE  B

DEMONTAGE - MONTAGE

MOTOREN A

MOTOREN B

VOERTUIGEN A

VOERTUIGEN B

MECANICIEN PERSONEN- EN  
LICHTE BEDRIJFSWAGENS

campus Maasmechelen
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METSELAAR

Je leert metselwerk uitvoeren bij de bouw van alle gebouwen en in verschillende fasen van het bouwproces. Je maakt onder 
andere kennis met:

• het uitzetten van metselwerk
• funderingen en kelders
• betonconstructies
• binnen- en buitenmuren
• gevelwerk
• veiligheid op de werf
• ... 
 

 1e jaar metselaar

 2e jaar metselaar

 3e jaar metselaar

BASIS METSELWERK

FUNDERINGEN OP STAAL

BASIS BETONCONSTRUCTIES

OPGAAND METSELWERK A

OPGAAND METSELWERK B

GEVELWERK A

KELDERCONSTRUCTIES A

BETONCONSTRUCTIES

GEVELWERK B

KELDERCONSTRUCTIES B

METSELAAR

Opleiding Metselaar: 3 jaar - 2 dagen of avonden / week of zaterdagvoormiddag

campus Maasmechelen
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MEUBELMAKER

In deze opleiding leer je meubels maken. Je vertrekt vanuit een constructietekening of maakt er zelf één. Je selecteert het meest 
geschikte hout en zaagt, schaaft, freest, boort, lijmt en schuurt dit om een tafel, stoel, bank of kast te maken. In het beroep van 
meubelmaker combineer je handigheid, vakmanschap, liefde voor hout en zin voor perfectie. 

     Opleiding Meubelmaker: 3 jaar - 2 avonden / week

MEUBELMAKER

campus Maasmechelen

 introductie houtbewerking

 1e jaar meubelmaker

 2e jaar meubelmaker

 3e jaar meubelmaker

 4e jaar meubelmaker

    

BASIS MACHINALE HOUTBEWERKING

BASIS MANUELE HOUTBEWERKING

MANUELE HOUTVERBINDINGEN

MACHINALE HOUTBEWERKING

OPPERVLAKTEBEHANDELING HOUT

INTERIEURELEMENTEN

MASSIEF MEUBEL A

MASSIEF MEUBEL B

PLAATMEUBEL A/B
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MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE

Een medisch administratief bediende is een duizendpoot. Je doet werk dat heel divers is. Bovendien ben je het eerste aan-
spreekpunt aan het onthaal. Je doet het agendabeheer, bent verantwoordelijk voor het dossierbeheer, verzorgt de correspon-
dentie. 
Ook het begeleiden van patiënten in de dossierafhandeling behoort tot jouw taken. Een medisch administratief bediende is een 
duizendpoot. Je doet werk dat heel divers is. Bovendien ben je het eerste aanspreekpunt aan het onthaal. Je doet het agendabe-
heer, bent verantwoordelijk voor het dossierbeheer, verzorgt de correspondentie.

     Opleiding medisch administratief bediende

MEDISCH 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE

campus Hasselt

 1e jaar Medisch administratief bediende

    

ZAKELIJK NEDERLANDS

DEONTOLOGIE MEDISCH ADM. BEDIENDE

PC VAARDIGHEDEN

KLAVIERVAARDIGHEDEN

MEDISCHE ICT-TOEPASSINGEN

TEKSTVERWERKING

OMGAAN MET PATIËNTEN

SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN

 2e jaar Medisch administratief bediende

    

PRAKTIJK MED. ADMINISTRATIEF BEDIENDE

KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE

ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORG

MEDISCHE CORRESPONDENTIE

OOK OP

1 JAAR TE

BEHALEN
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PLC TECHNIEKER

In de opleiding PLC-technieker worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd voor het programmeren van een PLC. Je 
moet in bestaande programma’s de functies herkennen en aanpassen. Je kan werken met de verschillende in- en uitgangen. Je 
kan fouten in soft- en hardware detecteren en herstellen. 

     Opleiding PLC Technieker : 2 jaar - 2 dagen of avonden / week

 1e jaar PLC-technieker

 2e jaar PLC-technieker

 3e jaar PLC-technieker

 4e jaar PLC-technieker

ELEKTRISCHE OPBOUWINSTALLATIES 1

ELEKTRISCHE OPBOUWINSTALLATIES 2

INDUSTRIËLE INSTALLATIES

PLC 1

PLC 2

PLC 3

PLC TECHNIEKER

campus Maasmechelen
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POLYVALENT DAKDEKKER

De dakdekker is het bekendst als plaatser van pannen of leien daken, maar hij gaat ook aan de slag met bitumineuze of meta-
len daken. Een dakdekker kan daarnaast ook de de dakisolatie, het onderdak en de panlatten aan. Na het dekken verzorgt  de 
dakdekker ook nauwkeurig de afwerking van de rand, nok en regenwaterafvoersystemen.                                                                                                               

 1e jaar polyvalent dakdekker

 2e jaar polyvalent dakdekker

 3e jaar polyvalent dakdekker

BASIS DAKBEDEKKING

DAKBEDEKKING MET PANNEN

DAKBEDEKKING MET LEIEN

DAKGOTEN EN AFVOEREN

BITIMINEUZE DAKDICHTING

SYNTHETISCHE DAKDICHTING

METALEN DAKEN

SPEC. METALEN DAKEN EN AANSLUITINGEN

POLYVALENT DAKDEKKER

Opleiding Polyvalent dakdekker: 3 jaar - 1 avond / week

campus Maasmechelen
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WEBDESIGNER

WEBDESIGNER

Een webdesigner ontwerpt en onderhoudt websites. In de opleiding tot webdesigner leer je daarom de basisvaardigheden en 
-technieken om creatieve en gebruiksvriendelijke websites te ontwikkelen. 
Na deze opleiding kan je o.a. grafische webtechnieken toepassen, interactieve websites aanmaken en onderhouden en  
webanimaties aanmaken en integreren in websites.

Opleiding webdesigner

GRAFISCHE VORMGEVING 1

WEBANIMATIE 1

DIGITALE BEELDVERWERKING 1

WEBANIMATIE 2

INTERFACEDESIGN

PROJECT WEBDESIGN

WEBSITEPRODUCTIE 1

WEBSITEPRODUCTIE 2

De opleiding Webdesigner wordt georganiseerd in samenwerking met CVO Heusden-Zolder.

Enkele modules worden georganiseerd onder de vorm van afstandsonderwijs.

campus Maasmechelen
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AANVRAAGFORMULIER  VRIJSTELLINGEN  TKO MAASMECHELEN

Naam:          Datum:

Voornaam:

Adres:

Geboortedatum en -plaats:

Telefoonnummers:     of

Emailadres:

Opleiding: AAV + Beroepsgerichte opleiding, nl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrijstelling toegekend voor de volgende modules:

ICT    B1    M1  Engels    B1   M1  Macusa    B    M

ICT    B2    M2 Engels    B2    M2 Maatschappij    B    M

ICT    B3    M3 Engels    B3    M3 Cultuur    B    M

 Engels    B4    M4  Organisatie en Samenwerking    B    M

Nederlands Basis  Wetenschappen  B  M Wiskunde Basis

Nederlands  B1    M1   Wiskunde 1

Nederlands  B2     M2  Wiskunde 2

Motivatie voor de aanvraag tot vrijstelling:

Onderstaande documenten dienen bij deze aanvraag toegevoegd te worden:

• Kopie diploma

• Rapport van de betrokken vakken

• Vrijstellingsproef    

Goedkeuring directeur      handtekening:
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INTAKEFICHE

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Familienaam: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Geslacht:       Man         Vrouw 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Geboorteplaats/ Geboorteland: …………………………………………………………………………………………………………..

Straat + nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ……………………………… Gemeente: …………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………… GSM:  …………………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ECONOMISCH STATUUT

Wat is je situatie op dit moment? 

□ Werkend als: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Kinderbijslagtrekkend (min. 17 lestijden per week)

□ Schoolverlater in wachttijd

□ Uitkeringsgerechtigde werkloze (min. 20 lestijden per week voor vrijstelling)

□ Minstens 66% invaliditeit

□  Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. SCHOOLLOOPBAAN

Duid aan welke jaren van het secundair onderwijs je doorlopen hebt.

  ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO Geslaagd?  Attest (A,B of C)

1e jaar     □    □    □    □     □     □     □  ...........................

2e jaar     □     □    □    □     □     □     □  ...........................

3e jaar     □    □    □    □     □     □     □  ...........................

4e jaar     □    □    □    □     □     □     □  ...........................

5e jaar     □    □    □    □     □     □     □  ...........................

6e jaar     □    □    □    □     □     □     □  ...........................
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In welke richting behaalde je je hoogste getuigschrift? ……………………………………………………………………..

In welk jaar (Bv 1998) behaalde je dit getuigschrift? …………………………………….……………………………………

Indien je een C-attest behaalde: waarom was je niet geslaagd? ……………………………………………………….………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Waarom heb je bovenstaande richtingen gekozen? ……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Om welke redenen ben je gestopt met school? 

□  Omdat ik persoonlijke of familiale problemen had

□  Omdat ik problemen had met bepaalde vakken

□  Omdat ik problemen had met bepaalde leerkrachten 

□  Omdat ik geen goede studiehouding had 

□  Omdat ik niet graag naar school ging/ ga

□  Andere, namelijk: ……………………………………………………….…………………………..

 
Als je nu terug kijkt op je studies, wat zou je dan willen veranderen? 
Welke vakken vond je moeilijk? Welke vakken deed je graag?  

In welke richting wens je nu een diploma te behalen? In welk centrum zal je het beroepsgerichte deel volgen?  Waarom wil je 
deze studierichting volgen? 

 
Wat wil je doen na het TKO? 

□  Verder studeren 

□  Gaan werken

□  Ik weet het nog niet

4. BEGELEIDING

Had je ooit moeilijkheden met rekenen/ lezen/ schrijven/ concentratie?

 Werd je hiervoor begeleid? ………………………………….………………………………………………………..…..........................

 Had je hiervoor een attest? Wie reikte dit attest uit? ………………………………….……………………..................................
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Heb je leerproblemen waar we rekening mee moeten houden? 

□  Dyslexie     □  Met attest

□  Dyscalculie     □  Met attest

□  ADHD/ ADD     □  Met attest

□  Autisme Spectrum Stoornis   □  Met attest

□  NLD      □  Met attest

□  Andere: ………………………………….………………………………………………………..….

 
Zijn er andere problemen die een invloed kunnen hebben op je leerprestatie?

□  Medische problemen nl. 

□  Faalangst bij toetsen en taken

□  Geen goede studiemethode

□  Uitstelgedrag

□  Geen plaats om thuis rustig te studeren

□  Problemen met het Nederlands

□  Moeilijke combinatie met werk en/ of gezin 

□  Financiële problemen 

□  Andere: ………………………………….………………………………………………………..….

5. VARIA

Hoe heb je het TKO leren kennen? 

………………………………….………………………………………………………..…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………

Voor jonge cursisten met recht op kinderbijslag 

Mogen je ouders op de hoogte gehouden worden van alle informatie i.v.m. mijn opleiding? 

Contactgegevens ouders  
Naam vader:     Telefoonnummer: 
e-mailadres: 
 
Naam moeder:     Telefoonnummer: 
e-mailadres: 

6. ADVIES VAN DE TRAJECTBEGELEIDER

………………………………….………………………………………………………..…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………… 

Datum: 

Handtekening: 
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op weekbasis

ZA

18u30 21u40

18u30 21u40

18u30 21u40

18u30 21u40

18u30 21u40

9u00 12u10

13u00 16u10

13u00 16u10

13u00 16u10

13u00 16u10

13u00 16u10

MA

DI

WO

DO

VR

09u00 12u10

09u00 12u10

09u00 12u10

09u00 12u10

09u00 12u10

LESSCHEMA
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Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis machinale houtbewerking  40 lt / € 60
Basis manuele houtbewerking  40 lt / € 60
Manuele houtverbindingen  40 lt / € 60
Machinale houtbewerking   80 lt / € 120 
Rechte en bordestrappen   120 lt / € 180
Plaatsing trappen    40 lt / € 60
Plaatsing wanden en plafonds  40 lt / € 60
Plaatsing parket     60 lt / € 90
Interieurelementen   120 lt / € 180
Binnenschrijnwerk   160 lt / € 240

BINNENSCHRIJNWERKER

CERTIFICAAT
BINNENSCHRIJNWERKER

800 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis machinale houtbewerking  40 lt / € 60
Basis manuele houtbewerking  40 lt / € 60
Manuele houtverbindingen  40 lt / € 60
Machinale houtbewerking   80 lt / € 120 
Ramen en deuren    80 lt / € 120
Plaatsing buitenschrijnwerk  120 lt / € 180
Complexe ramen en deuren  120 lt / € 180
Gevelbekleding     80 lt / € 120

BUITENSCHRIJNWERKER

CERTIFICAAT
BUITENSCHRIJNWERKER

480 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis grafische technieken   60lt / € 90
InDesign 1    60lt / € 90
InDesign 2    60lt / € 90
InDesign 3    60lt / € 90
Photoshop 1    60lt / € 90
Photoshop 2    60lt / € 90
Illustrator 1    60lt / € 90
Illustrator 2    60lt / € 90
Typografie & lay-out   60lt / € 90

DTP-OPERATOR

CERTIFICAAT
DTP-OPERATOR

540 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Elektrische opbouwinstallaties 1  80lt / € 120
Elektrische opbouwinstallaties 2  80lt / € 120
Comfortschakelingen 1   40lt / € 60
Comfortschakelingen 2   40lt / € 60
Comfortschakelingen 3   80lt / € 120
Elektrische inbouwinstallaties 1  60lt / € 90
Elektrische inbouwinstallaties 1  60lt / € 90

ELEKTRICIEN / RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

CERTIFICAAT
RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH

INSTALLATEUR
520 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Fietsmontage en -onderhoud A  120 lt / € 180
Fietsmontage en -onderhoud B  120 lt / € 180

FIETSENMAKER

CERTIFICAAT
FIETSENMAKER

360 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Lichte motoren A    120 lt / € 180
Lichte motoren B    120 lt / € 180
Lichte motoren C    120 lt / € 180

MECANICIEN BROMFIETSEN EN TUINMATERIAAL

CERTIFICAAT
MECANICIEN BROMFIETSEN EN TUINMATERIAAL

480 lestijden

OVERZICHT LESTIJDEN EN PRIJZEN
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Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Plaatslagen A    80 lt / € 120
Plaatslagen B    120 lt / € 180
Plaatslagen C    120 lt / € 180
Demontage Montage   120 lt / € 180
Voorbewerken en spuiten A  120 lt / € 180
Voorbewerken en spuiten B  120 lt / € 180
Voorbewerken en spuiten C  120 lt / € 180

KOETSWERKHERSTELLER

CERTIFICAAT
KOETSWERKHERSTELLER

920 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis keuken    40 lt / € 60
Initiatie Warme keuken   80 lt / € 120
Koude keuken    80 lt / € 120
Dagschotels met vlees en gevogelte  80 lt / € 120
Dagschotels met vis   80 lt / € 120
Nagerechten    80 lt / € 120
Visgerechten    80 lt / € 120
Vleesgerechten    80 lt / € 120
Streekgerechten    80 lt / € 120
Dienst aan de kaart/keuken  80 lt / € 120
Basis zaal    40 lt / € 60
Onthaal en omgang met  gasten  40 lt / € 60
Interactie met zaal /keuken  40 lt / € 60

KEUKENVERANTWOORDELIJKE

CERTIFICAAT
KEUKENVERANTWOORDELIJKE

1000 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
BMBE hoeklassen  A/B   120 lt / € 180 / 60 lt / € 90
BMBE plaatlassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
BMBE buislassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 / 120 lt / € 180
MIG/MAG hoeklassen A/B   120 lt / € 180 - 60 lt / € 90 
MIG/MAG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 120 lt / € 180
MIG/MAG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90

LASSER BMBE + MIG/MAG 

CERTIFICAAT
BMBE LASSER + MIG/MAG LASSER

720 lestijden + 600 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
BMBE hoeklassen  A/B   120 lt / € 180 - 60 lt / € 90
BMBE plaatlassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
BMBE buislassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 120 lt / € 180
TIG hoeklassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
TIG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 
TIG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 

LASSER BMBE + TIG 

CERTIFICAAT
BMBE LASSER + TIG LASSER
720 lestijden + 480 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60 
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
MIG/MAG hoeklassen A/B   120 lt / € 180 - 60 lt / € 90 
MIG/MAG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 120 lt / € 180
MIG/MAG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 
TIG hoeklassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90  
TIG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 
TIG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90  

LASSER MIG/MAG + TIG 

CERTIFICAAT
MIG/MAG LASSER + TIG LASSER

600 lestijden + 480 lestijden
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Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60 
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
BMBE hoeklassen A/B   € 180 / 60 lt / € 90
MIG/MAG hoeklassen A/B   € 180 / 60 lt / € 90
TIG hoeklassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
BMBE plaatlassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
MIG/MAG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 120 lt € 180
TIG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
BMBE buislassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 120 lt / € 180
MIG/MAG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
TIG buislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
Gassmeltbuislassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90

LASSER (BUIS)

CERTIFICAAT
BUISLASSER

1800 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60 
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
BMBE hoeklassen A/B   120 lt / € 180 / 60 lt / € 90
MIG/MAG hoeklassen A/B   120 lt / € 180 / 60 lt / € 90 
TIG hoeklassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
BMBE plaatlassen A/B/C   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90 - 60 lt / € 90
MIG/MAG plaatlassen A/B   60 lt / € 90 / 120 lt / € 180
Gassmeltplaatlassen A/B   60 lt / € 90 - 60 lt / € 90

LASSER (PLAAT)

CERTIFICAAT
PLAATLASSER
1200 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis elektriciteit    40 lt / € 60 
Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
BMBE hoeklassen A/B   120 lt / € 180 / 60 lt / € 90
MIG/MAG hoeklassen A/B   120 lt / € 180 / 60 lt / € 90 
TIG hoeklassen A/B   60 lt / € 90 / 60 lt / € 90
Montagetechnieken 1   160 lt / € 240 
Montagetechnieken 2   120 lt / € 180

LASSER MONTEERDER

CERTIFICAAT
LASSER MONTEERDER

880 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis installaties    40 lt / € 60
Water- en afvoerleidingen    80 lt / € 120 
Aansluitingen sanitaire toestellen  80 lt / € 120
Gastoestellen    60 lt / € 90
Basis dakbedekking   40 lt / € 60
Dakgoten en afvoeren   40 lt / € 60 
Metalen daken    80 lt / € 120
Spec. metalen daken en aansluitingen 80 lt / € 120

CERTIFICAAT
LOODGIETER + DAKDEKKER 

METALEN DAKEN
500 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Water- en afvoerleidingen    80 lt / € 120 
Aansluitingen sanitaire toestellen  80 lt / € 120
Gastoestellen    60 lt / € 90
Basis dakbedekking   40 lt / € 60 
Metalen daken    80 lt / € 120
Spec. metalen daken en aansluitingen 80 lt / € 120

LOODGIETER + MONTEUR CV

CERTIFICAAT
LOODGIETER + MONTEUR CV

360 lestijden

LOODGIETER + DAKDEKKER METALEN DAKEN
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Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis metaal    40 lt / € 60
Basis lassen    40 lt / € 60
Basis elektriciteit    40 lt / € 60
Klein onderhoud en bandenmontage A 120 lt / € 180 
Klein onderhoud en bandenmontage B 80 lt / € 120
Demontage Montage   120 lt / € 180 
Motoren A    120 lt / € 180 
Motoren B     80 lt / € 120
Voertuigen A    80 lt / € 120
Voertuigen B    120 lt / € 180

MECANICIEN PERSONEN- EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS

CERTIFICAAT
MECANICIEN PERSONEN- EN 

LICHTE BEDRIJFSWAGENS
920 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis metselwerk    80 lt / € 120
Fundering op staal   40 lt / € 60
Basis betoncontructie   40 lt / € 60
Opgaand metselwerk A   80 lt / €  120
Opgaand metselwerk B   80 lt / €  120
Gevelwerk A    120 lt / € 180 
Gevelwerk B    120 lt / € 180
Kelderconstructies A   40 lt / € 60
Kelderconstructies B   40 lt / € 60 
Betonconstructies   80 lt / €  120

METSELAAR

CERTIFICAAT
METSELAAR 
720 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis machinale houtbewerking  40 lt / € 60
Basis manuele houtbewerking  40 lt / € 60
Manuele houtverbindingen  40 lt / € 60
Machinale houtbewerking   80 lt / € 120 
Oppervlaktebehandeling hout  60 lt / € 90
Interieurelementen   120 lt / € 180
Massief meubel A    160 lt / € 240
Massief meubel B    160 lt / € 240
Plaatmeubel A     80 lt / € 120
Plaatmeubel B    80 lt / € 120

MEUBELMAKER

CERTIFICAAT
MEUBELMAKER

860 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Zakelijk Nederlands   60 lt / € 90
Deontologie med. adm. bediende  40 lt / € 60
PC Vaardigheden    20 lt / € 30
Klaviervaardigheden   20 lt / € 30 
Tekstverwerking    60 lt / € 90
Secretariële vaardigheden   40 lt / € 60
Medische ICT-toepassingen  40 lt / € 60
Omgaan met patiënten   40 lt / € 60
Praktijk med. adm. bediende   80 lt / € 120
Kantoorsoftware integratie  60 lt / € 90
Organisatie gezondheidszorg  80 lt / € 120
Medische correspondentie   120 lt / € 180

MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE

CERTIFICAAT
MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE

660 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis Elektriciteit    40 lt / € 60
Basis Metaal     40 lt / € 60
Elektrische opbouwinstallaties 1  80 lt / € 120
Elektrische opbouwinstallaties 2  80 lt / € 120
Industriële installaties   160 lt / € 240
PLC 1     60 lt / € 90
PLC 2     60 lt / € 90
PLC 3     60 lt / € 90

PLC TECHNIEKER

CERTIFICAAT
PLC technieker

580 lestijden
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Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Basis dakbedekking   40 lt / € 60
Dakbedekking met pannen  60 lt / € 90
Dakbedekking met leien   60 lt / € 90
Dakgoten en afvoeren   40 lt / € 60
Bitimineuze dakdichting   60 lt / € 90
Synthetische dakdichting   60 lt / € 90
Metalen daken    80 lt / € 120
Spec. metalen daken en aansluitingen 80 lt / € 120

POLYVALENT DAKDEKKER

CERTIFICAAT
POLYVALENT DAKDEKKER

480 lestijden

Vakbenaming    Lestijden / Inschrijvingsgeld

Grafische vormgeving 1   60 lt / € 90
Digitale beeldverwerking 1   60 lt / € 90
Interfacedesign    60 lt / € 90
Websiteproductie 1   60 lt / € 90
Websiteproductie 2   60 lt / € 90
Webanimatie 1    60 lt / € 90
Webanimatie 2    60 lt / € 90
Project webdesign   60 lt / € 90

WEBDESIGNER

CERTIFICAAT
WEBDESIGNER

480 lestijden
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PCVO Limburg organiseert opleidingen in de onderstaande vakgebieden:
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Europaplein 36       3630 Eisden - Maasmechelen 089/77 09 55 www.tko-maasmechelen.be pcvolimburg@limburg.be
Europalaan 10        3650 Dilsen - Stokkem 

PCVO Limburg

Campus Maasmechelen


