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Een opleiding werkt!
Administratieve
opleidingen

Anneleen, 28 jaar, volgde een opleiding boekhoudkundig bediende en vond werk
Anneleen verliet op 18-jarige leeftijd de schoolbanken
zonder diploma secundair onderwijs. Ze werkte een
tijdje in de horeca, maar merkte al snel dat het als alleenLesplaatsen:
Diest, Aarschot
staande mama zonder diploma niet gemakkelijk is om
Lesmoment: dag, avond
een baan te vinden.

Heb je een uitgesproken interesse in boekhouden, informatica en cijfers of wil je
Een aan
vriendin
spoorde
aan om een opleiding te
graag als administratieve kracht
de slag
in een haar
kantoor?
volgen
in
CVO
De
Oranjerie
en zijn
zo haar
Onthaal je liever patiënten en wil je de administratieve spil
in dearbeidskansen
medische
tewereld
vergroten.
Ze
volgde
de
raad
op
en
vatte
de
opleiding
boekhoudkundig
bediende
(ziekenhuizen, dokterspraktijken, mutualiteiten, …)?
aan.
Er wachtte
zware periode:
een huishouden
runnen,
taken
Droom
je ervan haar
om jeeen
communicatieen werken,
organisatietalent
te ontplooien
in de
maken,
2 jaarsector?
lang. “Maar”, aldus Anneleen, “die jaren zijn voorbijgevlogen.”
toeristische
Dan sluit één van onderstaande opleidingen zeker aan bij je interesse.
Anneleen raakte na het behalen van haar diploma snel aan een job. Ze werkte eerst
• Medisch
bediende*
twee
jaar bijadministratief
een bank in Leuven.
Nadien vond ze werk in een bouwbedrijf en daar
werkt ze nu nog, sinds 1 februari met een vast contract.
• Secretariaatsmedewerker*
NIEUW
• ICT
en administratie*
De
opleiding
boekhoudkundig bediende heeft voor Anneleen veel deuren geopend.

• Toeristisch receptionist*

NIEUW

Judy, 30 jaar, cursist van de opleiding zorgkundige
én al aan de slag als zorgkundige
Judy volgde in 2012 een cursus Nederlands voor
anderstaligen in Leuven en inburgeringslessen bij het
Huis van het Nederlands. Nadien schreef ze zich in
Lesplaats: Aarschot
voor een zes maanden durende vooropleiding ‘social
Lesmoment: dag, avond
profit voor anderstaligen’ bij de VDAB. Hiermee was de
basis
gelegd
voor van
de opleiding
die Judy
Droom
je al jaren
een job inzorgkundige
de beautysector?
Maak je droom waar en volg
in
januari
2014: aanvatte.
een
opleiding
• Esthetische pedicure/ gespecialiseerd voetverzorger*
Judy
heeft in het kader van haar opleiding al op verschillende plaatsen stage gelopen
• Gelaatsverzorging
en heeft daar telkens heel leuke herinneringen aan over gehouden: een afwisselend
• Handverzorging/ nagelstyling/ kunstnagels
takenpakket, fijne omgang met de bewoners, vriendelijke samenwerking met de
• Kapper*
collega’s. Het stagewerk heeft haar trouwens geen windeieren gelegd. Sinds januari
• Kleur- en stijladvies
is Judy tijdens het weekend aan de slag in een van de stageplaatsen. En de vooruit• Masseur/ lichaamsverzorging
zichten zijn goed: men heeft haar een vast contract in het vooruitzicht gesteld. Een
• Schoonheidsspecialist*
bewijs
dat het klikt tussen Judy en het woonzorgcentrum.
• Voetreflexmassage
Judy is ook niet van plan om het hierbij te laten. Ze heeft dankzij deze opleiding
niet alleen een vak aangeleerd en werk gevonden, ze heeft ook haar kennis van het
Nederlands aangescherpt. Ze voelt zich nu sterk genoeg om op middellange termijn
ook nog verpleegkunde te studeren. Wij geloven in haar slaagkansen.
HBO5
b oekhouden

Raf, 35 jaar, volgde een opleiding HBO boekhouLesplaats: den
Diesten vond dankzij zijn stageplaats werk als
Bedrijfsbeheer
boekhouder
Lesmoment:
avond
Raf volgde na zijn secundair onderwijs regentaat
Nederlands,
Engels
geschiedenis.
Omdat
geen
Wil je je eigen zaak starten en
beschik je nog
nietenover
het verplichte
attesthijvan
bedrijfsbeheer? Schrijf je danvast
nu in.
Binnen
5
maanden
behaal
je
je
getuigschrift
werk vond in het onderwijs, besloot hij zich te
en beheers je de nodige kennis
om
als zelfstandige aan de slag te gaan.
heroriënteren.
Op de VDAB kreeg Raf loopbaanbegeleiding. Daar
kwam uit dat hij graag met cijfers werkt. Hij bekeek de
mogelijkheden en zijn oog viel op de opleiding HBO boekhouden. Zo kwam Raf in
september 2013 bij CVO De Oranjerie terecht waar hij zich inschreef voor het dagLesplaatsen: Aarschot, Leuven
programma van 1,5 jaar.
Gids en reisleider

Lesmoment: dag, avond

Hij vond een geschikte stageplaats in een boekhoudkantoor in Tongeren en ervoer
Ben jij de persoon die graag deskundige uitleg geeft aan een groep mensen
dat werken in een boekhoudkantoor meer is dan alleen maar ‘werken met cijfers’.
over de geschiedenis van een gebouw, een museum, een stad of een regio?
Contact
advies geven
dat maakt
deel uit van
Schrijf jemet
dande
in klanten,
voor de opleiding
gidsinenondernemen,
deel je kennisook
binnenkort
met
de
job.
vele
geïnteresseerde toeristen. Of sta je liever in voor het goede verloop van
een georganiseerde reis? Ga dan voor de opleiding reisleider en bezorg elke
tijd goed
van zijn
Alvakantieganger
snel voelde Rafdezich
in leven.
het kantoor. Nog tijdens zijn stageperiode volgde
een gesprek met de zaakvoerders: hij kreeg een jobaanbieding. Raf werkt er nu als
Vanaf dit schooljaar
kan jescalist
ook een
opleiding
toeristisch
volwaardig
boekhouder/fi
en volgt
dossiers
op. Hij receptionist
volgt nog opvolgen.
regelmatige
basis bijscholingen om bij te blijven in een materie die constant in beweging is.
Raf, een schoolvoorbeeld van een heroriëntering om u tegen te zeggen.

Silvie (34 jaar) en Ingrid (50 jaar) studeerden in juni
2014 samen af als medisch administratief bediende
en vonden werk in hetzelfde ziekenhuis
Ingrid had al verschillende opleidingen gevolgd bij
CVO De Oranjerie. Toen ze zag dat ze hier een opleiding
medisch administratief bediende kon volgen, was voor
haar de beslissing snel genomen. Na een periode als
poetshulp en verkoopster was ze klaar voor iets nieuws.
Vooral het sociale aspect trok haar in deze opleiding aan.
Silvie werkte 13 jaar als grafisch vormgeefster toen ze plots zonder werk viel. “Tijd
om me om te scholen en totaal iets anders te gaan doen”, vond ze. Ook zij werd
aangetrokken door het sociale, maar ook door het administratieve luik van de job.

Lesplaats: Diest
Lesmoment: dag, avond

Karina, 51 jaar, ex-cursist van de opleiding gids en
Goochel je met cijfers en hou je graag de dingen in balans? Met een opleiding
reisleider
én gidsboekhouden
bij het M-museum
in Leuven
en voor. Een HBO5-opleiding
HBO5 (graduaat)
ben je altijd
een stapje
het
Kasteel
van Horst
is een
sterk praktijkgerichte
opleiding op het niveau hoger onderwijs die zich
Karina
het levende
dat een opleiding je
situeertistussen
secundairbewijs
en bachelor.
loopbaan een andere wending kan geven. Door een
herstructurering kwam er een einde aan haar jarenlange loopbaan in het bedrijfsleven. Ze nam daarop
een sabbatjaar om te herbronnen en besloot om zich
in te schrijven voor het basisjaar van de opleiding gids/
reisleider. Haar voorliefde voor geschiedenis en kunst
gaf haar dat extra duwtje in de rug.

Lesplaatsen: Diest, Aarschot
Lesmoment: dag, avond

Hout, bouw en
technieken achtereenvolgens het basisjaar, het finaliteitsjaar reisleider Europa en het
Ze volgde

finaliteitsjaar museumgids.
Ga je graag zelf aan de slag en wil je hiervoor de nodige technieken onder de
knie krijgen?
Kies dan zij
uitbij
één
volgende
opleidingen
stoere
mannen
én
Haar
stage volbracht
Mvan
in Leuven.
Daar
gingen devoor
deuren
voor
haar open:
vrouwen:
ze
werkt nu op freelance basis bijna voltijds voor M. Ze gidst er voor erg uiteenlo•pende
Basisopleiding
metaal
groepen, lassen,
gaandeelektriciteit,
van peuters
tot dementerende bejaarden. Elke doelgroep
•krijgt
Fietshersteller
een aparte formule. Dit vraagt veel voorbereiding en studie. Karina dankt haar
• Houtbewerking*
samenwerking
met M aan de opleiding, want zo zegt ze zelf: “Hier heb ik echt leren
• Mecanicien
lichte
motoren
gidsen.
” Ze heeft
haar
kennis bovendien kunnen doorgeven: ze heeft immers een
• Mecanicien
personenenreisleiders.
lichte bedrijfswagens*
tijdje
zelf les gegeven
aan
• Technicus gasvormige en vloeibare brandstoffen
Karina
heeft alvast een nieuwe
NIEUW drive gevonden en dit dankzij de opleiding.
• Groenonderhoud

In september 2013 startten Ingrid en Silvie samen de opleiding; ze studeerden in juni
2014 ook samen af. Ingrid volbracht haar stage in het Heilig Hart in Leuven aan het
onthaal en kreeg daar een baan aangeboden op de dienst inschrijvingen. Ook Silvie
solliciteerde en kon er terecht aan het onthaal op de dienst afspraken.
De opleiding heeft hun kansen op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder in de medische sector, enorm vergroot. De motivatie van de leerkrachten is een boost geweest
voor hun zelfvertrouwen.
Ingrid en Silvie volgden allebei een extra module Frans voor medisch administratief
bediende en plukken ook daar nog dagelijks de vruchten van.
Een niet onbelangrijk detail: op dezelfde afdeling van het ziekenhuis werken inmiddels
4 afgestudeerden van de opleiding.
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Een opleiding werkt!
Nederlands voor
anderstaligen

Anneleen, 28 jaar, volgde een opleiding boekhoudkundig bediende en vond werk
Anneleen verliet op 18-jarige leeftijd de schoolbanken
zonder diploma secundair onderwijs. Ze werkte een
de horeca, maar merkte al snel dat het als alleenLesplaats: tijdje
Diest,in Aarschot,
Haacht
staande mama zonder diploma niet gemakkelijk is om
Lesmoment:
dag, avond
een baan te vinden.

Ben je nieuw in België? Wil je Nederlands leren? Wil je je Nederlands nog wat
Een vriendin
haar aanjeom
opleiding
verbeteren? Volg dan een cursus
op jouw spoorde
niveau. Vooraleer
kaneen
starten,
ga je te
volgen
in
CVO
De
Oranjerie
en
zo
haar
arbeidskansen
eerst even langs bij het Huis van het Nederlands (www.deoranjerie.be/NT2).
te vergroten. Ze volgde de raad op en vatte de opleiding boekhoudkundig bediende
aan. Er wachtte haar een zware periode: werken, een huishouden runnen, taken
maken, 2 jaar lang. “Maar”, aldus Anneleen, “die jaren zijn voorbijgevlogen.”
Anneleen raakte na het behalen van haar diploma snel aan een job. Ze werkte eerst
twee jaar bij een bank in Leuven. Nadien vond ze werk in een bouwbedrijf en daar
werkt ze nu nog, sinds 1 februari met een vast contract.
De opleiding boekhoudkundig bediende heeft voor Anneleen veel deuren geopend.
Personenzorg

Lesplaats: Diest
Lesmoment: dag, avond

Hou je van werken met je hoofd, hart en handen? Draag je graag zorg voor
een ander? Schrijf je dan in voor één van onderstaande opleidingen en bezorg
binnenkort kinderen, volwassenen of senioren de aandacht waar ze zo naar
uitkijken.
Raf, 35 jaar, volgde een opleiding HBO boekhou• Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang*
den en vond dankzij zijn stageplaats werk als
• Zorgkundige*
boekhouder
• Verzorgende
Raf volgde na zijn secundair onderwijs regentaat
• Logistiek assistent
Nederlands, Engels en geschiedenis. Omdat hij geen
NIEUW
• Uitbreidingsmodules kraamzorg
vast werk vond in het onderwijs, besloot hij zich te
• Cursus E.H.B.O. / nijverheidshelper
NIEUW
heroriënteren.
Op de VDAB kreeg Raf loopbaanbegeleiding. Daar
kwam uit dat hij graag met cijfers werkt. Hij bekeek de
mogelijkheden en zijn oog viel op de opleiding HBO boekhouden. Zo kwam Raf in
september 2013 bij CVO De Oranjerie terecht waar hij zich inschreef voor het dagprogramma van 1,5 jaar.

Lesplaats: Diest, Leuven

Specifieke
Hij vond
een geschikte stageplaats in een boekhoudkantoor in Tongeren en ervoer
lerarenopleiding
Lesmoment:
dag, avond
dat werken in een
boekhoudkantoor
meer is dan alleen maar ‘werken met cijfers’.
Contact met de klanten, advies geven in ondernemen, ook dat maakt deel uit van
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en wil je je beroepservaring graag delen
de job.
met jongeren? Of sta je reeds in het onderwijs, maar beschik je nog niet over het
nodige pedagogische diploma? Schrijf je dan nu in en ontdek dat onderwijs veel
Almeer
snelisvoelde
Raf zichingoed
in staan.
het kantoor. Nog tijdens zijn stageperiode volgde
dan vooraan
de klas
een gesprek met de zaakvoerders: hij kreeg een jobaanbieding. Raf werkt er nu als
volwaardig boekhouder/fiscalist en volgt dossiers op. Hij volgt nog op regelmatige
basis bijscholingen om bij te blijven in een materie die constant in beweging is.
Raf, een schoolvoorbeeld van een heroriëntering om u tegen te zeggen.

Silvie (34 jaar) en Ingrid (50 jaar) studeerden in juni
2014 samen af als medisch administratief bediende
en vonden werk in hetzelfde ziekenhuis
Ingrid had al verschillende opleidingen gevolgd bij
CVO De Oranjerie. Toen ze zag dat ze hier een opleiding
medisch administratief bediende kon volgen, was voor
haar de beslissing snel genomen. Na een periode als
poetshulp en verkoopster was ze klaar voor iets nieuws.
Vooral het sociale aspect trok haar in deze opleiding aan.
Silvie werkte 13 jaar als grafisch vormgeefster toen ze plots zonder werk viel. “Tijd
om me om te scholen en totaal iets anders te gaan doen”, vond ze. Ook zij werd
aangetrokken door het sociale, maar ook door het administratieve luik van de job.

Judy, 30 jaar, cursist van de opleiding zorgkundige
én al aan de slag als zorgkundige
Judy volgde in 2012 een cursus Nederlands voor
anderstaligen in Leuven en inburgeringslessen bij het
Huis van het Nederlands. Nadien schreef ze zich in
Lesplaats: Diest, Aarschot
Tweedekans
voor
een
zes
maanden
durende vooropleiding ‘social
onderwijs
Lesmoment:
dag, avond
profit voor anderstaligen’ bij de VDAB. Hiermee was de
basis
gelegd
voorom
dejeopleiding
zorgkundige
Judy Kom dan zeker langs. Bij
Droom
je ervan
secundair
diploma te die
behalen?
in
januari
aanvatte.aanvullende algemene vorming (AAV) behalen en kan je
ons
kan je2014
je certificaat
eveneens je keuze maken uit verschillende beroepsspecifieke opleidingen. Door
beiden
te combineren,
behaal
jouw diploma..
Judy
heeft
in het kader van
haarje
opleiding
al op verschillende plaatsen stage gelopen
en heeft daar telkens heel leuke herinneringen aan over gehouden: een afwisselend
takenpakket,
fijne omgang
de bewoners,
samenwerking
* Al deze opleidingen
gevenmet
in combinatie
metvriendelijke
de opleiding
aanvullende met de
collega’s.
stagewerk
heeft
haar
geendiploma.
windeieren gelegd. Sinds januari
algemeneHet
vorming
(AAV)
recht
op trouwens
een secundair
is Judy tijdens het weekend aan de slag in een van de stageplaatsen. En de vooruitzichten zijn goed: men heeft haar een vast contract in het vooruitzicht gesteld. Een
bewijs dat het klikt tussen Judy en het woonzorgcentrum.
Judy is ook niet van plan om het hierbij te laten. Ze heeft dankzij deze opleiding
Lesplaats: Diest, Haacht
niet alleen een vak aangeleerd en werk gevonden, ze heeft ook haar kennis van het
Vreemde talen
Lesmoment: dag, avond
Nederlands aangescherpt. Ze voelt zich nu sterk genoeg om op middellange termijn
ook nog verpleegkunde te studeren. Wij geloven in haar slaagkansen.
Ga je graag naar het buitenland en wil je je ook daar uit de slag kunnen trekken?
Of wil je je kansen verhogen op de arbeidsmarkt? In CVO De Oranjerie leer je een
taal eenvoudig en snel. Als je al een aardig woordje spreekt, kan je bij ons ook op
jouw niveau instappen. Ga de uitdaging aan, en ontdek dat een taal leren altijd
Karina,
51 reizen
jaar, ex-cursist
van de opleiding gids en
een beetje
is.
reisleider
én gids• Spaans
bij het M-museum in Leuven en
• Frans
het Kasteel van Horst
• Engels
• Italiaans
Karina is het levende bewijs dat een opleiding je
loopbaan een andere wending kan geven. Door een
herstructurering kwam er een einde aan haar jarenlange loopbaan in het bedrijfsleven. Ze nam daarop
een sabbatjaar om te herbronnen en besloot om zich
in te schrijven voor het basisjaar van de opleiding gids/
reisleider. Haar voorliefde voor geschiedenis en kunst
gaf haar dat extra duwtje in de rug.

Lesplaats: Aarschot, Diest, Haacht, Scherpenheuvel

metachtereenvolgens het basisjaar, het finaliteitsjaar reisleider Europa en het
Ze Werken
volgde
PC en tablet
Lesmoment: dag, avond
finaliteitsjaar museumgids.

Wil je graag kennis maken met de digitale wereld? Of ben je er al helemaal in
Haar
stage volbracht
zij bij
in Leuven.
Daar gingen
de deuren
voor haar
open:
ondergedompeld
en wil
je jeMnog
verder verdiepen?
Maak
dan je keuze
uit ons
ze
werkt nu aanbod
op freelance
basis bijna voltijds voor M. Ze gidst er voor erg uiteenlouitgebreide
computercursussen.
pende
groepen, gaande van peuters
tot dementerende bejaarden. Elke doelgroep
• 3D-printing
• Access
krijgt
een aparte
formule. Dit vraagt
veel voorbereiding en studie. Karina dankt haar
• Autocad
- Inventor
• Excel
samenwerking
met
M
aan
de
opleiding,
• Indesign - Illustrator
• Initiatiewant zo zegt ze zelf: “Hier heb ik echt leren
gidsen.
” Ze heeft haar kennis bovendien
kunnen doorgeven: ze heeft immers een
• Internet
• IOS – Android
tijdje
les gegeven
aan reisleiders.
• Ipadzelf
– tablet
- smartphone
• Lightroom
• Mac voor beginners
• Multimedia
Karina heeft alvast een nieuwe drive gevonden en dit dankzij de opleiding.
• Photoshop Elements
• Powerpoint
• Proshow Gold
• Website bouwen
• Windows 10
• Word
In september 2013 startten Ingrid en Silvie samen de opleiding; ze studeerden in juni
•…
2014 ook samen af. Ingrid volbracht haar stage in het Heilig Hart in Leuven aan het
onthaal en kreeg daar een baan aangeboden op de dienst inschrijvingen. Ook Silvie
Zie je jezelf in een job waar ICT centraal staat? Volg dan een van deze
solliciteerde en kon er terecht aan het onthaal op de dienst afspraken.
diplomagerichte opleidingen:
• ICT programmeren*
De opleiding heeft hun kansen op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder in de medi• ICT en administratie*
sche sector, enorm vergroot. De motivatie van de leerkrachten is een boost geweest
voor hun zelfvertrouwen.
Ingrid en Silvie volgden allebei een extra module Frans voor medisch administratief
bediende en plukken ook daar nog dagelijks de vruchten van.
Een niet onbelangrijk detail: op dezelfde afdeling van het ziekenhuis werken inmiddels
4 afgestudeerden van de opleiding.
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Een opleiding werkt!
Infomomenten juni en augustus

www.deoranjerie.be – info@deoranjerie.be – 013 35 09 90

Juni
Dinsdag 16 juni: Diest - Haacht - Tielt-Winge
Donderdag 18 juni: Aarschot - Scherpenheuvel - Leuven
Telkens van 18.00 tot 21.00 uur

info@deoranjerie.be - www.deoranjerie.be

Infomomenten juni, augustus en september

Augustus
Telkens van 18.00 tot 21.00 uur of op zaterdag en in Scherpenheuvel van 9.30 tot 11.30 uur.
In Leuven van 18.00 tot 20.00 uur.
campus Aarschot
za. 22/8
di. 25/8
do. 27/8

campus Diest
campus Haacht
campus Leuven
campus Scherpenheuvel
campus Tielt-Winge
Van 18:00 tot 21:00
do.uur
20/8tenzij anders aangegeven.
do. 20/8
di. 25/8
do. 20/8
wo. 26/8
ma. 24/8
24/8
za. 29/8
Aarschot
Diest ma.
Haacht do. 27/8 Leuven di. 25/8 Scherpenheuvel
wo. 26/8
wo. 26/8
za. 29/8
Alle opleidingen
Alle opleidingen ICT - NT2 - TALEN SLO
ICT
Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A
Haacht, Verhaegenlaan 7
Diest, Boudewijnvest 3
Juni
Ma 19/6 Leuven,
Di
20/6
Do 22/6
Do 22/6
Do 22/6
Scherpenheuvel, Isabellaplein 15a
Aarschot, Schoolstraat 1
Tielt-Winge, Halensebaan 16
				
–wordt
20:00aangeboden
9:30en– kies
11:30
Surf
vooraf naar www.deoranjerie.be/campusinfo om te kijken welke opleiding in welke18:00
lesplaats
zo het juiste infomoment.
Aug.
Ma 28/8
Wo 23/8
Do 24/8
Do 24/8
Di 29/8
				
18:00 – 20:00 9:30 – 11:30
Meer informatie - inschrijven
Sept.		
Za 2/9		
Za 2/9
Diest en
Aarschot
maandag, dinsdag
en donderdag
Hout,
bouw
en technieken
		
9:30 – 11:30		
14:00 – 16:00

Een opleiding werkt!
Computercursussen
Koken en bakken

van 8.45 tot 15.00 uur
van 17.45 tot 21.00 uur

woensdag in je buurt!
Vind
een
campus
Nederlands voor anderstaligen
van 8.45 tot 12.00 uur
tot 21.00 uur
Secretariaatsmedewerker
Diest
Campus Aarschotvan 17.45Campus
Boekhoudkundig
vrijdag (niet
in Aarschot)
(Hoofdzetel)
Schoolstraat 1bediende
3200administratief
Aarschot van bediende
8.45Boudewijnvest
tot 12.00 uur 3
Medisch
3290 Diest
Tel. 016 55 34 23 maandag t.e.m.
Haacht
donderdag
Bedrijfsbeheer
Tel. 013 35 09 90
van 17.45 tot 21.00 uur
Filosofisch gespreksleider

Talen
Beauty & wellness

In het

Campus Haacht
Verhaegenlaan 7
3150 Haacht
Tel. 016 77 93 80
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Campus
Campus Leuven
geen b
ier ...
Scherpenheuvel
Kolonel
Isabellaplein 15a
Begaultlaan 1A/51
3270 Scherpenheuvel
3012 Leuven
ww
Tel 013 35 09 90
w.o Tel 013 35 09 90
lccaf
e

.be

en dinsdag
van 8.45 tot 12.00 uur

Leuven

bepaalde avonden en zaterdagen:
Tweedekansonderwijs
zie website onder specifieke lerarenopleiding

Specifi
eke lerarenopleiding
Administratieve
andere dagen: info in campus Diest
opleidingen
Gidsen
enreisleider)
reisleider
Hoger beroepsonderwijsBedrijfsbeheer
(boekhouden / gids
Scherpenheuvel

HBO5
b oekhouden

Hout, bouw en
technieken

Vreemde talen

Werken met
PC en tablet

info in campus Diest

Begeleider
onthaalouderacademie
Tielt-Wingein de kinderopvang,
info in campus
Aarschot
Aanvullende algemene vorming
Zorgkundige, verzorgende, logistiek assistent

Nederlands voor
anderstaligen

Personenzorg

Specifieke
lerarenopleiding

Tweedekans
onderwijs

Voor meer info over dit cursusaanbod: zie pagina 5
Voor een overzicht van onze infomomenten in juni en augustus: zie pagina 7
CVO De Oranjerie Diest (hoofdzetel)
Boudewijnvest 3, 3290 Diest
Tel. 013 35 09 90
info@deoranjerie.be - www.deoranjerie.be

Voor een opleiding in jouw buurt:
Aarschot, Diest,
Leuven, maakt deel uit van
CVOHaacht,
De Oranjerie
Scherpenheuvel
de Scholengroep Adite
7

www.deoranjerie.be - info@deoranjerie.be – 013 35 09 90

