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’’Retail management & Visual merchandising

Mijn naam is Leen Schroyen en ik heb de rich�ng Retail management & Visual merchandising gevolgd in
i-MaS. In deze rich�ng heb ik vooral genoten van het maken van de etalages omdat ik een crea�ef iemand
ben. Omdat ik de verkoop interessant vond, ben ik een graduaatsopleiding gaan volgen aan PVCO Limburg.
Hier heb ik een tweejarige opleidingWinkelmanagement gevolgd enmet succes afgerond. Na deze opleiding
was ik nog niet klaar om in het werkveld te beginnen dus ben ik nu mijn eerste jaar aan de
graduaatsopleiding Transport en Logis�ek begonnen.

Leen Schroyen – Graduaat Transport en logis�ek

Ik ben Audrey Steegmans en heb de rich�ng Retail management & Visual merchandising gevolgd. Hierna
heb ik nog een 7de jaar bedrijfsbeheer gedaan. Tijdens mijn middelbaar heb ik verschillende stages gedaan
in winkels, waardoor ik merkte dat mijn echte passie hier niet lag. Voor mezelf had ik wel de beslissing
genomen dat ik zou gaan verder studeren. Ik heb al vrij snel de keuze gemaakt dat ik Graduaat in de
Orthopedagogie wou gaan volgen, dit op CVO-step. Dit omdat het een combina�e is van stages en theorie,
zo moet je maar 1 dag naar school gaan en heb je ongeveer 3 dagen in de week stage. Sinds kort is CVO-step
samengegaan met PXL-Social Work. Omdat je in het eerste jaar al in aanraking komt met de prak�jk, krijg je
een ruime kijk op wat deze sector inhoudt. Daarom raad ik het ook aan om verschillende voorzieningen,
maar ook verschillende doelgroepen uit te proberen. Dit kan gaan van buitengewoon onderwijs, een
internaat, thuisbegeleiding, tot de gehandicaptensector. Het is een heel uitgebreide opleiding waarmee je
veel kanten uit kunt. Maar deze opleiding is ook niet te onderscha�en. Je leert jezelf kennen, leert je open
te stellen voor meerdere visies en situa�es. Je moet vervolgens kri�sch
reflecteren over jezelf. Omdat deze opleiding en sector je soms persoonlijk kunnen raken, ga je
gedurende de opleiding en eventueel in de toekomst ups en downsmeemaken, maar daarnamag je er zeker
van zijn dat je dubbel zo sterk in het leven staat. Hieruit mag je dan ook afleiden dat een por�e
doorze�ngsvermogen vereist is. Na deze opleiding kan je nog alle kanten uit. Zo kan je voor jezelf de keuze
maken om bijvoorbeeld postgraduaat Orthopedagogisch management te doen of Leuven te gaan verkennen
en daar een pedagogische vervolgopleiding te volgen. Doorgroeimogelijkheden heb je in deze sector zeker.
Door deze opleiding ben ik van een onzeker meisje, naar een warme en zelfzekere opvoedster open
gebloeid, iemand die met hart en ziel in deze sector staat.

Audrey Steegmans – Graduaat in de orthopedagogie


