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campusredingenhof.be

jouw talent
onze passie

Ontdek ons ruime studieaanbod



Campus Redingenhof zet in op drie waarden: Verantwoordelijkheid, 
Engagement en Respect. We zijn ervan overtuigd dat deze 
bouwstenen je VER zullen brengen. Het is jouw opdracht om deze 
drie waarden altijd uit te stralen! 

We geloven dat je door verantwoordelijkheid op te nemen, door 
te lukken en te mislukken maar bovenal door positief in het leven te 
staan trots zult zijn op jezelf. We engageren ons als campus dan ook 
om al je initiatieven te ondersteunen en te begeleiden. 

Wij willen immers geëngageerde leerlingen die bereid zijn om te 
groeien door hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Campus Redingenhof zet 100% in op jullie talent. Aan de andere 
kant is samenwerking en hulp durven vragen én aanvaarden 
onmisbaar in je eigen leerproces.  

Ten slotte vinden we op onze campus respect heel belangrijk. 
Respect in de breedste zin van het woord en over de culturen heen. 
Dit toont zich in de eerste plaats in onze communicatie met elkaar, 
maar ook in het naleven van afspraken, regels en deadlines. Orde 
en netheid op onze campus bewaken we met z’n allen. 

We hopen dat je liefde en passie voelt voor alles wat je op 
Campus Redingenhof doet en beleeft. En nét dat zien wij als een 
belangrijke voorwaarde om je zo goed mogelijk voor te bereiden 
op een succesvol vervolgonderwijs of de flexibele arbeidsmarkt. 
Want uiteindelijk is dat toch waar Campus Redingenhof voor staat: 
leerlingen die het VER brengen.

Campus Redingenhof heeft je veel te bieden: zowel in het ASO, 
TSO als het BSO bereiden wij jonge persoonlijkheden voor op hun 
ideale toekomst. We helpen je graag bij het maken van de juiste 
studiekeuze. 

Jouw talent is onze passie. Wat jij belangrijk en interessant vindt, 
dat is wat telt. Deze brochure schreven we voor jou. Je vindt er alle 
studiemogelijkheden op onze campus in terug. 

Veel leesplezier!

Team Campus Redingenhof

Naar een nieuwe school...

Interesse of heb je nog vragen?

 Kom naar onze infoavond op dinsdag 13 maart 2018. 
 

 Welkom op onze opendeurdag op zaterdag 21 april 2018
 van 14u tot 18u. 
 

 Neem contact op met onze school:
 
 Campus Redingenhof
 Redingenstraat 90 
 3000 Leuven 
 016 31 97 10
 info@karedingenhof.be

 Surf naar onze website 
 campusredingenhof.be

 Bekijk onze facebookpagina
 www.facebook.com/karedingenhof
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Campus Redingenhof brengt je VER



Onze structuur in het 
eerste jaar

1A

1optie 1omnisport 1techniek 1topsport

BASISVORMING
Aardrijkskunde 2u 2u 2u 2u

Engels 2u 2u 2u 2u

Frans 4u 4u 4u 4u

Geschiedenis 1u 1u 1u 1u

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u

Lichamelijke opvoeding - - 2u -

Muzikale opvoeding 1u 1u 1u 1u

Natuurwetenschappen 1u 1u 1u 1u

Nederlands 5u 5u 5u 5u

Plastische opvoeding 1u 1u 1u 1u

Techniek 2u 2u 2u 2u

Wiskunde 5u 5u 5u 5u

SPECIFIEK GEDEELTE

Sport 6u1 4u2 - -

Onderwijsloopbaanbegelei-
ding

- 2u 2u -

Techniek - - 2u -

Topsport volleybal of tafeltennis - - - 6u

Totaal aantal lesuren 32u 

1B

BASISVORMING
Frans 2u

Levensbeschouwelijk vak 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muzikale opvoeding 1u

Plastische opvoeding 2u

Project algemene vakken 13u

Techniek 6u

SPECIFIEK GEDEELTE

Project 4u

Totaal aantal lesuren 32u 

1 waarvan 6 uur keuzeoptie (dans, circus, voetbal, tennis, basket, hockey, wielrennen)
2 waarvan 4 uur omnisport

Onze structuur in het 
eerste jaar

A-stroom

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van
28 uur vormt het grootste deel en is voor alle eerstejaars hetzelfde. 
Daarnaast maak je de keuze voor een optie: omnisport, dans, circus, 
voetbal, tennis, basketbal, hockey, wielrennen of techniek. 
We verwachten wel dat je voor de optie voetbal, tennis, basketbal 
en hockey in een club bent ingeschreven. 

B-stroom: B-TOP

BE TOP: de B-TOP klas staat voor toponderwijs in de B-stroom via 
Teamgerichte Ondersteuning en Projectwerking. Als leerling krijg je 
de vakken PAV, Frans, Techniek en LO in co-teaching. Daarnaast werk 
je op woensdag aan projecten. Je bepaalt zelf mee jouw tempo en 
we ondersteunen je waar dat nodig is.



Welkom in jouw team

Elke leerling wordt in onze school opgevangen binnen een hecht 
team. We willen namelijk nóg meer inzetten op een goede 
begeleiding en opvolging op maat. Naast team 1ste graad zijn er 
team sport/topsport, techniek en zachte vloot. 

Elk team bestaat uit een coördinator, opvoeders, een vaste groep 
van leraren en een vaste groep van leerlingen. 

De teams worden verder ondersteund door de leerlingenbegelei-
ding, onderwijsloopbaanbegeleiding, CLB, de directie, externen... 
We zijn ervan overtuigd dat we binnen deze nieuwe organisatie je 
zo VER mogelijk kunnen brengen. Met zin voor: Verantwoordelijk-
heid, Engagement, Respect.

Welkom in jouw team

Je bent echt sport-minded. Je legt de lat hoog voor jezelf, en je bent 
geïnteresseerd in een studierichting met een mooi evenwicht tussen algemene 
vakken en een pakket lichaamsbeweging. Je overweegt om na het secundair 
onderwijs te kiezen voor hogere studies die inhoudelijk verwant zijn of voor een 
loopbaan in de sport.

Je bent gebeten door de microbe van voetbal, atletiek, volleybal of tafeltennis. 
Je wil jouw sport op een zo hoog mogelijk niveau beoefenen en tegelijkertijd 
een volwaardig secundair diploma behalen. Een goed evenwicht tussen 
beide vinden is in dit verhaal noodzakelijk. Je bent goed in wetenschappen, 
maar ook talen en wiskunde schrikken je niet af. Discipline, zelfvertrouwen en  
doorzettingsvermogen zijn je niet vreemd. 

Heb je een groot hart, ben je sociaal en wil je werken met mensen? Ben je 
creatief en kan je een uitdaging aan? Kan je zowel in team als individueel je 
mannetje staan? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! Zelfwerkzaamheid 
en bereidheid tot inzet zijn zeer belangrijk bij het plannen, uitwerken en 
uitvoeren van oefeningen, praktijkopdrachten, excursies en stages.

Je bent creatief, handig, je wil de handen uit de mouwen steken. Hoewel in 
de opleiding de nadruk ligt op het praktisch uitvoeren van de opdrachten, is 
een theoretische ondersteuning onontbeerlijk.

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is een leer- en opleidingssysteem 
waarin leerlingen leren kunnen combineren met werken. Dat kan voor alle 
jongeren vanaf 16 jaar of voor de jongeren vanaf 15 jaar die reeds het eerste 
en het tweede leerjaar secundair onderwijs volgden. Meer informatie vind je 
op onze website www.campusredingenhof.be.

Profiel sport

Profiel zachte vloot

Profiel topsport

Profiel techniek

Profiel DBSO



     
      

n 

Waarom kiezen 
voor Campus 
Redingenhof?

Teams:

In Campus Redingenhof word je vanaf 
dag één opgenomen in je eigen team. 

Die teamspirit is voor ons belangrijk. En niet 
alleen omdat we bekend staan als een heel 

sportieve school. We zijn ervan overtuigd 
dat je in een hecht team alle kansen krijgt 
die je nodig hebt. Door de nauwgezette 
ondersteuning van leraren, begeleiding, 

opvoeders... Ook van jou verwachten we 
natuurlijk dat je een echte teamspeler 

wordt.

Denken en 
doen:

Sommige leerlingen zijn technisch 
sterk of heel handig. Andere hebben 

vooral wetenschappelijk inzicht. Voor ons 
is een goede balans tussen kennis en vaar-
digheden heel belangrijk. Denken én doen. 

Vandaar dat onze school inzet op stages, 
buitenlandse reizen, groepswerk... Voor be-
paalde vakken zijn er geen examens, maar 

is er permanente evaluatie. Een taal 
bijvoorbeeld spreek je toch het best zo 

veel mogelijk? Als het kan elke dag, 
en niet alleen op een mondeling 

examen... 

Krachtige 
leeromgeving:

Wist je dat Campus Redingenhof 
een eigen ‘echt’ kapsalon heeft? 
Elke week ontvangen we tevreden 
klanten, dankzij de inzet van onze 

leerlingen. Er zijn ook garages, een virtuele 
kantoorruimte, keukens... De leerlingen 

sport krijgen lessen op sportvelden in en 
rond Leuven, op maat van 

hun discipline. Dankzij die krachtige 
leeromgeving kan je talent nog beter 

rijpen.

Samen:

Campus Redingenhof 
is een open school, 

en inspraak is daarbij heel belangrijk. 
We hebben een trouwe ouderraad en 

werken samen met de buurt. Maar ook en 
vooral: de leerlingen mogen voor hun men-

ing uitkomen. De leerlingenraad organi-
seert creatieve activiteiten; het scholier-

enparlement zit geregeld samen met 
de directie. 

Samen maken we school.

Partners:
 

Campus Redingenhof werkt 
samen met veel partners, voor 

al onze studierichtingen. Zo krijgen 
leerlingen de beste opleiding in 

unieke omstandigheden. Er zijn de 
topsportfederaties, de VDAB, het RTC, 
onze stageplaatsen en bedrijven, een 
vijftal buitenlandse partnerscholen... 

Samen hebben we één doel: 
onze leerlingen optimaal 
voorbereiden op hogere 
studies of hun eerste job.

Ondersteuning:

Onze school zet in op 
leerondersteuning. 

Wekelijks is er meermaals de 
huiswerkklas. 

Leerlingen met studieproblemen krijgen 
extra remediëring. 

Speciale aandacht is er voor leerlingen 
met een leerstoornis, ook tijdens 

examens.
Ons GOK-team zet zich ook dagelijks 

in om onze leerlingen op alle 
vlakken te begeleiden door 

hun schoolloopbaan. 

Smartschool:

Een goede communicatie 
is heel belangrijk. Dagelijks 

informeren we ouders over de 
vorderingen van onze leerlingen. 

Dat gebeurt via het online platform 
Smartschool. Hier vind je de digitale 
agenda, het online puntenboekje 

Skore, reserveer je voor 
oudercontacten, communiceer 
je met leraren en opvoeders...

Ook de leerlingen werken 
heel actief met 
Smartschool.

 

Jouw talent, onze passie. 
Dat is de slogan van Campus 

Redingenhof.
Wij geloven dat iedereen talent heeft. 

Misschien ken je dat al, zoniet moet 
je het nog ontdekken. We gaan 

graag samen met jou op zoek, 
bijvoorbeeld tijdens workshops 
onderwijsloopbaanbegeleiding. 

Als je je talent ontdekt hebt, 
wil je daar ook graag iets 

mee doen. Vandaar 
ons ruim aanbod aan 

studierichtingen 
en de vele opties. 

Talent:



Studieaanbod tweede jaar

Team eerste graad

2A

• Moderne wetenschappen + optie: 
  Basketbal 
  Circus
  Dans
  Hockey
  Tennis
  Voetbal
  Wielrennen
  Omnisport (+ onderwijsloopbaanbegeleiding)
   
• Topsport: tafeltennis, volleybal
• Sociale en technische vorming
• Mechanica-Elektriciteit 

2B

• Decoratie en Verzorging-Voeding
• Elektriciteit en Hout
• Verzorging-Voeding en Kantoor-Verkoop
• Haarzorg-Kantoor/Verkoop
• Decoratie-Hout

Team sport en topsport

Sport

TSO sport

• Lichamelijke Opvoeding en Sport + optie:
  Basketbal
  Circus
  Dans
  Tennis
  Voetbal
  Volleybal
  Wielrennen
  Omnisport

ASO sport

• Sportwetenschappen + optie:
  Circus
  Dans
  Voetbal
  Tennis
  Basketbal
  Volleybal
  Wielrennen
Topsport

TSO topsport

• Topsport

ASO topsport

• 2de graad: Wetenschappen-Topsport
• 3de graad: Wetenschappen-Topsport, Wiskunde-Topsport,   
 Moderne Talen-Topsport

Studieaanbod tweede en derde graad



Studieaanbod tweede en derde graad

Team techniek

TSO

2de graad + 3de graad
• Elektromechanica
• Elektromechanica-Sport met optie:
  Circus
  Dans
  Voetbal
  Tennis
  Basketbal
  Volleybal
  Wielrennen

3de graad:
• Informaticabeheer

BSO

2de graad:
• Basismechanica
• Elektrische installaties
• Hout

3de graad:
• Werktuigmachines
• Auto
• Carrosserie
• Elektrische installaties 
• Houtbewerking

7de jaar:
• 7de specialisatiejaar Interieurinrichting
• 7de specialisatiejaar Industrieel onderhoud  
• 7de specialisatiejaar Mecanicien voor onderhoud en herstel  
 van motorfietsen

Team zachte vloot

Handel & Toerisme

BSO

2de graad en 3de graad:
• Kantoor
7de jaar:
• 7de specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer

TSO

2de graad en 3de graad:
• Handel
• Toerisme
 
Zorg & Publiciteit

BSO

2de graad:
• Verzorging-Voeding
• Haarzorg
• Publiciteit en Etalage
3de graad:
• Verzorging
• Haarzorg
• Publiciteitsgrafiek
7de jaar:
• 7de specialisatiejaar Haarstilist
• 7de specialisatiejaar Kinderzorg
• 7de specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg
• 7de specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie

TSO

2de graad en 3de graad;
• Sociale en Technische Wetenschappen

Studieaanbod tweede en derde graad





Campus Redingenhof

Redingenstraat 90 

3000 Leuven 

016 31 97 10

info@karedingenhof.be

Hopelijk 
tot binnenkort!


