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Team centrum leren en werken
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Structuur van onze opleidingen

LEREN EN WERKEN

■ 2 lesdagen op school

■ 3 dagen werkplekleren

■ niet gebonden aan een onderwijsgraad

■ inoefenen op de werkplek

■ instap mogelijk doorheen het schooljaar

DUAAL LEREN

■ 2 lesdagen op school

■ 3 dagen werkplekleren

■ gebonden aan een onderwijsgraad

■ leren op de werkplek

■ instap tot en met eerste lesdag van 
november tenzij TKR

■ niet tijdig een werkplek = uitschrijven

Voor jongeren die arbeidsbereid en/of arbeidsrijp zijn. 



Leren en werken

2 lesdagen op school

Basisvorming

■ PAV

■ Frans

■ Nederlands (nieuwe eindtermen 2°)

Specifiek gedeelte

■ BGV

3 dagen werkplekleren

Aanloopfase (arbeidsbereid)

■ groepsvorming

■ stage

Overeenkomst Alternerende Opleiding (arbeidsrijp)

Voltijds engagement: 

- Jongeren hebben een traject van minstens 28 uur per week.

- Met een OAO gaat het meestal over 38 uur per week. 

Deze opleidingen zijn niet graadsgebonden



Duaal Leren

2 lesdagen op school

Basisvorming

■ PAV

■ Frans

■ Nederlands (nieuwe eindtermen 2°)

Specifiek gedeelte

■ BGV (aanloopstructuur indien niet 

arbeidsrijp)

3 dagen werkplekleren

Aanloopfase (arbeidsbereid)

■ groepsvorming

■ Stage

Overeenkomst Alternerende Opleiding (arbeidsrijp)

Voltijds engagement: 

- Jongeren hebben een traject van minstens 28 uur per week.

- Met een OAO gaat het meestal over een traject van 38 uur per week. 

Deze opleidingen zijn graadsgebonden



Welke kwalificaties kan je behalen?

LEREN EN WERKEN

Beroepsgerichte + algemene vorming:

■ Getuigschrift van de 2de graad

■ Getuigschrift van het 2de jaar 3de graad

■ Diploma secundair onderwijs

Beroepsgerichte vorming:

■ Certificaat

■ Deelcertificaat

■ Attest verworven competenties

DUAAL LEREN

Studiegetuigschrift van de:

■ 2de graad  

■ 3de graad

■ Diploma secundair onderwijs

Dit telkens samen met de volledige 
beroepskwalificatie van de gevolgde 
opleiding.

Indien enkel de BGV (deels) succesvol 
is beëindigd:

■ Beroepskwalificatie

■ Onderliggende beroepskwalificatie 

■ Attest verworven competenties



Ons opleidingsaanbod Leren en werken

- Logistiek helper in de zorginstellingen

- Verzorgende

- Verzorgende/zorgkundige

- Begeleider in de kinderopvang (vanaf 18 jaar)

- Winkelbediende

- Administratief medewerker

- Administratief medewerker KMO

- Magazijnmedewerker

- Keukenmedewerker

- Hulpkok

- Hulpkelner

- Kelner

- Kapper

- Fietsmecanicien

- Medewerker groen- en tuinbeheer/aanleg



Ons opleidingsaanbod duaal leren
Opleidingen op niveau van de 2de graad

- Hulpkelner 

- Keukenmedewerker 

- Magazijnmedewerker

- Polyvalent administratief ondersteuner

Opleidingen op niveau van de 3de graad

- Logistiek 

- Haarverzorging  (aangeboden door het voltijds onderwijs op onze campus)

- Restaurant en keuken

Opleidingen op niveau van het 3de jaar van de 3de graad  specialisatiejaar

- Kinderbegeleiding (vanaf 18 jaar)

- Verzorgende/zorgkundige

- Commercieel assistent 

- Logistiek assistent magazijn

- Kapper-stylist (aangeboden door het voltijds onderwijs op onze campus)

- Interieurbouwer (aangeboden door het voltijds onderwijs op onze campus)



Inschrijvingsvoorwaarden

LEREN EN WERKEN

■ Inschrijven kan voor alle jongeren 

vanaf 16 jaar of voor jongeren 

vanaf 15 jaar die reeds het eerste 

en het tweede leerjaar secundair 

onderwijs volgden.

■ Voor de opleiding begeleider in de 

kinderopvang is de minimumleeftijd 

18 jaar.

DUAAL LEREN

■ Voldaan hebben aan voltijdse leerplicht.

■ Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 

van de specifieke opleiding.

■ Indien de jongere uit een ander 

opleidingsdomein komt is een 

toelatingsklassenraad nodig.

■ Voor zij-instromers is een gunstig advies 

van de klassenraad noodzakelijk en een 

VDAB attest.



Hoe inschrijven voor het schooljaar 2021-2022?

Online inschrijven via de website van Campus Redingenhof (= voorlopige inschrijving) 

1. Je gaat naar de website https://campusredingenhof.be

2. Je drukt op de ‘knop’

3. Je vult de gevraagde gegevens in (velden met een * zijn verplicht!)

4. Je ontvangt een sms ter bevestiging

5. Via de link in deze sms schrijf je je in om deel te nemen aan een fysiek inschrijvingsmoment op

24.08.21, 26.08.21 of 30.08.21.

6. Tijdens het fysiek inschrijvingsmoment zal de opleidingskeuze en toelatingsvoorwaarden bekeken worden

en kan de inschrijving definitief afgerond worden (ondertekening centrum reglement, pedagogisch project, …)

7. Indien je geen sms ter bevestiging gekregen hebt, neem je best contact op met het centrum 

(016/31 97 19 – cdbso@karedingenhof.be)



BEDANKT VOOR UW INTERESSE!
Wens je nog meer informatie, dan druk je op de link: Meer informatie over het Centrum 

leren en werken

https://campusredingenhof.be/wp/team-clw/

