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Welkom 
 
In deze brochure proberen wij uit te leggen hoe een leerling aan de leerplicht kan voldoen door 
het volgen van deeltijds beroepssecundair onderwijs. 
Het systeem leren en werken bestaat ondertussen meer dan 30 jaar en toch zijn er veel 
leerlingen, ouders, werkgevers, ... die deze onderwijsvorm niet kennen. 
Daarom beschrijven wij voor jou waar het deeltijds leren en werken voor staat en welke de 
doelstellingen ervan zijn. 
 
Zeer bondig samengevat vind je in deze brochure ook: 
- een beschrijving van de leerinhouden van de ingerichte opleidingen, 
- tot welke getuigschriften en/of (deel)certificaten het deeltijds leren en werken kan leiden. 
 
Je zult tevens merken dat leerkrachten, leerlingen- en trajectbegeleiders er alles aan doen om 
initiatieven te ontwikkelen waardoor leerlingen een voltijds engagement van leren en 
werkplekleren kunnen realiseren. 
Wellicht kan deze brochure niet al je vragen beantwoorden. Indien je nog specifieke vragen hebt, 
neem dan gerust contact met ons op: wij zijn graag bereid je persoonlijk te ontvangen. 
 
 
Het team van CDO Campus Redingenhof 
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Wie kan deeltijds leren en werken? 
 
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. 
Jongeren die om uiteenlopende redenen het voltijds onderwijs niet meer zien zitten, kunnen 
kiezen voor een andere aanpak om aan de leerplicht te voldoen. Het centrum probeert zoveel 
mogelijk met een eigen gezicht naar voren te komen: kleine leerlingengroepen, eigen aanpak, 
intensieve begeleiding en een soepel jaarprogramma aangepast aan de werk- of 
opleidingssituatie van de jongere. 
Leerlingen deeltijds onderwijs volgen 2 dagen per week de verplichte “schoolse” vorming die 
zowel lessen algemene vorming (PAV), 2de taal Frans als een beroepsopleiding omvat. 
Daarnaast wordt van alle leerlingen een engagement verwacht voor een aanvullende voltijdse 
weekinvulling hetzij met een tewerkstelling, een brugproject, een voortraject of een persoonlijk 
ontwikkelingstraject. 
 
Tot wanneer ben je leerplichtig? 
 
De leerplicht eindigt op 30 juni van het burgerlijk jaar waarin je 18 wordt. Indien je voor 30 juni 18 
jaar wordt, eindigt je leerplicht op je verjaardag. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je probeert 
je studies te voleindigen om een (deel)certificaat, het getuigschrift tweede graad secundair 
onderwijs, het studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs, het 
getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of een diploma van het secundair 
onderwijs te behalen. 
Je hoeft deeltijds leren niet te stoppen op 18 jaar. Het verderzetten van je studies wordt wel 
verplicht gekoppeld aan een bijkomende weekinvulling die erkend wordt als voltijds engagement. 
 
Hoe kan je Deeltijds leren en Deeltijds werken? 
 
Deeltijds leren kan je in een Centrum Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDBSO) dat een 
officieel (deel)certificaat, getuigschrift en diploma van het Departement Onderwijs van de 
Vlaamse gemeenschap, mag afleveren. In Vlaams-Brabant is er maar één centrum van het GO! 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap namelijk het CDO van het Koninklijk Atheneum 
Campus Redingenhof in Leuven. 
 
Deeltijds werken gebeurt met bemiddeling en begeleiding van het centrum deeltijds onderwijs. 
Elke leerling wordt individueel begeleid naar een tewerkstelling toe door een 
tewerkstellingsbegeleider en een trajectbegeleider. Zij zullen de nodige correcte en volledige 
informatie verstrekken aan de werkgever, de leerling en de ouders. 
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Hoe voldoe je aan het voltijds engagement en dus aan de leerplicht? 
 
Er zijn 4 mogelijkheden om hieraan te voldoen: 
 
Arbeidsdeelname: 
1. overeenkomst alternerende opleiding als het volume werkplekcomponent gemiddeld op 
jaarbasis ten minste 20 (klok)uren per week op de reële werkplek bedraagt. 
 
2. de deeltijdse arbeidsovereenkomst  
- als het volume werkplekcomponent gemiddeld op jaarbasis minder dan 20 (klok)uren per week 
bedraagt. 
- als het een onderneming uit de non-profit sector betreft waarop de sociale maribel-regeling van 
toepassing is. 
 
3. de werkplekcomponent kan in deze fase ook nog ingevuld worden door 
- het volgen van een sport gerelateerde opleiding 
- het verrichten van vrijwilligerswerk 
- het tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding of cursus die specifiek gericht is op het verhogen 
van de tewerkstellingsperspectieven of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
- het verrichten van culturele, sociale of sportactiviteiten georganiseerd door een instantie van de 
overheid of erkend door of namens een overheid 
 
 
In de fase “te oriënteren naar tewerkstelling” of bij de invulling van arbeidsdeelname, kan er IBAL-
bis voorzien worden. Hiervoor werkt ons centrum samen met VZW PROFO.  
In het geval van een tewerkstelling wordt de IBAL-bis gespreid over een periode van maximum 6 
maanden.  
In de fase van te oriënteren arbeidsdeelname, wordt de IBAL-bis gespreid over een periode van 
maximum 4 maanden. 
Een begeleidingstraject omvat maximaal 25 uren individuele begeleiding. 
 
Brugproject: 
Jongeren die nog net niet klaar zijn om zich te handhaven op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen 
door de klassenraad toegeleid worden naar een brugproject i.s.m. Velo VZW. Zij kunnen 
gedurende maximum 800 uren een eerste werkervaring opdoen met als belangrijkste doelstelling 
algemene arbeidsattitudes te verwerven die noodzakelijk zijn in het arbeidsproces 
(nauwkeurigheid, stiptheid, tempo, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen...). Jongeren krijgen op 
de werkvloer gestructureerde individuele opvang en begeleiding en worden geactiveerd en 
gemotiveerd om hun situatie in handen te nemen. 
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Voortraject: 
Niet arbeidsrijpe jongeren die naast een tewerkstelling grijpen omwille van een tekort aan sociale 
vaardigheden en arbeidsattitudes kunnen deze tekorten bijwerken in het voortraject. Dit is een 
project dat motivatiebevorderend werkt en zich richt naar de leefwereld van de jongere, maar 
tegelijkertijd arbeidsrijpheid stimuleert. Het kan een eerste stap zijn naar een brugproject of een 
andere tewerkstelling. De duur van elk voortraject wordt voor elke individuele leerling besproken 
tijdens de klassenraad maar kan maximum 312 uren zijn. Ons centrum werkt hiervoor samen met 
VZW PROFO. 
 
POT: 
Leerlingen die omwille van veelvuldige problematieken niet klaar zijn voor het opleidings- of 
tewerkstellingsaanbod of een voortraject kunnen na CLB- advies toegeleid worden naar een 
persoonlijk ontwikkelingstraject. 
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Ons Studieaanbod 
Wat leer je? 
 
Tijdens de lessen PAV worden thema 's behandeld die je algemene kennis bijwerken en die je 
sociaal vaardig moeten maken, zodat je beter je weg kan vinden in onze samenleving. Je brengt 
regelmatig een bezoek aan een organisatie of bedrijf, je bekijkt en bespreekt films, je werkt in 
groep of individueel, …  
Zo krijg je informatie i.v.m. arbeidsovereenkomsten, werkloosheid, vakbonden, ziekteverzekering, 
bedrijfswereld, banken en verzekeringen, … 
Daarnaast worden ook meer persoonsgerichte thema 's gekozen zoals relaties en seksualiteit, 
verslaving, gezondheid, hygiëne, … 
De thema 's worden in kleine groepen besproken. Tijdens buitenschoolse activiteiten wordt ook 
gewerkt aan persoonlijke vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, het nakomen van 
afspraken, werken in groep, … 
Tevens volg je het vak Frans als 2de taal. 
 
De beroepsopleiding is zeer praktijkgericht en wordt in kleine groepen gegeven. De opleiding 
wordt afgestemd op de werksituatie van de leerlingen. Voor de opleidingen werd een 
opleidingssteekkaart ontwikkeld en/of een opleidingsprogramma geschreven in de modulaire 
structuur. Deze dienen als basispakket voor het opleidingsprogramma van het centrum en je 
individueel leertraject. 
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Welke attesten of getuigschriften kan je behalen? 
 
Je krijgt geregeld een rapport dat je vorderingen op gebied van leren en werken beschrijft en 
evalueert. Als je ernstig bezig bent met de verwezenlijking van je individuele leertraject, kun je 
heel wat studiebewijzen behalen. 
 
Indien je Krijg je 

 een module van de modulaire opleiding niet met vrucht 
hebt gevolgd, hetzij een niet-modulaire opleiding niet met 
vrucht hebt gevolgd  

 

 een attest van verworven 
competenties 

 met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 
schooljaren in het secundair onderwijs hebt doorgebracht, 
en 

 voldaan hebt aan de voorwaarden van de basiskennis 
van het bedrijfsbeheer 

 

 het getuigschrift over de 
basiskennis van het 
bedrijfsbeheer 

 een module van een modulaire opleiding met vrucht hebt 
gevolgd 

 

 een deelcertificaat  

 een opleiding met vrucht gevolgd hebt. Een certificaat 
kan maar behaald worden indien je minstens 1 
deelcertificaat over een module van de betrokken 
opleiding hebt behaald, wat betekent dat je die module 
ook effectief en met vrucht hebt gevolgd 

  

 het certificaat van de 
opleiding 

 met uitzondering van de eerste graad, ten minste 2 
schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd 
hebt doorgebracht en 

 ten minste één certificaat behaald hebt, en 
 in voldoende mate de doelstellingen hebt bereikt die zijn 

opgenomen in een leerplan en aldus voldaan hebt voor 
het geheel van de vorming 

 

 het getuigschrift tweede 
graad secundair onderwijs 

 met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 
schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd 
hebt doorgebracht en 

 ten minste één certificaat behaald hebt, en 
 in voldoende mate de doelstellingen hebt bereikt die zijn 

opgenomen in een leerplan en aldus voldaan hebt voor 
het geheel van de vorming 

 

 het studiegetuigschrift 
tweede leerjaar derde graad 
secundair onderwijs 

 met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 
schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd 
hebt doorgebracht en 

 in het bezit bent van een getuigschrift tweede graad 
secundair onderwijs, en 

 ten minste één certificaat behaald hebt, en 
 in voldoende mate de doelstellingen hebt bereikt die zijn 

opgenomen in een leerplan en aldus voldaan hebt voor 
het geheel van de vorming 

 het diploma secundair 
onderwijs 
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Welke beroepsopleiding kan je volgen in het centrum deeltijds 
onderwijs van Campus Redingenhof? 
 
Modulaire opleidingen  
 
Administratief medewerker  
Administratief medewerker KMO 
 
Fietsmecanicien 
 
Hoeknaadlasser  
Plaatlasser 
Lasser beklede elektrode 
Lasser MIG/MAG 
Lasser TIG 
Pijplasser 
 
Keukenmedewerker 
Hulpkelner 
Hulpkok 
 
Magazijnmedewerker 
 
Winkelbediende  Verkoper 
   Aanvuller 

Kassier 
 
Niet- modulaire opleidingen 
 
Rubriek land- en tuinbouw 
 
Hovenier- Onderhoud  
Hovenier- Aanleg 
 
Rubriek Personenzorg 
 
Logistiek assistent in de ziekenhuizen  
Logistiek helper in de zorginstellingen 
 
Verzorgende 
Verzorgende/Zorgkundige 
 
Begeleider in de kinderopvang 
 
Rubriek Sport en vrije tijd 
 
Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal 
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Onze opleidingen 
 
In alle opleidingen komen de volgende aspecten aan bod: 
 
1. Voorbereidende werkzaamheden en nazorg. 
2. Werkmethode / procedures 
3. . Praktische kennis van: 

- specifieke aspecten van veiligheid, gezondheid en elementaire EHBO- technieken; - 
specifieke aspecten van hygiëne en kwaliteitszorg; 
- specifieke aspecten van milieuzorg; 

4. Praktische kennis van uitrusting en materialen 
5. Sectorinformatie 
 
De specifieke doelstelling en inhoud van de basispakketten van de opleidingen die in het CDO van 
Leuven georganiseerd worden, vindt u hierna. 
Op basis hiervan wordt voor elke leerling een individueel leertraject opgesteld dat rekening houdt 
met de beginsituatie van de leerling en concreet beschrijft wat je als leerling dient aan te leren. 
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SECTOR: HANDEL EN ADMINISTRATIE in de MODULAIRE 
STRUCTUUR 
 
De opleiding ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
 
KERNTAKEN 
 
De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken 
van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van 
een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van 
ondersteunende kantoortaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen 
4. ICT in functie van administratieve taken toepassen 
5. Klassement bijhouden 
6. ondersteunende taken bij meetings uitvoeren 
7. ondersteunende kantoortaken uitvoeren 
8. bezoekers onthalen 
9. post verwerken 
10. telefoneren 
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SECTOR: HANDEL EN ADMINISTRATIE in de MODULAIRE 
STRUCTUUR 
 
De opleiding ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 
 
BASISVOORWAARDEN: 
 
De leerling dient in het bezit te zijn van een certificaat van administratief medewerker. 
 
KERNTAKEN 
 
De administratief medewerker KMO staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het 
verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie en het 
uitvoeren van ondersteunende administratieve taken. Hij voert in opdracht taken uit binnen de 
aankoop- en de verkoopadministratie. Daarnaast voert hij ondersteunende boekhoudkundige 
taken uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen 
4. eigen werkzaamheden organiseren 
5. aankoopadministratie uitvoeren 
6. verkoopadministratie 
7. ondersteunende boekhoudkundige taken 
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SECTOR: HANDEL EN ADMINISTRATIE in de MODULAIRE 
STRUCTUUR 
 
De opleiding WINKELBEDIENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanvuller staat in voor het helpen van klanten met vragen of klachten, het eigenlijke 
aanvullen, het onderhouden van rekken, de controle op prijsaanduidingen, het controleren van 
geleverde artikelen, voorraadbeheer, het tellen van de artikelen voor het opmaken van de 
inventaris en diefstalpreventie. 
 
De opleiding aanvuller bestaat uit 3 modules: 
 

Aanvulwerk 
Klantencontact 
Presentatiewerk 

 
De kassier staat in voor het bedienen van de kassa, het opstarten en afsluiten van de kassa, het 
onderhouden van de kassaomgeving, het verwerken van de artikelen en het informeren over en 
toepassen van de verschillende betalingsmogelijkheden. Hij staat ook in voor het inpakken van 
producten, het helpen van klanten met vragen en klachten en diefstalpreventie. 
 
De opleiding kassier bestaat uit 2 modules: 
 

Kassawerk 
klantencontact 
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De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal en afscheid nemen van de klant, 
diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van 
de diensten na verkoop. 
 
De opleiding verkoper bestaat uit 3 modules: 
 

Klantencontact 
Presentatiewerk 
Verkoop 

 
De winkelbediende staat in voor het aanvullen en presenteren, het beheer van de voorraad, de 
controle op prijsaanduidingen, het verkopen, het begeleiden en adviseren van de klant, 
diefstalpreventie, het afhandelen van de verkoopstransactie en het bedienen van de kassa. 
 
De opleiding winkelbediende bestaat uit 5 modules: 
 

Aanvulwerk 
Kassawerk 
Klantencontact 
Presentatiewerk 
Verkoop 
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SECTOR: VOEDING HORECA in de MODULAIRE STRUCTUUR 
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SECTOR: VOEDING HORECA in de MODULAIRE STRUCTUUR 
 
De opleiding KEUKENMEDEWERKER 
 
KERNTAKEN  
 
De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende 
werkzaamheden (mise-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen 
een keuken door het toepassen van de basiskooktechnieken stoven, koken, bakken en 
blancheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en geldende 

regelgevingen 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen 
4. mise-en-place volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
5. elementaire technieken volgens bedrijfseigen procedures toepassen 
6. vaat volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
7. snijtechnieken volgens bedrijfseigen procedures toepassen 
8. keukentechnieken volgens bedrijfseigen procedures toepassen 
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SECTOR: VOEDING HORECA in de MODULAIRE STRUCTUUR 
 
De opleiding HULPKELNER 
 
KERNTAKEN  
 
De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar 
uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en 
verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en geldende 

regelgevingen 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen 
4. bardienst niet-‐alcoholische dranken volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
5. onthaal en bediening van klanten volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
6. zaal-‐	  en tafelschikking volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
7. voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) uitvoeren 
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SECTOR: VOEDING – HORECA in de MODULAIRE STRUCTUUR 
 
De opleiding HULPKOK 
 
BASISVOORWAARDEN 
 
De leerling dient in het bezit te zijn van een certificaat van keukenmedewerker. 
 
KERNTAKEN 
 
De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en 
koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van 
basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt 
voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft 
instructies aan de keukenmedewerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 

1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en geldende 
regelgevingen 

2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen 
4. mise-en-place in functie van keuken met geëigende gereedschappen volgens bedrijfseigen 

procedures uitvoeren 
5. koude keukenbereidingen volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
6. warme keukenbereidingen volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren 
7. voedingsmiddelen in functie van keuken volgens bedrijfseigen procedures bestellen en 

ontvangen 
8. keukenprocessen volgens bedrijfseigen procedures organiseren en opvolgen 
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SECTOR: DISTRIBUTIE in de MODULAIRE STRUCTUUR 
 
De opleiding MAGAZIJNMEDEWERKER 
 
KERNTAKEN  
 
De magazijnmedewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en 
controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Hij gebruikt hierbij 
hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, ... en stapelhulpmiddelen zoals pallet, box, kooi, ... en past 
stapeltechnieken toe. De magazijnmedewerker telt, scant en registreert de goederen. Hij 
controleert de bijhorende documenten en vult ze in. 
 
De opleiding Magazijnmedewerker bestaat uit 3 modules: 
 

Inkomende goederen 
Magazijntaken 
Uitgaande goederen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen 
4. eigen werkzaamheden organiseren 
5. volgens bedrijfseigen procedures inkomende goederen lossen en ontvangen 
6. volgens bedrijfseigen procedures functie gebonden administratieve taken uitvoeren 

 
Tijdens de opleiding magazijnmedewerker bieden wij de mogelijkheid tot het behalen van het 
VDAB attest van bestuurder heftruck/reachtruck. 
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SECTOR: PERSONENZORG 
 
De opleiding LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 
 
KERNTAKEN 
 
De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt 
de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De 
logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager. 
 
BASISVOORWAARDEN 
 
Deze opleiding kan uitsluitend worden gesanctioneerd met een certificaat indien de opleiding 
tenminste 500 uren bedraagt, waarvan tenminste 250 uur alternerende werkopleiding. 
 
BASISPAKKET 
 
De logistiek helper 
 
1. organiseert de eigen werkzaamheden 
2. beheerst de vereist beroepshoudingen 
3. werkt in team 
4. helpt bij noodsituaties 

5. ondersteunt bij animatie- activiteiten 
6. verzorgt de maaltijden 
7. onderhoudt kamers en leefruimten 
8. draagt zorg voor het linnen 
9. draagt zorg voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager 

10. transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten, stalen en apparaten 
11. voert administratieve taken uit 
12. helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager 
13. observeert en rapporteert 
14. werkt veilig 
15. werkt hygiënisch 
16. hanteert de gepaste omgangsvormen 
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SECTOR: PERSONENZORG 
 
De opleiding LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 
 
KERNTAKEN  
 
De logistiek assistent werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij 
helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. 
De logistiek assistent neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager. 
 
BASISVOORWAARDEN 
 
Deze opleiding kan uitsluitend worden gesanctioneerd met een certificaat indien de opleiding 
tenminste 500 uren bedraagt, waarvan tenminste 250 uur alternerende werkopleiding. 
 
BASISPAKKET 
 
De logistiek assistent 
 
1. organiseert de eigen werkzaamheden 
2. beheerst de vereist beroepshoudingen 
3. werkt in team 
4. helpt bij noodsituaties 
5. verzorgt de maaltijden 
6. onderhoudt kamers en leefruimten 
7. draagt zorg voor het linnen 
8. draagt zorg voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager 
9. transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten, stalen en apparaten 
10. voert administratieve taken uit 
11. helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager 
12. observeert en rapporteert 
13. werkt veilig 
14. werkt hygiënisch 
15. hanteert de gepaste omgangsvormen 
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SECTOR: PERSONENZORG 
 
De opleiding VERZORGENDE 
 
BASISVOORWAARDEN:  
 
De leerling dient in het bezit te zijn van een certificaat van logistiek helper in de zorginstellingen of 
logistiek assistent in de ziekenhuizen, of kan aantonen dat deze competenties in voldoende mate 
aanwezig zijn. 
Deze opleiding kan uitsluitend worden gesanctioneerd met een certificaat indien de opleiding 
tenminste 2400 uren bedraagt, waarvan tenminste 1200 uur alternerende werkopleiding. 
 
KERNTAKEN 
 
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot 
alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de 
zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager. 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
De verzorgende 
 

1. organiseert de eigen werkzaamheden  
2. werkt methodisch 
3. werkt in team 
4. werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager 
5. benadert de zorgvrager empatisch 
6. helpt andere zorgverstrekkers bij de zorgverlening 
7. verzorgt het woon- en leefklimaat van de zorgvrager 
8. staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van de oudere 

zorgvrager 
9. staat in voor de verzorging van langdurig zieke of terminale zorgvragers 
10. begeleidt kinderen in een opvangsituatie 
11. staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van het kind 
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SECTOR: PERSONENZORG 
 
De opleiding VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE 
 
BASISVOORWAARDEN  
 
De leerling dient in het bezit te zijn van een certificaat van verzorgende, of kan aantonen dat deze 
competenties in voldoende mate aanwezig zijn. 
Deze opleiding kan uitsluitend worden gesanctioneerd met een certificaat indien de opleiding 
tenminste 600 uren bedraagt, waarvan tenminste 300 uur alternerende werkopleiding. 
 
KERNTAKEN 
 
De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij 
werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij 
wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager. 
De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder 
toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt. 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
De verzorgende/zorgkundige 
 
1. organiseert de eigen werkzaamheden 
2. werkt methodisch 
3. werkt in team 
4. werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager 
5. benadert de zorgvrager empathisch 
6. verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan 
7. voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van 

een verpleegkundige 
8. dient EHBO toe 
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SECTOR: PERSONENZORG 
 
De opleiding BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG 
 
MINIMUMVEREISTE 
 
De leerling dient in het bezit te zijn van een certificaat van logistiek helper in de zorginstellingen of 
logistiek assistent in de ziekenhuizen, of kan aantonen dat deze competenties in voldoende mate 
aanwezig zijn. 
De leerling moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31december van het schooljaar waarin 
men de opleiding start. 
Deze opleiding kan uitsluitend worden gesanctioneerd met een certificaat indien de opleiding 
tenminste 2400 uren bedraagt, waarvan tenminste 1200 uur alternerende werkopleiding en 160 
uur werkopleiding buitenschoolse kinderopvang. 
 
KERNTAKEN 
 
De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande 
kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de 
opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij is 
verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij rekening met leeftijd, 
belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket. 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
Generieke competenties 
 
1. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
2. functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen 
3. eigen werkzaamheden organiseren 
4. hygiënisch bewust werken; veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota 

welzijn op het werk en vigerende regelgeving 
 
Specifieke competenties 
 
1. voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van het kind instaan conform de 

organisatiespecifieke visie en structuur 
2. met het kind in dagelijkse situaties omgaan conform de organisatiespecifieke visie en 

structuur 
3. activiteiten voor individuele kinderen groeperen, plannen, organiseren en begeleiden conform 

de organisatiespecifieke visie en structuur 
4. volgens procedures en afspraken met ouders en externen omgaan conform de 

organisatiespecifieke visie en structuur 
5. op gevaar en onverwachte situaties inspelen conform de organisatiespecifieke visie en 

structuur en vastgelegde procedures 
6. lokaal en materiaal volgens procedures en afspraken verzorgen conform de 

organisatiespecifieke visie en structuur 
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SECTOR: TRANSPORT in de MODULAIRE STRUCTUUR 
 
De opleiding FIETSMECANICIEN 
 

KERNTAKEN  
 

De fietsmecanicien bouwt volgens constructeurvoorschriften fietsen op en stelt ze af. Hij 
onderhoudt en voert herstellingen uit. Hij vervangt hierbij onderdelen en bouwt toebehoren in of 
op. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING 
 
1. veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen 
2. noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen 
3. functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen 
4. eigen werkzaamheden organiseren 
5. volgens bedrijfseigen procedures onderhoud en fietsherstellingen uitvoeren en fietsen 

opbouwen en afstellen 
6. volgens bedrijfseigen procedures functie gebonden administratieve taken uitvoeren 
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SECTOR: LAND- EN TUINBOUW 

 
De opleiding HOVENIER- ONDERHOUD 
 
KERNTAKEN  

 
De hovenier-onderhoud voert alle taken uit die bij het onderhouden van parken en tuinen aan bod 
komen. Dit gaat van het uitplanten, het snoeien en het scheren tot het voorkomen en bestrijden 
van ziekten en het voorkomen van onkruid. 
De hovenier-onderhoud krijgt hiervoor richtlijnen van de ploegbaas, maar voert zijn taken 
zelfstandig uit. 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  

 
De hovenier- onderhoud 
 
1. bereidt de werkzaamheden voor 
2. onderhoudt de beplanting 
3. onderhoudt het gazon 
4. werkt het terrein af en ruimt op 
5. maakt het materieel schoon en onderhoudt het 
6. werkt milieubewust 
7. werkt veilig en gezondheidsbewust 
8. werkt kwaliteitsbewust 
9. is communicatief vaardig 
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SECTOR: LAND- EN TUINBOUW 

 
De opleiding HOVENIER- AANLEG 

 
KERNTAKEN  

 
De hovenier-aanleg voert alle taken uit die bij het aanleggen van parken en tuinen aan bod 
komen. 
Dit gaat van het uitplanten en het aanleggen tot het aanbrengen van infrastructuurdelen. 
De hovenier-aanleg krijgt hiervoor richtlijnen van de ploegbaas, maar voert zijn taken zelfstandig 
uit. 
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
De hovenier- aanleg 
 

1. bereidt de werkzaamheden voor 
2. bereidt het terrein voor 
3. voert de grondwerken uit 
4. legt de beplanting aan 
5. legt een gazon aan 
6. werkt het terrein af en ruimt op 
7. voert infrastructuurwerken uit 
8. maakt het materieel schoon en onderhoudt het 
9. werkt milieubewust 
10. werkt veilig en gezondheidsbewust 
11. werkt kwaliteitsbewust 
12. is communicatief vaardig 
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SECTOR: METAAL EN KUNSTSTOFFEN in de MODULAIRE 
STRUCTUUR 
 
De opleiding LASSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op werkstukken plaat of pijp 
van aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede 
elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Hoeknaadlasser bestaat uit 3 modules: 
 

Beklede elektrode hoeknaadlas  
MIG/MAG hoeknaadlas  
TIG hoeknaadlas 
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De Plaatlasser last stompe plaatverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast 
staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij 
volgt strikt de lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Plaatlasser bestaat uit 6 modules: 
 

Beklede elektrode hoeknaadlas  
Beklede elektrode plaatlas  
MIG/MAG hoeknaadlas  
MIG/MAG plaatlas  
TIG hoeknaadlas  
TIG plaatlas 

 
De Pijplasser last stompe pijpverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast 
staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij 
volgt strikt de lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Pijplasser bestaat uit 9 modules: 
 

Beklede elektrode hoeknaadlas  
Beklede elektrode pijplas  
Beklede elektrode plaatlas  
MIG/MAG hoeknaadlas  
MIG/MAG pijplas  
MIG/MAG plaatlas  
TIG hoeknaadlas  
TIG pijplas 
TIG plaatlas 

 
De Lasser beklede elektrode last hoeknaadverbindingen, stompe plaatlasverbindingen en 
stompe pijpverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt 
hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode. Hij volgt strikt de 
lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Lasser beklede elektrode bestaat uit 3 modules: 
 

Beklede elektrode hoeknaadlas  
Beklede elektrode pijplas  
Beklede elektrode plaatlas 

 
De Lasser MIG/MAG last hoeknaadverbindingen, stompe plaatlasverbindingen en stompe 
pijpverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor 
een laspost voor MIG/MAG-lassen. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Lasser MIG/MAG bestaat uit 3 modules: 
 

MIG/MAG hoeknaadlas 
MIG/MAG pijplas 
MIG/MAG plaatlas 
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De Lasser TIG last hoeknaadverbindingen, stompe plaatlasverbindingen en stompe 
pijpverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor 
een laspost voor TIG-lassen. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving. 
 
De opleiding Lasser TIG bestaat uit 3 modules: 
 

TIG hoeknaadlas 
TIG pijplas 
TIG plaatlas 
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SECTOR: SPORT EN VRIJE TIJD 
 
De opleiding ONDERHOUDSWERKER SPORTINFRASTRUCTUUR EN -
MATERIAAL 
 
KERNTAKEN 
 
De onderhoudswerker sportinfrastructuur en –materiaal onderhoudt de  
sportinfrastructuur.  
Hij stelt het sportmateriaal op, onderhoudt het en voert kleine  
herstellingen uit.  
 
OVERZICHT VAN DE OPLEIDING  
 
De onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal 
 

1. organiseert de eigen werkzaamheden  
2. onderhoudt de sportinfrastructuur  
3. stelt het sportmateriaal op en onderhoudt het  
4. werkt veilig en gezondheidsbewust  
5. werkt kwaliteitsbewust 
6. werkt milieubewust 
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Praktische schikkingen 
 

1. Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. 
 

2. Tijdens de 2 lesdagen kan de leerling niet werken. Op expliciete vraag van de werkgever kan 
eventueel een herschikking van de lesdagen onderzocht worden. 

 
3. De inschrijving in het CDO moet ten laatste gebeuren op 31 januari van het lopende schooljaar. 

De inschrijving is kosteloos. 
Ze gebeurt steeds in het bijzijn van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent over de 
minderjarige leerling. 
 
De inschrijving is aan volgende voorwaarden gebonden: 

a. een gesprek met de coördinator van het CDO en/of de leerlingenbegeleider; 
 

b. de volgende documenten zijn vereist: 
- alle oriënteringsattesten en studiegetuigschriften van de vorige schooljaren secundair  
onderwijs, 

- eventuele bewijzen van het volgen van vormingen bijv. SYNTRA- opleiding,  
- de identiteitskaart van de leerling. 

 
c. de ondertekening van het centrumreglement, de engagementsverklaring en het 

pedagogisch project van het GO!; 
 
d. akkoord gaan met de voorgeschreven screening, trajectbegeleiding en inschrijving als 

deeltijds lerende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB). 

 
4. De leerling brengt de coördinator van het CDO tijdig op de hoogte van elke verandering in zijn 

sociale en/of economische toestand, dit om een optimale begeleiding mogelijk te maken. 
 

5. De lessen starten 's morgens om 8.20u of om 9.10u en eindigen om 15.25u of om 16.15u 
naargelang je lessenrooster. 
Pauzes: voormiddag: 10.00 - 10.15u 
  middag:  11.55 - 12.45u 
  namiddag 14.25 - 14.35u 
 

6. Er wordt aan de leerlingen en de ouders als contract met het centrum een centrumreglement ter 
ondertekening voorgelegd. 
Leerlingen die zich niet houden aan dit contract zullen door toepassing van de maatregelen 
vermeld in dit reglement gesanctioneerd worden. 
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Wens je meer informatie? 
 
Wend je tot 
 

Het Centrum Deeltijds Onderwijs van 
KONINKLIJK ATHENEUM CAMPUS REDINGENHOF 

Redingenstraat 90 
3000 LEUVEN 

Tel. 016 31 97 19 
Fax. 016 31 98 73 

cdbso@karedingenhof.be 
 
 
   
Inschrijvingen 
 
Van 1 juli tot en met 5 juli en van 19 augustus tot 31 augustus. 
 
Maandag tot vrijdag:  van 10.00u tot 12.30u 

van 13.30u tot 16.00u (enkel van 29 tot en met 31 augustus)  
van 17.00u tot 19.30u 
 
 
 
 

 
 

Centrum Deeltijds Onderwijs Campus Redingenhof Leuven 
 
  
 


