
Hier gaan 
onderwijs en werken 
hand in hand

Campus Vilvoorde 
Groenstraat 260
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 41 87
gsm 0478 74 39 10
info@clwcastor.be
www.clwcastor.be

Campus Anderlecht
Emile Grysonlaan 1
1070 Anderlecht
Tel. 02 251 41 87
gsm 0471 50 98 76
info@clwcastor.be
www.clwcastor.be

Geloof in eigen kunnen!

Castor biedt je een aantal duidelijke en arbeids-
marktgerichte opleidingen. En hoewel je maar twee 
dagen op school bent, vormen leerkrachten en leer-
lingen hier een team. Leren is hier geen competitie 
of onhaalbare opgave.

Leren is ervaren hoe je, samen met ons, vorm 
aan je toekomst kunt geven. Dit versterkt 
je geloof in eigen kunnen. En dat vinden wij  
belangrijk. 

Respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsver-
mogen staan daarbij voorop. Met goede afspraken 
zorgen wij voor een positieve schoolsfeer. Iedereen 
kan iets. Samen kunnen we alles.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren.

Wie is Castor?

Castor is de naam van een "dier, dat bomen doet vallen, rivieren verlegt, ge-
bieden blank zet, boeren tot woede drijft, nesten en dammen bouwt, harten 
verovert, trouw en gedreven is en overal zijn tanden in wil zetten".

Een naam dus die bij onze school past. Want het dier is sociaal, werklustig,  
gedreven, sterk en handig. Net als onze leerlingen!

Waar zit jij op school? Ik zit op Castor!

Denk je dat Castor bij jou past? 
Schrijf je dan in!

Inschrijven kan op afspraak, elke maandagvoormiddag en vrijdagnamiddag. 
Tijdens de zomervakantie elke werkdag tijdens de eerste week van juli en de 
laatste twee weken van augustus, steeds tussen 8u30 en 12u30.

Je dient volgende documenten mee te brengen:
- SIS-kaart en identiteitskaart
- laatste schoolrapport

Na een kennismakingsgesprek en het overlopen van jouw profiel en vaardigheden 
wordt er een trajectplan opgesteld. Dit stippelt jouw leer- en werktraject uit. 

Castor is goed bereikbaar

Campus Vilvoorde ligt op een klein kwartiertje van het station van Vilvoorde.
Campus Anderlecht ligt vlakbij metrostation Coovi.
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bij ons is 

iedereen 

een VIP



Combineer leren en werken!
Pas wat je leert onmiddellijk toe in de 
praktijk en krijg voeling met de arbeids-
markt.

Wie 15 jaar of ouder is en de eerste twee 
leerjaren van het middelbaar onderwijs 
achter de rug heeft, kan zich bij ons in-
schrijven.

Je combineert dan leren en werken.  
Op die manier kan je deelcertificaten, 
certificaten en zelfs je diploma secundair 
onderwijs behalen. 

Elke schoolweek heb je twee dagen les 
en drie dagen 'werkplekleren'. Zo kom 
je aan een weekprogramma van 28 uur 
waarin zowel onderwijs als praktijk- 
ervaring aan bod komen.

Bij ons kan je rekenen op de steun van 
leerkrachten, tewerkstelling- en leerling-
begeleiders. Kortom, een sterk school-
team dat zich voor jou inzet! 

Samen met jou gaan we op zoek naar het 
traject dat het beste bij jou past. Daarbij 
houden we rekening met je interesses en 
vaardigheden.

Castor creëert kansen voor iedereen. We 
zoeken naar motivaties om je te stimule-
ren en we staan stil bij jouw talenten. We 
zorgen dat je snel je plaats vindt op onze 
school en je ten volle kan ontwikkelen.

Castor is een kleine school waar iedereen 
elkaar kent. We volgen je welzijn en vor-
deringen op de voet.

Kom eens langs!

Ons opleidingsaanbod Campus Anderlecht: ➠NIEUW!!!

Wat maakt onze opleidingen zo speciaal?
• De inhoud van de studierichtingen sluit naadloos aan op de arbeidsmarkt.
• De meeste van onze opleidingen zijn modulair. Dat betekent dat certificaten en 

getuigschriften behaald worden op het moment dat je de doelstellingen en eindter-
men van de opleiding in voldoende mate kent. Dit hoeft niet altijd op het einde van 
het schooljaar te zijn. 

• Je volgt ook nog PAV en Engels zodat je een getuigschrift of diploma kan behalen. 

Goed om weten
• Heb jij gouden handen? Ben je 

eerder een doener? Gebruik dan 
dat talent! Vertrouw op je vaar-
digheden en kies een studie die 
bij jou past. Op die manier vind je 
een job die zowel voor jou als voor 
de maatschappij betekenisvol is.

• De getuigschriften en diploma's 
die je op Castor kan behalen, zijn 
gelijkwaardig aan die van het vol-
tijds secundair onderwijs. 

• Op Castor volg je een voltijds  
engagement waarbij je ‘werk’ en 
onderwijs combineert. Elke leer-
ling heeft een weekprogramma 
van minstens 28 uur bestaande uit 
2 dagen les bij Castor en 3 dagen 
'werkplekleren'. 

• Voor iedereen is er een oplos-
sing! Als deeltijds werken voor jou 
om één of andere reden niet mo-
gelijk is, worden er alternatieven 
voorzien. Dit kan bijvoorbeeld een 
brugproject, voortraject of een per-
soonlijk ontwikkelingstraject zijn. 
Wij begeleiden iedereen naar een 
plaats op de arbeidsmarkt.

• Wie zich als zelfstandige wil ves-
tigen kan ervoor kiezen om een  
attest bedrijfsbeheer te behalen.

• Kiezen voor Castor is kiezen voor 
een job binnen handbereik en een 
professioneel traject op maat.
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Wil je aan de slag in een keuken?
- Keukenmedewerker
- Hulpkok

Wil je aan de slag in een magazijn?
- Magazijnmedewerker

Wil je werken in de verhuissector?
- Verhuizer-drager
- Verhuizer-inpakker

Wil je werken in de verkoopsector?
- Aanvuller
- Kassier
- Verkoper
- Winkelbediende

Wil je aan de slag op een kantoor?
- Administratief medewerker
- Callcentermedewerker
- Administratief medewerker expeditie
- Administratief medewerker kmo

Wil je werken in de bouwsector?
- Hoeknaadlasser
- Plaatlasser
- Polyvalent onderhoudswerker  

gebouwen
Wil je aan de slag als hoefsmid?

- Hoefsmid
- Assistent-hoefsmid

Wil je werken in de kermissector?
- Kermismedewerker
- Kermiswerker

NIEUW!!! ➠ Wil je werken op de  
luchthaven?

- Behandelaar luchtvracht en bagage

Op onze website www.clwcastor.be 
vind je alle inhoudelijke en praktische  
informatie over onze opleidingen.

Wil je aan de slag in een keuken?
- keukenmedewerker
- hulpkok
- grootkeukenmedewerker
- grootkeukenhulpkok

Wil je aan de slag in de horeca?
- zaalmedewerker
- hulpkelner
- kelner

Wil je aan de slag in de verkoopsector?
- Aanvuller
- Kassier
- Verkoper
- Winkelbediende

Ons opleidingsaanbod Campus Vilvoorde:


