
CAMPUS DE VESTEN 
 

Secundair onderwijs 
Augustijnenlaan 31-32  

2200 Herentals 
014211688 (eerste graad) 

014211144 (tweede en derde graad) 
www.campusdevesten.be 

 
Centrum Leren & Werken 

(deeltijds onderwijs) 
Menenstraat 21 
2200 Herentals 

014212779  

 
Kom zeker eens een kijkje nemen! 

 
 

Infomoment 
19 uur + 21 uur 

+ 
Fietsbeurs en ‘Koers op rollen’ 

vanaf 18 uur 

 
17 maart 2017 

 
M-blok, Augustijnenlaan 31 

 
~~~ 

 
Open Campusdag 

 
6 mei 2017 

 
vanaf 13 uur 

www.campusdevesten.be 

 

 

 

Wij zijn vlot bereikbaar! 

 

     

     Afgesloten fietsenstalling  

     Douches beschikbaar 

 

 

Rechtstreekse busverbindingen 

vanuit de omliggende gemeentes 

 

 

Gelegen op wandelafstand van 

het station van Herentals 

 



 

 

Al deze studierichtingen zijn 
 combineerbaar met de module wielrennen! 

Eerste graad 
Basispakket + 3 lesuren module wielrennen 

 
A-stroom 
B-stroom 
 
Tweede graad 

Basispakket + 3 lesuren module wielrennen 
 
ASO  
economie, Latijn, wetenschappen, humane wetenschappen 

TSO  
handel, elektromechanica, sociale en technische wetenschappen 

BSO  
basismechanica, voeding-verzorging, verkoop 

 
Derde graad 

Basispakket + 3 lesuren module wielrennen 
 
ASO  
economie-wiskunde, economie-talen, Latijn-wiskunde, Latijn-talen, talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde 
TSO 
boekhouden-informatica,  elektromechanica 
BSO 
werktuigmachines, verzorging, verkoop,  
 

Centrum Leren en Werken (deeltijds onderwijs) 
 
Sportbegeleider  
=> 2 dagen les, 3 dagen wielrennen 
 
Fietshersteller 
=> 2 dagen les, 3 dagen wielrennen 

www.campusdevesten.be 

ONZE TROEF? 
  
Op CAMPUS DE VESTEN kan je bijna elke studie-
richting combineren met de optie wielrennen.   
  
Wij willen ons niet profileren als topsportschool, 
maar wensen wel die leerlingen aan te spreken 
die wielrennen willen combineren met een        
interessante studierichting. Na het secundair    
onderwijs heeft de leerling dus een volwaardig 
diploma in handen en kan hij/zij nog vele kanten 
uit. 
 
In de eerste graad verwelkomen wij iedereen met 
een passie voor wielrennen, vanaf de tweede 
graad verwachten wij wel dat onze leerlingen 
competitief deelnemen aan een  wielerdiscipline.  
 
Voor het voltijds onderwijs werken de wielrenners 
eenmaal per week  tijdens de lesuren een  fiets-
training af.  De leerlingen van het CLW (deeltijds 
onderwijs) hebben dinsdag, woensdag en       
donderdag de mogelijkheid om bezig te zijn met 
de wielersport, gecombineerd met een dag       
algemene vakken en een dag fietsonderhoud of 
sportbegeleiding.  

 
 


