
Opleidingsvorm 2 (OV2)



Opleidingsvorm 2

Voor wie?

 Leerlingen met 

• een matige verstandelijke beperking (type 2)

• gedrags- of emotionele problemen (type 3)

• een fysieke beperking (type 4)

• ASS (type 9)

12-13 jaar tot 21 jaar 

• Mogelijkheid tot maximaal 3 schoolverlengingen



Toekomstperspectief

Begeleid werkmilieu

• Maatwerkbedrijf (voormalige beschutte werkplaatsen)

• Normaal Economisch circuit (NEC) met begeleiding

Begeleid woonmilieu

• Huidige wooncontext

• Begeleid zelfstandig wonen

• Jongere kan zelfstandig kleine problemen uit het dagelijks 
leven oplossen

Na afronden tweede fase: Attest maatschappelijk functioneren 
en participeren in een omgeving met ondersteuning en 
tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning



Structuur

Ongeveer 60 leerlingen
 8 klassen
 2 fasen met 2 leerjaren

• Fase 1
• Leerjaar 1
• Leerjaar 2

• Fase 2
• Leerjaar 1
• Leerjaar 2

 Eventueel aangevuld met een extra jaar alternerend leren
 Klassen worden ingedeeld op basis van:

• Leeftijd
• Diagnose ASS 
• Sociale vaardigheden
• Overgangscriteria
• Voorkeur BGV (fase 2)



Structuur

Lessen zijn opgedeeld in:

Algemene Sociale Vorming (ASV)

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Eerste fase Tweede fase

16 lesuren ASV 12 lesuren ASV

16 lesuren BGV 20 lesuren BGV



ASV

Vak Fase 1 Fase 2
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Redzaamheid

Godsdienst/zedenleer

KOP

3u

5u

4u

2u

2u

3u

3u

4u

2u



ASV

REDZAAMHEID

• Tweewekelijks winkelen en koken, opstellen winkellijst a.d.h.v. 
budget

• Maandelijks bezoek aan bibliotheek 

• Voor een vakantie: tavernebezoek

• Onderhoud i.f.v. wonen

PROJECT

• Thema’s: taal, wiskunde, sociale vaardigheden, ICT 
geïntegreerd. Opbouw en uitdieping ngl. leeftijd.

• KOP: Klas Overkoepelend Project in FASE 1



ASV

 LO

 LEVENSBESCHOUWING





BGV – Beroepsgerichte vorming

Opgedeeld in 5 vakken:

Bandwerk

Groenzorg

 Fietsenatelier

 Strijkatelier

Onderhoudsatelier

Nadruk ligt op bandwerk beste kans op tewerkstelling        



BGV

Fase 1 Fase 2

• 16 lesuren BGV
• 8u bandwerk
• 2u fietsenatelier
• 2u groenzorg
• 2u onderhoudsatelier
• 2u strijkatelier

• Alle leerlingen volgen alle vakken 

• Keuzevakken
• 20 lesuren BGV

• 13u bandwerk
• Keuze uit:

• 3u fietsenatelier
• 4u groenzorg
of
• 4u onderhoudsatelier
• 3u strijkatelier

• Zoveel mogelijk werken voor derden en 
dagstages



BGV

Fase 1 Fase 2

• Doel: 
• Aanleren van basisvaardigheden
• Ontwikkelen van een goede 

werkhouding

• Doel:
• Verder inoefenen van 

basisvaardigheden
• Zelfstandig werken
• Tempogericht werken
• Nauwkeurig werken
• Aanleren van werkattitudes via 

stages



Bandwerk

Aanleren van vaardigheden die nodig zijn in een maatwerkbedrijf 
via

Werken voor derden

Handvaardigheidsoefeningen

Dagstages op de werkvloer



Bandwerk



Stappenplan







Groenzorg

Aanleren van vaardigheden die nodig zijn in een groendienst

Onderhoud van het schooldomein

Onderhoud van kerkhof

Werken buiten de school

Aanplanten van perkjes of hagen

Klinkers leggen

Vanaf de tweede fase mogen 

de leerlingen met machines werken



Fietsenatelier

Reinigen van fietsen

Demonteren van fietswrakken

Monteren van eenvoudige onderdelen

Basisonderhoud van fietsen

• Band plakken, ketting vervangen en smeren,…

• van de school

• van derden



Onderhoudsatelier

Aanleren van industrieel 
onderhoud

Geen huishoudelijk 
onderhoud!

Onderhouden van refters, 
rusthuizen, bedrijven,…



Strijkatelier

Aanleren van industrieel strijken

Geen huishoudelijk strijken!

 Strijken van bedrijfskledij, lakens en doeken voor ziekenhuizen 
en rusthuizen, servetten voor restaurants.



Strijkatelier



Alternerend leren (optioneel)

Deeltijds traject voor het laatste schooljaar

2 dagen school en 3 dagen stage

Voorbereiding op tewerkstelling



SODA

Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude

4 SODA rapporten per jaar

Vaardigheden en houding

Vanaf 16 jaar kunnen leerlingen een SODA attest behalen

• Helpt bij tewerkstelling, geeft aan dat de leerling een goede 
arbeidsattitude heeft 



Team

 Leerkrachten

 Logopedist

Kinesist

Kinderverzorgsters

Orthopedagoog

Verpleging

 Leerlingenbegeleiding 

Technisch adviseur



Contacten met ouders

Kennismaking met nieuwe leerlingen

nu en eind augustus

Bespreking overgang (voor nieuwe leerlingen)

Oudercontacten

Klassenraden met ouders (incl. bespreken rapport)

Reflectieavond 

Huisbezoeken

Telefonisch

 Smartschool

Brieven via Smartschool

Agenda 



Hoe kennismaken in tijden van corona?

Dit jaar opnieuw geen opendeurdag.

Ook observaties in lagere school zijn niet toegelaten, wel 
filmpjes of het digitaal bijwonen van lessen.

Wel besprekingen tussen teamleden lagere school en secundair 
(via mail, telefonisch of via video-gesprek).

Nog te bekijken of leerlingen van lagere school via filmpjes, 
video-gesprekken of tijdens een evaluatiedag kunnen 
kennismaken.



Speelplaats



ASS-werking



ASS werking

• Fase 1: startklas, opvolgklas, schakelklas

• Fase 2: leerjaar 1, leerjaar 2



ASS werking

Startklas en opvolgklas Schakelklas

• Max. 8 leerlingen/klas
• Prikkelarm lokaal
• Rusthoek, zithoek, time-in in de klas
• Vaste plaats en eigen bank
• Stappenplannen
• Week-en dagkalender
• Visuele ondersteuning
• Time timer
• Hoofdtelefoon
• Eten en snacken in de klas
• …

• Rustige speelplaats

• Aanpassingen waar 
nodig

• Rustige speelplaats



Klaslokaal startklas



ASV

Startklas Opvolgklas Schakelklas
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BGV

Startklas Opvolgklas Schakelklas

16 u werkatelier BGV wordt verdeeld in 50% 
‘gewone BGV en 50% 
werkatelier:
• 1u strijkatelier
• 1u onderhoud
• 1u fietsenatelier
• 1u groenzorg 
• 4u bandwerk
• 8u werkatelier

BGV 16u:
• 2u strijkatelier
• 2u onderhoud
• 2u fietsenatelier
• 2u groenzorg
• 8u bandwerk



BGV



Welbevinden



Vragen?
Voor vragen nadien kan u contact opnemen met Els Van Pelt 

Mail: els.van.pelt@de3master.be

Tel.: 014 85 00 52

mailto:els.van.pelt@de3master.be

