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DE VEST 
Samen bouwen we aan de toekomst. 

Onze school is een beroepsschool van het buitengewoon 
secundair onderwijs. Moeilijk lerende jongens en meisjes 
van 13 tot 21 jaar krijgen er aangepast onderwijs. 

Je kan in De Vest enkel ingeschreven worden met een 
CLB-attest dat toelaat lessen te volgen in een BuSO-
school OV3 type1. 

 Type 1: Voor moeilijk lerende jongeren.  
 OV3 betekent opleidingsvorm 3. Deze vorm geeft 

een sociale en beroepsvorming met de bedoeling 
te kunnen werken in een gewoon leef- en 
werkmilieu.  

Onze opleiding is gericht op het aanleren van een vak. 
 
Hierbij hanteren wij 2 aandachtspunten: 

 de leerling wordt in een werkgroep geplaatst die 
bij zijn mogelijkheden past 

 de werkgroepen zijn heel klein. 
Het resultaat = een maximale begeleiding. 
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Het observatiejaar. 

Tijdens het 1ste jaar - het observatiejaar - krijgen de 
leerlingen uitgebreid de mogelijkheid om kennis te 
maken met alle opleidingen die in onze school 
aangeboden worden. 

Als voorbereiding op hun beroepskeuze “proeven” de 
leerlingen in de beroepsgerichte vorming van onze 5 
verschillende praktijkvelden. Daardoor ontdekken de 
leerlingen hun bekwaamheid, belangstelling en 
voorkeur. 

De 5 beroepsopleidingen omvatten: 

 hoeklasser (metaalbewerking)  
 tuinbouwarbeider  
 grootkeukenmedewerker (koken en onderhoud)  
 logistiek assistent (personenverzorging)  
 schilder - decorateur  
 (houtbewerking enkel in het observatiejaar)  

Alle leerkrachten van het observatiejaar volgen hun 
leerlingen tijdens het eerste jaar zeer aandachtig om 
samen met hen en hun ouders de beste beroepskeuze op 
het einde van dat schooljaar te bepalen. 

Om een succesvolle loopbaan voor te bereiden in onze 
school helpen de leerkrachten talenten te ontplooien en 
leerlingen te sturen naar de best passende 
beroepskeuze. 

Tijdens deze algemene fase wordt ook veel aandacht 
besteed aan het welbevinden van onze leerlingen en een 
geïntegreerde algemene sociale vorming. 

De lessen taal, rekenen en maatschappelijke vorming 
worden tijdens het jaar opgenomen in 4 projecten met 
een ruime ondersteuning op vlak van informatica. 
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De opleidingen binnen De Vest 

Hoeklasser 

 Tijdens de opleidingfase hoeklasser 
worden verschillende technieken voor 
lassen en monteren aangeboden. Werktekeningen en 
modelwerkstukken bieden hierbij ondersteuning.  

In de kwalificatiefase worden via geïntegreerde 
oefeningen en projecten, onder toezicht van de 
leerkracht en met behulp van de werktekeningen; 
zelfstandigheid, teamwerk, kwaliteitszorg en 
veiligheidsnormen bijgebracht. 

De leerling kan een werkmethode volgen en kwalitatief 
en productief verantwoorde verbindingen realiseren  

Logistiek assistent 

De logistieke hulpverlening richt zich enerzijds op de 
persoon die hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten 
zoals voeding, persoonlijke hygiëne, kleding, 
boodschappen en dergelijke. Anderzijds is het werk van 
de logistiek assistent ook gericht op de omgeving waar 
gewerkt wordt zoals het vervoeren en aanvullen van 
materialen, onderhoud van directe omgeving van de 
zorgvrager, onderhoud van verpleegkundig materiaal 
enzovoort. 

De werkvelden waar men dit beroep kan uitoefenen zijn 
zeer gevarieerd. Hierbij denken wij aan ziekenhuizen, 
rust- en verzorgingsinstellingen, kinderkribbes, 
psychiatrische zorginstellingen en dergelijke. 

Alle leerlingen volgen, naar eigen kunnen, dezelfde 
leerroute binnen de richting van logistiek assistent. Deze 
gaat ondermeer over lichaamshygiëne, gezonde voeding, 
gezond leven, onderhouden van materiaal, was en strijk 
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en technieken van naad. Deze leerstof wordt gegeven in 
de volgende praktijkvakken: 

 persoonsgerichte zorg  
 voedingszorg  
 onderhoud leefomgeving  
 onderhoud textiel  

De leerlingen gaan in het 4de en 5de jaar naar 
zorginstellingen en ziekenhuizen om hun 
praktijkvaardigheden ter plaatse te oefenen en te 
verbeteren. Ook is er nog een extra pakket “initiatie 
zorg” voorzien voor leerlingen die eventueel willen 
doorgroeien naar het niveau verzorgende 
(beroepsopleiding). 

Tuinbouwarbeider 

Tijdens de opleidingsfase (2de en 3de jaar) is het de 
bedoeling de leerlingen vertrouwd te maken met het 
tuingereedschap. Motoriek, inzet, algemene houding en 
ook motivatie voor het gekozen vak bepalen het verdere 
welslagen van de leerling. 

Gedurende de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) wordt 
meer de nadruk gelegd op zelfstandig werken, ook met 
motorisch gereedschap. 
Afwerking en tempo spelen een belangrijke rol. 

Deze aspecten worden nog belangrijker in functie van 
het projectwerk binnen en buiten de school, de stage en 
de kwalificatieproef op het einde van het laatste jaar. 

De opleiding richt zich voornamelijk naar tuinaanleg en 
tuinonderhoud. Daarnaast komen 
bloemen- en plantenkweek eveneens ruim 
aan bod. De afdeling voorziet dus een brede 
waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden. 
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Grootkeukenmedewerker 

De afdeling grootkeukenmedewerker is een opleiding tot 
keukenhulp en bediening aan buffet of toonbank. De 
leerlingen leren de basissen voor soepen en sausen 
maken, het versnijden van vooral groenten en fruit, 
aardappelbereidingen en borden dresseren. 
Warenkennis, het volledige hygiëneplan en ook enkele 
zaaltechnieken komen aan bod.  
 
De leerlingen zorgen dagelijks voor verse soep en 
gezonde maaltijden. In het 4de jaar lopen ze 3 weken 
stage in een grootkeuken, in het 5de jaar lopen ze 6 
weken stage in een taverne of keuken van bedrijven, 
grootwarenhuizen, lunchgarden,... 

Tewerkstelling: Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, 
OCMW, taverne... 

Schilder-decorateur 

Leerlingen krijgen algemene kennis van 'schilderwerk en 
decoratie'. Ze leren het onderscheid tussen 
onderhoudswerk en het nieuwe schilderwerk. Ze leren 
het hoe en waarom van schilderen in kleur. Ze maken 
zich de eerste schilderstechnieken en decoratieve 
oefeningen eigen. 

Ook technieken als plamuren, 
pleisteren, schuren, beitsen, 
vernissen, behangen,  enz…. komen 
ruim aan bod. 

De leerlingen van het 4de jaar lopen 3 weken stage, de 
leerlingen van het 5de jaar lopen 6 weken stage.  Onze 
leerlingen krijgen de kans zich uitgebreid voor te 
bereiden om tewerkgesteld te worden in het gewone 
arbeidsmilieu. 
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Het ABO-jaar 

Voor wie ?  leerlingen die het getuigschrift of het 
attest van verworven bekwaamheden behaald hebben 
in hun 5de jaar in een afdeling van het BuSO - OV 3  

Doel van ABO: 

1. Op vrijwillige, onbezoldigde basis volgen de 
leerlingen een alternerende beroepsopleiding die 
gerealiseerd wordt in één schooljaar: 
- twee dagen per week op school: sociale 
vaardigheidstraining en praktijk in functie van 
hun stageplaats 
- drie dagen per week stage: een intensieve 
werkervaring in een bedrijf van september tot 
juni, onder begeleiding van een personeelslid (= 
mentor).  

2. Via de alternerende beroepsopleiding de 
tewerkstellingskansen van jongeren uit het 
Buitengewoon Onderwijs op de arbeidsmarkt 
verhogen.De werkervaringsovereenkomst wordt 
afgesloten tussen het bedrijf, de school en de 
leerling. De werkervaring wordt gelijkgesteld met 
een schoolstage.  

Begeleiding:  

1. Minstens éénmaal per maand bezoekt de 
trajectbegeleider de stageplaats. 
Samen met de mentor en de cursist wordt een 
evaluatie opgesteld en tijdens de klassenraad met 
de betrokken leerkrachten besproken, gevolgd 
door een remediëring indien nodig.  

2. Het begeleidingsteam bestaande uit directie, 
technisch adviseur coördinator, CLB en 
leerkrachten komt regelmatig samen. Aan dit 
team kunnen externe leden (o.a. mentors) 
worden toegevoegd.  
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Verplicht: 

Ingeschreven zijn bij de VDAB/BGDA als werkzoekende 
= aanvang wachttijd. 
In de loop van het schooljaar ontvangen zij wachtgeld. 
Zij krijgen van de RVA een vrijstelling voor het volgen 
van deze Alternerende Beroepsopleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

observatie 

16u A.S.V. 16u B.G.V. 

10u G.A.S.V. 
rekenvaardigheden 
taalvaardigheden 
maatschappelijke 
vorming 
vrijetijdsvaardigheden 

2u lichamelijke opvoeding 
2u levensbeschouwelijke vakken 
2u informatica 

opleidingsfase 
kwalificatiefase 

12u A.S.V. 20u B.G.V. 

6u G.A.S.V. 
rekenvaardigheden 
taalvaardigheden 
maatschappelijke 
vorming 
vrijetijdsvaardigheden 

2u lichamelijke opvoeding 
2u levensbeschouwelijke vakken 
2u informatica 

4u koken 
4u hout 
2u LA 
2u TA 
2u HL 
2u SD 
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Dagindeling 

 

 

 

 

 

 

CLB  

Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op 
het CLB.  
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert 
zich op de volgende domeinen: 
 
 het leren en studeren; 
 de onderwijsloopbaan; 
 de preventieve gezondheidszorg; 
 het psychisch en sociaal functioneren. 
 
Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle 
personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren. 
 
ADRES CLB 
Directeur : Hans Hebbrecht 
Adres : Riddersstraat 7-9 
1800 Vilvoorde 
Tel. : 02/2514425 
Fax: 02/2531093 
Email: CLB.V-Z-T@g-o.be 

 

8u45-9u35 1ste lesuur 
9u35-10u25 2de lesuur 
10u25-10u35 Pauze 
10u35-11u25 3de lesuur 
11u25-12u15 4de lesuur 
12u15-13u15 Middagpauze 
13u15-14u05 5de lesuur 
14u05-14u55 6de lesuur 
14u55-15u05 Pauze 
15u05-15u55 7de lesuur 
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Begeleiding voor onze school : 

Anja Verbist : Maatschappelijke discipline  
Yennik Meert : Psycho-pedagogische discipline 
Kaat Haegemans : paramedische discipline 

Bereikbaarheid van onze school 

Gratis leerlingenvervoer 

De leerlingen van het observatiejaar, 2de en 3de jaar 
kunnen gratis gebruik maken van het collectief 
leerlingenvervoer (schoolbus). Doch proberen we de 
leerlingen te stimuleren om vertrouwd te raken met het 
openbaar vervoer. De leerlingen van het 4de en het 5de 
jaar worden verondersteld gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Een Buzzy Pass wordt gratis ter 
beschikking gesteld, op voorwaarde dat De Vest de 
dichtstbijzijnde school van hetzelfde net is met dergelijke 
opleiding. 

De trein 

- Vanuit Mechelen en Brussel 

Op-en afstapplaats : Vilvoorde station 

Kortste weg naar school vanaf het station van 
Vilvoorde 

 X. Buissetstraat 
 Leuvensestraat 
 Nolet de Brauwerestraat 
 Mechelsestraat 
 Kolvenierstraat 
 Vestenstraat 
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De lijn 

Vanuit Mechelen  

Lijn 280 en lijn 282: Op-en afstapplaats : JB Nowélei 

Lijn 683 : Op-en afstapplaats : Vilvoorde station 

Vanuit Grimbergen 

Lijn 224, lijn 261, lijn 621, lijn 820 en lijn 821 :          
Op-en afstapplaats : Vilvoorde kerk 

Vanuit Houtem  

Lijn 287 : Op-en afstapplaats : Vilvoorde kliniek 

Lijn 683 : Op-en afstapplaats : Vilvoorde station 

Andere verbindingen : 

Steenokkerzeel-Vilvoorde : Lijn 223 of lijn 225 

Kortenberg via Melsbroek naar Vilvoorde : lijn 225 

Londerzeel via Verbrande Brug naar Vilvoorde : Lijn 261 

MIVB (stadsbus Brussel) 

Vanuit Brussel (bus 58) 

Op-en afstapplaats : Heldenplein 
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Situering in de omgeving 

 

Verdere informatie kan men bekomen op school : 

 De Vest 

 Vestenstraat 14 

 1800 Vilvoorde 

Tel. : 02/251 27 03 

Of op onze website : www.busodevest.be 


