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DE VEST
SCHOOL VOOR AANGEPAST
BEROEPSONDERWIJS

o Goed in je VEL, goed in je VAK. 

o We werken in onze school aan ons relatiebeleid. We streven 
naar verbinding tussen leerlingen, schoolpersoneel, ouders 
en externe betrokkenen. Vanuit de methode van de pro-
actieve cirkels versterken we het respect en vertrouwen in 
elkaar. Door herstelgericht te werken blijven we ook in 
moeilijke situaties in verbinding met elkaar. 

o We zijn samen verantwoordelijk voor het groei- en leerproces 
van onze leerlingen. We volgen met elke leerling een eigen 
traject met als einddoel deze leerlingen te ontwikkelen tot 
een zelfredzaam en vakbekwaam persoon. We ontdekken 
samen hun talenten en werkpunten.  



DE VEST
SCHOOL VOOR AANGEPAST
BEROEPSONDERWIJS

o Onze leerlingen leren hulp vragen en aanvaarden en 
zorg te dragen voor zichzelf. Hierdoor worden ze 
veerkrachtig. Zo ontdekken ze dat ze er niet alleen 
voor staan. We leren hen verwoorden wat ze voelen 
zodat ze weerbaarder zijn en hun eigen grenzen beter 
kunnen bewaken.

o Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze 
school: we nemen de tijd om te luisteren en gaan met 
elkaar in gesprek. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid, waarbij we verwachten dat 
iedereen zijn deel opneemt.  



DE VEST
SCHOOL VOOR AANGEPAST
BEROEPSONDERWIJS

o Voor leerlingen met een verslag type Basisaanbod. 

o Voor leerlingen met een verslag type 9 OV3.



TYPE BASISAANBOD

Voor jongeren 
met specifieke onderwijsbehoeften 

waar de redelijke aanpassingen 
in het gewoon onderwijs 

onvoldoende zijn



TYPE 9

Voor jongeren met een diagnose 

AutismeSpectrumStoornis



TYPE 9
VOORBEELDEN
VAN AUTI-VRIENDELIJK WERKEN

o Geef me de vijf
o Leren werken met de agenda
o Uniforme logo’s, picto’s
o Kleuren voor de rijen
o Bladwijzers met foto en naam van de leerkrachten
o Lessen en taken plannen
o Scheidingswanden
o Stille stoelen
o Heen- en weer- map
o WC-pasje
o Time- timer
o Hoofdtelefoon 



OPBOUW
o Observatiejaar: duurt 1 schooljaar

o Opleidingsfase: minimum 2 schooljaren
maximum 4 schooljaren

o Kwalificatiefase: minimum 2 schooljaren
maximum 4 schooljaren

Lineair leren                                                    Duaal leren 
LA, HL, TA, GKM en SD Medewerker Groen- en 

Tuinbeheer, 
Assistent Plantaardige 
Productie,
Medewerker Fastfood

o Integratiefase: extra jaar

Lineair leren                                                    Duaal leren 
LA, HL, TA, GKM en SD Medewerker Fastfood, 

Schilder





OBSERVATIEFASE

¢ In 1 jaar

¢ ASV = theorie: leerstof aangepast aan de groep

¢ BGV = praktijk: kennismaken met 7 opleidingen

¢ Doel: 
• Observatie door leerlingen: keuze maken
• Observatie door leerkrachten: begeleiden naar 

opleidingsfase



LESSENPAKKET
OBSERVATIEFASE

ASV BGV
algemene sociale vorming beroepsgerichte vorming

GASV Aanbod verkenning praktijk:
Frans Basis horeca 
LBV Basismechanica 
Informatica Basis schilderen 
LO Basis groen  

Basis logistiek 
onderhoud 
Basis textiel 
Basis organisatie 

= 32 uren / week



IN DE LOOP
VAN HET OBSERVATIEJAAR

¢ Opleidingsbezoeken: 2de en 3de trimester

¢ Besprekingen keuzeproces met leerlingen, 
leerkrachten, CLB, ouders, directie: 3de 
trimester



OPLEIDINGSFASE

¢ Verwerven van basisvaardigheden van de gekozen 
opleiding

¢ We nemen hier de tijd voor die nodig is

¢ Minimum 2 schooljaren

¢ Maximum 4 schooljaren



OPLEIDINGSFASE



ORIËNTATIE
NA DE OPLEIDINGSFASE

School en CLB evalueren de voorbije jaren

Wordt het M- verslag verlengd?

Verderzetten BuSO of Overstap BSO
overstap BSO

School BSO onderzoekt of deze keuze
haalbaar is

Een negatief antwoord van de 
school is toegestaan

De leerling kan dan kiezen voor
een andere school BSO of BuSO

Ja Nee



KWALIFICATIEFASE

o Vaardigheden vervolledigen

o Kennismaking met de werkvloer door 

� Werkplekleren 
� Stage

o Werken aan een overstap naar het gewone arbeidsmilieu

o Werken aan een overstap naar de integratiefase of een 
andere opleiding

o Minimum 2 schooljaren
o Maximum 4 schooljaren



KWALIFICATIEFASE



o Vanaf 1 september 2023
• Nieuw aanbod 1e jaar kwalificatiefase

Hoeknaadlasser

Schilder / Plaatser soepele vloerbekleding / Plaatser wandbekleding

Assistent Plantaardige productie / Medewerker groen- en tuinbeheer

Logistiek assistent in de gezondheidszorg / schoonmaker

Medewerker textielverzorging

Keukenmedewerker / Medewerker fastfood / Medewerker spoelkeuken / 
Medewerker kamerdienst

Aanvuller / Magazijnmedewerker

KWALIFICATIEFASE – HERVORMING SECUNDAIR
ONDERWIJS



INTEGRATIEFASE

¢ = een keuzejaar

¢ 1 of 2 dagen school
¢ 3 of 4 dagen stage / werkplekleren

¢ Grotere kans op tewerkstelling



INTEGRATIEFASE



¢ Van 8 maart 2021 (8u30) tot 19 maart 2021 (16u) 
� Rechtstreeks inschrijven
� Op afspraak: 02 251 27 03

PROCEDURE INSCHRIJVINGEN 
BROERS en ZUSSEN  
KINDEREN PERSONEEL



¢ Van 22 maart 2021 (8u30) tot 2 april 2021 (16u) 
� Aanmeldingen nieuwe leerlingen Observatiefase
� Digitaal via www.busodevest.be

¢ Op 20 april 2021 
� Je krijgt een brief met toewijzingsticket
� Of je krijgt een brief op nr met wachtlijst

¢ Van 28 april (8u30) 2021 tot 21 mei 2021 (16u)
� Inschrijvingen van kinderen met toewijzingsticket op 

afspraak: 02 251 27 03
� Voorlopig verslag van CLB is noodzakelijk

¢ Vanaf 3 mei 2020 (8u30)
� Starten de vrije inschrijvingen 
� Op afspraak: 02 251 27 03

PROCEDURE INSCHRIJVINGEN 
OBSERVATIEFASE

http://www.busodevest.be/


¢ Van 19 april 2021 (8u30) 
� Op afspraak: 02 251 27 03
� M- verslag meebrengen

PROCEDURE INSCHRIJVINGEN 
ANDERE JAREN/FASEN



de VeSt
Vestenstraat 14
1800 Vilvoorde
02 251 27 03

secretariaat.devest@sovilvoorde.be
www.busodevest.be

CONTACTGEGEVENS

http://www.busodevest.be/



