
 

OPLEIDINGSVORM 2 
infobrochure  

Doelstellingen 
Binnen OV2 worden de leerlingen voorbereid op tewerkstelling in een 

beschermd milieu (beschutte of sociale werkplaats of een gewoon bedrijf dat 

de nodige aanpassingen biedt). Daarnaast richt opleidingsvorm 2 zich ook nog 

op functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning 

voorzien is. 

Inhoud van de lessen 
De aangeboden leerstof richt zich naar 4 leergebieden: 

 wonen 

 werken  

 vrije tijd 

 overkoepelende ontwikkelingsdoelen 

Organisatie 
 OV2 loopt over twee fasen: fase 1 en fase 2 

 OV2 loopt over minimum 5 jaar 

 De lessen starten om 9u en eindigen om 15u50, op woensdag om 

12u30 

 Voor zowel fase 1 als fase 2 wordt een aparte autiwerking voorzien 

Fase 1 

 

 

 

Voorbereiding

- beginklas

- herhalingsklas

Vorming

- beginklas

- herhalingsklas

Training

- beginklas

- herhalingsklas

Buitengewoon 
Secundair 
Onderwijs 

Binnen IBSO De Horizon 

zetten we in op een 

geïndividualiseerd 

curriculum dat 

aangepast is aan de 

noden en de 

mogelijkheden van elke 

leerling. Via de 

klassenraad worden 

ontwikkelingsdoelen 

geselecteerd die men 

voor een bepaalde 

leerling of 

leerlingengroep wil 

nastreven. Deze selectie 

is tevens een fase in de 

handelingsplanning. 

 

 

 

Fase 1: 

Arbeidsgeschiktmaking 

Fase 2: 

Arbeidstraining 



  

 Algemene Sociale Vorming 
 Beroepsgerichte Vorming: 

o Trainen van zelfredzaamheid, communicatie en de beheersing van het bewegen en handelen 
o Vertrouwd worden met enkele arbeidsgerichte basisvaardigheden zoals het hanteren van 

gereedschap, het omgaan met verschillende grondstoffen, het organiseren van een werkpost, 
enz. 

Fase 2 

 

 Algemene Sociale Vorming 
 Beroepsgerichte Vorming: 

o Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op tewerkstelling, bieden we 
trainingsoefeningen op maat aan 

o Praktijklessen op verplaatsing in klasverband 
o Werken voor derden 
o Individuele stages 

 

VOLA 
 

Tijdens het laatste jaar van de 2de fase worden leerlingen intensief begeleid naar werk. 
Binnen dit VOLA-project kunnen leerlingen stage lopen in een bedrijf gedurende een volledig schooljaar op 
woensdag, donderdag en vrijdag en dit volgens de uren van de werkgever. We streven hierbij naar maximale 
tewerkstellingskansen op het moment dat de leerling de school verlaat. 
 

Wat na opleidingsvorm 2?  
 

 Werken in een beschutte, sociale werkplaats of maatwerkbedrijf 

 

 Werken in een gewoon bedrijf met aangepast werk en ondersteuning 

 

 Via GTB (Gespecialiseerde Traject Begeleiding) worden leerlingen 

begeleid in het zoeken naar een geschikte arbeidsplek 

 

 

 Recht op inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming indien: 

o de leerling ouder is dan 21 jaar en 

o de leerling omwille van zijn beperkingen op de arbeidsmarkt minder dan een derde verdient van 

een persoon zonder beperkingen 

 

A-klas B-klas C-klas D-klas

 



  

Info en aanvraag bij het gemeentehuis van de woonplaats 

Op school kan je hierover info aanvragen bij de sociale dienst 

 

 Persoonsvolgende financiering:  

o Basisondersteuningsbudget voor personen met een erkende handicap en een beperkte 

ondersteuningsnood 

o Persoonsvolgend budget indien intensieve of frequente ondersteuning noodzakelijk is 

 

Contactgegevens 
 

Technisch Adviseurs: 

- Eva Clyncke 

- Vera Van Schoors (0494/ 52 28 44) 

Orthopedagogen: 

- Isabelle Libens (053/ 72 90 14) 

Isabelle.libens@ibsodehorizon.be  

- Kim Van den Bulcke (053/ 72 90 14) 

Kim.vandenbulcke@ibsodehorizon.be 
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