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1. Visie & principes





Visietekst GO! Inclusief onderwijs 

Aangepaste zorg- & onderwijsvoorzieningen

Cultuurverandering: continuüm diensten 
regulier en BuO: brede, open scholen.

Voldoende kansen 
gedifferentieerde aanpak.

Ondersteuning

Continuïteit:

- Pedagogisch-didactische

- Onderwijsniveau & -vorm

OV4 Type 9 GO! IBSO De Horizon

Geïntegreerd → Inclusief

Barrières wegwerken

Leerlinggerichte dienstverlening op verschillende campussen 
met ondersteuning en omkadering BuO. 

IHP

Aantal uren inclusief onderwijs (klas parallel) 

Flexibele leertrajecten

Leerling-, klas- & schoolniveau

Internaat, projectweken, sportdag...

ASO, TSO, BSO 

Eindtermen

OV4 TYPE 9-WERKING = BOUWSTEEN INCLUSIEF ONDERWIJS



AUTIWERKING op een school voor regulier onderwijs: Via integratie naar inclusie!

1e 
graad 

• Geïntegreerde werking campussen GO! Atheneum Aalst & GO! MS 
Ninove: sterke separate werking, beperkt en opbouwend aantal inclusieve 
uren. 

2e 
graad

• Geïntegreerde en inclusieve werking campussen GO! Atheneum 
Aalst, GO! Atheneum Ninove en GO! De Handelsschool: evenwicht 
tussen separate en inclusieve uren.

3e 
graad

• ASO: Inclusieve werking GO! Atheneum Aalst en/of GO! Atheneum 
Ninove voor A-stroom

• TSO en BSO : Geïntegreerde en inclusieve werking GO! 
Handelsschool en GO! Atheneum Ninove



Verdeling en opbouw uren SEPARAAT versus INCLUSIE  

1e 
graad 

• 1A: 28u separaat – 4u inclusie

• 2A: 24u separaat – 8 u inclusie

2e 
graad

• 3 ASO: 16u separaat – 16u inclusie

• 3 TSO: 20u separaat – 14u inclusief

• 4 ASO: 16u separaat – 16u inclusief 

• 4 TSO: 18u separaat – 16u inclusief

3e 
graad

• ASO: Inclusieve werking (niet OV4; regulier)

• TSO: geïntegreerde en inclusieve werking (OV4)

A-stroom

1e graad 
• 1B: 28u separaat – 4u inclusie

• 2BVL: 26u separaat – 8 u inclusie

2e graad

• 3 BSO: 25u separaat – 9u inclusie

• 4 BSO: 25u separaat – 9u inclusie 

3e graad

• 5 BSO: OV4 werking 

• 6 BSO: OV4 werking

• 7 BSO 

B-stroom



Principes 

PROGRAMMA: Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het gewoon secundair 
onderwijs evenals de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De doelstellingen en de ondersteuning is 
echter aangepast aan de problematiek van de jongere met ASS.

DOEL: Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in het vervolgonderwijs of op tewerkstelling in 
het gewone arbeidsmilieu (evaluatie na de eerste graad in functie van inclusie). 

OVERGANGEN: In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel 
worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften van de jongere.

DIPLOMA: is hetzelfde als de leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs, net als de studiebewijzen die men kan 
behalen. 

ORGANISATIE: Geïntegreerde autiwerking op een school voor gewoon secundair onderwijs.



Filmpje OV4-leerling Nore



2. Aanbod, zorg &   
organisatie



Eerste graad, eerste leerjaar A 
Eerste graad, eerste leerjaar B 

Eerste graad, tweede leerjaar A: Moderne wetenschappen
Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar: 
Economie en organisatie-Maatschappij en welzijn

GO! Middenschool 
Ninove

Eerste graad, eerste leerjaar A 

Eerste graad, tweede leerjaar A: Moderne Wetenschappen 
GO! Atheneum Aalst

Aanbod OV4

Eerste graad



Tweede graad, ASO: 
· Economie 
· Wetenschappen

Tweede graad BSO: 
·          Kantoor 

GO! Atheneum Ninove

Tweede graad, ASO: 
· Economie
· Humane wetenschappen 
· Wetenschappen 
·         Latijn

GO! Atheneum Aalst

Tweede graad, eerste leerjaar TSO:
• Handel - Informatica 

VANAF SCHOOLJAAR 2020-2021
Tweede graad, tweede leerjaar TSO:
• Handel - Informatica 

GO! Dé Handelsschool 
Aalst

Aanbod OV4

Tweede graad



VANAF SCHOOLJAAR 2020-2021
Derde graad, eerste leerjaar BSO:
• Kantoor

VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022
Derde graad, tweede leerjaar BSO:
• Kantoor

GO! Atheneum Ninove

VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022
Derde graad, eerste leerjaar TSO:
• Informaticabeheer

VANAF SCHOOLJAAR 2022-2023
Derde graad, tweede leerjaar TSO:
• Informaticabeheer

GO! Dé Handelsschool 
Aalst

Aanbod OV4

Derde graad



Maximumcapaciteit klassen OV4
2020-2021

GO! Dé Handelsschool Aalst
3TSO Handel-Informatica 8

4TSO Handel-Informatica 8

GO! Atheneum Aalst
1A 10

2A 10

3ASO 10

4ASO 10

GO! Middenschool Ninove
1A 9-10

1B 9

2A 9-10

2BVL 9

GO! Atheneum Ninove
3ASO 10

3BSO Kantoor 8

4ASO 10

4BSO Kantoor 8

5BSO Kantoor 6



Onderwijs voor leerlingen met ASS

Leerlingen met ASS lijken uiterlijk hetzelfde maar van binnen 
functioneren en denken leerlingen met ASS heel anders … 
vanuit een autistisch perspectief 



• Het zorgteam = team van coördinator en auticoaches per vestigingsplaats 

• Inzetten op coaching van leerkrachten 

• Inzetten op overleg en afstemming: klassenraden OV4

• Inzetten op expertise: combinatie leerkrachten BuSO & regulier onderwijs

• Beperking aantal leerkrachten indien mogelijk 

• Inzetten op motivatie: ‘vrijwillige’ instap/overstap naar OV4 

• Inzetten op professionalisering

OV4 – TEAM = Teamleden met een autibril op



Zorgbeleid gericht op sterke brede basiszorg én inclusie.

1. Gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare leeromgeving

Separate werking Inclusieve werking 

Beperking klasgrootte Max 9-10 leerlingen Variabel - splitsen waar mogelijk

Eigen klaslokaal Vaste plaats in de klas, plaats voor mappen 
en materiaal

Kluisjessysteem (met begeleiding)
Verplaatsen naar vaklokalen 

Visualisering en verduidelijking Kleuren gekoppeld aan vakken, visualiseren lessenrooster, examenrooster, gebruik 
time-timer, ondersteuning met stappenplannen, visualisering klasregels, 
opvolgsysteem klasregels

Reduceren van prikkels Gebruik hoofdtelefoon, study buddy, mogelijkheid tot pauze in stille ruimte 



Zorgbeleid gericht op sterke brede basiszorg én inclusie.

2. Vertrouwde en veilige leeromgeving

Separate werking Inclusieve werking 

Zorgteam Nabijheid en permanentie, fungeren als vertrouwenspersoon

Vertrouwde leerkrachten Beperken aantal leerkrachten per klas Ondersteuning van auticoach 
inclusieve werking 

Extramurale activiteiten - GWP Extra voorbereiding en verduidelijking, extra ondersteuning zorgteam mogelijk

Schoolloopbaanbegeleiding Aandacht en ondersteuning bij doedagen, doorschuifdag, snuffelstage, warme 
overstap 1ste naar 2de graad,…

Eenduidige communicatie Sterke samenwerking en afstemming met ouders en externe diensten (autisme stopt 
thuis niet)



Zorgbeleid gericht op sterke brede basiszorg én inclusie.

3. Aangepaste instructie en aanpak 

Separate werking Inclusieve werking 

ASS van de leerling in kaart brengen Uitgebreide intake, individueel handelingsplan, (twee)wekelijkse klassenraad 

Sticordi – evaluatie Extra aandacht voor uitvoeren van sticordi tijdens dagelijkse klaspraktijk, 
evaluaties van dagelijks werk en examenperiodes. 

Sociale vaardigheden Ingebouwd in lessenpakket

Leren leren en executieve functies Ondersteuning en aandacht voor planning toetsen en taken, zelfstandig werken, 
uitvoeren opdrachten, ... Aanbod huiswerkklas.

Sociaal-emotionele begeleiding Individuele zorgmomenten met auticoach (in mate van het mogelijke), individuele 
leerlingcontacten





Filmpje OV4-leerkrachten



3. Praktisch



Busvervoer
• Recht op buzzypas of treinabonnement
• Schoolbus aan huis op campus Ninove tot en met het 3de middelbaar
• Ondersteuning bij aanleren van openbaar vervoer mogelijk in overleg met het zorgteam

Algemene toelatingsvoorwaarden
• Verslag OV4-type 9 uitgeschreven door CLB

Samenwerking met GO! internaat ‘t Kasteeltje te Hofstade
• Geen aparte leefgroep OV4 (inclusief)
• Opvang en begeleiding tijdens schooldagen
• Aanpak op maat van de jongere
• Aandacht voor de domeinen socio-emotioneel welbevinden en studie
• Structuur, voorspelbaarheid, ritme en regelmaat
• www.internaatkasteeltje.be



4. Inschrijven



Inschrijvingen met voorrang

- broers en zussen
- kinderen van personeel
- campusvoorrang

maandag 3 februari tot en met 
maandag 2 maart 2020

vrije inschrijvingen op zaterdag 21 maart 2020

INSCHRIJVINGEN MET VOORRANG EN VRIJE INSCHRIJVINGEN OV4 TYPE 9



Inschrijven

Aanmeldingsformulier online invullen: 
https://docs.google.com/forms/d/1Z4NaN2um3qD1XyihM0jt6ef9QFGYaWEGWo4V4bFJw6U/edit

U registreert één telefoonnummer waarmee u uw kind op zaterdag 21 maart 2020 telefonisch zult aanmelden. Na 
registratie ontvangt u het telefoonnummer i.f.v. de aanmelding. 

Zaterdag 14 maart 2020 wordt het online formulier afgesloten. 

Zaterdag 21 maart 2020 vanaf 09.00u tot 10.00 kan u aanmelden met het geregistreerde telefoonnummer. 

Maandag 23 maart 2020 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. U wordt binnen de 4 schooldagen na de 
telefonische aanmelding via mail op de hoogte gebracht van het gunstig of ongunstig volgnummer.

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 t.e.m. woensdag 6 mei 2020 kan u op afspraak een gunstig volgnummer voor uw kind in 
het aanmeldingsregister omzetten in een gerealiseerde inschrijving.

Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Uw 
kind wordt chronologisch op onze wachtlijst geplaatst.

https://docs.google.com/forms/d/1Z4NaN2um3qD1XyihM0jt6ef9QFGYaWEGWo4V4bFJw6U/edit


Opgepast!

• U kan niet inbellen met een anoniem nummer. Zorg ervoor dat deze optie niet ingeschakeld staat 
op uw gsm.

• Wanneer u belt zal u in wacht worden geplaatst en een standaardopname te horen krijgen. U 
dient aan de lijn te blijven totdat een OV4-medewerker u te woord heeft gestaan.

• Indien u op 21 maart belt vanuit het buitenland, dient u op voorhand contact te nemen met de 
beleidsmedewerker van OV4 Type 9.





 Ophalen inschrijvings- en/of intakedocumenten op school (thuis voorbereidend in te vullen)

 Maken van een afspraak met het zorgteam voor intake en inschrijving

 Intake en inschrijving op school (overlopen en aanvullen)

 Doe-dag eerstejaars, snuffelstage zij-instromers

 Opendeurdag vestigingsplaats(en)

- GO! Atheneum Aalst: zaterdag 28 maart 2020

- GO! Middenschool Ninove en Atheneum Ninove (zelfde dag): zaterdag 25 april

- GO! Dé Handelsschool Aalst: vrijdag 24 april 2020 (infonocturne)

 Gedetailleerde onthaalbrochure (zomerperiode)

 Infomoment voor nieuwe ouders/leerlingen (augustus)

Wat na gunstige rankschikking?
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 t.e.m. woensdag 6 mei 2020



5. Vragen?



Bedankt voor jullie aandacht!


