
Type basisaanbod
Voor kinderen met een lichte mentale 
beperking of een ernstige leerstoornis



Type basisaanbod 
Kleuter- en lager onderwijs op maat

Type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking en type 8 voor 

leerlingen met een ernstige leerstoornis worden vanaf september 2015 

vervangen door een nieuw type: basisaanbod. Type basisaanbod wordt in 

vijf scholen van De Leerexpert aangeboden. Via onderwijs op maat van 

elk kind proberen we de leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. 

De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling. 

Toch verliezen we de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het 

oog. We evalueren de kinderen permanent zodat we na twee schooljaren 

een duidelijk beeld hebben van waar een kind het best op zijn plaats zit: 

terug in het gewone basisonderwijs of bij De Leerexpert. 

Voor leerlingen die nu nog in type 1 of type 8 zitten, geldt een overgangs-

maatregel.

Kinderen met leerstoornissen 

leren bij De Leerexpert de leer-

inhoud van het gewone basis-

onderwijs te verwerken aan de 

hand van oplossingsstrategieën. 

Deze strategieën kunnen stappen-

plannen, hulpmiddelen of andere 

geïndividualiseerde werkvormen 

zijn. Wij bieden extra zorg voor 

onder meer lezen, schrijven en 

rekenen… We zorgen voor een 

aangepast klasklimaat zodat een 

kind zo optimaal mogelijk kan 

leren. 



De Leerexpert geeft kinderen met een licht verstandelijke beperking 

voldoende leerinhoud en handvaten om te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Deze functionele vaardigheden krijgen daarom bijzondere 

aandacht in het wekelijks lessenrooster. Daarnaast geven we ook aan-

dacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en ‘leren leren’.

De Leerexpert beschikt over teams van zorgleerkrachten waaronder logo-

pedisten, kinesisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en sociaal 

verplegers… Zij staan elke dag klaar om de klasleerkracht en de leerling te 

begeleiden.

Wat na basisonderwijs?

We bekijken na twee schooljaren of de leerling terug aansluiting kan 

vinden in het gewone onderwijs. Het lerarenteam en CLB helpen de  

ouders en leerling bij het kiezen van een studierichting na het lager  

onderwijs. Dat kan in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs 

zijn. De meeste kinderen komen terecht in Opleidingsvorm 3 (soms in  

Opleidingsvorm 2) van het buitengewoon secundair onderwijs. Een aantal 

leerlingen stromen door naar 1B in het gewoon secundair onderwijs.



Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs 
van De Leerexpert

Om in te schrijven in een school van De Leerexpert, heb je het CLB-attest 

type basisaanbod nodig. Dat wordt pas gegeven, als de gewone basis-

school kan aantonen dat een kind, ondanks alle maatregelen die de 

gewone school nam, geen vooruitgang boekt.

Je hebt recht op gratis busvervoer wanneer je dichtstbijzijnde school van 

De Leerexpert kiest. Vraag informatie aan je CLB. Je kan het CLB contacte-

ren via telefoon 03 206 13 11 of mail clb@so.antwerpen.be.



Type basisaanbod bij De Leerexpert 

De Leerexpert Columbiastraat 

     Intensieve aanpak en begeleiding bij lezen

     Een eigen schoolbibliotheek

     Uitgebreid team van ondersteunende leerkrachten en paramedici

     Naschools sportproject Zoef! samen met sportverenigingen

     We maken kinderen weerbaarder en sterker

“Ik ben best fier dat we als enige buitengewone 

school deelnemen aan een groot leesproject. 

We vinden het immers belangrijk dat onze leerlingen 

een bepaald leesniveau behalen wanneer ze af- 

studeren. Lezen staat dan ook elke dag op de lessen-

rooster. De kinderen oefenen eerst met de leerkracht, 

daarna komen wij hen ondersteunen in de klas.”

Columbiastraat 8

2030 Antwerpen

03 334 44 70 

columbiastraat@leerexpert.be

www.leerexpert.be/columbiastraat

Els, logopedist De Leerexpert 
Columbiastraat

Strook



De Leerexpert Biekorfstraat 

     Gerenoveerde school vlakbij Park Spoor Noord

     Aangepaste leervormen en strategieën op maat van je kind (gaande       

van bewegingsstrategieën tot leren via interactieve borden in elke klas)

     Zelfstandigheid verhogen door praktijk -en projectwerking

     Extra top-leerkrachten in de klas ter ondersteuning

     Expertenteam gespecialiseerd in taalvaardigheidsonderwijs

     Iedereen is anders, iedereen kan iets … samen kunnen we meer!

Biefkorfstraat 21

2060 Antwerpen 

03 292 21 10 

biekorfstraat@leerexpert.be

www.leerexpert.be/biekorfstraat

“Ik heb heel veel bijgeleerd bij De Leerexpert. Ik kreeg 

les in kleine klasjes. De leerkrachten hadden veel 

aandacht voor elk kind. Dat heeft mij enorm gehol-

pen. In het middelbaar studeerde ik logistiek assis-

tent. Daarna volgde ik volwassenenonderwijs en zo 

behaalde ik mijn diploma kinderverzorgster. Ik ben De 

leerexpert nog steeds dankbaar. Ik passeer geregeld 

in de Biekorfstraat om de leerkrachten te groeten.”
Halema, oud-leerling van De Leerexpert 
Biekorfstraat



De Leerexpert August Leyweg 14

     Iedereen mag anders zijn!

     Speciale speelplaatswerking

     Ondersteuning van moderne hulpmiddelen zoals Ipads in de klas,

     smartboards, computers 

     Leren uit de praktijk: de keuken, de winkel, moestuin

     Elk kind wordt opgevolgd door individuele orthopedagogische 

     handelingsplannen

     We betrekken graag ouders en grootouders  

“Eerst ging Joran naar een andere school. 

Hij was er niet gelukkig en zonderde zich 

steeds meer af. We besloten de overstap te 

maken naar De Leerexpert.  

Het klikte erg goed met de juf en Joran 

bloeide snel open. Nu is hij een vrolijke tie-

ner aan het worden. Ik ben het schoolteam 

zo dankbaar voor hun dagelijkse inzet “

Rita, oma van Joran (12 jaar), leerling van 

De Leerexpert August Leyweg 14

August Leyweg 14

2020 Antwerpen

03 242 01 20

augustleyweg14@leerexpert.be

www.leerexpert.be/augustleyweg14



De Leerexpert Schotensesteenweg 256

     Nieuwe school in groene omgeving

     Leren gebeurt onderzoekend en functioneel vanuit levensechte context 

     Leervakken worden ondersteund met muzische 

     Beweging en sport 

     Naschools sport en muziekaanbod op woensdagnamiddag 

     Voortdurende training van technische vaardigheden 

Schotensesteenweg 256

2100 Deurne

03 298 28 80 

schotensesteenweg256@leerexpert.be

www.leerexpert.be/schotensesteenweg256

“Ik durf, ik mag en ik wil graag leren” is het belang-

rijkste motto in onze klassen, met respect voor ieders 

sterktes en zwaktes. Daardoor creëer je een veilig en 

prikkelend leerklimaat met aandacht voor duidelijk-

heid en structuur. Creativiteit en beweging in de les 

zijn ideaal om elk kind op eigen maat en ritme zijn 

talenten te laten onderzoeken. Voor iedereen, zowel 

de leerling als de begeleider geldt: “iedereen is wel 

krak in iets!”

Ann, leerkracht De Leerexpert 
Schotensesteenweg 256



Jozef Van Poppelstraat 6

2100 Deurne 

03 291 18 20 

JozefVanPoppelstraat@leerexpert.be

www.leerexpert.be/JozefVanPoppelstraat

De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat 

     Extra aandacht voor gezondheid en sport

     Auti-vriendelijke werking

     Nauwe samenwerking met secundaire school 

     Naschoolse muzieklessen 

     Leren leren via het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein



Vervolgopleiding secundair onderwijs bij De Leerexpert

Opleidingsvorm 3

Bereidt leerlingen voor op de integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. 

De Leerexpert Schotensesteenweg 252

De Leerexpert Schoolstraat 2

De Leerexpert Begijnenvest 35

Opleidingsvorm 2

Biedt leerlingen een sociale aanpassing en bereidt hen voor op arbeid in een 

beschermd milieu.

De Leerexpert Burchtse Weel

De Leerexpert Schotensesteenweg 252



www.leerexpert.be

Kinderen en jongeren die speciale zorg nodig hebben kunnen terecht in 

één van de 13 stedelijke kleuter-, lagere en secundaire scholen voor 

buitengewoon onderwijs van De Leerexpert. 

Buitengewoon op maat.

Wij geloven dat iedereen kan leren. Op zijn tempo en op zijn niveau. 

Met onderwijs op maat van elk kind halen we het beste uit elke leerling.

Eén samenleving. 

Beperking of geen beperking, we leven samen in één samenleving waar 

iedereen een plek krijgt. 

Flexibel en innovatief. 

We blijven voor elk kind zoeken naar de beste oplossing en groei- 

mogelijkheden. Dat vraagt van onze medewerkers een bijzondere aanpak. 

Onbetwistbare expertise. 

Onze medewerkers hebben een schat aan ervaring en deskundigheid. 

Die expertise delen we met andere leerkrachten, maar ook met ouders. 
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