
Opleidingsvorm 2 (OV2) 
Voor jongeren met een matige of ernstige 
mentale beperking



Opleidingsvorm 2 - Secundair onderwijs op maat

In opleidingsvorm 2 bereidt De Leerexpert leerlingen met mentale beper-

king voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie. Dat 

gebeurt stapsgewijs. Onze experten leggen de nadruk op zelfredzaamheid 

en op arbeidsvaardigheden. We besteden ook veel aandacht aan maat-

schappelijke integratie.

In een eerste fase krijgen de leerlingen een algemene en sociale vorming. 

We zoeken naar hun talenten en interesses. De leerstof is zeer praktisch /

functioneel gericht. We werken aan de geschikte arbeidsattitude en het 

verbeteren van technieken. 

In een tweede fase lopen de leerlingen stage. Zo worden ze intensief voor-

bereid op een (beschutte) tewerkstelling. De Leerexpert werkt samen met 

verschillende bedrijven.

We willen jongeren voorbereiden op een zo goed mogelijk leven na de 

school. Daarom bieden we sport, cultuur en andere vrije tijdsbestedingen 

aan en helpen we mee aan de integratie van onze leerlingen in bestaande 

verenigingen. Het leertraject opleidingsvorm 2 wordt aangeboden in twee 

scholen van De Leerexpert: in Burchtse Weel en Schotensesteenweg 252.



Wat na de schoolcarrière?
 

Onze teams bereiden de jongeren voor op beschermd werken, het zinvol 

invullen van vrije tijd en begeleid of beschut wonen. Op basis van de 

schoolresultaten en de stageverslagen trachten we tijdens het laatste 

schooljaar een geschikte werkplek te vinden. Dit gebeurt in samenspraak 

met de ouders, de leerling en het CLB. Leerlingen die opleidingsvorm 2 

voltooien, krijgen een getuigschrift. 

Inschrijven in het secundair onderwijs van 
De Leerexpert

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

zingsattest nodig. 

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.

“Voor elke nieuwe leerling doen we een grondige intake. 

Zo krijgen we een totaalbeeld van de jongere en kunnen 

we de situatie van elke leerling beter inschatten. Dat 

helpt om bijvoorbeeld schooluitval te voorkomen. We 

willen dat onze leerlingen zich goed voelen. Daar werken 

we elke dag aan samen met de ouders, het schoolteam 

en externe partners. Jongeren die zich goed voelen, 

zullen immers ook beter functioneren op school. Ouders 

staan er nooit alleen voor: we werken veel samen en zoe-

ken mee naar oplossingen. Dat kan gaan van het zoeken 

naar korte opvang tot het adviseren in moeilijke opvoe-

dingssituaties. “

Ann, leerlingenbegeleiding De 
Leerexpert Burchtse Weel



“Al meer dan 20 jaar geef ik beroepsgerichte vorming. We leiden onze leerlin-

gen op om later in een beschutte werkplaats te gaan werken. En daar slagen 

we ook in: tot nog toe vonden we voor al onze leerlingen die dat wensten een 

arbeidsplaats. Zo helpen we onze leerlingen mee aan een mooie toekomst en een 

volwaardige plaats in de samenleving."

Luis, leerkracht beroepsgerichte vorming De Leerexpert Burchtse Weel

Opleidingsvorm 2 bij De Leerexpert 

De Leerexpert Burchtseweel

     Natuur- en milieubewuste school in een groene omgeving

     Stapsgewijze voorbereiding op beschermd werken

     Opleiding tot (hulp)arbeider: groenzorg, bandwerk… 

     Eigen werkateliers

     Stagemogelijkheden

     Aangepast sportief aanbod (G sport- werking, zwemmen, looptraining)

Aandacht voor maatschappelijke integratie via vrijetijd en cultuur 

Gezondheidsbeleid: gezonde voeding, beweging en psychisch welbe-

vinden

Autivriendelijke aanpak

Individuele leerlingenbegeleider die streeft naar maximale samenwer-

king met ouders en externen

De Leerexpert Burchtse Weel

Burchtse Weel 102

2050 Antwerpen 

03 250 16 40

burchtseweel.secundair@leerexpert.be

www.leerexpert.be/burchtseweel



De Leerexpert Schotensesteenweg 252

We trainen levenspraktische taken in appartementen

Specifieke aanpak voor leerlingen met autisme

Dynamisch en flexibel team met een multidisciplinaire aanpak

Intensieve individuele voorbereiding op tewerkstelling door training 

van openbaar vervoer, werkplekleren in beschermde werkplaatsen en 

realistische praktijkopdrachten

De Leerexpert Schotensesteenweg 252

Schotensesteenweg 252

2100 Deurne

03 328 05 70

schotensesteenweg252@leerexpert.be

www.leerexpert.be/schotensesteenweg252

“We voelen ons eindelijk begrepen”

ouders Gyan, leerling De Leerexpert Schotensesteenweg 252



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. 

www.leerexpert.be
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