
Type 2
Voor kinderen met een matige tot ernstige 
mentale beperking



TYPE 2
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS OP MAAT

Kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking kunnen bij De 

Leerexpert op twee locaties in de stad terecht. Experten screenen eerst de 

leer- en toekomstmogelijkheden van het kind. Op basis daarvan wordt de 

meest geschikte basisschool gekozen. Uiteraard speelt de afstand tot thuis 

ook een rol.

De meeste kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking  

komen terecht in De Leerexpert Burchtse Weel. Een deskundig school-

team begeleidt hen van kleuter tot schoolverlater. Kinderen met grote 

zorg-noden krijgen er extra (para)medische verzorging. 

Sinds september 2014 heeft de school ook een aanbod voor de allerzwak-

sten kinderen. Dit noemen we de ervaringsstroom. In de school is ook het 

multifunctioneel centrum ‘t Weel gehuisvest. Het schoolteam en ‘t Weel 

werken zeer nauw samen. 

“Ik ga al bijna heel mijn leven naar De Leerexpert in 

Burchtse Weel. Ik word er voorbereid op een zo zelf-

standig mogelijk leven en begeleid werken. Ondanks 

mijn beperking, droom ik ervan om trainconducteur 

te worden. Dat zal niet makkelijk zijn omdat het geen 

nine-to-five job is en mijn begeleider me dan niet 

altijd kan bijstaan.”Kenley 
leerling De Leerexpert Burchtse Weel



In De Leerexpert Burchtse Weel vertrekken we vanuit de toekomstmoge-

lijkheden van elk kind. Na de kleuterwerking komen de leerlingen terecht 

in één van de drie leerstromen. 

In de ervaringsstroom werken we vooral aan het psychisch welzijn van de 

kinderen. De leerlingen hebben grote zorgbehoeften en gaan later naar 

een dagcentrum of tehuis nursing. In de leefleerstroom bereiden we kin-

deren voor op een zinvolle daginvulling of op arbeidsgerichte activiteiten 

in een dagcentrum. 

De functioneringsstroom is 

bedoeld voor kinderen die later 

in het beschermd of beschutte 

tewerkstellingcircuit terecht 

komen. De Leerexpert Burchtse 

Weel is eveneens een auti- 

vriendelijke school. 

Om de ouderbetrokkenheid te 

vergroten, richten we onder meer 

tijdens de oudercontacten gratis 

busvervoer in van de dichtstbijzijnde tramhalte tot aan de school.

We bieden ook onderwijs type 2 aan in De Leerexpert Schotensesteenweg 

256 in Deurne. Het zijn vooral de kinderen met minder zorgnoden die hier 

terecht komen (met name de functioneringsstroom en leefleerstroom). 

Deze school heeft een grote expertise in onderwijs voor kinderen met een 

licht verstandelijke beperking. 



Wat na basisonderwijs?

De meeste kinderen komen terecht in opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 

2. Hiermee worden ze voorbereid op een beschermd leven en een zinvolle 

dagbesteding of op arbeid in een beschermd milieu. 

Beide opleidingsvormen worden in Burchtse Weel aangeboden. Omdat 

deze school vertrekt vanuit de toekomstmogelijkheden van het kind en 

werkt volgens 3 leerstromen is de overgang tussen basis en  

secundair onderwijs dan ook minder uitgesproken. Kinderen kunnen 

groeien en van de ene naar de andere leerstroom overgaan. 

In De Leerexpert Schotensesteenweg 252 bieden we eveneens opleidings-

vorm 2 aan.

“Het is voor ouders vaak moeilijk om de opvang na de 

schoolcarrière helemaal alleen te organiseren. Daarom 

stippelen we samen met ouders, het schoolteam, CLB 

en de leerling zelf een traject op maat uit zoals bijvoor-

beeld dagcentrum, beschermde werkplaats, begeleid 

werken, woonfunctie, administratieve regelingen, 

bewindvoering, aanvraag VAPH-ticket...”
Christel, beleidsondersteuner in 
De Leerexpert Buchtse Weel 



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 2 nodig. Je hebt recht op gratis busvervoer als je dichtstbijzijnde 

school van De Leerexpert kiest. Vraag informatie aan je CLB. Je kan het 

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

“Voor heel wat leerlingen is praten geen evidentie. Toch is het erg belangrijk dat 

zij met hun ouders kunnen praten. Daarom organiseren we jaarlijks een ouder-

cursus SMOG. SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is 

een ondersteunend gebarensysteem. Dit betekent dat je gewoon praat, maar dat 

je belangrijke woorden in een gesprek ondersteunt met een uniform gebaar. Via 

info-en oefenmomenten hopen we dat ouders SMOG onder de knie krijgen.” 

Gina, logopediste, De Leerexpert Burchtse Weel 

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

het belangrijkste motto in onze klas, met 

respect voor ieders zwaktes en sterktes. 

Daardoor creëer je een veilig en prikkelend leerklimaat. Creativiteit in vele lessen 

is een ideale manier om elk kind op eigen maat en ritme zijn talenten te laten on-

derzoeken. In mijn klas zitten zowel type 1 als type 2-leerlingen. Het voordeel van 

zo’n integratieklas is dat de kinderen elkaar versterken, ze pikken elkaars sociaal 

gedrag en werkhouding op en leren van elkaar. De leerlingen denken dan ook niet 

type-gebonden: iedereen is wel krak in iets!”

Ann, klasleerkracht De Leerexpert Schotensesteenweg 256



Type 2 bij De Leerexpert 

De Leerexpert Burchtse Weel & Schotensesteenweg 256

      Individueel uitgestippelde leerloopbaan van kleuter tot schoolverlater

      Wekelijks warme maaltijd met eigen gekweekte groenten

      Grondig intakebeleid om beter in te spelen op de behoefte van de  

      leerling en ouders

      Aangepast sportief lesaanbod (G sport-werking) voor alle leerlingen

      Autivriendelijke school

      Cursus voor ouders om beter te leren communiceren met hun kind 

      Natuur- en milieubewuste school 

      Uitgebouwde paramedische ondersteuning

      Eigen CLB met mogelijkheid tot begeleidingstrajecten naar VAPH en   

      Integrale Jeugdhulp

Vervolgopleiding buitengewoon secundair onderwijs

De Leerexpert Burchtse Weel: opleidingsvorm 1 (bereidt leerlingen voor 

op beschermd leven en een zinvolle dagbesteding) 

De Leerexpert Burchtse Weel: opleidingsvorm 2 (biedt leerlingen een soci-

ale aanpassing en bereidt hen voor op arbeid in een beschermd milieu)

De Leerexpert Schotensesteenweg 252: opleidingsvorm 2 (biedt leerlingen 

een sociale aanpassing en bereidt hen voor op arbeid in een beschermd 

milieu)



De Leerexpert Burchtse Weel

Burchtse Weel 102

2050 Antwerpen 

03 250 16 40

burchtseweel.basis@leerexpert.be

www.leerexpert.be/burchtseweel 

De Leerexpert Schotensesteenweg 256

Schotensesteenweg 256

2100 Deurne 

03 298 28 80 

schotensesteenweg256@leerexpert.be

www.leerexpert.be/schotensesteenweg256

“Het belangrijkste voor ons is dat Nathan  

content is. We vinden het goed dat er iets zoals de 

G-voetbal wordt georganiseerd op school, zodat de 

jongens ook een fijne vrijetijdsbesteding hebben.”

ouders van Nathan, 
leerling De Leerexpert Burchtse Weel



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 iets kan. 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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