
Opleidingsvorm 1 (OV1) 
Voor jongeren met een mentale  
beperking of een motorische en/of 
meervoudige beperking 



Opleidingsvorm 1 
Secundair onderwijs op maat

Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een mentale beperking (type 2) of een 

motorische en/of meervoudige beperking (type 4) worden bij 

De Leerexpert voorbereid op een beschermd leven en een zinvolle dag- 

besteding. Leerlingen met de grootste zorgvragen krijgen bovendien 

(para)medische ondersteuning door De Leerexpert en/of een Multifuncti-

oneel Centrum (MFC). 

Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. We  

hebben veel aandacht voor communicatie en taalvaardigheid. We gebrui-

ken daarvoor aangepaste hulpmiddelen en methodieken. Ook zelfredzaam-

heidstraining vormt een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren. 

Daarnaast zoeken we voor elke leerling de geschikte vrijetijdsbesteding 

met aandacht voor beweging en sport.

Een realistische kijk op de toekomst gaat bij onze leerlingen vaak gepaard 

met een aanvaardingsproces. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met 

hun talenten en beperkingen. We richten individuele trajecten in zodat 

elke jongere begeleid wordt in de zoektocht naar een naschools toe- 

komstig leven. Naast het klassieke aanbod van zinvolle dagbesteding, 

kijken we indien mogelijk ook naar begeleid werken.



Wat na de schoolcarrière?

Onze teams bereiden de jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven 

en zoeken mee naar de meest geschikte toekomst. 

Tijdens de laatste schooljaren is er de mogelijkheid om een sociale maat-

schappelijke training te volgen die hen voorbereid op hun toekomst in een 

dagcentrum. 

Als de jongere 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met 

de ouders voor het verwerven van het noodzakelijke ticket VAPH en/of 

voor de inschrijving op de Centrale Registratie Zorg (CRZ).

“We willen onze leerlingen voorbereiden op een dagcentrum. Dat doen we onder 

meer via onze atelierwerking op school. Sommige leerlingen krijgen bovenop 

de atelierwerking een individueel traject in de vorm van een stage. Ik zoek naar 

de mogelijkheden en interesses van de leerling en stippel dan een interne stage 

uit op maat.  Stefanie doet bijvoorbeeld stage op school. Ze helpt de kinderen 

van juf Chantal bij het aandoen van de jassen, bij het knutselen, het opruimen 

enzovoort. Stefanie haalt elke dag de afwezigheidslijsten op in alle klassen. Ze 

gaat ook mee wandelen met leerlingen van juf Iljia en helpt bij het geven van de 

snacks. Stefanie doet haar stagewerk graag en goed.”

Luc, leerkracht en Stefanie, leerling van 
De Leerexpert Burchtse Weel



Type 2
De Leerexpert Burchtse Weel

Kinderen met een matige of ernstig mentale beperking volgen bij 

De Leerexpert les in Burchtse Weel. 

Omdat de toekomstmogelijkheden van elk kind zo anders zijn, werkt dit 

expertenteam met leerstromen. In de ervaringsstroom staat het  

psychisch welbevinden van kinderen voorop en ligt de focus minder op 

het verwerven van de cognitieve kennis. De leerlingen in de leefleer-

stroom worden voorbereid op een zinvolle daginvulling of op begeleid 

werken. Dit gebeurt  binnen de eigen atelierwerking op school of via 

stages buiten de school.

“Het is voor ouders vaak moeilijk om de opvang na de schoolcarrière van de leer-

ling te organiseren. Daarom stippelen we samen met hen, met het schoolteam, 

het CLB en de leerling zelf een traject op maat uit zoals bijvoorbeeld een dag-

centrum, begeleid werken, een woonfunctie, administratieve regelingen,  

bewindvoering, de aanvraag van een VAPH-ticket...”

Christel, coördinator +18 in De Leerexpert Burchtse Weel



“Voor elke nieuwe leerling doen we een grondige intake. Zo krijgen we een 

totaalbeeld van de jongere en kunnen we de situatie van de 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 wer-

ken veel samen en zoeken mee naar op- 

lossingen. Dat kan gaan van het zoeken naar 

korte opvang tot het adviseren in moeilijke 

opvoedingssituaties.”

Ann, leerlingenbegeleiding De Leerexpert Burchtse Weel

De Leerexpert Burchtse Weel

      Kleine klasgroepen met individueel uitgestippelde leerloopbaan 

      Gezondheidsbeleid: gezonde voeding, beweging en psychisch wel-  

      bevinden

      Autivriendelijke aanpak

      Natuur- en milieubewuste school in een groene omgeving

      Toekomstgerichte trajectbegeleiding op maat

      Eigen atelierwerking en aanbod begeleid werken

      Individuele leerlingenbegeleider die streeft naar maximale samen-  

      werking met ouders en externen

      Multifunctioneel Centrum ‘t Weel voor de leerlingen met grootste       

zorgnoden



“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 

De Leerexpert Burchtse Weel

Burchtse Weel 102

2050 Antwerpen 

03 250 16 40

burchtseweel.secundair@leerexpert.be

www.leerexpert.be/burchtseweel



Type 4 
De Leerexpert Dullingen

Dit is een kleinschalige school midden in het groen. Hier staat een team 

van experten klaar om jongeren met een motorische en/of meervoudige 

beperking te begeleiden. 

Omdat de toekomstmogelijkheden van 

elk kind zo anders zijn, werkt ook dit 

expertenteam met een aantal leer-

stromen met name de ervaringsstroom, 

de functionele stroom en de basis-

kennisstroom. De leerlingen worden zo 

in functie van hun talenten en moge-

lijkheden voorbereid op een leven na de 

school. 

Via projectwerking en activiteiten 

buiten de school (dag- en weekuit- 

stappen, museabezoeken…) richten we 

ons vooral op maatschappelijke  

integratie en zelfredzaamheid.



De Leerexpert Dullingen & MFC Mytyl

      Kleinschalig en familiale sfeer in groene omgeving

      Expertenteam

      Eigen CLB met mogelijkheid tot begeleidingstrajecten naar VAPH en  

      Integrale Jeugdhulp 

      Vroegtijdige schoolverlaten voorkomen

      Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie (bobath)

      Ook tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddagen open

      Erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een   

      Handicap)

      Ouderbetrokkenheid

      Toekomstgerichte trajectbegeleiding op maat

      Warme maaltijden

“De Leerexpert Dullingen is een vrij kleine school 

met een familiale sfeer. Het team haalt het beste 

uit elk kind, toch is er geen stress op school. Lars 

voelde zich onmiddellijk op zijn gemak, waardoor 

de keuze snel gemaakt was. De kinderen hebben 

hier respect voor elkaar. Pesten is niet aan de orde.”

Karen Martens, mama van Lars (17 jaar)



“Caroline voelt zich op school als de ster van het 

veld! Dat komt omdat De Leerexpert ieder kind zo 

hartelijk en persoonlijk benadert. Elk kind krijgt 

er de zorg en liefde die het nodig heeft. De school 

werkt echt op maat van het kind. We geloven sterk 

in deze aanpak. Een kind zal immers maar beginnen 

leren, als het zich goed voelt.” 

Annemie, mama van Caroline (19 jaar) 

leerling van De Leerexpert Dullingen

De Leerexpert Dullingen & MPI Mytyl

Dullingen 46 

2930 Brasschaat 

03 217 26 36 

dullingen@leerexpert.be

www.leerexpert.be/dullingen



Inschrijven in het secundair onderwijs van 
De Leerexpert

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

type opleidingsvorm 1/type 2 of opleidingsvorm 1/type 4 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.



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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