
Type 9 
Voor kinderen met een 
autismespectrumstoornis



Type 9 – Kleuter- en lager onderwijs op maat

Vanaf september 2015 komt er een nieuw type bij. Type 9 is er voor 

kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en  

ondanks GON-ondersteuning niet in het gewoon onderwijs terecht kun-

nen. De Leerexpert zet al jaren in op onderwijs op maat van deze  

kinderen. 

Bij De Leerexpert kunnen ze terecht in twee scholen. Onze schoolteams 

bouwden reeds een jarenlange expertise op. Ze zorgen voor duidelijke 

regels en afspraken en brengen zo structuur in de leefwereld van het kind. 

Kinderen voelen zich hierdoor veiliger en hun welbevinden groeit.

"Ik ben Elias en ik heb hier vele toffe vrienden". Zo stelde 

onze zoon zich begin dit schooljaar voor in de les moraal. 

Elias zit intussen meer dan 5 jaar op deze school. Van een 

klein zwijgzaam kleutertje groeide hij uit tot een grappige  

doorbijter. De school is voor ons de ideale partner in de  

positieve opvoeding die we Elias willen geven. Samen zien 

we zijn problemen en zeker ook zijn talenten. Groeien in 

vertrouwen, daar draait het om. Kortom, we zijn heel blij 

met de school en het betrokken team."

Annick, mama van Elias (8 jaar) 
leerling van De Leerexpert August 
Leyweg 10



Wat na basisonderwijs?
 

Kinderen die de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs hebben 

bereikt, stappen over naar het gewoon secundair onderwijs. Als dit niet zo 

is, stromen ze meestal door naar de opleidingsvormen 2 en 3 in de  

secundaire scholen van De Leerexpert. Anderen stromen dan weer door 

naar buitengewoon onderwijs, opleidingsvorm 4. De stap naar het secun-

dair onderwijs wordt altijd samen met het CLB, de ouders en de school 

bepaald.

Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs 
van De Leerexpert

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

type 9 nodig. Je kan het CLB contacteren via telefoon 03 206 13 11 of mail 

clb@so.antwerpen.be.



“Emir liet niemand toe in zijn eigen wereld. Ook mij niet, 

zijn gedrag legde een enorme druk op ons gezin. Bij De 

Leerexpert zag ik mijn zoon evolueren van een ‘lastpak’ 

naar een jongen die controle krijgt over zichzelf. Sinds hij 

hier op school zit, is hij een stuk rustiger. De structuur 

geeft hem veel veiligheid en rust. 

Ik probeer hetzelfde ook thuis te doen nu.”

Yaaprak, mama Emir, 6 jaar

Type 9 bij De Leerexpert 

De Leerexpert August Leyweg 10 (kleuter- en lager onderwijs)

     Oog voor extra structuur en visualisaties

     Kleine klasgroepen

     Sociale vaardigheidstraining

     Expertenteam met veel ervaring

     Probleemoplossend denken stimuleren

De Leerexpert August Leyweg 10

August Leyweg 10

2020 Antwerpen

03 242 01 40

augustleyweg10@leerexpert.be

www.leerexpert.be/augustleyweg10



De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat (Basisaanbod en Type 9)

     Extra aandacht voor gezondheid en sport

     Oog voor structuur en visualisaties

     Nauwe samenwerking met secundaire school 

     Naschools muziekaanbod in samenwerking met het DKO 

     Leren leren via het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein

De Leerexpert Jozef Van Poppel

Jozef Van Poppelstraat 6 

2100 Deurne

03 291 18 20  

JozefVanPoppelstraat@leerexpert.be

www.leerexpert.be/jozefvanpoppelstraat

Vervolgopleiding secundair onderwijs:

•	 Regulier secundair onderwijs

•	 Buitengewoon secundair onderwijs

•	 De Leerexpert Schotensesteenweg 252: opleidingsvorm 3 

•	 De Leerexpert Schotensesteenweg 252: opleidingsvorm 2 

Opleidingsvorm 3 bereidt leerlingen voor op de integratie in een ge-

woon leef- en arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 2 biedt leerlingen een sociale aanpassing en bereidt 

hen voor op arbeid in een beschermd milieu. 



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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