
OPLEIDINGSVORM 3 

Voor wie?

Deze opleidingsvorm is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 13 jaar met:
• een verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod of
• een verslag buitengewoon onderwijs type 3 (gedrag– en emotionele problemen) of
• een verslag buitengewoon onderwijs type 9 (autisme en IQ boven de 60)een verslag buitengewoon onderwijs type 9 (autisme en 

IQ boven de 60)
Per uitzondering, en mits toestemming van het CLB, kan je op 12-jarige leeftijd instappen

Doelstelling

Opleidingsvorm 3 heeft als doelstelling: 
• jongeren voor te bereiden op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit
• jongeren voor te bereiden op het integreren en optimaal functioneren in de maatschappij

Zo leiden we op tot het behalen van een getuigschrift buitengewoon beroepsonderwijs, een getuigschrift van verworven competenties of een 
attest van verworven vaardigheden. 

Werking

In “De Regenboog” staan alle leerlingen centraal: zij worden in kleine klasgroepen  individueel begeleid en bijgestuurd. Het individueel hande-
lingsplan is de leidraad doorheen het begeleidingsproces. Met het ganse team (leerkrachten, logo, kiné, ergo, ortho, …) streven we de gese-
lecteerde doelen na. 

Nieuwkomers worden door de kinesitherapeut—ergotherapeut getest op hun motoriek, houding, enz.  Er is ook een logopedist aanwezig. Zij 
test de leerlingen op hun  mogelijkheden inzake omgangstaal, stem, woordenschat, zinsbouw, lezen en  
schrijven. Als blijkt dat er zich moeilijkheden voordoen, ondersteunen de logopedisten en kinesisten - ergotherapeuten, zowel individueel een 
leerling als klasondersteunend. 

Structuur

• Oriëntatiefase: 1ste observatiejaar
• Opleidingsfase: 2de + 3de jaar

• Bakkersgast
• Interieurbouwer
• Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

• Kwalificatiefase: 4de + 5de jaar
• Bakkersgast
• Interieurbouwer
• Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

• Integratiefase: 6de jaar
• Alternerende Beroepsopleiding (ABO)
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LEERJAAR: ABO

ASV

Godsdienst -

Taal -

Rekenen -

Thema -

Computer -

Sociale vaardigheden -

Creatieve activiteiten -

GASV 6

Lichamelijke opvoeding -

BGV

Logistiek 8

Praktijk op verplaatsing -

Stage 24

TOTAAL 36

OPLEIDINGSVORM 3 - INTEGRATIEFASE

6de jaar Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Voor wie?

Is een leuke, boeiende en afwisselende job in de zorgsector iets voor jou? Dan kies je best voor deze opleiding. 
Als logistiek assistent krijg je de mogelijkheid mee te werken aan zorg voor mensen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Je voert zelf geen 
verpleegkundige handelingen uit, maar helpt de patiënten en het verzorgend personeel waar nodig. 
In deze opleiding besteden we, naast onderstaande vaardigheden, ook zeer veel  aandacht aan sociale vaardigheden. Leerlingen oefenen eerst 
in de klas en gaan daarna samen met de leerkracht een halve of ganse dag per week werken in een zorginstelling (praktijk op verplaatsing). Ook 
via de stage worden zowel de technieken als de sociale  vaardigheden ingeoefend. 

Toekomstmogelijkheden?

• Tewerkstelling in rust– en verzorgingstehuizen
• Tewerkstelling in ziekenhuizen
• Tewerkstelling in grote kinderdagverblijven
• Tewerkstelling in gehandicaptenzorg

Lessenrooster:
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