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BuSO Oosterlo  
Buitengewoon Hartelijk

Opleidingsvorm 1 (OV1, type 2, 3 en 9)

OV1 geeft een sociale vorming met het oog op 
integratie in een beschermd leefmilieu. De oplei-
ding is gericht op het functioneren en participeren 
in de maatschappij, maar zal steeds met onder-
steuning gebeuren. Al naar gelang hun noden en 
mogelijkheden krijgen de leerlingen een leer - en 
opvoedingsaanbod, met het oog op een maximale 
ontwikkeling van hun talenten. 

Campus Eindhout (OV1, type 9)

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn onze leerlingen 
OV1, Type 9, met autismespectrumstoornis en een 
(rand) normale begaafdheid terug te vinden op een 
aparte campus in Eindhout. 
In deze opleiding staat de focus op welbevinden 
en betrokkenheid voorop. Ook het vergroten van 
de zelfredzaamheid en het voorbereiden op de 
toekomst van onze leerlingen zijn belangrijke 
pijlers. 
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BUSO OOSTERLO BUITENGEWOON HARTELIJK

Onze Visie

Opleidingsvorm 2

Schoolteam

Een klasteam bestaat uit verschillende leer-
krachten. Vaak is dit team aangevuld met een 
paramedicus die mee ondersteuning biedt 
vanuit zijn/haar specifieke expertise. Ook het 
team zorg is nauw betrokken bij de opvolging 
van de leerlingen. Ze volgen de handelingsplan-
nen op en zorgen voor ondersteuning wanneer 
de brede basiszorg in de klas niet meer gebo-
den kan worden. Tot slot zorgt ons ondersteu-
nend secretariaatsteam voor een vlotte en fijne 
samenwerking tussen alle partijen.

Altijd welkom voor een kijkje!



Buitengewoon hartelijk welkom

We zijn een school voor Buitengewoon Onder-
wijs. Dat maakt dat we de zorg voor onze leerlin-
gen als topprioriteit naar voor kunnen schuiven. 
We zijn ook een erg hartelijke school. Met een 
hart voor onze leerlingen en voor iedereen die 
samenwerkt om de optimale zorg voor deze leer-
ling te bieden.  
We zoeken constant hoe we voor alle partijen 
het welbevinden en de betrokkenheid zo hoog 
mogelijk kunnen houden.

Opleidingsvorm 2 (OV2, type 2 en 9) 

Deze opleidingsvorm 2 geeft een algemene en 
sociale vorming alsook een arbeidstraining met het 
oog op integratie in een beschermd leef- en werkmi-
lieu. 
Dit veronderstelt dat onze leerlingen een zekere 
graad van zelfstandigheid bereiken op gebied van 
persoonlijk en sociaal functioneren, zelfredzaam-
heid, wonen, vrije tijd en mobiliteit ... 
En eveneens dat zij de nodige kennis en inzichten, 
vaardigheden en arbeidsattitudes verwerven om 
in een arbeidsproces te kunnen worden ingescha-
keld. Dit kan zijn in een maatwerkbedrijf (vroegere 
beschutte werkplaats) of in een normaal econo-
misch circuit (NEC).
De mate waarin onze leerlingen zich zullen inte-
greren in het socio-culturele en maatschappelijke 
leven, is afhankelijk van individuele mogelijkheden 
en concrete omstandigheden.

We organiseren opleidingsvorm 1 (OV1, type 2, 3 
en 9) en opleidingsvorm 2 (OV2, type 2 en 9) voor 
jongeren van 13 tot 21 jaar. 
We bieden 3 types aan op onze school:

Type 9 
 leerlingen met autismespectrumstoornis en 

een (rand) normale begaafdheid

Type 3 
leerlingen met ernstige emotionele of gedrags-

problemen

Type 2 
leerlingen met een matige of ernstige mentale 

beperking
Tuin - onderhoud - arbeidstraining

De opleiding is ingedeeld in 2 fasen. In de 1ste 
fase ligt de nadruk meer op algemene en sociale 
vorming. In de 2de fase op de voorbereiding op 
het beschermd werkmilieu. De gehele opleiding is 
praktijkgericht. 
Binnen de algemene en sociale vorming leren de 
leerlingen omgaan met alle facetten van het dagelijks leven zoals winkelen, koken, persoonlijke hygiëne … 
Er wordt gewerkt naar een groeiende zelfstandigheid doorheen de jaren. Daarnaast worden de leerlingen 
beroepsgericht voorbereid binnen de domeinen hout, tuin, onderhoud en arbeidstraining. Arbeidstraining 
is het verrichten van betaalde arbeid in een werkomgeving die afgestemd is op de capaciteiten, beper-
kingen, de arbeidgerelateerde wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van personen met een arbeids-
handicap. Hiervoor werken we samen met o.a. Crauwels, Staes Sport, Studio Mira, Sailco, Van Elven ... en 
lokale verenigingen.
De focus hierbij ligt vooral op tempo, nauwkeurigheid, attitude en werkhouding. Leerlingen oefenen hun 
vaardigheden verder in binnen een stage.

We willen graag in de toekomst ook samenwer-
ken met Kringwinkels, fietsateliers, Mivas (Lier), 

De Biehal (Lommel) ... 
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