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Verloop van deze avond

• Schoolstructuur
• Schoolorganisatie
• Visie
• Onze leerlingen: doelgroep OV1 en OV4 gelijkenissen en verschillen
• Aanmeldingsprocedure



Schoolstructuur

ONS AANBOD
• Opleidingsvorm 1 = OV1, type 9 en type 4
• Opleidingsvorm 4 = OV4, type 9

BUSO 3MASTER KASTERLEE
• Opleidingsvorm 1
• Opleidingsvorm 2
• Opleidingsvorm 3



Onze school: attest
Verslag van CLB nodig om in te kunnen schrijven.

OPLEIDINGSVORMEN
• Opleidingsvorm 1 (OV1)

• algemene en sociale vorming volgens noden
• gericht op zo zelfstandig mogelijk leven en werken
• met ondersteuning waar nodig

• Opleidingsvorm 4 (OV4)
• aanbod regulier onderwijs binnen het buitengewoon onderwijs
• gericht op werken of verder studeren

TYPES
• Type 4: leerlingen met een motorische beperking (enkel in OV1)
• Type 9: leerlingen met autismespectrumstoornis (in OV1 en in OV4)



Onze school: structuur
TEAMS

• 1ste graad OV1 en OV4
• OV1 2de en 3de graad
• OV4 2de en 3de graad TSO en BSO

SAMENSTELLING
• Elk team heeft een leerkrachtenteam, teambegeleider en vaste 

leerlingenbegeleider.
• Ter ondersteuning van alle leerlingen is er het paramedisch team.



Onze school: visie
• Aanbod op maat
• Betrekken van de leerling, ouders en externe partners
• Zelf ontdekkend
• Professionele begeleiding
• Handvaten voor het leven



Onze school: visie in de praktijk

MAATWERK
• Uitgebreide intake
• Opmaken individueel handelingsplan (IHP)
• Klassenraad met ouders en leerlingen (KROL)

ZELFONTDEKKEND
• Wordt ingebed in de lessen

BEGELEIDING
• Leerlingenbegeleiding
• Paramedisch team



Onze school: anders dan anderen

KLEINE KLASGROEP



Onze school: anders dan andere

AUTISMEVRIENDELIJKE LEEROMGEVING



Onze school: anders dan andere

PSYCHO-EDUCATIE EN WELBEVINDEN



Onze school: anders dan andere

DUIDELIJKE COMMUNICATIE EN KLASUUR



Onze school: anders dan andere

PAUZE OP MAAT



Onze school: anders dan anderen

KLEINE SCHOOL IN HET GROEN



Algemene infosessie: onze 
leerlingen



Gelijkaardig in OV1 en OV4: doelgroep

GROOTSTE GROEP OP ONZE SCHOOL
leerlingen met een (rand)normale begaafdheid en autisme (= type 9)
è leerlingen ondervinden te veel hinder van hun autisme om tot leren te 
komen in het gewone secundair onderwijs, bv. op het vlak van 
• stressbeheersing
• sociale vaardigheden
• plannen en organiseren
• …

KLEINE GROEP (ENKEL IN OV1):
leerlingen met een (rand)normale begaafdheid en een motorische 
beperking (= type 4)



Gelijkaardig in OV1 en OV4:
kader van buitengewoon onderwijs

• individueel handelingsplan, met aandacht voor socio-emotionele naast 
de vakinhouden

• veelvuldig multidisciplinair overleg om aanpak op maat van de leerling af 
te spreken

• paramedisch team dat extra kan ondersteunen waar nodig (vooral in 
eerste graad)

• overleg met ouders om transfer naar thuis te leggen + hulpvraag af te 
stemmen

• samenwerking met externe diensten



OV1



Doel opleidingsvorm 1

Leerlingen voorbereiden op een ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK leven.
• Op vlak van WERKEN diverse uitstroom mogelijk: 

• een job in het normale arbeidscircuit
• een job in een maatwerkbedrijf
• begeleid werk
• Vrijwilligerswerk
• dagbesteding

• Op vlak van WONEN
• Op vlak van VRIJE TIJD

è UITSTROOM VOOR ELKE LEERLING VERSCHILLEND NAARGELANG
INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN CONTEXT



Doel opleidingsvorm 1

Leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven.
• Op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden, met inzet van talenten
• School stimuleert ontwikkeling, maar zonder ‘norm’ die gehaald moet 

worden, zonder streven naar diploma è rust
• Afstemming met leerling, ouders en andere hulpverleners om traject te 

bepalen

è Programma op maat
IS GROOT VERSCHIL MET OPLEIDINGSVORM 4!



OV4



Doel opleidingsvorm 4

• Werken in het normale arbeidscircuit

• Verder studeren
• 7de specialisatiejaar
• Graduaat / HBO5
• Professionele / academische bachelor

• De leerling begeleiden en handvaten aanreiken die helpen om in het 
dagelijkse leven met autisme om te gaan



Invulling opleidingsvorm 4

Programma zoals in het gewone onderwijs:

• dezelfde leerplannen (leerstof)
• evaluatie op dezelfde doelstellingen
• een diploma of getuigschrift zoals in het gewoon onderwijs



Organisatie opleidingsvorm 4
A-stroom

1e graad
• 1A: 1ste leerjaar A
• 2A: 2de leerjaar A

2e graad
• 3BW: Bedrijfswetenschappen
• 4H: Handel

3e graad
• 5I: Informaticabeheer
• 6I: Informaticabeheer

2e graad

• 4BW: 01/09/2022

3e graad
• 5I en 5BW: 01/09/2023
• 6I en 6BW: 01/09/2024



Organisatie opleidingsvorm 4
B-stroom

1e graad
• 1B: 1ste leerjaar B
• 2B: 2de leerjaar B

2e graad
• 3E: Elektrische Installaties
• 4E: Elektrische Installaties

3e graad
• 5E: Elektrische Installaties
• 6E: Elektrische Installaties

2e graad
• 3O&L: Organisatie en logistiek
• 4O&L: 01/09/2022

3e graad
• 5L: Logistiek 01/09/2023
• 6L: 01/09/2024



Informatie over aanmelden



Belangrijke informatie

VOORRANGSGROEPEN
• kunnen aanmelden tussen 11/01 en 22/01
• zijn de broers en zussen
• zijn de kinderen van personeel

ALLE ANDERE AANMELDINGEN
• Online (www.go-nautica.be)
• Van 08/03 om 10u tot 26/03

EXTRA
• Vooraf informeren: advies CLB en huidige school!
• Mogelijkheid om online aanmelding van tevoren te oefenen via 

oefenscherm op website

http://www.go-nautica.be/


EXTRA
• Aanmeldingen voor OV1 worden bekeken samen met de school de 

3master in Kasterlee

• Het invullen van de plaatsen gebeurt op basis van de combinatie 20% 
chronologie en 80% toeval. Aangemelde leerlingen krijgen hierover 
bericht op 02/04 

• Busvervoer vereist?: neem contact op met Dana Willems (014/631065) 
zodat recht op busvervoer gecheckt kan worden

• Internaat: aanmeldingen gebeuren apart van de school op het 
telefoonnummer 014/611370

Belangrijke informatie



Tot slot

MEER INFORMATIE NODIG ACHTERAF
• Op onze website: www.go-nautica.be

• Op onze Facebookpagina: www.facebook.com/nauticamerksplas

• Telefonisch: 014/631065 Els Van Bergen – schoolloopbaanbegeleider

• Via mail: els.vanbergen@go-nautica.be

http://www.go-nautica.be/
http://www.facebook.com/nauticamerksplas
mailto:els.vanbergen@go-nautica.be


Dank u voor uw interesse


