OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)
Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaalbegaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. VIBO Sint-Barbara en de scholen van het Spectrumcollege slaan
de handen in elkaar om onderwijs en begeleiding te bieden op maat van leerlingen
met deze specifieke zorgvraag. De school organiseert binnen OV4 beroepsopleidingen voor jongeren die een doorverwijziging gekregen hebben van het CLB. Om zich
in te schrijven in OV4 hebben jongeren een attest type 3 (gedrags- en/of emotionele
problemen) of een attest type 9 (autismespectrumstoornis) nodig. In OV4 gelden
dezelfde programma- en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Op
het einde van zijn studies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het
gewoon onderwijs.
Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan centraal:
Via aanpassingen op schoolniveau
• Klein schoolteam
• Begeleide leswissels en eetmomenten
• Begeleide vrije momenten
• Breed gedragen zorgbeleid
• Evoluerend rapportsysteem met zelfreflectie
• Rustige speelplaats
• Aanbod middagactiviteiten
• Aanbod studiebegeleiding
• Samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)
Via aanpassingen op klasniveau
• Kleine klasgroepen (8 à 9 leerlingen)
• Gestructureerde en voorspelbare indeling
• Instructies op maat
• Hulpmiddelen in de klas
• Lessen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’
• (Klas)attitudesysteem
• Co-teaching
• Studiebegeleiding
• Rusthoek
• Groepsplanning
Via aanpassingen op leerlingenniveau
• In kaart brengen van de leerling en zijn noden
• Socio-emotionele ondersteuning en begeleiding: zorggesprekken, time-out,
herstelgesprekken, gesprekken rond welbevinden, ...
• Communicatie netwerk leerling
• Individuele handelingsplanning
• Individuele remediëring en/of verdieping
• Trajectbespreking leertraject op maat
• Hulpmiddelen op maat
Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van opleidingsvorm 4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifieke gedeelte van hun
opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van het Spectrumcollege.
Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doen voor de leerling om optimaal
leren en ontwikkelen mogelijk te maken.

VERZORGING
Godsdienst

5DE JAAR

6DE JAAR

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Plastische Opvoeding

1

1

Project Algemene Vakken*

5

5

Verzorging

22

22

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
* Project Algemene Vakken (PAV): Vakken die vroeger apart
gegeven werden zoals wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen,
maatschappelijke vorming (MAVO) en Frans.

RICHTING

In de studierichting Verzorging leer je kinderen verzorgen, begeleiden en opvoeden.
Ook oudere zorgvragers verzorg, begeleid
en ondersteun je in hun dagelijkse leven.
Je biedt hulp bij de verpleging van de zorgvrager. Je leert hoe je een verpleegkundige
kunt bijstaan en hoe je met het paramedisch
team samenwerkt. Om dit alles ‘echt’ onder de knie te krijgen, ga je in klasverband
en onder begleiding van de leerkracht een
hele week meedraaien op de werkvloer onder de vorm LSG (= LeerlingStage in Groep).
Daarnaast volbreng je ook twee individuele
blokstages. Dit zowel bij kinderen van 0 tot
3 jaar in een groepsopvang alsook bij oudere
zorgvragers die verblijven in woonzorgcentra. Veel aandacht gaat naar het verwerven
en trainen van omgangsvormen zoals beleefdheid, assertiviteit, zelfkennis, stiptheid,
beroepsgeheim, het voeren van gesprekken
en leren luisteren.

JE PROFIEL

Je hebt een prima lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Je bent sociaal voelend en gaat
graag met kinderen en oudere zorgvragers
om. Je hebt een groot aanpassingsvermogen en een sterke verantwoordelijkheidszin.
Je hebt een passie voor zorg.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Je kan een 7de specialisatiejaar Kinderzorg
of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige volgen en zo het diploma secundair onderwijs
behalen. Dit diploma vergroot je kansen op
de arbeidsmarkt.
Daarenboven is zorgkundige een knelpuntberoep wat de tewerkstellingsmogelijkheden na het secundair onderwijs vergroot.

De volgende studierichting wordt momenteel aangeboden binnen OV4:
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