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Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaal-
begaafd zijn maar specifi eke 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 bie-
den op maat van leerlingen met deze specifi eke 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 overgangsvoorwaar-
den als in het gewoon onderwijs. Op het einde van zijn stu-
dies 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 zelfrefl ectie
• Rustige speelplaats
• Aanbod middagactiviteiten
• Aanbod studiebegeleiding
• Samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)

ZORG & WELZIJN

RICHTING
Met Zorg en welzijn kies je voor een prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi -
naliteit. Aandacht voor de mens in de thuis-
context staat centraal. Er ligt veel nadruk op 
verhoudingen tussen mensen, waardoor je 
oefent op sociale en communicatieve vaar-
digheden. Verder ligt het accent voorna-
melijk op de gezonde mens in een diverse 
samenleving en hoe hij daarin zorg draagt 
voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in 
anatomie en fysiologie. Je leert maaltijd-, lin-
nen- en interieurzorg binnen gezinssituaties 
kennen. Theorie en praktijk komen geïnte-
greerd aan bod. Je biedt ondersteuning bij 
activiteiten met kinderen en volwassenen. 

PROFIEL
Je wil graag werken met en zorgen voor an-
dere mensen. Je hebt een ruime interesse 
voor gezonde voeding, koken en huishoude-
lijke taken. Je werkt respectvol, je kan goed 
plannen en zelfstandig werken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischer-
wijs verder in de richting Basiszorg en on-
dersteuning of Assistentie in wonen, zorg 
en welzijn. Nadien kan je gaan werken als 
huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de 
zorg of medewerker kamerdienst. Wil je nog 
verder studeren, dan kan je een graduaats-
opleiding of beroepsgerichte Se-n-Se zoals 
Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen OV4 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken* 10 10

FLEX** 1 1

Zorg en Welzijn 17 17

TOTAAL 32 32

* In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

** In Flex gaan we de leerstof remediëren, verdiepen en verbreden. 
Daarnaast werk je aan vakoverschrijdende projecten op maat op basis 
van eigen talenten en interesses.
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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 omkade-
ring van opleidingsvorm 4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het 
specifi eke 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.

De volgende studierichtingen worden aangeboden binnen OV4:


