INCLUSIE
WAAR KAN
OP MAAT WAAR
NODIG

POSITIEVE
GEDRAGSMATIGE
AANPAK

OV4

(BUITEN)
GEWOON
GOED
STRUCTUUR
VOORSPELBAARHEID
DUIDELIJKHEID

DOELGROEP
Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren die normaalbegaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben waardoor ze moeilijkheden
ervaren in het gewoon onderwijs. VIBO Sint-Barbara en het Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om onderwijs en begeleiding op maat
te bieden voor leerlingen met deze specifieke zorgvraag.

VIBO SINT-BARBARA OV4

Ons aanbod binnen opleidingsvorm 4 situeert zich binnen de B-stroom (uitgezonderd 1A). Binnen deze opleidingsvorm kunnen enkel jongeren met
een doorverwijzing van het CLB terecht:
OV4 type 3
OV4 type 9
In OV4 gelden dezelfde programma- en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling
hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs.

OP MAAT
Op leerlingniveau
in kaart brengen van de leerling en zijn noden
socio-emotionele ondersteuning en begeleiding: zorggesprekken,
time-out, herstelgesprekken en gesprekken rond welbevinden
communicatie met netwerk leerling

individuele handelingsplanning
individuele remediëring en/of verdieping
trajectbespreking: leertraject op maat
hulpmiddelen op maat

Op klasniveau
kleine klasgroepen
gestructureerde en voorspelbare indeling
instructies op maat
hulpmiddelen
lessen 'leren leren' en 'sociale vaardigheden'

(klas)attitudesysteem
co-teaching
studiebegeleiding (FLEX)
rusthoek
groepsplanning

Op schoolniveau
klein schoolteam
begeleide vrije momenten
begeleide leswissels en eetmomenten
breed gedragen zorgbeleid

evoluerend rapportsysteem met zelfreflectie
rustige speelplaats
studiebegeleiding (buiten de effectieve lestijden)
samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)

GEMODERNISEERD STUDIEAANBOD
FINALITEITEN: DOORSTROOM (D) DUBBELE FINALITEIT (D/A)

VIBO SINT-BARBARA OV4

1A
EERSTE GRAAD

1B
2022-2023

2A
KEUZE UIT BASISOPTIES:
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
OF VOEDING & HORECA

DIT AANBOD WORDT NOG VERDER
ONTWIKKELD BINNEN DE DOMEINEN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN EN
VOEDING & HORECA.

2023-2024

2B
2 BASISOPTIES:
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
EN VOEDING & HORECA

RESTAURANT & KEUKEN
OF
ZORG & WELZIJN

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

ARBEIDSMARKT (A)

GROOTKEUKEN & CATERING
OF
RESTAURANT & KEUKEN
BASISZORG & ONDERSTEUNING
OF
ASSISTENTIE IN WONEN,
ZORG & WELZIJN

BREDE EERSTE GRAAD
DOORSTROOM (D)

DUBBELE FINALITEIT (D/A)

ARBEIDSMARKT (A)

1B

1A
2022-2023

2B
2 BASISOPTIES:
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
EN VOEDING & HORECA

VIBO SINT-BARBARA OV4

2A
KEUZE UIT BASISOPTIES:
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
OF VOEDING & HORECA
In de A-stroom ligt de nadruk op een brede basisvorming. Er wordt uitdrukkelijk
aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan
burgerschap. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt
van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Er gaan enkele lesuren naar de
verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel FLEX genoemd). Tijdens FLEX
wordt er ingezet op het remediëren, verdiepen en verbreden van het basispakket.
Je krijgt ook vakoverschrijdende projecten op maat op basis van eigen talenten
en interesses. In 2A maak je een keuze uit de basisopties maatschappij & welzijn
of voeding & horeca.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere
school hebben verworven. Vandaar dat, in de vakken nederlands en wiskunde,
de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald. Daarnaast krijg
je meer praktijklessen. Het verschil met de A-stroom is dat de inhoud van de
vakken anders is en dat nieuwe leerstof trager wordt onderwezen. Tijdens FLEX
(=differentiatie) wordt er ingezet op het remediëren, verdiepen en verbreden
van het basispakket. Je krijgt ook vakoverschrijdende projecten op maat op
basis van eigen talenten en interesses. In 2B krijg je zowel de basisoptie
maatschappij & welzijn als voeding & horeca aangeboden.

ASPECTEN DIE IN DE FOCUS STAAN
RELATIEVAARDIG

ZELFBEWUST

CREATIEF

Werken aan relationele en
communicatieve vaardigheden.
Leren omgaan met gevoelens.
Aangaan en onderhouden van
relaties.. Respectvol handelen en
communiceren over relaties en
seksualiteit. Leren omgaan met
gender(verschillen). Eigen
integriteit bewaken.

Bewust en zorgzaam
omgaan met jezelf.
Werken aan emotionele
en psychische groei.
Voor jezelf durven
opkomen.

Gevoeligheid ontwikkelen
voor kunst en cultuur.

BASISOPTIES

MAATSCHAPPELIJK
BEKWAAM
Leren omgaan met de
identiteit en diversiteit van
jezelf en medeleerlingen.
Kritisch naar de wereld
kijken.

MEDIAWIJSHEID

ONDERNEMEND

Zorgzaam, kritisch
en creatief met
media omgaan.

Durven initiatief
nemen. Prikkelen van
de ondernemingszin.
De eigen
schoolloopbaan in
handen nemen .

Maatschappij & Welzijn

Onderzoeken van sociaal gedrag van mensen.
In kaart brengen van menselijke relaties.
Inzicht krijgen in wat een gezonde levensstijl is.
Inzicht krijgen in een persoonlijke leefstijl.
Toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties.

Voeding & Horeca

Onderzoeken van hulpmiddelen en grondstoffen.
Toepassen van basistechnieken uit de keuken en/of restaurant.
Inzicht krijgen in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding.
Zorg dragen voor het evenwicht tussen de gezondheid, het genieten en het welbevinden van mensen.
Toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties.
Kennismaken met beroepen waarin voeding en horeca een belangrijke rol spelen.

TWEEDE GRAAD
DOORSTROOM (D)

DUBBELE FINALITEIT (D/A)

ARBEIDSMARKT (A)

VIBO SINT-BARBARA OV4

RESTAURANT & KEUKEN
Binnen de opleiding Restaurant en
keuken staan twee contexten in de focus.
Enerzijds leer je op een vaktechnische
manier warme en koude maaltijden
bereiden in de basiskeuken. Anderzijds
ontdek je hoe je gasten kan ontvangen en
bedienen maar ook hoe je gerechten en
dranken kan voorstellen en serveren in een
restaurant. Projectwerking staat centraal.

DIT AANBOD WORDT NOG VERDER
ONTWIKKELD BINNEN DE DOMEINEN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN EN
VOEDING & HORECA.

ZORG & WELZIJN
Zorg en welzijn is een praktische
studierichting waarbij andacht voor de
mens in de thuiscontext centraal staat. Er
ligt veel nadruk op intermenselijke
verhoudingen waardoor er flink geoefend
wordt op sociale en communicatieve
vaardigheden.
Het
accent
ligt
voornamelijk op de gezonde mens in een
diverse samenleving en hoe men daarin
zorg draagt voor zichzelf. Je maakt kennis
met directe zorg, maar wordt toch
overwegend ondergedompeld in de
indirecte zorg, inclusief de technische
aspecten die daarbij komen kijken.
*Dit
is
de
gemoderniseerde
studierichting
'voeding-verzorging'
vanaf schooljaar 2021-2022.

ASPECTEN DIE IN DE FOCUS STAAN
BASISKENNIS

GASTEN

ZORG

VAARDIGHEDEN

Je verwerft de
basiskennis
en de
basisvaardigheden
binnen restaurant en
keuken.

Je oefent in gasten
gastvrij bedienen
en communiceren
in het Nederlands,
Engels en Frans.

Indirecte en directe
(logistieke) zorg
verlenen als opstap
naar het
ondersteunen van
anderen.

Ontwikkelen van
duurzame, sociale,
maatschappelijke,
expressieve en
relationele
vaardigheden.

VERKENNING

AANDACHTSPUNTEN

DOELGROEP

GEZONDHEID

Je verkent activiteiten
in het restaurant en de
keuken op vlak van
uitbatingsvormen,
grondstoffen en
materieel.

Je hebt aandacht
voor voedingswaardes,
gezondheid, economisch
en duurzaam
handelen.

Kennismaken met
doelgroepen uit
zorg en welzijn.

Gezond leven en
welzijn stimuleren
bij zichzelf en bij
anderen staat
centraal.

DERDE GRAAD
DOORSTROOM (D)

DUBBELE FINALITEIT (D/A)

VIBO SINT-BARBARA OV4

DIT AANBOD WORDT NOG VERDER
ONTWIKKELD BINNEN DE DOMEINEN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN EN
VOEDING & HORECA.

ARBEIDSMARKT (A)

GROOTKEUKEN & CATERING
RESTAURANT & KEUKEN

BASISZORG &
ONDERSTEUNING
ASSISTENTIE IN WONEN,
ZORG & WELZIJN
OK3

OK3

WAT NA DE DERDE GRAAD?

Grootkeukenhulpkok

Huishoudhulp zorg / Logistiek
assistent in de zorg

Kelner / Hulpkok

Huishoudhulp zorg /
Logistiek assistent in de zorg /
Medewerker Kamerdienst

ARBEIDSMARKT

Se-n-Se
Beroepsgericht

+ BIJKOMENDE
BEROEPSKWALIFICATIES

VERVOLGOPLEIDINGEN

OK3

Se-n-Se
Algemene
vorming

OK4

Graduaatsopleiding

OK5

HBO5
Se-n-Se
Se-n-Se
Beroepsgericht: Algemene Verpleegkunde/
vorming
GraduaatsVerzorgende of
opleiding

* Zorgkundige /

MITS TOELATINGSPROEF OF 3 JAAR NA
BEHALEN DIPLOMA
A-FINALITEIT

*

Kinderbegeleider
+ BIJKOMENDE
BEROEPSKWALIFICATIES

OK3

MITS TOELATINGSPROEF OF 3 JAAR NA
BEHALEN DIPLOMA
A-FINALITEIT

OK4

OK5

OK6
OK5
OK6
OK5
OK6
OK6
HBO5
Graduaats- Professionele Professionele
Professionele Professionele
opleiding
Bachelor
Bachelor Verpleegkunde/ Bachelor
Bachelor
Graduaatsopleiding

INGANGSVOORWAARDEN VOOR EEN GRADUAATSOPLEIDING ZIJN ONDERHEVIG AAN DE VERANDERINGEN VAN DE MODERNISERING VAN HET
* DE
SECUNDAIR ONDERWIJS.

VIBO SINT-BARBARA OV4

VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR
ONDERWIJSKWALIFICATIES ('OK')

OK1

BASISONDERWIJS

OK2 TWEEDE GRAAD A-FINALITEIT
OK3 DERDE GRAAD (6DE JAAR) A-FINALITEIT
OK4
OK5
OK6
OK7
OK8

SE-N-SE ALGEMENE VORMING A-FINALITEIT OF
DERDE GRAAD 6DE JAAR D/A EN D-FINALITEIT

HBO5 VERPLEEGKUNDE / GRADUAATSOPLEIDING
BACHELOR
MASTER
DOCTOR

Bogaarsveldstraat
13/14
3580 Beringen
info@vibosintbarbara.be

0474 52 18 70

