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SCHOLEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO BRUGGE 

 

Opleidingsvorm 2: 

 

 

 

 

Om te kunnen werken in een beschutte werkplaats moet je goed voorbereid zijn. Deze 

voorbereiding krijg je in opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs. Je 

leert er belangrijke vaardigheden en technieken aan. Er wordt veel aandacht besteed 

aan je arbeidshouding. 

Niet in alle beschutte werkplaatsen wordt hetzelfde werk gedaan. Hier vind je de 

voornaamste activiteiten die kunnen gedaan worden in een beschutte werkplaats: 

verpakkingswerk, montage ( bijvoorbeeld onderdelen van auto’s, koelkasten, 

reclameborden, verlichting, fietsen,…), diensten ( bijvoorbeeld een strijkatelier, een 

poetsdienst, een schilderdienst, of zij werken in de horeca of hebben een sociaal 

restaurant, groenzorg: gras maaien, bomen en struiken snoeien, onkruid wieden,…), 

tewerkstelling in kringwinkels, metaal, hout, drukwerk, … 

Op het einde van je opleiding kan je één of meerdere stages doen in een beschutte 

werkplaats in je buurt. De leerkrachten van de school zullen je begeleiden en helpen bij 

het zoeken naar een stageplaats. Als je een goede stage doet, dan is er kans dat je ook 

mag gaan werken in deze beschutte werkplaats. 
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BuSo Spermalie 

  

• De infoavond gaat online door op dinsdag 28 februari 2023 om 19u. Inschrijven 

kan door uw interesse te mailen naar auti.infoavonden@de-kade.be. U ontvangt 

daags voordien een link om in te loggen. 

  

• Tijdens de opendeurdag van zaterdag 4 maart 2023 kunnen ouders en 

kandidaat-leerlingen tussen 9u30 en 16u ter plaatse een kijkje komen nemen op 

campus De Polder. Deze is gelegen in de Polderstraat 78, Sint-Kruis Brugge. Via 

een persoonlijke rondleiding leiden we u doorheen de klas- en leefgroepen en 

beantwoorden wij uw vragen. Inschrijving kan via deze link: Inschrijving 

OPENDEUR 

      

 

 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 Spermalie 

Capaciteitsbepaling 13 februari 2023 

Voorrang broers en zussen of kinderen 

personeel 

Maandag 20 maart 2023 tot en met 

vrijdag 31 maart 2023 

Campusvoorrang  Maandag 17 april 2023 tot en met vrijdag 

28 april 2023 

Vrije inschrijvingen  Dinsdag 2 mei 2023 vanaf 8u 

 

 

 

 

 

 

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 1    T 6   T 7   T 9   

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 2    T 6   T 7   T 9  

mailto:auti.infoavonden@de-kade.be
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VZWDeKadeBuSOenBCSpermalie3@leerling-de-kade.be/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VZWDeKadeBuSOenBCSpermalie3@leerling-de-kade.be/bookings/
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BuSo Ravelijn 

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 1    T 2    

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 2    T 2   

 

Ravelijn doet een opendeurdag op zaterdag 6 mei. 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 Ravelijn 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 

 

Onze inschrijvingsprocedure bestaat uit volgende onderdelen: 

- een individueel en warm kennismakingsbezoek 

- een inleefdag (vanaf na de paasvakantie) 

- inschrijvingen (na de paasvakantie: maandag 17 april) 

 

Een 'techniekdag', specifiek voor kandidaten OV2 in maart 2023. 

 

SBSO BuSo De Varens 

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 1    T 2   T 3   T 4   T 9   

BuSO Opleidingsvorm 2 fase 2    T 2   T 3   T 4   T 9  

 

Opendeurdag: op zaterdag 13 mei 2023 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 De Varens 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 
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Opleidingsvorm 3: 

 

 

 

SBSO De Varens 

 

Hoeklasser  

( hoeknaadlasser) 

Basis mechanica STEM 

Metselaar ( medewerker 

ruwbouw) 

Basis bouw STEM 

Tuinbouwarbeider              

( medewerker groen – en 

tuinbeheer) 

Basis groenvoorziening en - 

decoratie 

LAND – EN TUINBOUW 

Interieurbouwer                

( medewerker hout) 

Basis hout STEM 

Schilder – decorateur        

( medewerker schilder – en 

behangwerken) 

Basis schilderen en 

decoratie 

STEM 

Logistiek assistent in 

ziekenhuizen en 

zorginstellingen ( logistiek 

assistent in de zorg) 

Basis logistiek onderhoud MAATSCHAPPIJ EN 

WELZIJN 

Grootkeukenmedewerker   

( keukenmedewerker) 

Basis horeca VOEDING EN HORECA 

 

 

 

Opendeurdag: op zaterdag 13 mei 2023 

 



5 
 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 De Varens 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 

 

BuSO Haverlo 

Hoeklasser  Basis mechanica STEM 

Metselaar  Basis bouw STEM 

Loodgieter Basis mechanica STEM 

(Magazijnmedewerker, 

winkelmedewerker, 

bestuurder interne 

transportmiddelen) 

Basis organisatie en 

logistiek 

ECONOMIE EN 

ORGANISATIE 

Tuinbouwarbeider               Basis groenvoorziening en - 

decoratie 

LAND – EN TUINBOUW 

Interieurbouwer                 Basis hout STEM 

Logistiek assistent in 

ziekenhuizen en 

zorginstellingen ( logistiek 

assistent) 

Basis logistiek onderhoud MAATSCHAPPIJ EN 

WELZIJN 

Grootkeukenmedewerker    Basis horeca VOEDING EN HORECA 

Kappersmedewerker Basis haarverzorging MAATSCHAPPIJ EN 

WELZIJN 

 

Zet zaterdag 3 juni 2023 maar vast in je agenda: Opendeurdag Haverlo! 

Op de opendeurdag is iedereen welkom! 

Je kan die dag eens kennismaken met de school die in volle werking is. Je ziet er de 

leerlingen aan het werk in de leslokalen en de verschillende werkplaatsen. Zo kan je eens 

zien wat er allemaal gebeurt. Je kan ook vragen stellen aan de leerkrachten. Overal 

staan er mooie werkstukjes waar onze leerlingen terecht trots op mogen zijn. Op de 

speelplaats kan je genieten van de barbecue of iets drinken in de cafetaria onder de 

luifel. 

Zin in een lekker en verzorgd middagmaal dat klaargemaakt werd door onze leerlingen? 

Je kan in het restaurant terecht van 11.30 uur tot 14.00 uur. Vooraf inschrijven hoeft 

niet. 
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Inschrijven schooljaar 2023-2024 Haverlo 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 

 

Opleidingsvorm 4: 
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BuSO Spermalie ( type 6 + type 7 + type 9) 

 

• De infoavond gaat online door op dinsdag 28 februari 2023 om 19u. Inschrijven 

kan door uw interesse te mailen naar auti.infoavonden@de-kade.be. U ontvangt 

daags voordien een link om in te loggen. 

  

• Tijdens de opendeurdag van zaterdag 4 maart 2023 kunnen ouders en 

kandidaat-leerlingen tussen 9u30 en 16u ter plaatse een kijkje komen nemen op 

campus De Polder. Deze is gelegen in de Polderstraat 78, Sint-Kruis Brugge. Via 

een persoonlijke rondleiding leiden we u doorheen de klas- en leefgroepen en 

beantwoorden wij uw vragen. Inschrijving kan via deze link: Inschrijving 

OPENDEUR 

      

Tijdens de infoavond en het opendeurmoment krijg je informatie over het lesprogramma 

van de eerste graad – opleidingsvorm 4, de klasaanpassingen, de begeleiding van het 

leerzorgteam, het laptopproject, … 

Daarnaast krijg je ook uitleg over de mogelijkheden van autispecifieke begeleiding 

vanuit het begeleidingscentrum. 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 Spermalie 

Capaciteitsbepaling 13 februari 2023 

Voorrang Br&Z/KPL Maandag 20 maart 2023 tot en met 

vrijdag 31 maart 2023 

Campusvoorrang  Maandag 17 april 2023 tot en met vrijdag 

28 april 2023 

Vrije inschrijvingen  Dinsdag 2 mei 2023 vanaf 8u 

 

 

 

mailto:auti.infoavonden@de-kade.be
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VZWDeKadeBuSOenBCSpermalie3@leerling-de-kade.be/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VZWDeKadeBuSOenBCSpermalie3@leerling-de-kade.be/bookings/
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SBSO De Passer ( type 9) 

 

 

Belangrijke data 

INFO MOMENT: 3 FEBRUARI 2023 @ HOWEST 

 

• Inschrijven verplicht : klik op deze link. 

  

OPENDEUR: 4 FEBRUARI 2023 @ DE PASSER 

 

• Vrije toegang, inschrijven niet verplicht. 

• U kan wel inschrijven voor een begeleide rondleiding : klik op deze link 

 

 

Aanmelden en inschrijven schooljaar 

2023-2024 

De Passer 

Capaciteitsbepaling 13 februari 2023 

Aanmeldingsperiode Br&Z/KPL/Campuslln 27 februari 2023 17u30-19u00 

Inschrijvingen toegewezen leerlingen 6 maart -24 maart 2023 

Aanmeldingsperiode overige leerlingen 27 maart 2023 17u30-19u00 

Inschrijvingen toegewezen leerlingen 17 april 2023- 8 mei 2023 

Start vrije inschrijvingen 30 mei 2023 om 10u 

 

https://www.de-passer.be/infomoment/inschrijven
https://www.de-passer.be/infomoment/inschrijven
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GO! Element ( type 3) 

 

 

Infomomenten op zaterdag 4 februari en maandag 27 maart 2023 van 16u30 - 

18u30 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 Haverlo 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 

 

Vrije inschrijvingen : 

Aanmelden via de inschrijvingslijst, nadien zal de school je spoedig contacteren. 

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 komt vanaf 2023 meer info op de 

website van de school! (online aanmeldingsmoment op maandag 17/4) 

 

ATELIER B (SBSO De Varens) ( type 9) 
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Wil je graag een bezoek brengen aan Atelier B?  

Dat kan tijdens één van onze infomomenten. Deze gaan door op volgende momenten:  

• Vrijdag 10 maart 16.30 uur - 19 uur  

• Zaterdag 11 maart 10 uur - 17 uur  

• Vrijdag 24 maart 16.30 uur - 19 uur 

• Zaterdag 25 maart 10 uur - 17 uur 

 

Tijdens het infomoment krijg je een persoonlijke rondleiding. Hierdoor is het 

noodzakelijk om vooraf in te schrijven. https://www.atelierb.be/ 

 

Inschrijven schooljaar 2023-2024 Atelier B ( SBSO De Varens) 

Voorrangsperiode broer(s) en zussen of 

kinderen personeel  

3de en 4de week voor de paasvakantie 

(vanaf 26 maart tem vrijdag 17 maart 

2023). 

Vrije inschrijvingen  Start maandag 17 april 2023 ( na 

paasvakantie) 

 

De Branding ( type 9) 

 

 

 

Op 22 april organiseert De Branding een opendeurdag waar zowel u als uw dochter/zoon kennis kan 

maken met onze school. Meer informatie over onze opendeurdag zal nog volgen. Inschrijvingen voor 

de 1ste graad dienen te gebeuren via digitale aanmelding.   

Vanaf maandag 24/04/2023 9u00 tot 02/05/2023 16u00 via aanmeldingsformulier (LINK volgt via 

website) 

https://www.atelierb.be/

