
OV4 TYPE 9



OPLEIDINGSVORM 4 TYPE 9

AUTIWERKING op een school voor regulier onderwijs

Via integratie naar inclusie!



OV4 TYPE9: geïntegreerd → inclusief 

1e 
graad 

• Geïntegreerde en inclusieve werking campussen GO! Atheneum 
Aalst & GO! MS Ninove.

2e 
graad

• Geïntegreerde en inclusieve werking campussen GO! Atheneum 
Aalst en GO! Atheneum Ninove.

3e 
graad

• Inclusieve werking GO! Atheneum Aalst en GO! Atheneum 
Ninove. 





Principes 

PROGRAMMA: Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het 
gewoon secundair onderwijs evenals de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De 
doelstellingen en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van de jongere met ASS.

DOEL: Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in het vervolgonderwijs of op 
tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu (evaluatie na de eerste graad in functie van inclusie). 

OVERGANGEN: In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon 
onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en 
behoeften van de jongere.

DIPLOMA: is hetzelfde als de leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs, net als de 
studiebewijzen die men kan behalen. 

ORGANISATIE: Separate autiwerking op een school voor gewoon secundair onderwijs of 
buitengewoon secundair onderwijs. 



1A: Optie Latijn en W.W.-Techniek
1B:     Techniek
2A:    Optie Latijn en Moderne wetenschappen
BVL:   Kantoor-verkoop-voeding-verzorging

GO! Middenschool Ninove

3de jaar – 1ste jaar 2de graad
ASO 
• Economie
• Wetenschappen 

GO! Atheneum Ninove

1A Optie CA’s:
• Mens & cultuur
• Creatief met taal
• De wondere wereld van natuur en techniek
• Sportacademie
• Latijn
2A Optie Latijn en Moderne Wetenschappen

GO! Atheneum Aalst

Aanbod OV4-type 9 2017-2018



1A: Optie Latijn en W.W.-Techniek
1B:     Techniek
2A:    Optie Latijn en Moderne wetenschappen
BVL:   Kantoor-verkoop-voeding-verzorging

GO! Middenschool Ninove

3de jaar – 1ste jaar 2de graad
ASO 
• Economie
• Humane wetenschappen 
• Latijn
• Wetenschappen 
BSO 
• Kantoor 
4de jaar – 1ste jaar 2de graad ASO
• Economie
• Wetenschappen 

GO! Atheneum Ninove

1A Optie CA’s:
• Mens & cultuur
• Creatief met taal
• De wondere wereld van natuur en techniek
• Sportacademie
• Latijn
2A Optie Latijn en Moderne Wetenschappen
3de jaar – 1ste jaar 2de graad ASO
• Economie
• Humane wetenschappen 
• Wetenschappen 

GO! Atheneum Aalst

Aanbod OV4-type 9 2018-2019



NIEUW IN SCHOOLJAAR 2017-18

SOVA-TRAINING & LEREN LEREN
2 lesuren sociale vaardigheidstraining 

& leren leren in 1A, 1B, 2A 
& BVL GO! MS Ninove



• Aparte auti-klas: grote stap van lager naar secundair 

onderwijs.

• Kleine klasgroepen: max. 9 of 10 leerlingen.

• Combinatie van vakleerkrachten en leerkrachten die 

reeds ervaring en voeling hebben met leerlingen met 

ASS

• Aantal leerkrachten beperkt (bijv. leerkracht Nederlands 

geeft ook Engels)

OV4 – ORGANISATIE





• Ondersteuning van orthopedagoog, psycholoog, auticoach en 

leerlingenbegeleiding (op school-, leerkracht- en 

leerlingenniveau)

• Uitgebreide intake waarbij de nodige betrokken partijen 

aanwezig zijn

• IHP voor elke leerling + een uitgebreide beeldvorming

• Tweewekelijkse zorgklassenraden (in urenpakket opgenomen)

• Open communicatie en nauwe samenwerking tussen de 

school, de ouders en externe hulpverleners

OV4 - ORGANISATIE





• Grote aandacht voor professionalisering:

Nascholingstrajecten autisme 

Interne vorming door het OV4- team

Hospiteren, netwerkdagen, collegiale visitatie, …

• Mappensysteem: elke leerkracht is verbonden aan een kleur (weekschema,  makkelijk  vinden van 

cursussen, plannen en organiseren,…)

• Stille zone wordt aangeboden

• Er wordt ook naar gestreefd om leerlingen een zeer veilige omgeving te bieden van waaruit ze 

gemotiveerd en gestimuleerd worden die veilige omgeving stilletjes aan los te laten

• Autimateriaal (hoofdtelefoons, studybuddy, ipads,…)

• Inclusie-uren nemen toe

OV4 – organisatie in GO! MS Ninove en GO! Atheneum Aalst 



PRAKTISCH?

Busvervoer
• Recht op buzzypas of treinabonnement
• Schoolbus aan huis 
• Ondersteuning bij aanleren van openbaar vervoer mogelijk

Algemene toelatingsvoorwaarden
• Verslag Ov4-type 9 uitgeschreven door CLB

Samenwerking met GO! internaat ‘t Kasteeltje te Hofstade
• Opvang en begeleiding tijdens schooldagen
• Aanpak op maat van de jongere
• Aandacht voor de domeinen socio-emotioneel welbevinden en studie
• Structuur, voorspelbaarheid, ritme en regelmaat
• www.internaatkasteeltje.be



Aanmelden en inschrijven?
Hoe meldt u uw kind aan? 
 Aanmeldingsformulier online invullen: enkel door het online formulier in te vullen 

kunnen de ouders één telefoonnummer registeren waarmee ze zich op 24/03/18 
zullen aanmelden. Na registratie ontvangt u het telefoonnummer ifv de 
aanmelding op zaterdag 24/03/2018.

 Zaterdag 17/03/18 wordt het online formulier afgesloten. 
 Alfabetische gerangschikte lijst op de naam van het kind wordt afgeprint en 

gebruikt als gegevensbank bij het aanmelden. 
 Zaterdag 24/03/18 vanaf 09.00u tot 12.00: aanmelden met geregistreerd 

telefoonnummer = WHITELISTING
 U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw 

oproep gevolgd krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker.
 Maandag 26/03/18 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. 
 U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding schriftelijk op 

de hoogte gebracht van het volgnummer en of uw kind al dan niet op een 
wachtlijst terecht komt. 





Dient u het formulier in bij het naar buiten gaan? Bedankt! 



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!


