
Een ‘wagenschot’ is een stuk hout gekliefd uit een kwart van een 
rechte, eiken boomstam. Dit sterke, buigzame maar niet breekbare 

hout werd vroeger gebruikt om een karwagen bijeen te houden. 
Elke ambachtelijke houtbewerker kan beamen dat dit hout nog 
steeds het beste dient voor moeilijke meubels. Tussen de nerven 
zijn de mooiste stukjes hout zichtbaar, dit noemt men ‘spiegels’.  

In elke jongere zoeken wij de mooiste stukjes. 

voor gi en vanaf €40 ontvangt u een fiscaal a est 
rekening BE53 7374 0808 0053 

 

Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw 
info@wagenschot.be 

www.wagenschot.be 

Campus Wagenschot  
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PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT 
KANSEN CREËREN VOOR JONGE MENSEN 
begeleiding - training - behandeling - beroepsopleiding 

BuSO Wagenschot 



 

BuSO Wagenschot 

Wij bieden beroepsonderwijs aan jongens en meisjes van 12 tot 
21 jaar met emo onele en/of gedragsproblemen, al dan niet in 
combina e met een verstandelijke beperking. 

Aan de hand van talentgerichte ac viteiten bereiden we 
leerlingen voor op tewerkstelling. We leren basisvaardigheden 
en a tudes aan.  

Welke opleidingen bieden we? 
Binnen onze school zijn er twee opleidingsvormen (OV): 

 Jongeren in OV2 krijgen arbeidstraining als voorbereiding op een 
tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of in het normaal economisch 
circuit (met aanpassing). 

 Voor type 2 (jongeren met mentale beperking) en type 3 
(jongeren met emo onele en gedragsstoornissen)  

 Studieduur: 4 tot 8 jaar a ankelijk van lee ijd en vorderingen  
 Leerlingenstages in groep in samenwerking met drie bedrijven 
 VOLA - alternerende opleidingsvorm:  een op oneel extra jaar 

met deel jds werk en deel jds school volgen. 
 Binnen OV3 volgen de jongeren aangepast beroepsonderwijs dat 

voorbereidt op een job als grootkeukenmedewerker of hoeklasser  

 Voor type basisaanbod (jongeren met lichte mentale beperking) 
en type 3 (jongeren met emo onele en gedragsstoornissen)  

 Studieduur: 5 jaar 
 ABO, Leren en Werken -  alternerende beroepsopleiding: een 

op oneel zesde jaar met deel jds werk en deel jds school 
volgen, gesteund vanuit het Europees Sociaal Fonds en 
Departement Onderwijs en in samenwerking met de VDAB.  

Hoe bereiken we ons doel? 
 

Team leerlingenbegeleiding: wanneer jongeren het moeilijk hebben, 
ze en wij door, samen met hun ouders en andere zorgfiguren. Wij gaan 
met hen in dialoog en steunen hen om verantwoorde keuzes te maken.  Wij 
ze en volop in op het geven van nieuwe kansen aan onze leerlingen.    

Wij zoeken naar manieren om ouders en andere zorgfiguren te betrekken in 
de werking met onze leerlingen. Zo organiseren de leerlingenbegeleiders en 
de zorgcoördinator huisbezoeken.  

Om op een efficiënte manier aan diagnos ek en trajectbepaling te doen 
hebben wij op regelma ge basis overleg met het CLB.  

Voor jongeren die langdurig ziek zijn bieden wij TOAH-onderwijs aan. Dit is 
Tijdelijk Onderwijs Aan Huis. Een leerkracht komt dan thuis of in de 
zorggroep lesgeven.  

Onze logopediste helpt jongeren die het moeilijk hebben met rekenen, 
lezen en/of schrijven.  

Drie keer per jaar organiseren wij een projectweek. Wij gaan klas en 
opleidingsvorm overschrijdend aan de slag rond een bepaald thema dat de 
leerlingen zelf hebben gekozen. A ankelijk van de interesses van de 
jongeren worden er  leeruitstappen en leerac viteiten georganiseerd.   

Als onderdeel van het Pedagogisch Centrum Wagenschot werken wij nauw 
samen met ons MFC Wagenschot (verblijf/dagopvang/ambulante en 
mobiele begeleiding/schoolvervangende en aanvullende dagbesteding).  

Het Interstedelijk CLB stad Gent begeleidt onze school. 
Jubileumlaan 215 - 9000 Gent  
Tel. 09 235 09 00 - mail: clb@gent.be 


