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OV 2—Tweede fase 

Gericht op sociale integratie en tewerkstelling  

in een beschermde omgeving  

Het leerprogramma omvat project sociale vorming (PSV) en  

beroepsgerichte vorming (BGV). 

De lessen PSV bestaan o.a. uit communicatie, wereldoriëntatie, vreemde 

talen. 

De lessen BGV bestaan o.a. uit  houtbewerking, metaalbewerking, diensten 

groenzorg, diensten voeding, arbeidstraining op verplaatsing.  

Het leertraject bestaat uit twee fases en vier modules: 

 

Vanaf 

13 jaar 

  1ste fase: modules product 

Module 1: initiatie (1 jaar) 

Module 2: basis (max. 3 jaar) 

      

+/- 17 jaar 

  2de fase: modules productie 

Module 3: precisie en werkgebondenheid 

Module 4: zelfstandigheid en snelheid 



 

 

Nadruk in de Tweede fase: 

In de tweede fase ligt de nadruk op productieproces en  
arbeidsgeschiktmaking 

Enkele belangrijke accenten binnen deze leerlijn zijn: 

 werken aan arbeidshouding 

 levensechte opdrachten 

 arbeidsgerichte praktijk 

 stage 

Een greep uit de methodieken: 

 werkplekleren in beschutte werkplaats 

 woonstage 

 IKZ-vergadering 

 werkstage 

 finaliteitsproef 



 

 

S.O. Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830 Gits  
Tel. 0 51 230 718 | second@dominiek-savio.be |   
http://secundair.dominiek-savio.be 

Nog vragen? 

Neem contact op met de leerbegeleider van opleidingsvorm 2:  

Chloë Dewyn, chloedewyn@dominieksavio.be — 0479 78 07 11 

Samenwerking MFC 
Op deze school werken we heel nauw samen met het MFC (multifunctioneel  

centrum). Zij zorgen er onder andere voor dat je tijdens de schooluren een beroep 

kunt doen op individuele therapie (bv. kine, logo, ergo). 

Lessentabellen 

2de fase Module 3 Module 4 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Vreemde talen 1 1 

Project sociale vorming: 
wereldoriëntatie, communicatie, 
rekenen, ICT, … 

3 5 

Denksport / 1 

TAV 3 / 

Muzische opvoeding 1 1 

Totaal algemene vorming 12 12 

Montage 3 2 

Houtbewerking 3 2 

Metaalbewerking 3 2 

Diensten voeding / 4 

Diensten groenzorg 3 3 

Arbeidstraining op verplaatsing 4 7 

Diensten op verplaatsing 4 / 

Totaal beroepsgerichte vorming 20 20 

Algemeen totaal 32 32 


