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Wij werken samen met verschillende 
Multi Functionele Centra en internaten. 

Belangrijke partners zijn:

MFC Wagenschot – campus Eke
Steenweg 2

9810 Eke
09/280 89 60

info@wagenschot.be

MFC Wagenschot – campus Heynsdaele
Eisdale 1

9600 Ronse
055/23 53 10

info@wagenschot.be

GO! Internaat 24 – afdeling Ronse
Ninovestraat 169

9600 Ronse
09/324 55 10

beheerder@internaat24.be
www.internaat24.be

“De keuze voor BuSO Wagenschot kwam 
er op aanraden van de lagere school van onze 
beide zonen. De groene omgeving van de school-
campus sprak ons direct aan. Wat ons als ouders 
sterk opviel, was de grote inzet van de leerkrachten 
voor onze beide kinderen. Onze zonen volgden een 
opleiding Hoeklasser. Zij leerden op professionele 
wijze en zeer praktijkgericht de stiel.  Door de vele 
stages kregen zij ook voeling met de praktijk op 
de werkvloer. Naast de beroepsopleiding  was er 
ook veel aandacht voor de persoonlijke vorming 
van onze kinderen. Daarbij werden wij als ouders 
ook betrokken en gehoord. Wij konden altijd bij de 
school terecht.” - Mama van Jil en Yoni

“Als ik terugblik op 
mijn schooltijd in BuSO 
Wagenschot, dan heb ik 

echt een positief gevoel! 
Het is een school waar kin-

deren blijvend kansen krijgen! 
Als een leerling een stommiteit uitsteekt, dan geeft 
men hem niet op. De leerkrachten en zorgbegelei-
ders steken veel energie in de leerlingen. Als ik het 
eens moeilijk had, dan maakte men tijd voor mij 
en dan zochten wij samen naar een oplossing. 
Ook was er een goede communicatie tussen de 
school en het MFC Wagenschot. Mijn leerkrachten 
en opvoeders konden mij samen helpen. Wat ik ook 
heel positief vond, is de grote variatie in stage-
plaatsen. Het heeft mij geholpen om later te 
bepalen wat mij wel en niet ligt.” - Roger

Kansen
creëren

voor
jongerenwww.wagenschot.be

BuSo Wagenschot biedt onderwijs en zorg 
op maat van elke leerling!



Visie van de school
We werken vanuit zes kernwaarden: ‘G.E.B.O.R.G.En’:

Groeikansen

Eerlijkheid

Betrokkenheid

Openheid

Respect

Gelijkwaardigheid

Engagement

Ons aanbod:
Onze school heeft twee opleidingsvormen:

Opleidingsvorm 2: Voor jongeren Type 2 en Type 3

Leerlingen OV2 worden opgeleid naar tewerkstelling 
in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Ons 
onderwijs is themagericht: in de vorm van projecten 
leren de kinderen technieken en attitudes aan. Tijdens 
de eerste jaren worden er zes technieken gegeven: 
metaalbewerking, houtbewerking, logistiek en 
onderhoud, assemblage en verpakking, verzendwerk 
en groendienst.  In de tweede fase van de opleiding 
gaan leerlingen zo veel mogelijk op stage.

Opleidingsvorm 3: 
Voor jongeren Type Basisaanbod en Type 3

Leerlingen OV3 worden opgeleid naar tewerkstelling 
in het gewoon arbeidsmilieu. De leerlingen krijgen 
naast een beroepsopleiding ook een algemene en 
sociale vorming. In onze school kan je volgende 
beroepsopleidingen volgen:

Opleiding Grootkeukenmedewerker: de leerlingen 
leren koken in een grootkeuken. Zij kunnen onder 

meer de maaltijden voor het eigen centrum bereiden. 
Na hun opleiding vinden onze leerlingen een job als 
medewerker in een grootkeuken.

Opleiding Fastfoodmedewerker Duaal: de leerlin-
gen kunnen modulair verschillende deelkwalificaties 
behalen door drie dagen per week praktijkopleiding te 
volgen in een bedrijf. De andere dagen krijgen zij op 
school les. Leerlingen krijgen maandelijks een kleine 
vergoeding voor hun werk in het bedrijf. Na hun 
opleiding hebben ze de nodige kwalificaties om 
te gaan werken.

Opleiding Hoeklasser: de leerlingen leren verschillen-
de lastechnieken aan de hand van boeiende projec-
ten. Zo leren ze diverse werkstukken te maken, 
zoals  tafels en stoelen, vuurkorven, een pizzaoven, 
wandrekjes, of zelfs grotere constructiewerken zoals 
trappen en hekwerk. Na hun opleiding kunnen onze 
leerlingen aan de slag als lasser in een bedrijf. 

Alternerende beroepsopleiding: Aanvullend op hun 
opleiding Grootkeukenmedewerker of Hoeklasser 
kunnen leerlingen nog een extra jaar ABO – opleiding 
volgen: leerlingen gaan drie dagen per week op stage 
in een bedrijf en twee dagen per week naar school. 
Deze opleiding helpt de leerling leiden naar vaste 
tewerkstelling in een bedrijf.

BuSO Wagenschot

groeikansen 
voor iedereen!
BuSO Wagenschot is een school buitengewoon 
onderwijs voor kinderen met bijzondere 
ondersteuningsnoden in hun emotionele en 
gedragsmatige ontwikkeling. Sommige leerlingen 
hebben ook een beperking die het gevolg is van een 
ander ontwikkelingsverloop. In BuSO Wagenschot 
krijgen leerlingen leerkansen door kwaliteitsvol 
onderwijs en zorg op maat. Wij geloven in de 
groeikansen van élk kind en zetten daar volledig op in. 

We helpen onze leerlingen om zich volledig te kunnen 
ontwikkelen opdat ze later volwaardig kunnen 
deelnemen aan het leven in onze democratische 
samenleving. Wij geloven in een pluralistische 
samenleving en hebben respect voor iedereen. 
Relatie is voor ons de basis om tot leren te komen. 
Wij gaan daarom samen op weg, we leren van en met 
elkaar. Wij willen dat jonge mensen gelukkig worden. 
We helpen onze leerlingen een realistisch en positief 
zelfbeeld te krijgen en zichzelf te ontwikkelen vanuit 
hun eigen talenten en mogelijkheden. 


