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Lesuren 
Maandag:  10.20 u – 16.35 u  

Dinsdag:  08.25 u – 16.35 u 

Woensdag:  08.25 u – 12.00 u 

Donderdag:  08.25 u – 15.45 u 

Vrijdag:  08.25 u – 15.30 u 

Lessentabel Fase 1 Fase 2

Godsdienst 2 2

Algemene Sociale Vorming 8 8

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Rots en Water 2 2

Crea 2 2

Beroepsgerichte Vorming 16
16

Stage

Totaal uren/week 32 32

Openbaar vervoer
Tram

2    
via Zwijnaardsesteenweg halte Gestichtstraat

Bus 
44  45  47  49  70  71  72   

Via Oudenaardsesteenweg halte De Deynestraat

via website (zie praktische info)

https://www.styrka.be

telefonisch

T  09 240 13 73

via onze facebookpagina

https://www.facebook.com/

styrkadedeyne

Hoe inschrijven?

Onze school behoort tot het OC Styrka en  
de vzw Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent

Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent

T  09 240 13 73

buso@sint-jozef.org 

https://www.styrka.be

HOOFDSCHOOL: BuSO Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67, 9000 Gent

Tel: 09/210 01 50 – http://www.busosintgregorius.be/

Vestigingsplaats:



“Het mooiste dat je  
een jongere kan geven  
is een kans!”

In OV2 beogen we de totale ontwikkeling van 

de persoon van de leerling, zowel op vlak van 

wonen, werken en vrije tijd. 

Een team van leerkrachten/begeleiders 

staat klaar om iedere jongere 

vanuit een respectvolle 

basis te ondersteunen 

op een specifieke 

orthodidactische 

manier om dit doel 

te bereiken.

Opleidingsvorm 2 (type 3)

Voor wie?

Voor leerlingen met een verslag van het CLB omwille van,  

gedrags- of emotionele problemen.

Doel

De opleiding in OV2 heeft tot doel de leerlingen een basis- 

vorming te geven, als voorbereiding op een tewerkstelling  

in een maatwerkbedrijf of indien mogelijk een gewoon  

bedrijf en op een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen. 

Studietraject 

Onze beroepsgerichte vorming omvat:

• Groendienst

• Houtbewerking

• Koken

• Semi-industrieelwerk

FASE 1: Wie ben ik?

De eerste fase geeft voorrang aan het ontwikkelen van schoolse-, sociale en communicatievaardigheden en introduceert de 

arbeidsgerichte vorming.

FASE 2: Training van arbeidscompetenties

De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgerichte vorming. Dit gebeurt eerst in de school en wordt geleidelijk 

uitgebreid naar trainingen in het werkveld (maatwerkbedrijven) en het dagelijkse leven.

Studiebewijs

Attest maatschappelijk functioneren en participeren in 

een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in 

een werkomgeving met ondersteuning.

De klassenraad, in samenspraak met het CLB, bepaalt voor iedere leerling de duur van elke fase.


