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pedagogisch project en missie 
van het provinciaal onderwijs in 
Oost-Vlaanderen 

Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt 
pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat 
flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en 
regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede 
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten  
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infra-
structuur. We werken met dynamische leermiddelen 
en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor 
welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, 
leef- en werkomgeving.

We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid  
en creativiteit. We streven naar het welbevinden van 
elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. 

Richtpunt campus Buggenhout 

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot 
netwerk van scholen: de provinciale scholen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. De lagere scholen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen heten Kiempunt, 
de middelbare scholen Richtpunt en de centra voor 
volwassenenonderwijs CVO Groeipunt. 

schoolvisie 

Richtpunt campus Buggenhout streeft ernaar de 
aan ons toevertrouwde jongere klaar te stomen om 
volwaardig deel uit te maken van de snel evoluerende, 
diverse maatschappij. 

Hiervoor gebruiken we bouwstenen uit de beroeps-
gerichte en geïntegreerde algemene, sociale vorming 
zodat onze leerlingen zich maximaal kunnen 
ontplooien en kunnen uitgroeien tot gelukkige, 
respectvolle, flexibele, creatieve, zelfstandige en 
verantwoordelijke jongvolwassenen. 

Dit binnen een duidelijk gestructureerd en consequent 
(ortho)pedagogisch kader, waarin beleefdheid, inzet, 
eerlijkheid en respect als dagelijkse richtbakens zorgen 
voor het welbevinden van iedereen in onze school. 

Leef- en leerhouding zijn bij ons evenwaardig.  
Onze school gaat dan ook voor vorming in al haar 
facetten. Eigentijdse inzichten en middelen vormen 
we op een creatieve en open manier om tot concreet 
bruikbare handvatten voor de leerlingen. Ook de 
overgang naar het naschoolse leven versoepelt het 
schoolteam door het aangaan van interne en externe 
samenwerkingsverbanden, zowel met andere scholen 
als met allerlei andere organisaties. 

Richtpunt campus Buggenhout 
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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Binnen Richtpunt campus Buggenhout hebben wij  
een aanbod voor leerlingen met een verslag van  
de volgende types:

type basisaanbod 

Voor kinderen met een lichte mentale beperking  
en/of kinderen met leerstoornissen. 

type 3

Buitengewoon onderwijs type 3 is aangepast  
aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften  
van kinderen met ernstige sociale, emotionele  
en/of gedragsproblemen, ook in combinatie  
met een autismespectrumstoornis. 

type 9 

Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis  
en een normale begaafdheid.

Richtpunt campus Buggenhout biedt de zogeheten 
opleidingsvorm 3 (OV3) en opleidingsvorm 4 (OV4) aan. 

opleidingsvorm 3 

Deze opleidingsvorm leidt de leerling naar de reguliere 
arbeidsmarkt toe. Vanuit alle opleidingen kan je, na het 
behalen van een getuigschrift van de gekozen opleiding, 
rechtstreeks doorstromen naar de arbeidsmarkt. Er zijn 
ook leerlingen die ervoor kiezen om verder te studeren 
voor een opleiding via het volwassenenonderwijs. Vanuit 
OV3 is er eigenlijk geen rechtstreekse doorstroom naar 
het hoger onderwijs.

In het eerste schooljaar maakt de leerling kennis met de 
verschillende studiedomeinen van de school. Na deze 
observatiefase kiest de leerling een richting uit. In de 
volgende stap, de opleidingsfase die twee leerjaren  
in beslag neemt, wordt de gekozen richting uitgediept. 
Daarna volgt de kwalificatiefase, deze bestaat opnieuw  
uit twee leerjaren, waarin met stages nog meer toe-
gewerkt wordt naar de werkvloer.

In een allerlaatste stap kan de leerling optioneel door-
stromen naar de integratiefase. Dit is een alternerende 
beroepsopleiding van maximaal twee jaar waarin de 
schakel tussen school en werk wordt gemaakt. 

opleidingsvorm 4 

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een 
studie in het hoger onderwijs of op de integratie in het 
actieve beroepsleven. De studierichtingen komen overeen 
met die uit het gewoon voltijds secundair onderwijs, 
met dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 
Deze opleiding wordt ingericht in drie graden, over zes 
leerjaren. Er ligt een grotere klemtoon op theorievakken, 
met een brede basisvorming.

Onze school biedt zowel opleidingen aan in de A-stroom, 
als in de B-stroom.

aanbod van onze school
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studieaanbod  
campus Buggenhout

observatiefase
eerste schooljaar: kennismaking met de verschillende studiedomeinen van de school

3de jaar 
opleidingsfase

–

kwalificatiefase

werkplaats- 
schrijnwerker hoeklasser metselaar grootkeuken- 

medewerker
logistiek  
assistent

integratiefase 
(max. 2 jaar)

alternerende beroepsopleiding (optioneel)

observatiefase
als voorbereiding op de toekomst

opleidingsfase 
(2 schooljaren)

vanaf 2020-2021
basis hout basis metaal basis bouw basis horeca basis logistiek en 

onderhoud

kwalificatiefase 
(2 schooljaren)

vanaf 2023-2024

medewerker 
hout

hoeknaadlasser ruwbouw- 
medewerker

keuken- 
medewerker huishoudhulp

medewerker 
hout

fastfood- 
medewerker *
medewerker 
spoelkeuken

logistiek assistent  
in de gezondheids- 

instellingen *

integratiefase 
(max. 2 jaar)

alternerende beroepsopleiding (optioneel)

opleidingsvorm 3

* in aanvraag
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studieaanbod  
campus Buggenhout

opleidingsvorm 4

eerste graad eerste graad

1A 1B STEM

2A
economie en 
organisatie

2A
economie en 
organisatie

2B
STEM - technieken

hout / bouw & schilderen / decoratie

tweede graad in opbouw (dubbele finaliteit) tweede graad (arbeidsmarkt)

bedrijf en 
organisatie

bedrijf en 
organisatie bouw hout schilderen - deco

derde graad in opbouw (dubbele finaliteit) derde graad (arbeidsmarkt)

bedrijfsorganisatie bedrijfsorganisatie       ruwbouw                                        schilderen - deco
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observatiejaar 
kennismaken, toekomen, oriënteren

Het eerste leerjaar (OV3) is het moment waarop 
jongeren hun talenten en mogelijkheden ontdekken 
door kennis te maken met verschillende materialen, 
technieken en werksituaties.

Het schoolteam observeert, stimuleert en  
ondersteunt de jongere in de zoektocht naar  
een passend leertraject.

Door de zorgvuldige opvolging van het leerproces 
staat het schoolteam de jongere bij in het maken  
van een geslaagde keuze voor de opleidingsfase  
die in het tweede en derde leerjaar volgt.

lessenrooster

11 lesuren Algemene Sociale Vorming (ASV): 
bestaat uit lessen functioneel rekenen, 
functionele taal en GASV.

3 lesuren lichamelijke opvoeding.

2 lesuren levensbeschouwelijke vakken.

16 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV): 
tijdens deze lessen wordt aan de hand 
van projecten en inleefweken een waaier 
aan beroepsdomeinen aangereikt.

opleidingsvorm 3
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opleidingsvorm 3

opleidingsfase  
tweede en derde leerjaar

Tijdens deze leerjaren (OV3) wordt de gekozen 
opleiding telkens uitgediept. Het aantal uren praktijk 
wordt uitgebreider en vakgerichter. Tijdens de lessen 
Geïntegreerde Algemene Vorming komen specifieke 
thema’s aan bod, die aan de leefwereld van de 
jongere gekoppeld worden.

lessenrooster

8 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale 
Vorming (GASV)

3 lesuren lichamelijke opvoeding

2 lesuren levensbeschouwelijke vakken

19 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

kwalificatiefase  
vierde en vijfde leerjaar

Tijdens deze leerjaren (OV3) wordt naast de uitbreiding van  
de uren beroepsgerichte vorming ook aandacht besteed 
aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op 
de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar wordt een korte 
stage georganiseerd. Stage tijdens het 5de leerjaar 
verloopt gedurende een langere periode binnen de 
bedrijfswereld.

lessenrooster

6 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale 
Vorming (GASV)

3 lesuren lichamelijke opvoeding

2 lesuren levensbeschouwelijke vakken

21 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

12



opleidingsfase 
en kwalificatiefase (OV3)

grootkeukenmedewerker

Het doel van de opleiding is de jongere het ruime 
takenpakket van keukenvaardigheden en teamwerking 
aan te leren zodat de opdrachten van grootkeuken in 
teamverband uitgevoerd kunnen worden.

studiebewijzen 

Afhankelijk van het aantal verworven competenties 
behaalt de jongere het getuigschrift van:

• keukenhulp

• keukenmedewerker

• grootkeukenmedewerker

vanaf 2021-2022 start de hervorming in de 
opleidingsfase naar basis horeca met vervolg in 
medewerker spoelkeuken, fastfoodmedewerker 
en keukenmedewerker (met respectievelijke 
getuigschriften)

logistiek assistent in ziekenhuizen  
en zorginstellingen

Het doel van de opleiding logistiek assistent in 
ziekenhuizen en zorginstellingen is de jongere alle 
facetten van huishouding, gezondheid, communicatie, 
logistiek werk en een initiatie zorg bij te brengen zodat 
hij / zij een volwaardige partner wordt in de zorgsector.

studiebewijzen

Na het behalen van alle competenties behaalt  
de jongere het getuigschrift van:

• logistiek assistent ziekenhuis & zorginstellingen

vanaf 2021-2022 start de hervorming in de 
opleidingsfase naar basis logistiek en onderhoud 
met vervolg in huishoudhulp of logistiek assistent 
in de gezondheidsinstellingen (met respectievelijke 
getuigschriften)
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hoeklasser 

Het doel van de opleiding is aan de hand van de 
verworven kennis, sleutelvaardigheden en technieken 
de jongere te vormen tot een punctuele lasser /
constructielasser.

studiebewijzen

Na het behalen van alle competenties behaalt  
de jongere het getuigschrift van:

• hoeklasser

vanaf 2021-2022 start de hervorming in de 
opleidingsfase naar basis metaal met vervolg in 
hoeknaadlasser (met respectievelijk getuigschrift)

metselaar

Het doel van de opleiding is de jongere alle 
facetten van de bouw te leren kennen en de nodige 
competenties en vakspecifieke vaardigheden aan te 
leren zodat hij / zij een polyvalente bouwvakker wordt.

studiebewijzen

Afhankelijk van het aantal verworven competenties 
behaalt de jongere het getuigschrift van:

• werfbediener ruwbouw

• metselaar

vanaf 2021-2022 start de hervorming in de 
opleidingsfase naar basis bouw met vervolg 
in medewerker ruwbouw (met respectievelijk 
getuigschrift)

opleidingsfase 
en kwalificatiefase (OV3)

werkplaatsschrijnwerker

Het doel van de opleiding is de jongere op een  
veilige en oordeelkundige wijze zowel manueel  
als machinaal schrijnwerk te leren vervaardigen  
en plaatsen.

studiebewijzen

Afhankelijk van het aantal verworven competenties 
behaalt de jongere het getuigschrift van:

• machinaal houtbewerker

• werkplaatsschrijnwerker

vanaf 2021-2022 start de hervorming in de 
opleidingsfase naar basis hout met vervolg in 
medewerker hout (met respectievelijk getuigschrift)
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integratiefase (OV3)

alternerende beroepsopleiding (ABO)

Na het vijfde leerjaar kan de jongere nog een bijkomende  
opleiding volgen. De alternerende beroepsopleiding 
georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met 
de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een 
brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en  
vergroot de kans op tewerkstelling. Het is een éénjarige 
opleiding voor jongeren die de kwalificatiefase 
beëindigd hebben.

lessenrooster

14 lesuren Op school  
Bestaat uit lessen die een onder-
steuning van de werkervaring  
vormen. Deze lessenreeks bestaat  
uit zowel lessen Geïntegreerde 
Algemene Sociale Vorming als lessen 
Beroepsgerichte Vorming  
en lichamelijke opvoeding.

24 lesuren Op de gekozen stageplaats 
De jongere gaat 3 dagen per week op 
stage in een bedrijf en verwerft hierdoor 
werkervaring. 

Het programma wordt bepaald via overleg tussen  
het gekozen stagebedrijf, de school en de jongere.

studiebewijs

Na het doorlopen van deze opleiding behaalt 
de jongere een getuigschrift van Alternerende 
Beroepsopleiding (ABO).

voordelen voor de jongere

• De jongere kan rekenen op de raad en steun  
van de school.

• De jongere is ingeschreven als werkzoekende  
bij de VDAB.

• De inschakelingstijd in verband met uitkeringen 
loopt door.

• De jongere blijft kinderbijslaggerechtigd.

• De jongere komt in aanmerking voor bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen:  
VOP en ACTIVA.

• De jongere ontvangt na het afronden van  
de opleiding een premie van ESF.

Richtpunt 19



A-stroom

De opleidingen in de eerste graad A-stroom bereiden 
voor op technisch secundair onderwijs. Om toegelaten 
te worden tot de A-stroom is een getuigschrift 
basisonderwijs vereist.

De B-stroom leidt naar opleidingen op niveau van 
het beroepssecundair onderwijs. Hiervoor is geen 
getuigschrift basisonderwijs vereist.

1A biedt een brede basisvorming. Binnen de school 
is een doorstroom binnen het domein economie en 
organisatie mogelijk.

In het tweede leerjaar A kun je kiezen voor economie 
en organisatie. Deze richting bereidt voor op TSO met 
een zogenaamde ‘dubbele finaliteit’. Dit betekent dat 
je voor een opleiding gaat waarmee je onmiddellijk 
beroepsmatig aan de slag kan, of kunt kiezen voor een 
vervolgopleiding.

Voor de tweede en derde graad zetten we in op een 
algemene richting met arbeidsmogelijkheden maar 
ook mogelijkheden om verder te studeren. Namelijk 
de richting bedrijf en organisatie (in de derde graad 
bedrijfsorganisatie).

De opleidingen worden georganiseerd voor type 3  
en type 9.

opleidingsvorm 4
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B-stroom

Ook de B-stroom biedt tal van mogelijkheden!

1B bevat vooral een brede basisvorming. Toch is er al 
heel wat ruimte voor praktische en technische projecten.

2B bereidt je voor op de keuze voor een beroepsrichting.  
Naast een brede basisvorming, maak je er kennis met 
de opleidingen hout, bouw en schilderen - decoratie.  
Zo leer je de nodige vaardigheden om vanaf de tweede 
graad een keuze te kunnen maken voor een opleiding  
in bouw, in houtbewerking, of in schilderen en decoratie.  
Deze opleidingen worden bekrachtigd met een getuig-
schrift en leiden rechtstreeks naar de arbeidsmarkt.

De opleidingen worden georganiseerd voor type 3 en 
type 9. Voor type 3 leggen wij de klemtoon op bouw en 
hout, voor type 9 op schilderen - decoratie.

opleidingsvorm 4
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Een oudstudent aan het woord

“Ik ben een oud-leerling van de school, heb in 
Buggenhout mijn studies gedaan van 2002 tot en 
met 2007 voor grootkeukenmedewerker. Daarna 
ben ik verder gaan studeren voor hulpkok en 
dan in 2009 ben ik beginnen werken, eerst in de 
horeca en dan erna bij het OCMW in Buggenhout. 
Terwijl ik bij het OCMW werkte heb ik verder 
gestudeerd voor kok en keukenverantwoordelijke. 
Deze studies voltooide ik samen met een 

opleiding bedrijfsbeheer. Na 8 jaar bij het 
OCMW ben ik nu bijna 2 jaar werkzaam bij het 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 
de Vlaamse Overheid. Hier ben ik begonnen als 
hulpkok en ondertussen ben ik kok. Dit houdt in 
dat ik de menu’s opmaak, alle bestellingen noteer 
en doorgeef, de stock beheer en alle beslissingen 
maak in de keuken.” – Gert-Jan Van Riet

Aan de leerlingen van zijn vroegere school wil  
Gert-Jan graag deze boodschap meegeven

“Als je iets wil bereiken in je leven, een doel en 
een visie hebt, dan is alles mogelijk. Als je de 
wilskracht en motivatie hebt om ervoor te gaan, 
dan lukt je dat. Het is met vallen en opstaan, 
maar op een dag ga je er staan en ga je je doel 
bereiken. Geef vooral niet op!”



troeven van onze school

• gemotiveerd en gedreven schoolteam 

• geïndividualiseerde leerondersteuning

• specifieke ondersteuning door paramedisch 
team: orthopedagoog, logopedist en 
auti-coach 

• doorgedreven leerlingenbegeleiding 

• sociale-vaardigheidstraining Rots & Water, 
een psychofysieke training, met als doel 
het vergroten van de communicatie- en 
sociale vaardigheden en welzijn bij jongeren 
en het voorkomen en / of verminderen van 
sociale problemen zoals pesten, conflicten, 
uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag 

• project Buitengewoon En Uitzonderlijk:  
het vangnet van onze school voor leerlingen 
met gedragsmoeilijkheden

• modern, passief gebouw

• warm aangeklede lokalen, aangepast voor 
onze leerlingen, met genoeg ruimte en aparte 
plekjes om zich te kunnen afzonderen

• ateliers en keuken met hedendaagse uitrusting 

• sportieve school 

• aandacht voor cultuur en algemene 
ontwikkeling 

• gevarieerd aanbod uitstappen in functie 
van de opleiding of klassfeer, inclusief 
meerdaagse uitstappen 

• breed onderwijsaanbod op maat van  
iedere leerling

• opleidingen die voorbereiden op de 
arbeidsmarkt en op doorstroming naar  
hoger onderwijs
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troeven van onze school

• basisuitrusting beroepsopleiding is voorzien

• toegang tot computers en tablets 

• winkel met tweedehandskledij met aandacht 
voor het milieu

• gevarieerd aanbod middagactiviteiten 

• gratis vervoer met de schoolbus of het 
openbaar vervoer in de brede regio

• elke schooldag gratis soep

• ter plaatse bereide warme maaltijden  
en broodjes 
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bereikbaarheid  
& infosessies

bereikbaarheid

De school is makkelijk bereikbaar met de bus en  
de trein: het station van Buggenhout ligt op wandel-
afstand en verschillende buslijnen hebben ook  
een halte vlakbij. 

Indien je met de auto komt, is er ook een ruime parking 
naast onze school. 

open dagen  
en infosessies bijwonen

Maak je graag eens kennis met onze school,  
ons team en de gebouwen waar we les geven?  
Kom dan zeker eens langs op onze open dag  
en / of infosessies. 

Alle informatie hierover en de exacte datums  
kan je terugvinden op onze website.

▸ www.richtpuntbuggenhout.be 

toelatingsproeven? 

Deze zijn er niet in onze school. We werken wel  
met toelatingsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat jouw 
kind een verslag gekregen heeft van een Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor een type 
basisaanbod, een type 3 of een type 9. 
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Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen bestaat 
uit vele facetten. Verspreid in de hele Provincie kan je bij 
ons op iedere leeftijd terecht: er zijn drie lagere scholen 
voor buitengewoon onderwijs, negen secundaire scholen  
en maar liefst 55 lesplaatsen van onze centra voor 
volwassenenonderwijs. 

Sinds kort hebben deze drie grote groepen, lager, 
secundair en volwassenonderwijs, een nieuwe naam: 
Kiempunt voor de lagere scholen, Richtpunt voor de 
secundaire scholen en CVO Groeipunt voor de centra 
voor volwassenenonderwijs.  

De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept 
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de 
lagere scholen, is waar het allemaal begint, waar talent 
kan ontkiemen. In Richtpunt, de middelbare scholen, 
kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in 
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, 
kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.

Kiempunt

Er zijn drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs:  
Kiempunt campus Eeklo, Kiempunt campus Assenede  
en Kiempunt campus Buggenhout. Deze drie scholen  
bieden buitengewoon lager onderwijs aan. In Buggenhout  
en Eeklo kan je terecht voor type basisaanbod en type 
9 onderwijs. In Assenede voor type basisaanbod en 
type 2 onderwijs. 

Meer informatie vind je terug op de website. 

▸ www.kiempunt.be 

Richtpunt

In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen 
secundaire scholen, met elk hun eigenheid en troeven. 
Deze scholen zijn verspreid over de hele Provincie en  
je kan er terecht voor talrijke opleidingen. 

Alle informatie vind je terug op de website.

▸ www.richtpunt.be 

cvo Groeipunt

In de centra voor volwassenenonderwijs van de 
Provincie Oost-Vlaanderen vind je vast en zeker ook 
een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen. 
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen 
van een kook- of fotografiecursus en het leren van 
Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt.

Je kan bij CVO Groeipunt terecht voor maar liefst  
176 verschillende opleidingen op 55 lesplaatsen  
in heel Oost-Vlaanderen. 

▸ www.groeipunt.be 

het provinciaal onderwijs
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