
Studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs

OPLEIDINGSVORM 1 (OV1) 
type 2, 4 en 9

OPLEIDINGSVORM 2 (OV2) 
type 2 en 9

OPLEIDINGSVORM 3 (OV3) 
type BA, 4 en 9

  Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking, een motorische 
beperking of een autismespectrumstoornis (ASS). 

 Maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving 
met ondersteuning (dagcentrum, vrijwilligerswerk, begeleid werken, 
woonondersteuning, individuele trajecten …). 

  Separate en geïntegreerde autiwerking.

  Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking of een 
autismespectrumstoornis (ASS). 

  Maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning 
(maatwerkbedrijven). 

  Geïntegreerde autiwerking.

  Voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften met een licht mentale beperking, 
een motorische beperking of een autismespectrumstoornis (ASS). 

  Maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. 

  Geïntegreerde autiwerking.
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1ste jaar: 
OBSERVATIEJAAR

2de en 3de jaar: 
OPLEIDINGSFASE

4de en 5de jaar: 
KWALIFICATIEFASE

6de jaar: 
INTEGRATIEFASE Helix Lommel

Basis horeca Basis horeca Grootkeukenmedewerker

Alternerende beroepsop-
leiding (ABO) Basis hout Basis hout Interieurbouwer

Basis groenvoorziening 
en -decoratie

Basis groenvoorziening 
en -decoratie Tuinbouwarbeider

KWALIFICATIEFASE INTEGRATIEFASE Helix Lommel

Medewerker fastfood 
duaal

Medewerker fastfood 
duaal


Medewerker groen- en 
tuinbeheer duaal

Medewerker groen- en 
tuinbeheer duaal

BEROEPSOPLEIDINGEN OV3

DUALE OPLEIDINGEN OV3
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SBSO Helix is een school voor buitengewoon 
secundair onderwijs met een breed aanbod voor 
jongeren met specifieke onderwijsnoden. Zij kunnen bij 
ons terecht voor een traject op maat, gericht op de toekomst.

We zijn ambitieus als het gaat over de mogelijkheden en 
talenten van onze jongeren. We gaan ervan uit dat ieder 
individu de regie over zijn eigen leven kan en mag voeren. 

We hebben hierbij oog voor alle aspecten van het leven 
(wonen, werken en sociaal-cultureel leven) en voor de totale 
persoonsontwikkeling.

Het uiteindelijke doel is om onze jongeren op een 
gelijkwaardige manier te laten deelnemen aan de samenleving, 
elk op zijn manier.

We bieden hiervoor een veilige en toegankelijke leer- en 
leefomgeving waarbij elke jongere maximaal gestimuleerd 
wordt.

Ons enthousiast team van leerkrachten en 
paramedici staat klaar om, op een creatieve en 
handelingsgerichte manier, een professionele 
begeleiding op maat van elke jongere te garanderen.

Speelpleinstraat 77
3920 LOMMEL

Meer informatie en inschrijvingen: 

sbsohelix.be

info@sbsohelix.be
+ 32 11 55 02 10

SBSO HELIX ambitieus toegankelijk creatiefgelijkwaardig
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