PEDAGOGISCH PROJECT

MISSIE

(onze bestaansreden, onze opdracht, onze zending)

BuSO‐KIDS wil een antwoord bieden op de zorgvraag van gezinnen en jongeren in het buitengewoon
onderwijs. We specialiseren ons in het onderwijs aan en begeleiding van jongeren met een lichte
verstandelijke beperking (type 1), jongeren met gedrags‐ en emotionele problemen (type 3),
jongeren met autisme (type 7), dove en slechthorende jongeren (type 7) en jongeren met spraak‐
en/of taalstoornissen (type 7).
We willen jongeren maximale ontwikkelingskansen bieden in een zo aangepast mogelijke
onderwijsomgeving. Onze doelstelling ligt in het voorbereiden op de volgende levensfase
(trajectverlenging, werken in het normaal economisch circuit of het beschermd circuit of een zinvolle
dagbesteding). We willen jongeren dus kansen geven om te groeien in zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.
Om deze missie te bereiken organiseert BuSO‐KIDS opleidingsvorm 1, 3, 4 en Geïntegreerd
Onderwijs.

VISIE

(onze droom, als we dat nu eens zouden kunnen bereiken met onze jongeren)

We streven naar inclusie. We geloven dat jongeren met een beperking zoveel mogelijk kansen
moeten kunnen krijgen in het gewoon onderwijs en niet beperkt mogen worden in hun deelname
aan de samenleving. We begeleiden jongeren graag in een zo groot mogelijke deelname aan het
gewone onderwijs (via opleidingsvorm 4, GON‐begeleiding).
Heel wat jongeren hebben echter nood aan een buitengewone onderwijssetting. Leerkrachten,
paramedici en directie engageren zich om een gespecialiseerde en professionele leeromgeving en
een fijne en aangename schoolcultuur te ontwikkelen.
We werken aan deze schoolcultuur door enerzijds de verbondenheid van de leerlingen met onze
school te stimuleren, anderzijds door een zo voorspelbaar mogelijke en gestructureerde omgeving
aan te bieden.
We stellen enkele doelstellingen voorop die we willen bereikt hebben als onze jongeren de school
verlaten:

-

een degelijke attitude en leefhouding: onze jongeren zijn aangename jongvolwassenen die
zich gepast kunnen gedragen in sociale situaties en die respect kunnen opbrengen voor
anderen

-

een stevige werk‐ en leerhouding: onze jongeren kunnen zich handhaven in een werksituatie
of dagbesteding, of hebben competenties verworven om een vervolgstudie aan te vatten

-

functionele kennis en vaardigheden: onze jongeren leren niet om te leren, ze leren kennis en
vaardigheden die nodig zijn in het dagdagelijkse leven

-

zelfstandigheid en zelfredzaamheid: onze jongeren kunnen zoveel mogelijk op eigen benen
staan en hun plan trekken
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WAARDEN

(dit zijn de kernbegrippen die ons handelen sturen)

De slagzin van vzw KIDS is “hartelijke professionaliteit”. Vertaald naar het BuSO betekent dit het
volgende:
We werken vanuit ons hoofd
‐

‐

Deskundigheid: wat we doen willen we goed doen. Daarvoor hebben we heel wat kennis en
expertise nodig rond onze specifieke doelgroepen. We willen onszelf niet enkel blijvend
bijscholen maar ook telkens opnieuw reflecteren en onze werking bijsturen. We willen onze
kennis en expertise delen met onze partners.
Ons dagelijks handelen wordt gestuurd door het cyclisch proces van handelingsplanning. Op
schoolniveau bewaken we de kwaliteit door het planmatig en cyclisch werken.
Innovatie: we willen inspelen op maatschappelijke veranderingen door nieuwe initiatieven te
ontwikkelen voor onze doelgroepen. We willen inspelen op technologische ontwikkelingen.

We steken onze handen uit de mouwen
‐

‐

Engagement: onze school vertrekt vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij. We
willen opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dit betekent dat we onze handen uit de
mouwen willen steken, onze verantwoordelijkheid nemen en ten volle gaan voor onze
opdracht.
Empowerment: we willen vertrekken vanuit de talenten, de eigen mogelijkheden van de
leerlingen. We willen onze leerlingen zo zelfstandig/zelfredzaam en zo sterk mogelijk maken
zodat ze uiteindelijk zonder ons kunnen. We willen hen leren leven met, en niet ondanks hun
beperkingen.

We vergeten ons hart niet
‐

‐

‐

Betrokkenheid: we vertrekken vanuit de samenwerking tussen school, ouders en het brede
netwerk rond de leerling. We streven naar participatie van alle betrokkenen bij het
schoolbeleid. Om dit te bereiken zal de school transparant communiceren en verwachten we
van alle partners een bereidheid tot samenwerking. Opvoeden is een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Hartelijkheid: we creëren in de school een vriendelijke, positieve sfeer. Een plaats waar
jongeren zich gewaardeerd voelen, waar empatisch wordt gereageerd, is een plaats waar
jongeren zich thuis kunnen voelen.
Respect: we zijn een school waar iedereen welkom is. Omdat iedereen anders is, houden we
rekening met ieders noden.

Een pedagogisch project kan slechts slagen wanneer het gedragen wordt door het schoolbestuur,
directie en leerkrachten enerzijds en ouders anderzijds. Elke partner heeft hierin een eigen
verantwoordelijkheid.

