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Visietekst 

Sociaal maatschappelijke training binnen BuSO De Bremberg  

 

 

BuSO De Bremberg is een middelbare school voor leerlingen met een matige tot ernstige 

mentale beperking. Sommige leerlingen hebben bovendien een autismespectrum stoornis. 

  

Gezien hun beperking zullen zij later niet in staat zijn een inkomen te verwerven uit arbeid, 

zelfs niet in een maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats). 

Zij worden voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te leven binnen een beschermd milieu. 

 

Na hun schoolloopbaan komen zij normalerwijs terecht in een voorziening voor volwassen 

mentaal gehandicapten. In eerste instantie meestal in dagopvang, uitzonderlijk in een tehuis 

voor niet werkenden. 

Om hun tijd zinvol in te vullen doen zij aan onbezoldigd “begeleid werken”. Dit kunnen 

eenvoudige taken zijn binnen de voorziening zelf of gedurende een aantal uren per week in 

het normale arbeidscircuit (mits begeleiding). 

 

Om onze leerlingen hierop voor te bereiden en om hun welbevinden te vergroten, organiseren 

wij voor een aantal onder hen een “sociaal maatschappelijke training”.  

Dit is een vorm van “stage” die vanuit de school begeleid wordt. 

We kiezen ervoor om deze training slechts in te richten voor leerlingen ouder dan 18 jaar en 

voor één of maximaal twee halve dagen per week. Leerling, ouders en klassenraad moeten 

akkoord zijn. Via een “arbeidsinteresse test” wordt nagegaan wat de leerling graag doet  en 

proberen we een geschikte stageplaats te vinden. Gezien onze leerlingen steeds toezicht nodig 

hebben is het noodzakelijk dat ter plaatse een begeleider wordt aangeduid op wie de leerling 

ten allen tijde beroep kan doen. 

De leerling die op training gaat wordt zo lang het nodig is door een leerkracht van de school 

begeleid. Om de verplaatsingstijd en -kosten te beperken zoeken we dan ook zoveel mogelijk 

trainingsplaatsen in de buurt van Molenstede. 

Er wordt steeds een trainingsovereenkomst opgemaakt tussen de stageplaats en de school. 

Deze overeenkomst kan op elk moment door elke partij kan opgezegd worden. De leerling 

blijft verzekerd door de schoolverzekering. 

 

Samen met de directie is mevr. Caroline Sciot (leerkracht ASV) verantwoordelijk voor 

de organisatie van de SMT, begeleiden van de leerlingen, contacten met ouders en  

werkgevers.  


