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Campus Impuls is een vaste waarde in het onderwijs voor 

jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).  

We begeleiden onze jongeren met een ervaren team in een groene, 

rustgevende omgeving. Wij zorgen op Campus Impuls voor 

duidelijkheid en voorspelbaarheid. 

Campus Impuls heeft een onderwijsaanbod van drie graden. We 

hebben een groot keuzeaanbod en een pak ervaring. Een keuze 

voor Campus Impuls is een veilige keuze.  

We hebben bovenop onze drie graden in Oostakker ook een eerste 

graad in Drongen.  

Graag stellen we onze school even voor in deze brochure. 

Directeur Marijke Eeckhout 



wAAr je goed in bent... 

Hier kAn je ontdekken  



1e GRAAD IN OOSTAKKER       

 

 

In onze  talentgerichte eerste graad krijgen leerlingen de kans om 

beetje bij beetje hun interesses, talenten en mogelijkheden te ont-

dekken en te ontplooien.   

 

De leerlingen maken er kennis met een breed aanbod van vakken. 

In het eerste jaar voorzien we wekelijks een klasuur waarin ruim-

te is voor ‘leren leren’ en groepsvorming.  
 

We vinden het belangrijk dat leerlingen in die eerste graad bewust 

leren kiezen en hierbij een ruim aanbod krijgen. We richten als 

school keuzemodules in. Leerlingen mogen twee lesuren per 

week kiezen uit een ruim aanbod. De leerlingen uit 2A kiezen hier 

bovenop een basisoptie van vijf lesuren. De jongeren van 2B krij-

gen twee basisopties van elk vijf lesuren. 

    A-STROOM B-STROOM 

        

1e jaar   1A 1B 

    

2e jaar   

2A   
 

+ 1 basisoptie (5u) 

Economie & organisatie 

Maatschappij & Welzijn 

STEM-wetenschappen 

 

2B 
 

+ 2 basisopties (5u) 

Economie & organisatie 

STEM-technieken 

 



CAMPUS DRONGEN 

CAMPUS OOSTAKKER 
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GENT 



1e GRAAD IN DRONGEN  

 

 

Het succesverhaal van Campus Impuls breidt zich uit tot Drongen. 

We willen immers bereikbaar zijn voor alle leerlingen en be-

gonnen op 1 september 2020 een nieuwe vestigingsplaats met een 

eerste graad A-stroom in Drongen. Vanuit dezelfde visie op zorg 

en kwaliteit, bieden we de leerlingen onderwijs, aangepast aan 

hun talenten, noden en interesses.  

 

Ook hier gaan we aan de slag met een ervaren team in een groene 

omgeving. Achter het gebouw staan er paarden en we merken dat 

onze leerlingen hier rust vinden. We bouwen in Drongen een 

school uit met twee klassen  1A en twee klassen 2A.  Na de eerste 

graad in Drongen, kunnen deze jongeren doorstromen naar de 

campus in Oostakker. 

 

    A-STROOM 

      

1e jaar   1A 

   

2e jaar   

2A   
 

+ 1 basisoptie (5u) 

Economie & organisatie 

Maatschappij & Welzijn 

STEM-wetenschappen 

 



WETENSCHAPPEN 

ELEKTRICITEIT 

STEM 

NIEUWE RICHTINGEN 

ONDERWIJSHERVORMING 



2e en 3e GRAAD OOSTAKKER 

STEM-WETENSCHAPPEN 

In de 2e en 3e graad worden de richtingen specifieker. Het 

studieaanbod op Campus Impuls biedt een stevige basis voor 

leerlingen die verder studeren en sluit aan bij de vraag van de 

arbeidsmarkt.  
 

Om de troeven van onze leerlingen nog meer uit te spelen, zetten 

we sterk in op ‘STEM’. Ons labo en makerslab bieden hier een 

uitstekende omgeving voor. STEM omvat een waaier aan 

technologische, technische, en wetenschappelijke opleidingen die 

sterk gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.   

         

3e jaar   
NATUUR-

WETENSCHAPPEN ASO 

TECHNOLOGISCHE 
WETENSCHAPPEN TSO 

 

BIOTECHNIEKEN TSO 

ELEKTRICITEIT BSO 

4e 
jaar   WETENSCHAPPEN ASO TECHNIEK-

WETENSCHAPPEN TSO ELEKTRICITEIT BSO 

          

5e 
jaar   

WETENSCHAPPEN-
WISKUNDE ASO 

TECHNIEK-
WETENSCHAPPEN TSO  

6e jaar   
WETENSCHAPPEN-

WISKUNDE ASO 
TECHNIEK-

WETENSCHAPPEN TSO  



 

NIEUWE RICHTINGEN 

ONDERWIJSHERVORMING 

ECONOMIE 

OFFICE & RETAIL 



 

Economie en organisatie is een domein waarin je thuis bent als je 

geboeid bent door handel, ICT, ondernemen, verkopen en marke-

ting, …  
 

De internationale bedrijfswereld kan niet zonder ICT en een stevi-

ge portie kennis. Je zit hier op je plaats als je in het hoger onder-

wijs de economische wereld wil leren kennen of om een bedrijf te 

runnen. Of misschien werk je liever aan de onthaaldesk of in het 

magazijn?  

In onze derde graad pakken we uit met een ’zuivere’ ICT-richting. 

Leerlingen krijgen op Campus Impuls de nodige bouwstenen om 

te programmeren,  websites te ontwerpen en nog veel meer. 

3e jaar   
ECONOMISCHE WETEN-

SCHAPPEN ASO 
BEDRIJF & ORGANISATIE 

TSO 
ORGANISATIE EN 
LOGISTIEK BSO  

4e jaar   ECONOMIE ASO HANDEL TSO 
KANTOOR BSO 
VERKOOP BSO 

          

5e jaar   
ECONOMIE—MODERNE 

TALEN ASO 

INFORMATICABEHEER 
TSO 

 

HANDEL TSO 

KANTOOR BSO 
VERKOOP BSO 

6e jaar   
ECONOMIE—MODERNE 

TALEN ASO 

INFORMATICABEHEER 
TSO 

 

HANDEL TSO 

KANTOOR BSO 
VERKOOP BSO 

2e en 3e GRAAD Oostakker 

       ECONOMIE & ORGANISATIE 



HUMANE WETenschAppen 



2e en 3e
 GRAAD OOSTAKKER 

MAAtschAppij & Welzijn 

Een maatschappij zonder welzijn is een harde, zielloze maat-

schappij. Als school pleiten wij voor een hartelijke samenleving, 

waar individueel en maatschappelijk welzijn hoog op de agenda 

staan. Welzijn omvat immers heel wat aspecten van ons leven.  

 

In dit studiedomein bereiden we je voor om een rol op te nemen 

in de maatschappij. We leren je de culturele en politieke ontwik-

kelingen begrijpen, om straks als welzijnswerker een plaats in de 

maatschappij op te eisen. 

      

3e jaar   HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 

4e jaar   HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 

      

5e jaar   HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 

6e jaar   HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 



ONTDEK 

JOUW TALENT  



TALENT 
 

Jongeren komen de school binnen met een pak talenten en dromen. 

Ze verdienen de kans om die te ontwikkelen en te realiseren. Wij 

helpen hen daar graag bij. 

 

KEUZEMODULES 

Naast een brede waaier aan vakken, krijgen de leerlingen 

keuzevrijheid in het lessenpakket.  Twee lesuren per week krijgen 

de jongeren ‘keuzemodules’ waarin ze uitgedaagd worden om hun 

talenten en interesses te ontdekken en te ontplooien. 

Enkele voorbeelden: programmeren, 3D-printen, Spaans, koken,  

esthetica, Duits,... 

 

WORKSHOPS 

Op Campus Impuls kan je tijdens de middagpauze een workshop 

naar keuze volgen. Zo worden de vrijetijdsmomenten zinvol 

ingevuld.  Een greep uit ons aanbod: gitaarles, onze huisdieren 

verzorgen, programmeren, lifestyle…  

 

BOOST 

Leerlingen kunnen in samenspraak met het schoolteam elke week 

twee uren aansluiten bij de ‘boostklas’. Hier krijgen ze de kans om 

leerstof uit te diepen, te verbreden, extra verduidelijking te krijgen 

voor een bepaald vak,… etc. 



 

KLIMZORG 

KNUFFELHOND 

NATUURZORG 



ZORG 
 

Jongeren komen op Campus Impuls in een zorgzame omgeving 

terecht.   

 

ZORGTEAM 

Elke leerling wordt toegewezen aan een orthopedagoog of 

psycholoog. Zo heeft elk kind een vertrouwenspersoon waarop hij of 

zij kan rekenen. Elke graad heeft bovendien een leerlingbegeleider 

die zich concentreert op cognitieve ondersteuning: studietechnieken, 

examenplanning, boost, keuze van richting, etc.  

 

FLEXIBELE LOOPBAAN & ZORGTRAJECTEN 

Campus Impuls volgt dezelfde eindtermen zoals in het regulier 

onderwijs. Het diploma of getuigschrift wordt dus gelijkgesteld aan 

dat van het regulier onderwijs. Een voltijds traject van zes leerjaren 

is niet voor elke leerling mogelijk of de beste optie. Campus Impuls 

is dan ook expert in individuele trajecten. 

 

Ook bieden we als school interne zorgtrajecten aan voor leerlingen 

die hier nood aan hebben. De cognitieve druk wordt even opzij 

geschoven en de sociaal-emotionele noden van de jongeren komen 

volledig centraal te staan. We hebben een uitgewerkt én zeer divers 

aanbod: klimzorg, forest school, levenskunst en een knuffelhond. 



DE OASE - MUSSCHESTRAAT 

DE OASE - VOSKENSLAAN 



INTERNATEN 
 

Binnen onze scholengroep hebben we tal van internaten. Op het 

MPI De Oase hebben we zelfs een aparte leefgroep voor onze 

jongeren op een afgescheiden locatie.  

We werken nauw samen met de opvoeders. Het internaat De 

Koekoek ligt dan weer om de hoek. Keuze genoeg!  



BEREIKBAARHEID 

 

Vlot bereikbaar 

▪ Collectief busvervoer van de school, zowel in Drongen als 

Oostakker 

▪ Auto : dichtbij R4, E17 en E40 

▪ De Lijn : meerdere haltes in de buurt 

▪ Trein : Gent-Dampoort  & Gent-Sint-Pieters 

 

Adres Campus Oostakker 

▪ Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker 

 

Adres Campus Drongen 

▪ Baarleboslaan 86, 9031 Drongen 

 

Onthaal 

▪ tel. onthaal     09/251.23.02    

▪ Info/bezoek?   Surf naar www.campusimpuls.be    

▪ Directeur        marijke.eeckhout@scholengroep.gent 

▪ Adjunct-directeur   arne.lobbens@scholengroep.gent 

WWW.CAMPUSIMPULS.BE 


