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In het Pedagogisch Centrum Wagenschot vinden ernstig geproblematiseerde jongeren hulp en
in vele gevallen een thuis. Honderd jonge mensen leren hier een beroep aan en krijgen hulp en
persoonlijke begeleiding voor hun moeilijkheden. Het zijn jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar met
langdurige emotionele en gedragsstoornissen veelal in combinatie met een mentale beperking en
hoofdzakelijk afkomstig uit kansarme gezinnen. Twee derden van deze jongeren verblijven in het
centrum. De andere jongeren gaan ’s avonds naar huis.
Daarnaast biedt de Dienst Mobiele Begeleiding hulp op maat aan 15 jongeren en hun ouders thuis en
op school en dit buiten Wagenschot.
P.C. Wagenschot beheert een school voor buitengewoon secundair onderwijs en een medisch
pedagogisch instituut. De zeer nauwe samenwerking tussen beiden maakt de kracht uit van dit
centrum.
Het centrum telt honderd dertig medewerkers: leerkrachten, gespecialiseerde hulpverleners en een
logistiek team.
P.C. Wagenschot ontwikkelt een sterke methodiek die vakopleiding en persoonlijke begeleiding
combineert. Een totaalbenadering die ervoor zorgt dat de ruime meerderheid van de jongeren zijn weg
vindt in het leven.
Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft de steun ingeroepen van het UFB voor de aankoop
van een minibus.
Het centrum is niet vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, wat maakt dat we heel veel vervoer zelf
organiseren: van en naar het station Gent St. Pieters, huisbezoeken, jeugdrechtbanken,
boodschappen, logistiek, sport, dag- en avondactiviteiten met de jongeren, vakantiekampen.
Onze school heeft geen eigen turnzaal, wat betekent dat we dagelijks gemiddeld 4 groepjes van
jongeren vervoeren naar sportaccommodaties in de omgeving.
Onze school stemt haar beroepsopleiding af op de realiteit van de arbeidswereld. Daartoe organiseren
we klassikale werkstages en dienen wekelijks 2 tot 4 groepjes van jongeren vervoerd naar bedrijven in
de omgeving.
Eén van onze vijf leefgroepen is gevestigd in de naburige gemeente Merelbeke-Melsen. De 14
jongeren uit deze leefgroep komen dagelijks over en weer naar onze school.
Bedrijfswagens zijn niet subsidieerbaar. Een minibus is gemiddeld goed voor 10 jaar, wat betekent dat
hij ongeveer 18.200 jongeren zal vervoeren.

