
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand 

Sint-Ferdinandstraat 1 

3560 Lummen 

Telefoon 

013/530 630 

 

E-mail 
secundairescholen@ferdinand.broedersvanliefde.be 

 

WWW.SINTFERDINAND.BE 

 

Check ook onze Facebook-pagina!

• Onthaal door de directie 

• Info over de werking en de visie van de 
school 

• Info over de verschillende opleidingen 

Inschrijven kan via pedagoog Kelly Jacobs.  

Zij is telefonisch bereikbaar via het nummer 

013/530 630 en het e-mailadres  

kelly.jacobs@ferdinand.broedersvanliefde.be 
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In opleidingsvorm 3 (OV3) van de  
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand staan we 
open voor alle jongeren met een verslag van 
het CLB voor opleidingsvorm 3, type basis-
aanbod, type 3 en type 9. Wij willen met  
onze leerlingen op pad gaan en 

• hen een vak aanleren; 
• hen voorbereiden op werk in het  

normaal economisch circuit; 
• hen leren leven in de maatschappij; 
• hen alle kansen bieden om dit te  

bereiken. 

Een team van leerkrachten, leerlingbegelei-
ders en pedagogen staat klaar om iedere  
jongere het beste onderwijs te geven  
en individueel te ondersteunen. Wij doen dit 
samen met ouders en andere betrokken  
hulpverleners. 

 

Opleidingsvorm 3 (OV3) omvat zes leerjaren: 
• 1ste jaar: observatiejaar. Hier kunnen 

jongeren proeven van iedere beroeps- 
richting die we aanbieden. 

• 2de en 3de jaar: opleidingsfase.  
In de opleidingsfase leren jongeren de  
basis van het vak in de richting van hun 
keuze. We oefenen ook op attitudes die 
belangrijk zijn voor het latere werk en  
leven (veiligheid, orde, op tijd komen,  

goed omgaan met elkaar, zelfstandigheid…) 
• 4de en 5de jaar: kwalificatiefase. In de 

kwalificatiefase begeleiden we jongeren 
meer en meer naar de werkvloer. De leer-
lingen krijgen het vak beter onder de knie 
en gaan zelfstandiger werken. Stages of 
duaal leren (binnen Tuinbouw) maken  
deel uit van het programma. 

Na de kwalificatiefase kunnen leerlingen met 
een getuigschrift OV3 gaan werken. 

• 6de jaar: integratiefase of alternerende  
beroepsopleiding. Leerlingen die willen, 
kunnen nog een jaar extra op school blij-
ven in de integratiefase of alternerende 
beroepsopleiding. Daar kan de leerling  
via alternerend leren (2 dagen les op 
school, 3 dagen stage op de werkplek) zijn 
kennis, kunde en attitude verder verfijnen.  

 

Leerlingen krijgen algemene en sociale vor-
ming (zoals rekenen, taal, godsdienst, LO, 
crea, computer) en beroepsgerichte vorming, 
in de richting van hun keuze: 

• Basis Organisatie en Logistiek 
(Magazijnmedewerker); 

• Basis Bouw (Metselaar); 
• Basis Mobiliteit (Plaatbewerker/

Plaatslager); 
• Basis Groenvoorziening en -decoratie 

(Tuinbouwarbeider); 
• Basis Hout (Werkplaatsschrijnwerker).  

 

Twijfel niet en schrijf je in vanaf 7 maart 
2022 om 9.00 uur, via de link op onze  
website:  
 
https://buso.sintferdinand.be/inschrijven-info/  

 
Bij problemen kan u steeds telefonisch  
contact met ons opnemen.  
 

Ben je kandidaat-leerling OV3, ouder of 
verwijzer? Heb je toch nog wat vragen en 
wil je ons beter leren kennen? Schrijf je dan 
in voor ons infomoment.  
Het infomoment gaat door op school.  
Indien het infomoment toch online moet 
doorgaan, krijgt u de deelnamelink via  
e-mail toegestuurd. Het infomoment gaat 
door op dinsdag 22 februari om 19.00 uur.  
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