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Scholen in de regio Type Basisaanbod - OV 3
OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming.
Het doel van OV3 is maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het gewone
arbeidsmilieu mogelijk te maken.
Binnen OV3 worden heel wat opleidingen aangeboden. Niet elke opleiding kan je in elke school
volgen.
Voor elke opleiding zijn er opleidingsprofielen vastgelegd die beschrijven wat de vereiste
bekwaamheden, algemene en sociale vaardigheden en sleutelvaardigheden zijn.
Afhankelijk van de verworven kennis wordt op het einde een volledig getuigschrift, een getuigschrift
van verworven vaardigheden, een attest van verworven vaardigheden of een attest van gedane
studies uitgereikt.
De opleidingen zijn ingedeeld in 3 fasen :
- de observatiefase (eerste jaar) = kennismaking met alle opleidingen van de hogere jaren
- de opleidingsfase (meestal 2de en 3de jaar) = keuze voor een bepaalde opleiding maar je kan
nog veranderen van richting
- de kwalificatiefase (meestal 4de en 5de jaar) = verdere beroepsbekwaming, je kan niet meer
zomaar van richting veranderen
- Een leerling die een kwalificatiegetuigschrift heeft behaald kan nog een bijkomend jaar doen
(integratiefase of alternerende beroepsopleiding (ABO)) = combinatie van les en stage
In volgend overzicht benoemen we de opleidingen en de scholen (uit de regio) waar die opleidingen
kunnen gevolgd worden.

Athena - Campus Ter Bruyninge (gemeenschapsonderwijs)

De Ast (vrij onderwijs)
Richtingen:
Observatiejaar
● Grootkeukenmedewerker (koken)
● Interieurbouwers (hout)
● Logistiek assistent ziekenhuizen en
zorginstellingen
● Loodgieter
● Medewerker fastfood duaal A
● Medewerker groen- en tuinbeheer
duaal A
● Tuinbouwarbeider
●

Infomoment:
Zondag 7 juni 2020 om 10 uur en om
11 uur rondleiding / van 14 tot 18 uur
opendeur

Adres:
Boeschepestraat 46
8970 POPERINGE
057 34 65 51
www.deast.be

Richtingen:
Observatiejaar
● Grootkeukenmedewerker (koken)
● Hoeklasser (metaal)
● Interieurbouwer (hout)
● Logistiek assistent ziekenhuizen en
zorginstellingen
● Medewerker fastfood duaal A
● Medewerker groen- en tuinbeheer
duaal A
● Metselaar (bouw)
● Tuinbouwarbeider (tuinier)
●

Sint Idesbald- Campus De Zilten (vrij onderwijs)
Richtingen:
Observatiejaar
● Assistent plantaardige productie
duaal A + B
● Grootkeukenmedewerker
● Hoeklasser
● Interieurbouwer
● Logistiek assistent in ziekenhuizen en
zorginstellingen
● Medewerker fastfood duaal A + B *
● Medewerker groen- en tuinbeheer
duaal A
● Metselaar
● Schoonmaakhulp
● Tuinbouwarbeider (niet modulair)
●

Opendeurdag:
zaterdag 25 april 2020 van 13 tot 18
uur

De Zilten 52
8800 ROESELARE
051 26 43 26
www.sintidesbald.org

*wordt momenteel niet ingericht

Observatiejaar
● Bakkersgast
● Grootkeukenmedewerker
● Onderhoudsassistent
● Schilder-decorateur (schilder)
●

Opendeurdag:
zaterdag 16 mei 2020 van 14 tot 17
uur

Adres:
Bruyningstraat 52, 8510 MARKE
(hoofdzetel)
Weggevoerdenlaan 1A, 8500 KORTRIJK
(opleidingsvorm 3)
056 22 62 51
www.athena-school.be/onzeschool/campus-ter-bruyninge

Observatiejaar
● Bakkersgast (bakker)
● Grootkeukenmedewerker (koken)
● Hoeklasser (metaal)
● Interieurbouwer (hout)
● Kappersmedewerker (kapper)
● Metselaar (bouw)
● Onderhoudshulp in instellingen en
professionele schoonmaak (poetsen)
● Schilder-decorateur (schilder)
● Winkelhulp
●

Opendeurdag:
zaterdag 25 april 2020 van 14 tot 18
uur

Adres:
Beekstraat 113B
8500 KORTRIJK
056 23 07 80
https://www.lagekouter.be/

VIBSO (vrij onderwijs)

Sterrebos (gemeenschapsonderwijs)
Richtingen:

dinsdag 17 maart 2020 om 19 uur

De Lage Kouter (vrij onderwijs)
Richtingen:

Adres:

Infoavond:

Openschoolweek:
3 tot 6 februari 2020 (na afspraak)

Openschool:
Zondag 17 mei 2020 van 11 tot 17 uur

Adres:
Bornstraat 52
8800 RUMBEKE
051 22 74 11
https://sbso.campussterrebos.be/contact

Richtingen:
Observatiejaar
● Grootkeukenmedewerker
● Hoeklasser
● Logistiek assistent ziekenhuizen en
zorginstellingen
● Loodgieter
● Medewerker fastfood duaal A
● Werkplaatsschrijnwerker
●

Infomoment:
Infomoment zaterdag 14 maart
(wellicht)

Adres:
Toekomststraat 75
8790 WAREGEM
056 60 01 35
www.vibso.be

