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Onze school behoort tot het OC Styrka en  
de vzw Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent

Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent

T  09 240 13 73

buso@sint-jozef.org 

https://www.styrka.be

Lesuren 
Maandag:  10.20 u – 16.35 u  
Dinsdag:  08.25 u – 16.35 u 
Woensdag:  08.25 u – 12.00 u 
Donderdag:  08.25 u – 16.35 u 
Vrijdag:  08.25 u – 15.30 u 

Lessentabel Obs Opleiding Kwalificatie

Fase & jaar 1e 2e 3e 4e 5e ABO

GASV 7 5 5 5 5 6

Godsdienst 2 2 2 2 2

Lichamelijke  
opvoeding

3 2 2 2 2

Crea 2 1 1 1 1

ICT 1 1 1 1 1

Sociale vaardigheden 1

Rots & water 1

Beroepsgerichte 
vorming

16 22 22 22 22 8

Bedrijf (werkplekleren) 24

Totaal uren/week 33 33 33 33 33 38

Openbaar vervoer
Tram

2    
via Zwijnaardsesteenweg halte Gestichtstraat

Bus 
44  45  47  49  70  71  72   

Via Oudenaardsesteenweg halte De Deynestraat

via website (zie praktische info)

https://www.styrka.be

telefonisch

T  09 240 13 73

via onze facebookpagina

https://www.facebook.com/

styrkadedeyne

Hoe inschrijven?



Opleidingsvorm 3 
(type basisaanbod, 3 & 9)

Voor wie?

Voor leerlingen met een verslag van het CLB omwille van  

specifieke onderwijsbehoeften, gedrags- of emotionele problemen  

of autismespectrumstoornis.

Doel

De opleiding in OV3 biedt de leerlingen een vorming ter  

voorbereiding op het gewone arbeidsmilieu.

Studietraject 

OBSERVATIEFASE (1e jaar)

Kennismaking met de studiedomeinen die de school in de opleidingsfase aanbiedt. Tegen het einde van het eerste jaar maakt de 
leerling een keuze in overleg met de ouders, het CLB en de leerkrachten.

OPLEIDINGSFASE (2e en 3e jaar)

Stapsgewijs aanleren van de brede 
basisvaardigheden en kennis van de 
gekozen opleiding.

• Bouw
• Schilderen en Decoratie
• Groenvoorziening en -Decoratie

• Horeca
• Organisatie en Logistiek

KWALIFICATIEFASE (4e en 5e jaar)

Kiezen van een specialisatie binnen een 
beroepsdomein. Technieken en arbeidsattitudes 
worden verfijnd en ingeoefend.  
Tijdens verschillende stageperiodes werkt de 
jongere zelfstandig mee in een bedrijf.

• Medewerker ruwbouw
• Schilder*
• Medewerker groen- en tuinbeheer*
• Keukenmedewerker
• Medewerker fastfood*
• Winkelmedewerker

 

INTEGRATIEFASE (6e jaar: optioneel / ABO) 

De jongeren komen twee dagen per week 
naar school en lopen drie dagen per week 
stage. Ze kunnen een extra kwalificatie 
behalen.

• Medewerker ruwbouw
• Schilder*
• Medewerker groen- en tuinbeheer*
• Keukenmedewerker
• Winkelmedewerker

• Voeger
• Plaatser wandbekleding
• Assistent plantaardige productie*
• Medewerker fastfood*

:
*DUAAL LEREN: Via deze alternerende opleidingen hebben leerlingen de mogelijkheid het leren in een schoolse 

omgeving te combineren met een werkplek.

“Het mooiste dat je  
een jongere kan geven  
is een kans!”

In OV3 willen we het beste in de leerlingen naar  

boven halen door de manier van lesgeven en  

de oefeningen aan te passen aan de noden  

van elke  leerling om zo tot groei te komen. 

We beogen uiteindelijk een 

integratie in het gewone 

arbeids- en leefmilieu 

door in te zetten op 

een specifieke 

orthodidactische 

aanpak.


