
Opleidingsvorm 2

School voor buitengewoon 
secundair onderwijs

Praktisch
Een schooldag loopt van 8.55 tot 16.00 uur en op 
woensdag tot 12.30 uur.

Hoe inschrijven?
We werken met een aanmeldingsprocedure. Voor meer 
informatie kan je terecht op onze website. Uiteraard 
kan je ook telefonisch contact opnemen met onze 
school.

Verdere inlichtingen
De 3master Campus Kasterlee secundair onderwijs
Kempenstraat 32
2460 Kasterlee
T 014 85 00 52
secundair.onderwijs@de3master.be
www.de3master.be

Wij varen niet alleen. 
Wij werken nauw samen met:
Wij werken samen met:
• De 3master basisonderwijs in Kasterlee, Tielen, Retie 

en Herentals, Tel. 014 85 00 62
• Nautica in Merksplas, Tel. 014 63 10 65
• De 3master internaat in Beerse, Tel. 014 61 13 70
• GON De 3master, Tel. 014 85 00 52
• GO! Centrum voor leerlingenbegeleiding Kempen
 Tel. 014 31 18 19

De 3master is een school van GO! Scholengroep 7. Deze groep verenigt de 
scholen en instellingen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
in de Kempen.

DE 3MASTER vaart een sterke koers
DE 3MASTER is het vlaggenschip van buitengewoon 

onderwijs in de regio Kempen. Een echte Master. De 

school biedt alles aan: buitengewoon basisonderwijs, 

buitengewoon secundair onderwijs, een internaat 

en GON. De school heeft veel kennis en ervaring in 

huis. Ze kan bogen op een jarenlange traditie, goede 

relaties met medici & dagcentra en een professio-

neel netwerk o.m. aan stageplaatsen. Kinderen kun-

nen er hun volledige schoolloopbaan doorlopen, van 

2,5 tot 21 jaar. De school staat bekend om haar ex-

pertise. Alle kinderen zijn er welkom.  Met een groot 

inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar 

oplossingen voor élk kind, is DE 3MASTER in staat 

om ieder kind aan boord te nemen en een vaarroute 

te bieden die past bij zijn of haar mogelijkheden en 

wensen. DE 3MASTER? Ongewoon goed!

Internaat
Aan De 3master is een internaat verbonden waar 
leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs 
terecht kunnen. Het internaat  is gevestigd in Beerse.
Hiervoor moet je apart aanmelden.

Samen leren 
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De opleiding is opgebouwd in 2 fasen:

Fase 1: Wie ben ik?

Via een breed aanbod ontdekt de leerling zijn inte-

resses, talenten en competenties. Hier wordt gaan-

deweg op ingezet.

Fase 2: Training van arbeidscompetenties

Na de oriëntatie van de leerling trainen we op 

specifieke competenties. Dit gebeurt eerst in de 

school en wordt geleidelijk uitgebreid naar trainin-

gen in het werkveld (maatwerkbedrijven) en het 

dagelijkse leven.

In een optioneel aanvullend jaar (alternerend le-

ren) wordt extra ingezet op specifieke competen-

ties. Tijdens dit laatste opleidingsjaar volgen de 

leerlingen 2 dagen per week les op school en gaan 

ze 3 dagen per week op stage.

Sterke vaarroutes 
Opleidingsvorm 2 (OV2) 

Voor leerlingen met een matige verstandelijke beper-

king, met gedrags- of emotionele problemen, met een 

fysieke beperking of leerlingen met ASS.

Doel: 

Toeleiding naar een begeleid woon- en werkmilieu.

De leerlingen van OV2 worden opgeleid om tewerkge-

steld te worden in maatwerkbedrijven.

Tijdens de lessen leren we op een functionele wijze 

vaardigheden aan binnen de domeinen wonen, werken 

en vrije tijd. We houden hierbij rekening met de moge-

lijkheden die de omgeving biedt.

Onze beroepsgerichte vorming omvat:

• fietsenatelier

• groenzorg

• onderhouds- en strijkatelier

• bandwerk

We bieden activiteiten en leren vaardigheden aan op 

een functionele wijze binnen de domeinen wonen, wer-

ken en vrije tijd. We houden hierbij rekening met de 

interesses en talenten van de leerling en de mogelijk-

heden die de omgeving biedt. 

Voor iedereen een plaatsje aan boord

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onder-

wijs, gelegen in een bosrijke omgeving. Wij bereiden onze 

leerlingen voor op tewerkstelling in het gewone arbeids-

milieu (OV3), op zelfstandig werk in een beschermd ar-

beidsmilieu (OV2) of op integratie in het beschermd leef-

milieu (OV1). 

Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk van de behoeften 

en mogelijkheden van de jongere zelf. Dit gebeurt in nauw 

overleg met de ouders. 

Met een consequente aanpak en duidelijke structuren zor-

gen we voor rust en herkenbaarheid. Hierdoor ontstaat 

een aangename omgeving waarin de leerling zich vei-

lig en geborgen voelt. Ook externe partners helpen ons 

hierbij. Samen met de ouders en experten hebben we een 

duidelijk doel: elke jongere zo zelfstandig als mogelijk en 

op een kwaliteitsvolle manier laten deelnemen aan onze 

maatschappij. Wij streven naar integratie, zonder het wel-

zijn van de leerling uit het oog te verliezen. Zo creëren wij 

kansen voor elke jongere.


