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Secundaire Scholen Sint-Ferdinand 

 

 
Het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Het O.C. bestaat uit twee scholen voor buitengewoon onderwijs 
(1 lager en 1 secundair), een MFC en een volwassenwerking.   
 
Voor onze secundaire school zijn wij op zoek naar een: 
 

Leerkracht grafische vakken OV4 (m/v), 2e/3 e graad, Campus 
Max STEM in Tessenderlo  

Contract bepaalde duur voor de periode van 1 schooljaar, met kans op 
verlenging na positieve evaluatie  

Contractbreuk: 100%  

Indiensttreding: 1 september 2021 (met startdagen eind augustus) 

 
Situering 
 

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met 
een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en 
Tessenderlo. 
OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die 
omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een 
gewone klas terecht kunnen.  
Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus Max te Tessenderlo 
met OV4 in de 2de en 3de graad TSO. Beide scholen zetten samen hun schouders onder de 
uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere 
leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk 
Campus Max STEM. 

Wat houdt de functie in? 
 

• Als leerkracht zet je sterk in op de hoofdaccenten van OV4 Sint-Ferdinand:  
o individuele begeleiding op gedrags- en persoonlijkheidsniveau 
o een individuele opleiding binnen een gestructureerde omgeving 
o jongeren stimuleren om positieve bindingen aan te gaan  
o veelvuldig aanbieden van nieuwe slaagkansen  

• Je geeft op een motiverende, gestructureerde manier les en stemt je lessen af op het 
behalen van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de jongeren 

• Je helpt mee de algemene werking en het pedagogisch project van de school te realiseren 
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Secundaire Scholen Sint-Ferdinand 

 

Wie zoeken we? 
 

• Je gaat methodisch-planmatig te werk 

• Je bent sterk in samenwerking  

• Je bent klantgericht 

• Je beschikt over de competentie zelfhantering 

• Je bent flexibel 

• Je bent een echte teamspeler 

Wat verwachten we van jou? 
 

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma relevant binnen het vak grafische 
technieken 

• Je beschikt over een diploma lerarenopleiding of bent bereid dit te behalen 

• Een banaba-diploma buitengewoon onderwijs is een meerwaarde 

• Je hebt diepgaande kennis van het volledige pakket van grafische programma’s: Adobe 
Illustrator, InDesign, Photoshop, Première Pro, After Effects 

• Je heb kennis van programmeren met HTML/CSS en JavaScript 

• Ervaring in het werken met jongeren met ASS en/of GES is een meerwaarde 

Wat bieden we jou? 
 

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer 

• Ondersteuning door begeleidingsteam en orthopedagogen 

• Verloning volgens de geldende barema’s van het onderwijs 

• Voltijds contract van bepaalde duur voor de termijn van 1 schooljaar, met mogelijkheid op 
verlenging na positieve evaluatie 

• Plaats van tewerkstelling: Campus Max STEM Tessenderlo 

• Indiensttreding: 1 september 2021 (met startdagen eind augustus) 

Interesse?  
 

Bezorg je CV en motivatiebrief aan de directeur OV4: 
mark.crombeen@ferdinand.broedersvanliefde.be. 
Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 07/07/2021 te bereiken.  
 
Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sint-ferdinand.be en 
www.broedersvanliefde.be.  
Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je mailen naar 

mark.crombeen@ferdinand.broedersvanliefde.be.  
 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 
handicap... 
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