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Op stap naar het 
Secundair Onderwijs
Hier datum invoegen

Inleidend gedeelte
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Stappenplan doorheen het schooljaar

 Ouders:
⁃ Infoavond
⁃ Opendeurdagen secundaire scholen
⁃ Individuele oudercontacten (eventueel met CLB)

 Leerlingen
⁃ Infomoment door CLB in de klas
⁃ Bezoek aan scholen secundair onderwijs (BuSO + gewoon sec.ond.)
⁃ Gesprekken met leerkracht 
⁃ Op vraag gesprek met CLB-medewerker

 School
⁃ Belangrijke rol van het zorgteam en de klasleerkracht
⁃ Oriënteringsklassenraad 

 Aanwezigheid op de klassenraad : advies van oriëntering begeleiden

 Onderwijsbehoeften onderzoeken met als resultaat 

⁃ 1A/1B met eventuele minimale aanpassingen
⁃ 1A/1B met specifieke ondersteuning (gemotiveerd verslag)
⁃ verslag M-decreet (BuSO of IAC)

 Individuele oudercontacten

⁃ Bij advies 1A/1B: op vraag
⁃ Bij advies BuSO: op uitnodiging

Rol van het CLB in dit studiekeuzeproces
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Onderwijsmogelijkheden 

Elementen waaruit men kan 
kiezen

Een goede studiekeuze maken

Zelfkennis 

Factoren die de keuze 
beïnvloeden

 Wat kan uw kind? 
⁃ Leerprestaties voor taal-, reken- en geheugenvakken

 Wat doet uw kind graag?
⁃ Interesses, belangstellingen, hobby’s,…

 Wie is uw kind? 
⁃ Persoonlijkheidskenmerken: teruggetrokken, veel steun en aanmoediging nodig, 

gemakkelijk beïnvloedbaar,…
⁃ Lichamelijke mogelijkheden en beperkingen

 Welke studie-instelling heeft uw kind? 
⁃ Motivatie, doorzettingsvermogen, studieplanning,…

Zelfkennis: waar op letten?
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Secundair onderwijs

Secundair onderwijs
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Secundair onderwijs

Wat na dit 
jaar?

Getuigschrift

BuSO
OV 4 1A

1A

Geen 
getuigschrift

1B
BuSO

OV 1/2/3

OV 4 1B

Buitengewoon Secundair 
Onderwijs
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Buitengewoon Secundair Onderwijs

 Voor wie?

⁃ Leerlingen die omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften niet kunnen 

aansluiten in het gewoon secundair onderwijs (niet louter owv diagnose/stoornis)

 Toelatingsvoorwaarden? 

⁃ Verslag M-decreet (CLB)

⁃ Vanaf de leeftijd van 13 jaar (12j of 14j mits advies van CLB)

⁃ Maximumleeftijd is 21 jaar, klassenraad kan verlenging toestaan

Buitengewoon Secundair Onderwijs

 Algemene kenmerken

⁃ Leerstof en leertempo op maat van de leerling: handelingsplanning op maat 

⁃ Kleinere groepen

⁃ Speciale omkadering (logo, kiné, ergo, orthopedagoog/psycholoog)

⁃ Begeleid busvervoer 

⁃ Structuurklassen/autiwerking
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Buitengewoon Secundair Onderwijs

 Structuur BuSO

⁃ 8 types volgens de beperking van de leerling

⁃ 4 opleidingsvormen die elk een bepaalde doelstelling nastreven

⁃ Typedoorbrekende groepen

Type basisaanbod (types 1 + 8): gemeenschappelijk 
curriculum in gewoon onderwijs niet haalbaar
Type 2: verstandelijke beperking

Type 3: emotionele of gedragsstoornis (geen type 2)

Type 4: motorische beperking
Type 5: ziekenhuis/residentiële setting/preventorium

Type 6: visuele beperking (blinden/slechtzienden)
Type 7: auditieve beperking (doven/slechthorenden) 

of spraak-taalstoornis (afasie/ontwikkelingsdysfasie)

Type 9: autismespectrumstoornis (geen type 2)

BuSO: 8 types
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BuSO: 4 opleidingsvormen

OV1:

Voorbereiding op 
wonen en ev. werken 
in een omgeving met 

ondersteuning 

OV2:

Voorbereiding op 
werken met 

ondersteuning

OV3:

Voorbereiding op 
gewone 

tewerkstelling

OV4:

Voorbereiding op 
gewone 

tewerkstelling of 
verdere studies


