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BuSO: opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2

 Doelgroep 
⁃ Leerlingen met een verslag type 2, 3, 4, 6, 7 of 9
⁃ Die blijvend nood hebben aan extra ondersteuning/begeleiding
⁃ Die meer tijd nodig hebben

 Doelstelling
⁃ Leerlingen een algemene sociale vorming en een arbeidstraining geven ter 

integratie in een leef- en werkmilieu, waarin ondersteuning geboden wordt

Wonen: zelfstandig/met ondersteuning
Werken: tewerkstelling met ondersteuning/maatwerk
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Opleidingsvorm 2

 Algemene ontwikkelingsdoelen binnen 4 domeinen

1. Wonen
Persoonlijk , huishoudelijk & maatschappelijk dagelijks leven

2. Werken
Oriëntatie naar de job 
Proces en uitvoering 
Relaties op werkvloer 
Technische competenties
Veiligheid, hygiëne en welzijn

3. Vrije tijd
Invullen van vrije tijd
Deelnemen aan vrije tijd

4. Overkoepelende doelen
Ondersteuning, zelfsturing, veiligheid en mobiliteit, rekenen, taal, ICT

Opleidingsvorm 2
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Opleidingsvorm 2

 Inhoud
2 fasen: elke fase duurt ten minste 2 leerjaren
Klassenraad + CLB bepaalt voor iedere leerling de duur van elke fase

⁃ Fase 1: nadruk op algemene en sociale vorming (ten minste 15 
lesuren/week), daarnaast arbeidsgerichte vorming
ontwikkeling van basisvaardigheden

⁃ Fase 2: nadruk op arbeidsgerichte vorming, daarnaast algemene en 
sociale vorming (ten minste 9 lesuren/week)
stages

Algemene en Sociale Vorming

 Inhoud ASV
⁃ Algemene en sociale aanpassing
⁃ Compensatietechnieken 
⁃ Lichamelijke opvoeding
⁃ Lessen in de erkende godsdiensten, in de niet-confessionele zedenleer of in 

de cultuurbeschouwing
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Algemene en Sociale Vorming

 Greep uit aanbod ASV

taal en communicatie sensomotoriek

functioneel rekenen seksuele en relationele opvoeding

sociale en affectieve vorming winkelen 

zelfstandigheid/zelfredzaamheid gebruik openbaar vervoer

muziek computervaardigheden

plastische opvoeding/crea …

lichamelijke opvoeding

Beroepsgerichte Vorming

 Inhoud BGV
⁃ Technische en praktische beroepsopleiding
⁃ Arbeidsgeschiktmaking/arbeidstraining
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Beroepsgerichte Vorming

 Greep uit aanbod BGV

Basistechnieken personenzorg

basishouding/attitudevorming werkhouding

werkinstrumenten werken onder tijdsdruk

eigenschappen van materiaal prestatietraining

grove en fijne motoriek stage in maatwerkbedrijf

tuinactiviteiten …

gezinstechnieken 


