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BuSO: opleidingsvorm 3

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



26-2-2021

2

Opleidingsvorm 3

 Doelgroep 
⁃ Leerlingen met een verslag type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 of 9

 Doelstelling
⁃ Voorbereiding op gewoon leven en werken
⁃ Tewerkstelling op assistentniveau

Opleidingsvorm 3

 Inhoud 
⁃ Algemene, sociale en beroepsgerichte vorming
⁃ Verschillende opleidingen mogelijk (≈ beroepssectoren BSO)
⁃ Na afronding opleiding: getuigschrift of attest

 Herevaluatie type basisaanbod 

⁃ Na opleidingsfase: verderzetten BuSO of terugkeer naar gewoon SO               

(al dan niet met ondersteuning)
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Opleidingsvorm 3: duur

5-
6 

ja
ar

ABO Integratiefase (1 schooljaar)

5de jaar

4de jaar

Kwalificatiefase 

(minstens 2 schooljaren)

basistechnieken hoger tempo, verfijning, 

aanverwante technieken + stage

3de jaar

2de jaar

Opleidingsfase 

(minstens 2 schooljaren)

basistechnieken van een bepaald beroep

1ste jaar Observatiefase (1 schooljaar)

kennismaking verschillende beroepenvelden

Opleidingsvorm 3: vakken

 Algemene en Sociale Vorming = ASV
⁃ Taal
⁃ Rekenen
⁃ Maatschappelijke vorming
⁃ Lichamelijke opvoeding
⁃ Godsdienst 
⁃ Creatieve activiteiten

 Beroepsgerichte Vorming = BGV
⁃ Praktijkvakken
⁃ Materialen en technieken
⁃ Stages 
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Opleidingsvorm 3: minimumlessentabel

De resterende uren vullen scholen zelf in

Opleidingsvorm 3

 Modernisering Buitengewoon Secundair Onderwijs OV3
⁃ Start met observatiejaar in 2020-2021, verdere opbouw per jaar

Opleidingen binnen 5 studiedomeinen
stem
land- en tuinbouw
economie en organisatie
maatschappij en welzijn
voeding en horeca
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Modernisering OV3

OBSERVATIEFASE

Breed oriënterend

nog geen competenties ifv
basisopleidingen,

wel kennismaking met inhoud

OPLEIDINGSFASE

12 basisopleidingen

ruim aanbod aan 
competenties ifv keuze 
opleiding kwalificatie-

/integratiefase

Modernisering OV3

opleidingsfase

Stem

Basis bouw

Basis hout

Basis schilderen en decoratie

Basismechanica

Land- en tuinbouw Basis groenvoorziening en decoratie

Economie en organisatie Basis organisatie en logistiek

Maatschappij en Welzijn

Basis confectie en textielverzorging

Basis haarverzorging

Basis logistiek onderhoud

Voeding en Horeca

Basis bakkerij

Basis slagerij

Basis horeca
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Samenvattende vergelijking OV3 –
BSO

Vergelijking OV3 – BSO

BUSO OV3

 Voorbereiding op 
tewerkstelling in een gewoon
arbeidsmilieu

 Op assistent-niveauV
 Vanaf het eerste jaar veel

praktijk: min 16u
 Toelating mits verslag M-

decreet
 Speciale omkadering
 5-jarige opleiding met 

mogelijkheid tot ABO

BSO

 Voorbereiding op 
tewerkstelling in een
gewoon arbeidsmilieu

 /
 Eerste jaar ongeveer 6u 

praktijk
 /

 /
 6-jarige opleiding met 

mogelijkheid tot 7de 
specialisatiejaar


