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1ste leerjaar A: 

 

Enkel voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden.   

Voor méér info, zie www.onderwijskiezer.be 

Voorbereiding op werken en/of verder studeren. ( doorstroom/arbeidsmarkt) 

 

1ste leerjaar B: 

 

Enkel voor leerlingen die géén getuigschrift basisonderwijs behaalden. 

Voorbereiding op werken. ( arbeidsmarkt) 

 

 
 

 

http://www.onderwijskiezer.be/


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Voor méér info, zie www.onderwijskiezer.be 

 

http://www.onderwijskiezer.be/


 
 

Opleidingsvorm 4: 

 
⁃Doel is behalen van diploma secundair onderwijs vanuit A – stroom of getuigschrift vanuit B – 

stroom ( diploma mogelijk na specialisatiejaar). 

⁃ Mogelijk voor de types: 3,4,5,6,7 en 9. De leerlingen krijgen in tegenstelling tot het gewoon 

onderwijs extra ondersteuning. Leerlingen uit OV4 krijgen dus hetzelfde programma als in het 

gewoon onderwijs, alleen wordt alles aangepast aan de specifieke noden en behoeften van het 

kind. Bijvoorbeeld: kleine klasgroepen van 7 of 8 leerlingen, opgeleid personeel rond autisme, 

prikkelarme ingerichte klassen, een vertrouwensleerkracht per leerling die de leerling van nabij 

coacht (wekelijkse gesprekken en opvolging rond ‘wat betekent autisme voor mij?, conflicten 

kaderen, welbevinden …), helpen de jas uitdoen bij leerlingen met een fysieke beperking … 

Voor méér info, zie www.onderwijskiezer.be 

 

Opleidingsvorm 3: 

OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming. Het doel is maatschappelijk functioneren en 

participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken. 

De opleiding kent drie ( facultatief 4) opeenvolgende fasen: 

Observatiefase: 

Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. 

De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene 

en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de 

opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en 

sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden 

zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. 

http://www.onderwijskiezer.be/


Opleidingsfase: 

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in 

deze fase kan je op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene 

en sociale vorming en 13 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 

lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. 

Kwalificatiefase: 

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Ook in deze fase kan je nog veranderen van 

studierichting, maar het is wel de bedoeling dat je 2 jaar dezelfde studierichting volgt. De klassenraad 

kan, in samenspraak met het CLB, de duur van de fase nog steeds aanpassen. Hier krijg je minstens 10 

lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een 

aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk 

afgerond en ben je niet meer leerplichtig. 

(facultatieve) Integratiefase: 

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één 

volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase 

van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede 

schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het 

eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald. 

De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de 

stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 

14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De 

bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie. 

Bij wijze van uitzondering kan je, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van 

de opleiding, worden toegelaten. 

 

 



In schooljaar 2020-2021 werd de observatiefase hervormd. 

De observatiefase is een breed oriënterende fase. Je leert een selectie van technieken die de basis 

vormen voor wat je zal leren in de opleidingsfase. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de opleidingsfase hervormd. 

 

In de opleidingsfase kies je uit 13 basisopleidingen die behoren tot 1 van deze 5 studiedomeinen: 

• STEM 

• Land- en tuinbouw 

• Economie en organisatie 

• Voeding en horeca 

• Maatschappij en welzijn 

 

Een basisopleiding bevat alle competenties uit een breed basis opleidingsprofiel en is niet schoolgebonden. 

Dit wil zeggen dat een basisopleiding je op een opleiding in de kwalificatiefase voorbereidt, ongeacht 

welke school deze aanbiedt. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de kwalificatiefase hervormd. 

In de kwalificatiefase maakt elke leerling een keuze voor een meer specifieke opleiding. Elke opleiding 

baseert zich op wat je moet kennen en kunnen. Dit wordt beschreven in een opleidingsprofiel. Je hebt 

binnen elk studiedomein (behalve in basis haarverzorging, basis bakkerij, basis slagerij en basis schilderen 

en behangen) de keuze tussen meerdere opleidingen in de kwalificatiefase. Je kan in de kwalificatiefase 

ook kiezen voor een opleiding uit een ander studiedomein dan die in de opleidingsfase. 

Vanaf schooljaar 2025-2026 wordt de integratiefase hervormd. 

In de integratiefase kan je verder gaan met je keuze uit de kwalificatiefase, maar je kan ook overstappen 

naar een andere opleiding. 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studiedomeinen_detail.php?domein=8&var=BuSO
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studiedomeinen_detail.php?domein=5&var=BuSO
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studiedomeinen_detail.php?domein=3&var=BuSO
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studiedomeinen_detail.php?domein=10&var=BuSO
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studiedomeinen_detail.php?domein=6&var=BuSO


De verscheidene mogelijke studierichtingen per studiedomeinen opgedeeld:  

• Economie en organisatie  

 

• Land en tuinbouw  

 

• Maatschappij en welzijn  

 

 

• Voeding en horeca 

 

 

 



• STEM  

 

 

Opleidingsvorm 2: 

Om te kunnen werken in een beschutte werkplaats moet je goed voorbereid zijn. Deze 

voorbereiding krijg je in opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs. Je leert er 

belangrijke vaardigheden en technieken aan. Er wordt veel aandacht besteed aan je 

arbeidshouding. 

In opleidingsvorm 2 krijg je een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining. 

De leeractiviteiten binnen de algemene en sociale vorming gaan over algemene en sociale aanpassing, 

compensatietechnieken, lichamelijke opvoeding en lessen in de erkende godsdiensten, in de niet-

confessionele zedenleer of in de cultuurbeschouwing. 

Arbeidstraining omvat de leeractiviteiten over de technische en praktische beroepsopleiding. De 

arbeidstraining leert je hoe de maatschappij werkt en hoe je aan de samenleving kan deelnemen in een 

omgeving waar je ondersteund wordt. De arbeidstraining zorgt ervoor dat je kan gaan werken in een 

werkomgeving die je steun geeft. Daarmee wordt bedoeld: het verrichten van betaalde arbeid in een 



werkomgeving die rekening houdt met wat je kan, wat je moeilijk vindt, wat je graag wil op je werk en hoe 

je je persoonlijk kan ontwikkelen. 

In deze opleidingsvorm kunnen stages worden ingericht. 

 

 

*MAATWERK = BESCHUTTE WERKPLAATS OF SOCIALE WERKPLAATS OF EEN GEWOON BEDRIJF 

DAT DE NODIGE AANPASSINGEN BIEDT ( tewerkstelling in een beschermd milieu) 

 



Moet ik met een verslag voor BuO naar het buitengewoon onderwijs? 

Neen, je mag ook kiezen voor een gewone school.  

Als een leerling met een verslag zich wil inschrijven in een gewone school: 

• word je voorlopig ingeschreven (= inschrijving onder ontbindende voorwaarden). 

• Vervolgens bespreken de ouders + de school + het CLB of de school de noodzakelijke zorg/begeleiding 

kan bieden.   

Er zijn er 3 mogelijkheden: 

1. Je wordt definitief ingeschreven in het gemeenschappelijk curriculum, net zoals de andere 

leerlingen, omdat 

De school beslist dat de noodzakelijke zorg om je een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, 

redelijk zijn.  

Gevolg: het verslag is niet langer nodig 

• het verslag wordt opgeheven 

(je hebt geen recht op een ondersteuner, natuurlijk kan je wel beroep doen op een leerlingbegeleider 

of leerkracht) 

• ofwel wordt  het opgeheven en vervangen door een gemotiveerd verslag . 

Dit is het geval als je volgens het CLB toch nood hebt aan specifieke ondersteuning. 

(Jij en de leerkrachten hebben recht op  een ondersteuner. Niet op extra hulpverleners) 

2. Je wordt ingeschreven met het individueel aangepast curriculum (IAC), omdat 

De school beslist dat de aanpassingen onhaalbaar zijn binnen een gemeenschappelijk curriculum. 

Maar wél haalbaar binnen een individueel aangepast curriculum (IAC). 

Gevolg: het verslag blijft behouden. 

Je wordt ingeschreven in een IAC . Je krijgt extra ondersteuning en moet bepaalde doelen niet behalen. 

Er wordt rekening gehouden met wat jij nodig hebt. 

Je behaalt geen attest of diploma wel een attest van verworven bekwaamheden. Heel uitzonderlijk kan je 

attest worden gelijkgesteld aan een attest of diploma. 

3. Je wordt niet ingeschreven op deze school en moet een andere school zoeken, omdat 

De school beslist dat de redelijke aanpassingen onhaalbaar zijn én binnen het gemeenschappelijk 

curriculum én binnen een IAC. 

Gevolg: de inschrijving  van de leerling in de gewone school vervalt. 

De beslissing van de school moet gemotiveerd worden. Ouders kunnen binnen de 30 dagen tegen deze 

beslissing in beroep gaan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

In de periode waarin de Commissie de zaak onderzoekt, blijft de jongere ingeschreven op de  school. 



Als je een nieuwe school gevonden hebt, word je opnieuw ingeschreven onder ontbindende 

voorwaarden.                

Dit geldt zowel in het BaO als in het SO.  

Andere nuttige info terug te vinden op: 

www.onderwijskiezer.be helpt je in de zoektocht naar juiste en actuele info.  

De website wordt beheerd door de CLB ’ s en wordt regelmatig geüpdatet. 

Actuele informatie is dus steeds bij de hand. 

Het is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, … kortom voor iedereen 

die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele 

onderwijslandschap.  

 

De website van het Interstedelijk CLB : 

www.iclb.be  

 

Alles wat je wil weten over leerplicht, schoolkeuze, inschrijven, van school veranderen : een 

gids voor leerlingen secundair onderwijs (en hun ouders natuurlijk…)!  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingen 

 

Leren met een beperking 

Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun 

onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende 

ondersteuning, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs. 

Je vindt hier ook meer over het M-decreet dat deze materie regelt : 

http://onderwijs.vlaanderen.be/leren-met-een-beperking 

 

Je wenst data te kennen van de schoolvakanties voor de komende schooljaren ? 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren 

 

 

 
Véél succes in je verdere onderwijsloopbaan en … op een mooie toekomst  

 
 
 
 
 

Bronnen: www.onderwijskiezer.be; www.onderwijs.vlaanderen.be, online informatie 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.iclb.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingen
http://onderwijs.vlaanderen.be/leren-met-een-beperking
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/

