opleidingsstructuur in het BuSO, basisaanbod, opleidingsvorm 3
Algemeen
Doel van opleidingen OV3 in het buitengewoon secundair onderwijs = algemene, sociale en
beroepsvorming met het doel integratie mogelijk te maken in het gewoon leef- en arbeidsmilieu.
De volgende 30 opleidingen (zie achterkant) kunnen in OV3 worden aangeboden. Voor elke opleiding
zijn er opleidingsprofielen vastgelegd die beschrijven wat de vereiste bekwaamheden, algemene en
sociale vaardigheden en sleutelvaardigheden zijn.
Afhankelijk van de verworven kennis wordt op het einde een volledig getuigschrift, een getuigschrift
van verworven vaardigheden, een attest van verworven vaardigheden of een attest van gedane
studies uitgereikt.
De opleidingen zijn ingedeeld in 3 fasen : de observatiefase (eerste jaar), de opleidingsfase (meestal
2de en 3de jaar) en de kwalificatiefase (meestal 4de en 5de jaar). Een leerling die een
kwalificatiegetuigschrift heeft behaald kan nog een bijkomend jaar doen (integratiefase).
In volgend overzicht benoemen we de opleidingen en de scholen (uit de regio) waar die opleidingen
kunnen gevolgd worden. De opleidingen worden (voor een beter inzicht) ingedeeld per studiegebied
zoals die in het BSO (= gewoon secundair beroepsonderwijs) ook zijn opgesomd. Een aantal
studiegebieden komen niet voor in het BSO.
Adressen van de scholen, vermeld op het overzicht
De Kouter (= De Lage Kouter)
Beekstraat 101
8500 KORTRIJK
(056) 230.780
website: http://www.kouterkortrijk.be

Ter Bruyninge
Bruyningstraat 52-56
8510 MARKE
(056)22 59 20
website: http://www.terbruyninge.be

St. Idesbald
De Zilten 52
8800 ROESELARE
(051)26 43 26
Website: http://www.ocsintidesbald.be

Sterrebos
Bornstraat 52
8800 RUMBEKE
(051)22 74 11
Website: http//www.instituutsterrebos.be

Onze Jeugd
Ieperstraat 245
8800 ROESELARE
(051)20 58 86
Website: http://www.onzejeugd.be

Het CLB-team dat BLO De Waterlelie en BLO Blijdhove begeleidt
Vrij CLB Leieland
Oude Leielaan 83a
8930 MENEN
(056)23 72 50, fax (056)23 72 58
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Plaatslager
Auto-hulpmecanicien
Metselaar
Vloerder-tegelzetter
Schilder-decorateur
Loodgieter
Hulpdrukker
Zeefdrukker
Boekbinder
Winkelhulp
Receptiemedewerker
Magazijnmedewerker
Werkplaatsschrijnwerker
Interieurbouwer
Aluminium- en kunsstofschrijnwerker
Meubelstoffeerder
Confectiestikker
Schoenhersteller
Kappersmedewerker
Hoeklasser
Plaatbewerker
Logistiek assistent in ziekenhuizen en
verzorgingsinstellingen
Onderhoudshulp in instellingen en
professionele schoonmaak
Hulpwever
Wasserij-operator
Tuinbouwarbeider
Slagersgast
Bakkersgast
Grootkeukenmedewerker
Onderhoudsassistent
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*
onderhoudsassistent wordt niet binnen één bepaald studiegebied ondergebracht. De opleiding bestaat uit 3
componenten (gekozen uit 5 opleidingen) die een basis bieden. Deze componenten worden aangevuld met
specifieke vaardigheden voor het elementair onderhoud binnen en buiten. De 5 gehelen omvatten de basis van
hout, bouw, tuinbouw, installatietechnieken en schilderen. De school kan daarbij haar aanbod ondermeer bepalen
vanuit de tewerkstellingsmogelijkheden binnen de regio.
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