
De modernisering van het secundair onderwijs 
 
De observatiefase blijft een breed oriënterende fase naar de verschillende opleidingen die de school in de 
opleidingsfase aanbiedt. Vanaf het schooljaar 2020-2021 richten we ons met onze observatiefase op de 
gemoderniseerde opleidingsfase (zie hieronder) 
 

Basis horeca 

De opleiding basis horeca wordt georganiseerd in de opleidingsfase binnen het domein voeding en horeca. 

Het opleidingsprofiel voor de opleiding basis horeca is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties: 

● Beroepskwalificatie keukenmedewerker, 
niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

● Beroepskwalificatie medewerker fastfood, 
niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

● Beroepskwalificatie medewerker spoelkeuken, 
niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

● Beroepskwalificatie medewerker kamerdienst, 
niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur  

In de opleiding basis horeca leert men onder begeleiding voorbereidende werkzaamheden en 
basisbereidingen uitvoeren om eenvoudige warme en koude gerechten klaar te maken inclusief de vaat en het 
schoonmaken van oppervlakken, ruimtes en sanitair alsook de zorg voor wasgoed rekening houdend met de 
regelgeving in verband met hygiëne, (voedsel)veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 

De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele 
handelingsplanning van een jongere. 

Algemene en sociale vorming (ASV) 

De algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 is opgenomen in het opleidingsprofiel en omvat 
ontwikkelingsdoelen van deze onderdelen: 

●  Burgerzin 
● Rekenvaardigheden 
● Taalvaardigheid 
● Gezondheidseducatie 
● Leren leren 
● Lichamelijke opvoeding 
● Milieueducatie 
● Sociaal-emotionele educatie 
● Vrijetijdsvaardigheden 
● ICT 

Beroepsgerichte vorming 

Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De geselecteerde kennis 
moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden. 

Werkt in teamverband 

Werkt met oog voor hygiëne, (voedsel)veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 



Voert de voorbereidende werkzaamheden uit voor eenvoudige bereidingen onder begeleiding 

Past basisbereidingstechnieken toe voor het bereiden van eenvoudige warme en koude gerechten 
onder begeleiding 

Past elementaire dresseertechnieken toe onder begeleiding 

Organiseert de vaat onder begeleiding 

Wast af onder begeleiding 

Droogt het vaatwerk, het glaswerk, het keukengerei af en bergt het op onder begeleiding 

Maakt oppervlakken (vloeren, meubels, ramen, …), ruimtes,  sanitair en toiletten schoon onder 
begeleiding 

Voert het was-, droog- en strijkproces van wasgoed machinaal uit onder begeleiding 

Studiebekrachtiging 
 
Met inachtname van het evaluatieresultaat kan de opleiding basis horeca leiden tot één van de volgende 
vormen van studiebekrachtiging: 
 

● een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties: 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit 

opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd; 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn 

opgenomen en zijn gerealiseerd. 
 

● een attest beroepsonderwijs: 
o wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking 

komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen. 

Basis Bouw 

De opleiding basis bouw wordt georganiseerd in de opleidingsfase binnen het domein STEM. 
 
Het opleidingsprofiel voor de opleiding basis bouw is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie: 
 

● Beroepskwalificatie medewerker ruwbouw, 
niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

● Beroepskwalificatie voeger, 
niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

● Beroepskwalificatie vloerder-tegelzetter, 
niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 
 

In de opleiding basis bouw leert men onder begeleiding metselwerken, bekistingen, betonneringen en 
voegwerken uitvoeren alsook wand- en vloertegels plaatsen met daartoe geëigende producten en 
gereedschap teneinde ruwbouwwerken en afwerking te realiseren rekening houdend met de regelgeving in 
verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 
 
De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele 
handelingsplanning van een jongere. 
 
 



Algemene en sociale vorming (ASV) 
 
De algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 is opgenomen in het opleidingsprofiel en omvat 
ontwikkelingsdoelen van deze onderdelen: 

▪ Burgerzin 

▪ Rekenvaardigheden 

▪ Taalvaardigheid 

▪ Gezondheidseducatie 

▪ Leren leren 

▪ Lichamelijke opvoeding 

▪ Milieueducatie 

▪ Sociaal-emotionele educatie 

▪ Vrijetijdsvaardigheden 

▪ ICT 

 
Beroepsgerichte vorming 
 
Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De geselecteerde kennis 
moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden. 

Werkt in teamverband 

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 

Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder 

Gebruikt machines en gereedschappen onder begeleiding 

Organiseert zijn werkplek onder begeleiding 

Werkt op hoogte onder begeleiding 

Voert metselwerk uit onder begeleiding 

Plaatst en verwijdert stutten en schoren onder begeleiding 

Voert bekisting uit onder begeleiding 

Maakt wapeningen voor bekistingen, voegt deze samen en plaatst deze onder begeleiding 

Voert betonneringswerken uit onder begeleiding 

Voert voegwerken uit in functie van metselwerk onder begeleiding 

Voert vloer- en tegelwerken uit onder begeleiding 

Lijmt wandtegels onder begeleiding 

Voegt vloer- en wandtegels onder begeleiding 
 



Studiebekrachtiging 
 
Met inachtname van het evaluatieresultaat kan de opleiding basis bouw leiden tot één van de volgende 
vormen van studiebekrachtiging: 
 

● een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties: 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit 

opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd; 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn 

opgenomen en zijn gerealiseerd. 
 

● een attest beroepsonderwijs: 
o wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking 

komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen. 
 
Basis haarverzorging 
 
De opleiding basis haarverzorging wordt georganiseerd in de opleidingsfase binnen het domein 
maatschappij en welzijn. 
 
Het opleidingsprofiel voor de opleiding basis haarverzorging is gebaseerd op de volgende deelkwalificatie: 
 

● Deelkwalificatie medewerker kapper uit de beroepskwalificatie kapper, 
niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 
 

In de opleiding basis haarverzorging leert men onder begeleiding routinematige handelingen uitvoeren met 
betrekking tot omgang met de klant, haarverzorging, tijdelijke omvormingen van het haar, 
gelegenheidskapsels, make-up en manicure alsook de netheid en organisatie van de werkplek rekening 
houdend met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 
 
De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele 
handelingsplanning van een jongere. 
 
Algemene en sociale vorming (ASV) 
 
De algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 is opgenomen in het opleidingsprofiel en omvat 
ontwikkelingsdoelen van deze onderdelen: 
 

▪ Burgerzin 

▪ Rekenvaardigheden 

▪ Taalvaardigheid 

▪ Gezondheidseducatie 

▪ Leren leren 

▪ Lichamelijke opvoeding 

▪ Milieueducatie 

▪ Sociaal-emotionele educatie 

▪ Vrijetijdsvaardigheden 

▪ ICT 



Beroepsgerichte vorming 
 
Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De geselecteerde kennis 
moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden. 

Werkt in teamverband 

Werkt met oog voor hygiëne, veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 

Legt een afspraak vast met de klant onder begeleiding 

Bereidt de werkpost voor onder begeleiding 

Verwelkomt de klant en spoort de verwachtingen op onder begeleiding 

Past shampoos en specifieke haarverzorging toe onder begeleiding 

Vormt het haar tijdelijk om onder begeleiding 

Voert een gelegenheidskapsel uit onder begeleiding 

Toont het kapsel aan de klant onder begeleiding 

Voert een make-up en/of manicure uit onder begeleiding 

Neemt afscheid van de klant onder begeleiding 

Ruimt de werkpost op en maakt deze schoon onder begeleiding 

 
Studiebekrachtiging 
 
Met inachtname van het evaluatieresultaat kan de opleiding basis haarverzorging leiden tot één van de 
volgende vormen van studiebekrachtiging: 
 

● een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties: 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit 

opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd; 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn 

opgenomen en zijn gerealiseerd. 
 

● een attest beroepsonderwijs: 
o wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking 

komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen. 

 

 

 

 

 

 



Basis schilderen en decoratie 
 
De opleiding basis schilderen en decoratie wordt georganiseerd in de opleidingsfase binnen het domein 
STEM. 
 
Het opleidingsprofiel voor de opleiding basis schilderen en decoratie is gebaseerd op de volgende 
beroepskwalificatie: 
 

● Beroepskwalificatie schilder-decorateur, 
niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 
 

In de opleiding basis schilderen en decoratie leert men onder begeleiding oppervlakken behandelen, 
eenvoudige schilderwerken uitvoeren alsook wandbekleding en soepele vloerbekleding plaatsen met daartoe 
geëigende producten en gereedschap teneinde te beschermen en te verfraaien rekening houdend met de 
regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 
 
De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele 
handelingsplanning van een jongere. 
 
Algemene en sociale vorming (ASV) 
 
De algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 is opgenomen in het opleidingsprofiel en omvat 
ontwikkelingsdoelen van deze onderdelen: 
 

▪ Burgerzin 

▪ Rekenvaardigheden 

▪ Taalvaardigheid 

▪ Gezondheidseducatie 

▪ Leren leren 

▪ Lichamelijke opvoeding 

▪ Milieueducatie 

▪ Sociaal-emotionele educatie 

▪ Vrijetijdsvaardigheden 

▪ ICT 

 

Beroepsgerichte vorming 
 
Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De geselecteerde kennis 
moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden. 
 
Werkt in teamverband 
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder 
Organiseert zijn werkplek onder begeleiding 
Werkt op hoogte onder begeleiding 
Bereidt de oppervlakken voor onder begeleiding 
Brengt ornamenten en sierlijsten aan onder begeleiding 
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar onder begeleiding 



Schildert manueel oppervlakken zowel binnen als buiten onder begeleiding 
Voert decoratieve schilderwerken uit onder begeleiding 
Plaatst raamdecoratie onder begeleiding 
Brengt wandbekledingen aan onder begeleiding 
Plaatst soepele vloerbekledingen onder begeleiding 
Rondt de werkzaamheden af en reinigt en onderhoudt het materieel onder begeleiding 
 
Studiebekrachtiging 

Met inachtname van het evaluatieresultaat kan de opleiding basis schilderen en decoratie leiden tot één van 
de volgende vormen van studiebekrachtiging: 
 

● een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties: 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit 

opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd; 
o wordt ofwel uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn 

opgenomen en zijn gerealiseerd. 
 

● een attest beroepsonderwijs: 
o wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking 

komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen. 


