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Kies je beroepsopleiding 
bij De Leerexpert

Buitengewoon secundair onderwijs
Opleidingsvorm 3  
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BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS - 
OPLEIDINGSVORM 3 (BUSO - OV3)

De Basisschool heb je afgerond en je bent klaar om de stap naar het 
buitengewoon secundair onderwijs te zetten. Er zijn 2 voorwaarden om naar 
opleidingsvorm 3 te gaan:

1 Het CLB geeft je een gemotiveerd advies OV3
2 Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook  toe 

gelaten worden als je 12 jaar bent mits gemotiveerd advies van het CLB)

Vijf leerjaren + 1 extra (niet verplicht)  jaar

Observatiejaar = 1ste jaar

Opleidingsfase = 2de en 3de jaar

Kwalificatiefase = 4de en 5de jaar

Kwalificatiegetuigschrift

Alternerende beroepsopleiding (ABO) = 1 extra jaar

Getuigschrift ABO + meer kans op werk
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OBSERVATIEJAAR = 1STE JAAR

In het eerste jaar krijg je algemene vakken en praktijkvakken. 

Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)

Op een heel praktische manier krijg je onder andere rekenen, taal 
en maatschappelijke vorming. Je krijgt ook sport, godsdienst of 
zedenleer, creatieve activiteiten en computerles. Per week krijg je 
16 uur GASV.

Praktijkvakken = Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Tijdens BGV leer je praktijk, ook 16 uur per week. Misschien weet 
je nog niet wat je later wil gaan doen. In het eerste jaar kun je 
verschillende beroepen uitproberen zodat je op het einde van het 
schooljaar kan beslissen welke opleiding je wil volgen.

“Ik mag doen wat ik graag 
doe: mensen helpen!”
– Jeton (18 jaar) studeert voor
winkelhulp bij De Leerexpert
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OPLEIDINGSFASE = 2DE EN 3DE JAAR

Na het eerste jaar, kies je samen met de school een opleiding. Tijdens het 
tweede en derde jaar leer je dan de eerste stappen van je beroep. Je krijgt 
vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken. Je leert wat je 
nodig hebt in het dagelijks leven.

Opleidingen BUSO - OV3 van het Stedelijk Onderwijs

Grootkeukenmedewerker 
Je leert maaltijden bereiden, keukenmachines bedienen, 
opdienen, opruimen en afwassen.

Hoeklasser 
Je leert verschillende lasmethodes, machines bedienen, 
band en montagewerk.

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen 
Je leert bedden opmaken, kamers onderhouden, patiën
ten vervoeren en maaltijden bedienen.

Magazijnmedewerker
Je leert goederen ontvangen, opslaan en verzenden, een 
heftruck bedienen en een inventaris van de voorraad 
maken.

Metselaar
Je leert basistechnieken voor de metselaar, basis
technieken bij betonconstructie, bekisten, grond en 
funderingswerken, metselwerk in opstand, voegwerk en 
bestrating.
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Plaatslager
Je leert carrosserie, autoonderhoud, bankwerk, 
demonteren en monteren, plaatwerk, lassen, 
fietstechniek en sleutelvaardigheden.

Professionele schoonmaak in ziekenhuizen en 
zorginstellingen
Je leert professionele schoonmaak en poetsmachines 
bedienen  om te gaan werken in ziekenhuizen, 
zorgbedrijven, kantoren, scholen, bedrijven.

Schilder-decorateur
Je leert schilderen en behangen, vloerbekleding en 
raamdecoratie plaatsen.

Tuinbouwarbeider
Je leert tuinen onderhouden, telen, grond bewerken, 
zaaien, planten, oogsten, met machines werken en 
seizoensgebonden taken verrichten.

Wasserijoperator
Je leert professionele wasmachines bedienen, strijken 
en mangelen van textiel (werkkledij, lakens,...) voor 
industriële en zorginstellingen. 

Werkplaatsschrijnwerker
Je leert hout bewerken zoals schaven en zagen, eerst met 
de hand en dan met machines.

Winkelhulp
Je leert klanten bedienen, de winkel onderhouden en 
bevoorraden, de producten presenteren en werken aan 
de kassa.
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KWALIFICATIEFASE = 4DE EN 5DE JAAR

Na de opleidingsfase ga je over naar de kwalificatiefase. Je beheerst nu al 
heel wat vaardigheden dankzij de vorige opleidingsjaren. 
 
Je krijgt tijdens de algemene vakken solliciteren, rijbewijs, veiligheid en je 
leert over maatschappelijke thema’s. Wat je leerde tijdens de praktijkvakken
in de opleidingsfase, kun je nu toepassen tijdens stages in een echte
werkomgeving.

Als je slaagt voor dit jaar ontvang je een kwalificatiegetuigschrift. Je kunt 
hierna gaan werken, of nog een extra jaar volgen en hiermee je kans op 
werk vergroten.

ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING (ABO) = EXTRA JAAR

Wil je na deze vijf jaar, je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra 
jaar te volgen, de alternerende beroepsopleiding of ABO. Per week volg je dan 
2 dagen les op school en ga je 3 dagen op stage.

Je kunt deze opleiding volgen tijdens je wachttijd bij de VDAB.

“Ik volg een richting
die ik écht leuk vind”
– Dawoud (17 jaar) studeert voor 
hoeklasser bij De Leerexpert
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Keuze uit 3 scholen en 12 opleidingen

De Leerexpert heeft 3 beroepsscholen voor buitengewoon secundair 
onderwijs. Samen bieden zij maar liefst 12 verschillende opleidingen aan (zie 
opleidingsfase). Je vindt hier zeker iets wat je interesseert! 

School kiezen

De drie scholen liggen verspreid in Antwerpen. Elke school is vlot bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Hieronder vind je de contactgegevens.

Ben je benieuwd? Spring dan gerust eens binnen. Je bent altijd welkom voor 
meer informatie. Let wel op, niet elke school biedt elke opleiding aan (zie 
volgende bladzijde).

De Leerexpert Schoolstraat 
 Schoolstraat 2, 2060 Antwerpen 
 T. 03 292 31 40
 schoolstraat@leerexpert.be

De Leerexpert Schotensesteenweg 252 
 Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
 T. 03 328  05 70
 schotensesteenweg252@leerexpert.be

De Leerexpert Begijnenvest 
 Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen
 T. 03 201 67 60
 begijnenvest@leerexpert.be



www.leerexpert.be

03 334 48 44 

OVERZICHT VAN OPLEIDINGEN PER SCHOOL

DE LEEREXPERT

Begijnenvest Schotense-
steenweg

Schoolstraat

Grootkeukenmedewerker  
Hoeklasser  
Logistiek assistent in zieken
huizen en zorginstellingen

  

Magazijnmedewerker 
Metselaar  
Onderhoudshulp in instellingen 
en professionele schoonmaak



Plaatslager 
Schilderdecorateur 
Tuinbouwarbeider 
Wasserijoperator 
Werkplaatsschijnwerker 
Winkelhulp 

Surf naar www.stedelijkonderwijs.be/opleidingsvorm3 en zie de leerlingen aan 
het werk in de verschillende opleidingen!

• Deze 3 scholen b ehoren tot het Buitengewoon onderwijs van het Stedelijk 
Onderwijs in Antwerpen. Het  volledige aanbod van het Buitengewoon 
Stedelijk Onderwijs vind je terug op www.leerexpert.be.
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