
Onbekend is onbemind

Buitengewoon onderwijs in voorbereiding op de 

arbeidsmarkt



Combinatie van opleidingsvormen en types

Onbekend is onbemind: Wat is ‘buitengewoon onderwijs’?
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Onderwijs in 4 opleidingsvormen (OV’s):
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• Opleidingsvorm 4:

– De doelstelling van opleidingsvorm 4 is maatschappelijk functioneren en 

participeren, al dan niet in een omgeving met ondersteuning, en aanvatten 

van vervolgonderwijs of tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan 

niet met ondersteuning.

• Opleidingsvorm 3:

– De doelstelling van opleidingsvorm 3 is maatschappelijk functioneren en 

participeren, en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.



Onderwijs in 4 opleidingsvormen (OV’s):
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• Opleidingsvorm 2:

– De doelstelling van opleidingsvorm 2 is maatschappelijk functioneren en 

participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en 

tewerkstelling in een werkomgeving waar in ondersteuning voorzien is.

• Opleidingsvorm 1:

– De doelstelling van opleidingsvorm 1 is het maatschappelijk functioneren 

en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in 

voorkomend geval arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning 

voorzien is.



Onderwijs in 4 opleidingsvormen:

5

• Opleidingsvormen bepalen de na te streven ‘finaliteit’

– Opleidingsvorm 4 (OV4)

• Vervolgonderwijs

• Tewerkstelling gewone arbeidsmilieu

– Opleidingsvorm 3 (OV3)

• Tewerkstelling gewone arbeidsmilieu



Onderwijs in 4 opleidingsvormen:
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• Opleidingsvormen bepalen de na te streven ‘finaliteit’

– Opleidingsvorm 2 (OV2)

• Tewerkstelling werkomgeving met ondersteuning

– gewoon arbeidsmilieu

– Maatwerkbedrijf

– Opleidingsvorm 1 (OV1)

• Arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

– Met "arbeidsdeelname" wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met 

productief of dienstverlenend en niet-vrijblijvend karakter.

– Vrijwilligerswerk

– Begeleid werken

– Arbeidsmatige activiteiten



Onderwijs in 8 types

• Type basisaanbod:

– Redelijke aanpassingen onvoldoende om leerling mee te nemen in 

gemeenschappelijk curriculum

• Type 2:

– Jongeren met een verstandelijke beperking

• Type 3:

– Jongeren zonder verstandelijke beperking met emotionele of 

gedragsstoornis

• Type 4:

– Jongeren met een motorische beperking
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Onderwijs in 8 types

• Type 5:

– Ziekenhuisschool

• Type 6:

– Jongeren met een visuele beperking

• Type 7:

– Jongeren met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis

• Type 9:

– Jongeren met een autismespectrumstoornis, die geen verstandelijke 

beperking
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Combinatie van OV’s en types:

TBA T2 T3 T4 T6 T7 T9

OV4 x x x x x

OV3 x x x x x x

OV2 x x x x x X

OV1 x x x x x X
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Aantal BuSO scholen Vlaanderen (alle onderwijsverstrekkers):

Aantal scholen Aantal leerlingen 21 -

22

Aantal schoolverlaters 

19 - 20

OV4 95 4673 260

OV3 78 9535 1357

OV2 57 2893

1064
OV1 87 5718
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Waarom extra aandacht voor deze doelgroep?
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Buitengewoon onderwijs vs beleidsdoelstellingen

• Streven naar een hogere werkzaamheidsgraad – iedereen aan het 

werk

• Inclusievere arbeidsmarkt

• Goed werk voor ELKE burger

• Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt

• Werkbaar werk voor IEDEREEN

• Invullen of bijdragen aan knelpuntberoepen (Bron VDAB 2022)

• Levenslang leren

• Ondersteunende maatregelen voor tewerkstelling
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Buitengewoon onderwijs vs beleidsdoelstellingen

• Wat merken we vanuit BuSO:
– Kloof arbeidsmarkt onderwijs vergroot: 

• Werkloosheidcijfers

• Zoektocht stages moeilijker

– Gemoderniseerde opleidingen vs verwachtingen arbeidsvloer?

• Lat van verwachtingen hoger dan inhouden ‘BK’s’

• Innovatie doorstroming naar BuSO

– Bezoldigde en onbezoldigde arbeid in aanbod BuSO

• Tewerkstelling

• Vrijwilligerswerk

• Begeleid werk

• Arbeidsmatige activiteiten

– Afstemming aanbod onderwijs – aanbod arbeidsmarkt

• Regionaal – Provinciaal – Vlaanderen breed
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Buitengewoon onderwijs op de arbeidsmarkt

• Werkloosheidscijfers OV4 jaar na afstuderen (VDAB 2021)

– Mee opgenomen in cijfers gewoon onderwijs

– Geen aparte cijfers beschikbaar
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Buitengewoon onderwijs op de arbeidsmarkt

• Werkloosheidscijfers OV3 jaar na afstuderen (VDAB 2021)

– 36,7% werkzoekend OV3 tov 6,6% totale groep schoolverlaters

– Reeds 5 jaar dezelfde trend:
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Buitengewoon onderwijs op de arbeidsmarkt

• Werkloosheidscijfers OV1 en OV2 jaar na afstuderen (VDAB 2021)

– Geen cijfers beschikbaar
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Buitengewoon onderwijs vs knelpuntberoepen (VDAB 2022)

Knelpuntberoep Gemoderniseerde opleiding OV3

Handlanger bouw Medewerker ruwbouw

Dekvloerlegger - Vloerder tegelzetter Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren

Werkplaatsschrijnwerker – monteur interieur Medewerker hout

Schilder decorateur Medewerker schilder en behangwerken

Wasserijmedewerker Medewerker textielverzorging

Schoonmaker bij mensen thuis / ruimtes en lokalen Schoonmaker

Polyvalent medewerker restaurant Keukenmedewerker – medewerker Fastfood

Verkopers voeding – doe het zelf – sport – bloemen en planten Winkelmedewerker – medewerker florist

Sanitair installateur – monteur centrale 

verwarmingsinstallaties

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties
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• Linken knelpuntberoepen naar gemoderniseerde opleidingen OV3 



Buitengewoon onderwijs vs knelpuntberoepen (VDAB 2022)

Knelpuntberoep Gemoderniseerde opleiding OV3

Bakkershulp Medewerker (banket)bakkerij

Slager Medewerker slagerij

Productieoperator voeding Productiemedewerker industrie

Operator textielproductie Medewerker productielijn kleding, confectie, 

meubelstoffering

Operator houtbewerking - plaatmateriaal Medewerker hout – productiemedewerker industrie –

machinaal houtbewerker

Halfautomaatlasser – TIG lasser Hoeknaadlasser

Bedieners van metaalbewerkingsmachines Productiemedewerker industrie

Fietshersteller Fietsherstellers

Voorbewerker koetswerk Voorbewerker carrosserie
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• Linken knelpuntberoepen naar gemoderniseerde opleidingen OV3 



Hoe kunnen sectoren, arbeidsmarkt en onderwijs mekaar vinden?
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Enkele voorbeelden ‘goede praktijken’

• Vlaamse houtproef ifv betrokkenheid BuSO & vrije deelname

• Buitengewoon lassen

• Bekendmaking textielsector mogelijkheden voor BuSO

• EDUPLUS aanbod leerkrachten

• (Onbeperkt jobstudent Antwerpen)

• …



• Onbekend is onbemind:

– Welke acties kunnen bijdragen om mekaars werkveld te leren kennen?

• Werkbaar werk voor iedereen:

– Welke acties kunnen bijdragen tot het opleiden van beginnende 
beroepsbeoefenaars uit het BuSO, met juiste wederzijdse verwachtingen?

• Innovatie op de arbeidsmarkt:

– Welke acties kunnen opgezet worden zodat innovatie uit arbeidsmarkt ook 
doorstroomt naar BuSO om een correcte en realistische opleiding in te 
richten?
• Welke acties zijn mogelijkheden op leerling – leerkracht – school niveau?

• Afstemming regionale – provinciale – Vlaanderen breed 
onderwijsaanbod BuSO:

– Welke acties kunnen bijdragen tot een betere toeleiding naar de 
arbeidsmarkt ifv vraag en aanbod?

Welke vragen kunnen ondersteunen in het uitwerken van acties:
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• Voor sectoren:

– Kennismaking met de verschillende opleidingsvormen en scholen

– Kennismaking met de verschillende mogelijkheden van BuSO

• Stages NEC, ABO, Duaal, stages Maatwerk, vrijwilligerswerk, begeleid werk, 

arbeidsmatige activiteiten

– …

• Voor scholen:

– Kennismaking met de hedendaagse werkvloeren en innovatie

– Vorming van leerkrachten ifv nieuwe opleidingen, innovatietechnieken en 

hedendaagse apparatuur

– …

Wat lijkt nodig om mekaar te ontdekken:
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Katholiek onderwijs Vlaanderen: Wim.Ronge@katholiekonderwijs.vlaanderen

GO!: Beth.Vanderschot@g-o.be

OVSG: Bette.Jansen@OVSG.be

POV: Griet.Mathieu@POV.be

Meer info bij alle onderwijsverstrekkers:
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