
 

 

 
Informatie  TSO – BSO - BuSO 

 
 

 

 



 
 

De studierichtingen in het TSO, BSO en BuSO OV3 

 
 
Hieronder vind je :  

 

- voor het TSO :  de basisopties (2e leerjaar) en de studierichtingen (2e en 3e graad) 

- voor het BSO : de beroepenvelden (2e beroepsvoorbereidend leerjaar) en de studierichtingen  

   (2e en 3e graad) 

- voor het BuSO : de afdelingen (2e en 3e leerjaar) en de kwalificaties ( 4e en 5e leerjaar) 

 

 

In de hierna volgende pagina’s beperken we ons hoofdzakelijk tot:  

- deze richtingen uit TSO en BSO die door het merendeel van de leerlingen uit het 

  Buitengewoon Lager Onderwijs kunnen gevolgd worden 

- de richtingen uit de studiegebieden die zowel in het BSO, TSO als BuSO Oplv 3  

  ingericht worden 

 

In de toekomst zal elke opleiding, ongeacht de onderwijsvorm waarin ze wordt aangeboden, 

steeds dezelfde benaming dragen. Dit betekent echter niet dat de lesinhouden of de duur van de 

opleiding in elke onderwijsvorm identiek zijn.  

Binnen het BuSO Oplv 3 worden alle opleidingen georganiseerd op assistentniveau. 

 

 

 



 
 

1 Auto  

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert kleine onderhoudswerken en herstellingswerken aan voertuigen uitvoeren: o.a. 

- kleine onderhoudsbeurten 

- monteren en verwijderen van kleine accessoires 

- eenvoudige mechanische en lektrische onderdelen  vervangen 

- banden vervangen en herstellen 

 

Je leert herstellingen aan het koetswerk van voertuigen uitvoeren: o.a. 

- toepassen van de verschilende lasmethodes 

- schade aan koetswerk herstellen 

- carosserieplaten bewerken 

- verwijderen en terugplaatsen van carosserieonderdelen 

 

Je leert werken met aangepaste gereedsschappen en machines. 

 

• Speciale eisen 
 
Je moet een uitgesproken interesse hebben voor mekaniek. 

Je moet planmatig en ordevol kunnen werken. 

Je mag geen schrik hebben om je vuil te maken.  

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 
Tweede leerjaar Tweede graad (3e en 4e jaaqr) Derde graad  (5e en 6e jaar) 
  Autotechnieken 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

  Auto 

  Carosserie 

  Tweewielers en lichte 
verbrandingmotoren 

   Vrachtwagenchauffeur 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Auto-hulpmechanicien Auto-hulpmechanicien 

 Plaatslager Plaatslager 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Meestal ga je werken als hulpmechanieker in een garage of als carosserie-arbeider in een 

carosseriebedrijf. 



 

2 Bouw  

 
Tot het studiegebied bouw behoort ook de richting schilderen en de richting loodgieten. 

 

• Wat leer je in de richting bouw? 

 
Je maakt kennis met de verschillende onderdelen bij de bouw: 

- bouwwerk: grondwerken bij de bouw van allerlei soorten gebouwen en het aanleggen van wegen… 

- metselwerk: leren metselen van eenvoudig tot moeilijker werk zoals het maken van bogen, ronde 

muren, torens…, leren hoe hout kan gebruikt worden bij het maken van bogen, trappen… 

- ijzervlechtwerk: leren hoe ijzervlechtwerk wordt gemaakt als steun bij het bouwen… 

- betonneerwerk: opvullen met beton van constructies die vooraf met hout of ijzervlechtwerk 

werden gemaakt… 

- tegelwerk en voegwerk: plaatsen van vloeren en muurtegels en het voegen van ruwbouw… 

- stukadoorwerk: leren bepleisteren van muren 

 

Je leert werken met gereedschap en machines die bij het bouwen worden gebruikt. Je leert de 

gebruikte grondstoffen kennen: stenen, tegels, lijmen… 

 

• Speciale eisen 
 
De beroepen in de bouwsector zijn meestal zwaar: daarom ben je best gezond en sterk. 

Je mag geen last hebben van hoogtevrees. 

Je moet goed kunnen rekenen, meten, plannen begrijpen… 

 

 

• Wat leer je in de richting schilderen? 
 

 

Je maakt kennis met de verschillende stappen van het schilderen en behangen 

- oude verf of papier verwijderen door middel van afbijtende producten, afbranden… 

- plamuren 

- allerhande schilderwerk 

- behang aanbrengen op muren en plafonds 

- vloer- of trapbekleding aanbrengen 

 

Je maakt kennis met materialen en gereedschap en leert deze te gebruiken: 

- afbijtproducten, verf, vernis, schilderborstels… 

- soorten behang, lijm… 

- soorten stoffen, hout, nagels… 

 

• Speciale eisen 
 
Als schilder of behanger mag je geen afkeer hebben van de geur van verf en lijm. 

Je mag niet allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Je mag geen hoogtevrees hebben. 

Je hebt best ook enige creatieve aanleg. 



 

Wat leer je in de richting loodgieten? 

 

Je leert buizen uit verschillende materialen bewerken. 

Je leert buizen verbinden, leidingen voor water installeren, sanitaire toestellen installeren, 

verwarmingselementen plaatsen en aansluiten,… 

Je leert ook leidingen isoleren en zink en lood knippen, plooien en solderen. 

 

• Speciale eisen 
 
Je mag niet allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Je mag geen hoogtevrees hebben. 

Je moet handig en beheerst kunnen werken. 

 
 
 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 
Tweede leerjaar Tweede graad (3e en 4e jaaqr) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Bouw- en houttechnieken 
Bouwtechnieken Bouwtechnieken 

Bouw-en Houtkunde Bouw-en Houtkunde 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Bouw Bouw Ruwbouw 

  Bouwplaatsmachinist 

  Ruwbouwafwerking 

 Steen- en marmerbewerking Steen- en marmerbewerking 

 Schilderwerk en Decoratie Schilderwzerk en Decoratie 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Metselaar Metselaar 

 Vloerder-Tegelzetter Vloerder-Tegelzetter 

 Schilder-Decorateur Schilder-Decorateur 

 Loodgieter Loodgieter 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Meestal ga je werken bij een bouwonderneming als metser, vloerder, voeger, … 

Je kunt werken bij een schilder, behanger, vloerbekleder… 
Je kunt werken bij een loodgietersbedrijf, een bedrijf voor het plaatsen van centrale 

verwarming en/of sanitair.  

 
 
 
 

Noot: 
In het BSO en TSO hebben we een apart studiegebied ‘Koeling en warmte’ 

Alles wat te maken heeft met verwarming en sanitaire installaties binnen het BSO en TSO wordt 

in dit studiegebied ondergebracht.  



 

3 Grafische technieken  

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert kunstwerkjes maken, druktechnieken uitproberen (zetwerk, drukken…), boekbinden… 

Je leert ontwerpen maken met de computer, tekstverwerkers… 

Je leert verschillende machines (drukpers, copieerders…) gebruiken en bedienen. 

Je leert verschillende technieken: plooien, snijden, binden… 

 

• Speciale eisen 
 
Je moet zeer handig, voorzichtig en beheerst kunnen werken. 

Bovendien mag je niet allergisch voor bepaalden stoffen zijn. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Grafische technieken Grafische technieken 

Druk- en afwerkingstechnieken 

Drukvoorbereidingstechnieken 

Grafische technieken 

  Grafische wetenschappen Grafische wetenschappen 

   Multimediatechnieken 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

 
Drukken 

Drukken en afwerken 

 Drukvoorbereiding 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Hulpdrukker Hulpdrukker 

 Zeefdrukker Zeefdrukker 

 Boekbinder Boekbinder 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt bij een drukker of in een drukkerij werken.  



 

4  Handel  

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert typen, eenvoudige computerprogramma’s… gebruiken. 

Je leert rekken aanvullen in een winkel, klanten bedienen,… 

Je leert werken in een magazijn…. 

Je leert hoe je iets verkoopt. 

 

• Speciale eisen 
 
Goed kunnen rekenen is noodzakelijk. 

Kennis van een tweede taal is soms belangrijk. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Handel 
Handel 

Handel 

Boekhouden – Informatica 

Informaticabeheer 

Handel-Talen Secretariaat-Talen 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Kantoor en verkoop 
Kantoor  Kantoor 

Verkoop Verkoop 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Magazijnmedewerker Magazijnmedewerker 

 Receptiemedewerker Receptiemedewerker 

 Winkelhulp Winkelhulp 

 
 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt als (hulp)magazijnier of soms als kassier(ster) in een grootwarenhuis werken. 

Soms kan je winkelbediende worden in een kleine handelszaak. 

Na een afdeling handel kan je ook op een kantoor werken: bank, verzekeringen, gemeente,… 

 

 



 

5 Hout  

 
 

• Wat leer je? 
 
In de houtbewerking leer je: 

- timmerwerk: daken, dakgoten, tuinhuisjes… maken 

- schrijnwerk: je leert er ramen, deuren, poorten… maken 

- meubelwerk: je leert vele soorten van meubelen… maken 

 

Je leert over de soorten hout en het gebruik ervan. 

Je leert gereedschap en machines gebruiken. 

Je leert zagen, schaven, frezen, hout snijden… 

 
In het BuSO heb je ook de richting meubelstoffeerder: 

- oude stoelen, zetels of kasten herstellen en opnieuw bekleden met stof 

- stof aanspannen, nagelen, siernagelen 

- naaien van siersteken 

 

• Speciale eisen 
 
Houtbewerking kan soms zwaar werk zijn. Je bent best gezond en sterk. 

Je hebt geen hoogtevrees. (Bijv. bij dakwerken) 

Hout bewerken maakt veel stof: een goede ademhaling is hier noodzakelijk. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 
Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Bouw- en houttechnieken Houttechnieken Houttechnieken 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Hout Hout Houtbewerking 

  Houtbewerking-Snijwerk 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Werkplaatsschrijwerker Werkplaatsschrijwerker 

 Interieurbouwer Interieurbouwer 

 Aluminium-en Kunststofschrijnwerker Aluminium-en Kunststofschrijnwerker 

 Meubelstoffeerder Meubelstoffeerder 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt werken in een meubelfabriek, bij een meubelmaker, een schrijnwerker of een timmerman 

of ook in de bouwnijverheid als bekister.  

Soms kan je werken bij de onderhoudsdienst van een ziekenhuis, de gemeente… 

Je kan werken in een zetelfabriek of bij een firma voor standenbouw 

 
 



 

6 Kleding 

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert stof verwerken tot kledingstukken, beddengoed, gordijnen…  

Je leert: 

- patronen begrijpen 

- patroononderdelen knippen 

- samenbrengen en stikken van de textielstukken 

- afwerken van kledingstukken: zomen, ritsen inzetten, knopen aanzetten… 

 

Je leert naaien, borduren… 

Je leert de soorten stoffen kennen. 

Je leert scharen, naalden… gebruiken. 

Je leert werken met een naai-, snijmachine, strijkijzer… 

 

• Speciale eisen 
 
Je moet handig zijn en beheerst kunnen werken. 

Het tempo bij het werk in een textielbedrijf is vaak heel hoog. Dit moet je wel aankunnen. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 
Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Creatie en vormgeving Creatie en mode Creatie en Mode 

    

BSO 
Tweede beroepsvoorbereidend leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Mode Moderealisatie en Modepresentatie Moderealisatie en -verkoop 

    

BuSO 
 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Confectiestikker Confectiestikker 

 
 
 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Meestal ga je werken in een confectiebedrijf waar kleding, beddengoed, gordijnen… worden 

gemaakt. 

Soms kan je herstellingen of aanpassingen doen voor een kledingswinkel… 

Je kan werken als verkoper of verkoopster in een kledingzaak. 

 



 

7 Land- en tuinbouw  

 
 

• Wat leer je? 
 
In de landbouw leer je over de verschillende soorten grond. Je leert de grond bewerken, zaaien 

en oogsten. Je leert de dieren verzorgen, voederen, melken… 

Je leert de landbouwmachines (bv. tractor, ploeg…) gebruiken. Je leert hoe de gebouwen op de 

boerderij te onderhouden. 

In de tuinbouw leer je over: 

- groententeelt : je maakt kennis met de verschillende soorten groenten. Je leert hoe ze  

gekweekt en geoogst worden, hoe ze verpakt worden, …. 

- bloementeelt: je maakt kennis met de soorten bloemen. Je leert zaaien, planten, plukken… 

- glasteelt: je leert over de soorten planten en hun teelt. Je werkt meestal in serres… 

- boomkwekerij: je leert over sier- en fruitbomen… 

- kleinvee en pluimveeteelt: je leert kippen… verzorgen, voederen, kweken… 

Je leert werken met tuingereedschap (spade, hark…) en tuinbouwmachines (grasmaaier, 

tractor…).  

Je leert ook vaardigheden als spitten, harken. Je leert zaaien, planten, inpotten, verpotten, 

bloemen snijden… 

 

• Speciale eisen 
 
In de land- en tuinbouw kan het werk soms zwaar zijn. Je bent best gezond en sterk. 

Je bent niet allergisch voor bepaalde grassen of stoffen. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Agro- en biotechnieken 

Landbouwtechnieken Landbouwtechnieken 

Tuinbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken 

Dierenzorgtechnieken Dierenzorgtechnieken 

Biotechnische wetenschappen Biotechnische wetenschappen 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Land- en tuinbouw 

Landbouw Landbouw 

Tuinbouw 
Tuinbouw 

Bloemsierkunst 

Paardrijden en –verzorgen Paardrijden en –verzorgen 

Dierenzorg  

    

BuSO 
 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek (4e en 5e jaar) 

 Tuinbouwarbeider Tuinbouwarbeider 

 
 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt werken op een landbouwbedrijf of een dierenkwekerij, bij een groentenkweker, een 

bloemenbedrijf, een fruitkwekerij…  

Soms kun je werken bij de groendienst van de gemeente… 

 



 

8 Lichaamsverzorging   

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert het haar en lichaam verzorgen, mooi maken. 

Hier komen vooral make-up, voet-, hand- en nagelverzorging aan bod. Je leert het haar wassen, 

drogen, kleuren, watergolven, een permanent geven… 

Je leert verschillende verzorgingsproducten kennen en gebruiken… 

 

• Speciale eisen 
 
Je moet lange tijd recht kunnen staan; dit kan vermoeiend zijn. 

Je mag niet overgevoelig zijn voor bepaalde producten : het dagelijks gebruik van 

schoonheidsproducten kan soms jeuk en irritatie op de handen geven. 

Je moet handig zijn voor fijn werk. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 
Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

 Bio-esthetiek Schoonheidsverzorging 

    

BSO 
Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Haarzorg Haarzorg Haarzorg 

    

BuSO 
 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Kappersmedewerker Kappersmedewerker 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Meestal ga je werken in een kap- of een schoonheidssalon. 

 
 



 

9 Mechanica - Elektriciteit 

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert verschillende soorten metaal bewerken.  

Je leert lassen, zagen, boren, vijlen, draadtrekken, frezen, meten,… 

Je leert allerhande constructies in metaal maken…. 

Je leert de leidingen van de elektriciteit leggen en elekrische apparaten monteren en herstellen. 

 

• Speciale eisen 
 
Je moet handig zijn en beheerst kunnen werken. 

Je bent niet allergisch voor bepaalde stoffen. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Mechanica-elektriciteit 

Mechanische technieken 

Mechanische vormgevingstechnieken 

Kunststoftechnieken 

Vliegtuigtechnieken 

Elektriciteit-Elektronica Elektriciteit-Elektronica 

Elektromechanica Elektromechanica 

Elektrotechnieken 
Elektrische installatietechnieken 

Elektronische installatietechnieken 

Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen 

 Industriële ICT 

 Podiumtechnieken 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Metaal 
Nijverheid 

 
Basismechanica 

Kunststofverwerking 

Lassen-constructie 

Werktuigmachines 

Productieoperator 

Elektriciteit Elektrische installaties Elektrische installaties 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Hoeklasser Hoeklasser 

 Plaatbewerker Plaatbewerker 

 
 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt werken in een metaalverwerkend bedrijf, bij een elektrieker, in een garage, … 

 



 

10 Personenzorg 

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert hoe je kinderen, zieke en bejaarde mensen moet verzorgen 

Je leert de basisprincipes rond gezondheid en lichaamshygiëne. 

Als logistiek asistent help je mee om maaltijden voor te bereiden, te bedelen en toe te dienen. 

Je voert ook onderhoudstaken uit en je helpt mee om de animatieactiviteiten te ondersteunen. 

Als onderhoudshulp moet je instaan voor alle onderhoudstaken in instellingen: dit houdt ook in 

dat je de nodige kennis bezit over onderhoudsmaterialen en -produkten en het bedienen van 

onderhoudsmachines. 

 

• Speciale eisen 
 
Lange tijd recht staan kan vermoeiend zijn.  

Je moet goed met mensen kunnen omgaan : naast goede communicatietechnieken vraagt dit ook 

veel begrip en geduld. 

 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Sociale en technische vorming Sociale en technische wetenschappen 

Sociale en technische wetenschappen 

Jeugd- en gehandicaptenzorg 

Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Verzorging-voeding Verzorging-voeding 
Organisatiehulp 

Verzorging 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

   

 Logistiek Assistent in ziekenhuizen en 
zorginstellingen 

Logistiek Assistent in ziekenhuizen en 
zorginstellingen 

 Onderhoudshulp in instellingen en 
professionele schoonmaak 

Onderhoudshulp in instellingen en 
professionele schoonmaak 

 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Onthaalmoeder, kinderverzorg(st)er, hulp in kinderopvangdienst, helpen bij de zorgverlening in 

een bejaardentehuis, poetshulp, werken in een onderhoudsploeg of keukenploeg van een school, 

bejaardentehuis, ziekenhuis, … arbeid(st)er in een industriële onderhoudsploeg, enz… 

 



 

11  Textiel  

 
 

• Wat leer je? 
 
Je leert de technieken voor het vervaardigen en verwerken van textiel: weven, spinnen, verven, 

breien,… 

Als hulpwever maak je kennis met alle technieken in verband met het weven en weefmachines: 

knopen maken, bobijnen opzetten en vervangen, kettingdraden knopen en doorhalen, fouten in 

weefsels herstellen,… 

Als wasserij-operator leer je alle taken uitvoeren in een industriële wasserij: was sorteren, 

industriële wasmachines bedienen, vouw-en plooimachines bedienen, persmachines, strijken,… 

 

• Speciale eisen 
 
Handig en beheerst kunnen werken. 

In een wasserij werken is zware arbeid: je moet gezond en sterk zijn. 

In een weverij mag je geen last hebben van allergische reacties 

 
 

• Studierichtingen 
 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Textiel 

Textielontwerptechnieken Textielontwerptechnieken 

Textieltechnieken 
Textielproductietechnieken 

Textielmveredelingstechnieken 

    

BSO 
Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Textiel Textiel Textiel 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek (4e en 5e jaar) 

 Hulpwever Hulpwever 

 Wasserij-operator Wasserij-operator 

 
 
 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
 
Je kunt werken in een textielbedrijf of industriële wasserij. 

 
 



 

12 Voeding 

 

• Wat leer je? 
 
• Slagerij en spekslagerij: 

 

Je leert de verschillende vleessoorten kennen. Je leert hoe een dier is opgebouwd. 

Je leert het vlees uitbenen, versnijden… 

In de spekslagerij leer je verschillende vleesbereidingen maken. 

 

• Bakkerij en banketbakkerij: 

 

Je leert de soorten granen, meel… kennen. 

Je leert brooddeeg maken, brood bakken… 

Je leert hoe een oven werkt… 

In de banketbakkerij leer je soorten taarten en gebakjes maken… 

 
• Hotel: 

 
Je leert alles over koken, maar ook over de bediening aan tafel. 

 

• Speciale eisen 
 
Een slager moet zeer handig zijn, voorzichtig en beheerst kunnen werken. 

Een bakker moet een goede gezondheid hebben want veel slapen is er niet bij. Bovendien mag je 

niet allergisch zijn bepaalden stoffen. 

Voor de richting hotel is het vaak nodig om ook goed je talen te kennen. Je moet ook hygiënisch 

en met orde kunnen werken. 

 

• Studierichtingen 
 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Hotel-voeding 

Brood en banket Brood en banket 

Hotel Hotel 

Slagerij en vleeswaren Slagerij en vleeswaren 

Voedingstechnieken  

 Hospitality 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Hotel-Bakkerij-Slagerij 

Brood- en banketbakkerij Brood- en banketbakkerij en confiserie 

Restaurant en keuken Restaurant en keuken 

Slagerij en vleeswarenbereiding Slagerij en verkoopklare gerechten 

Verzorging-Voeding  Verzorging-Voeding Grootkeuken 

    

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Bakkersgast Bakkersgast 

 Slagersgast Slagersgast 

 Grootkeukenmedewerker Grootkeukenmedewerker 

 

• Welk beroep kun je later uitoefenen? 
Je kunt werken bij een slager, in een vleesbedrijf… 

Je kunt werken bij een bakker, in een voedingsbedrijf… 

Je kunt werken in een hotel, een grootkeuken, een restaurant… 



 

13 Andere  

 
Hieronder vind je nog enkele studierichtingen die moeilijk onder één van de voormelde 

studiegebieden te rangschikken waren. 

Er zijn richtingen die enkel binnen BSO en/of TSO bestaan of die enkel binnen het BuSO 

Onderwijs bestaan.  

 

TSO 

Tweede leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Maritieme vorming 
Dek  Dek 

Motoren Motoren 

   

  Koel-en warmtechnieken 

   

 
Toerisme 

Onthaal en public relations 

 Toerisme 

   

 Lichamelijke opvoeding en sport Lichamelijke opvoeding en sport 

 Topsport Topsport 

 Handel – topsport handel - topsport 

  Tandtechnieken 

  Optiektechnieken 

  Orhtopedietechnieken 

Militair  Militaire en sociale wetenschappen 

  Electronica militaire wapensystemen 

  Militaire bewapeningstechnieken 

    

BSO 

Tweede beroepsvoorbereidend  leerjaar Tweede graad  (3e en 4e jaar) Derde graad  (5e en 6e jaar) 

Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart 

Zeevisserij Matroos  

   

 Diamantbewerking Diamantbewerking 

 Goud en juwelen Goud en juwelen 

 Uurwerkmaken Uurwerkmaken 

   

 
Publiciteit en Etalage 

Etalage en standendecoratie 

 Publicitietsgrafiek 

   

  Centrale verwarming en sanitaire 
installaties 

  Koelinstallaties 

 Glastechnieken  glasinstrumentenbouw 

 muziekinstrumentenbouw  muziekinstrumentenbouw 

 

BuSO 

 Afdeling  (2e en 3e jaar) Kwalificatietechniek  (4e en 5e jaar) 

 Schoenhersteller Schoenhersteller 

   

 Onderhoudsassistent Onderhoudsassistent 

 

• Wat leer je in een opleiding onderhoudsassistent?  
 
Je leert allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

In deze opleiding kan je vaardigheden uit 5 beroepssectoren aanleren.  

Een leerling die de vaardigheden uit 3 van deze sectoren beheerst, behaalt het getuigschrift van 

onderhoudsassistent. 

Welke sectoren? 

- Bouw (eenvoudig metselwerk, riolering, voegen, kennis van bouwmaterialen en machines) 
- Hout (manuele houtbewerkingstechnieken, eenvoudige verbindingen) 

- Installatietechnieken ( buizen bewerken, lassen, leidingen plaatsen) 

- Schilder-en decoratiewerk ( schilderwerk, behangen, vloerbekleding) 

- Tuinbouw (gebruik en onderhoud van machines, algemeen tuinonderhoud) 


