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Bijlage 8 bij omzendbrief SO/2002/08/buso van 15 juni 2002 
betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair 
onderwijs van opleidingsvorm 3 
 
OPLEIDINGSPROFIEL METSELAAR 
 
 
DOEL: Metselwerken uitvoeren. 
 
Algemeen 
 
Eigen werkzaamheden plannen (1) 
Een administratie bijhouden (1) 
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren(1) 
Materialen en grondstoffen herkennen (1) 
Toestellen en machines gebruiken (1) 
Onderhoudsvoorschriften naleven (1) 
In team werken (1) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan (1) 
 
Metselwerk 
 
• gebruiksmortel aanmaken (1) 
• eenvoudig metselwerk uitvoeren (1) 
• half- en éénsteense muren metselen (1) 
 
Betonconstructie 
 
• kleine elementen in beton vervaardigen en plaatsen (1) 
• bekisten 
• betonstaalvlechten 
• betonneren 
• ontkisten 
 
Opgaand metselwerk 
 
• profielen plaatsen (1) 
• volle muren metselen (1) 
• spouwmuren metselen (1) 
• waterkerende lagen plaatsen (1) 
• raam- en deuropeningen uitvoeren (1) 
• schoorwerk en stempels plaatsen (1) 
 
Grond- en funderingswerk 
 
• grondwerkzaamheden uitvoeren (1) 
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• funderingswerken uitvoeren (1) 
• volle funderingsmuren metselen (1) 
• vertinlagen aanbrengen (1) 
 
Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel 
 
• riolerings- en draineringsbuizen plaatsen (1) 
• geprefabriceerde toestellen en putten plaatsen 
• controlekamers met en zonder reukafsluiter metselen  
• toestellen aansluiten 
 
Gevelwerk 
 
• werkstellingen monteren en demonteren (1) 
• in verschillende verbanden metselen 
• sierverbanden metselen 
• reliëfmetselwerk uitvoeren 
• overspanningen metselen 
• spouwmuren uitvoeren 
• muren voegen (1) 
• thermische isolatie in spouwmuren aanbrengen 
 
 
Facultatief 
 
Bestratingswerk 
 
• een onderlaag en bestratingsbed leggen 
• eenvoudige vlakke wegbedekking in klinkers, tegels en 

boordstenen leggen 
 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “metselaar” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “werfbediener ruwbouw” uitgereikt.  
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OPLEIDINGSPROFIEL SCHILDER-DECORATEUR 
 
 
DOEL: Schilderwerk en behangwerk uitvoeren en vloerbekleding 
plaatsen. 
 
Algemeen 
 
Eigen werkzaamheden plannen (1)(2) 
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren(1)(2) 
Werkzaamheden voorbereiden(1)(2) 
Een administratie bijhouden(1)(2) 
Materialen en grondstoffen herkennen(1)(2) 
Onderhoudsvoorschriften naleven(1)(2) 
In team werken (1)(2) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1)(2) vooral 
• afval en restproducten sorteren en verwijderen(1)(2) 
• met gevaarlijke stoffen weten om te gaan(1)(2) 
 
 
Schilderen 
 
• ondergronden voorbehandelen (1)(2) 
• verf gebruiksklaar maken (1)(2) 
• muren en plafonds schilderen (1)(2) 
• houten en houtachtige, kunststoffen en metalen ondergronden 

schilderen (1)(2) 
 
Manueel dekkend schilderwerk 
  
• verf aanmaken en met borstel of rol aanbrengen(1) 
• geschilderde oppervlakken afwerken(1) 
 
Manueel niet-dekkend schilderwerk 
  
• vernis en transparante afwerkingsproducten aanmaken en met 

borstel of rol aanbrengen(1) 
• behandelde oppervlakken afwerken(1) 
 
Decoratief schilderwerk 
 
• structuurschilderwerk uitvoeren(1) 
• tamponneerwerk uitvoeren (1) 
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Pistoolschilderwerk interieur 
 
• verf en transparante afwerkingsproducten aanmaken en met 

pistool aanbrengen(1) 
• geschilderde oppervlakken afwerken(1) 
 
Soepele vloerbekleding 
 
• egaliseren (2) 
• soepele vloertegels los leggen of lijmen (2) 
• soepele vloerbekleding plaatsen (2) 
• onderhoudswerk uitvoeren (2) 

 
Behangwerk 
 
• behangwerk voorbereiden (1)(2) 
• grondpapier aanbrengen (1)(2) 
• bekledingsmateriaal met patronen aanbrengen (1)(2) 
• afwerkingsfriezen aanbrengen (1)(2) 
 
Plaatsing van raambekleding 
 
• ophangsystemen plaatsen (2) 
• haken steken en plooien maken (2) 
• gordijnen ophangen (2) 
• accessoires bevestigen (2) 
 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “schilder-decorateur” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “schilder” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (2) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “behanger – plaatser van wand- en 
vloerbekleding” uitgereikt. 
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OPLEIDINGPROFIEL BOEKBINDER 
 
 
DOEL:  De vereiste technieken en handelingen eigen aan het 
boekbinden uitvoeren. 
 
Algemeen 
 
Eigen werkzaamheden plannen(1) 
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren(1) 
Een werkmethode opvolgen(1) 
Een administratie bijhouden(1) 
Materialen en grondstoffen herkennen(1) 
Aangepast gereedschap gebruiken(1) 
Machines afstellen en bedienen(1) 
Gereedschappen en machines onderhouden(1) 
Storingen melden(1) 
Voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu 
naleven,(1)vooral 
• afval sorteren en opslaan(1) 
• met gevaarlijke stoffen weten om te gaan(1) 
• veiligheidsfiches opvolgen(1) 
 
Afwerking 
 
• snijmachine zonder programma-instelling bedienen(1) 
• vouwmachine bedienen(1) 
• nietmachine bedienen(1) 
• bloklijmen(1) 

 
Boekafwerking 
 
• boekband vervaardigen 
• boekband bedrukken 
• boek vervaardigen 
• geniet brocheren 
• gelijmd brocheren 
• genaaid brocheren 
• naaien 
 
Boekbinden 
 
• verschillende bewerkingen in het boekbinden uitvoeren(1) 
• naaien(1) 
• luxe kartonnage toepassen(1) 
• persvergulden, handvergulden en sneevergulden(1) 
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• leder verwerken(1) 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “boekbinder” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “afwerker” uitgereikt. 
 
 
 



Bijlage 8         SO/2002/08/buso 
 
   

 7

 OPLEIDINGSPROFIEL WERKPLAATSSCHRIJNWERKER 
 
 
DOEL: Schrijnwerk maken en afwerken. 
 
Algemeen 
 
Eigen werkzaamheden plannen (1) 
De werkzaamheden op de werkplek organiseren(1) 
Een werkmethode opvolgen(1) 
Een administratie bijhouden(1) 
Materialen en grondstoffen herkennen(1) 
Gereedschappen en machines gebruiken(1) 
Onderhoudsvoorschriften naleven(1) 
Werktekeningen maken en lezen(1) 
In team werken(1) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1) vooral 
• afval en restproducten sorteren en verwijderen(1) 
• met gevaarlijke stoffen weten om te gaan(1) 
 
Manuele houtbewerking 
 
• smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven(1) 
• eenvoudige houtverbindingen maken(1) 
 
Machinale houtbewerking 
 
• hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken(1) 
• verschillende  houtverbindingen machinaal uitvoeren(1) 

 
Plaatmateriaalverbindingen 
 
• lamellenverbindingen maken(1) 
• verbindingen met hulpstukken maken(1) 
 
Ramen en deuren 
 
• soorten ramen en deuren herkennen 
• houten ramen en deuren maken 
• hang- en sluitwerk plaatsen en afstellen 
• profielen en dichtingstrips aanbrengen 
• omkastingen aanbrengen 
• oppervlaktebehandeling uitvoeren 
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Interieurelementen 
 
• plaatmateriaal en massief hout verwerken  
• onderdelen van interieur- en binnenschrijnwerkconstructies 

bewerken  
• afwerkingsmateriaal voorbereiden 
  
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “werkplaatsschrijnwerker” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “machinaal houtbewerker” uitgereikt. 
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OPLEIDINGSPROFIEL INTERIEURBOUWER 
 
 
DOEL: Interieurbouwwerk uitvoeren 
 
 
Algemeen 
 
Eigen werkzaamheden plannen (1) 
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren(1) 
Een werkmethode opvolgen(1) 
Een administratie bijhouden(1) 
Materialen en grondstoffen herkennen(1) 
Gereedschappen en machines gebruiken(1) 
Onderhoudsvoorschriften naleven(1) 
Werktekeningen maken en lezen(1) 
In team werken(1) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1) vooral 
• afval en restproducten sorteren en verwijderen(1) 
• met gevaarlijke stoffen weten om te gaan(1) 
 
Manuele houtbewerking 
 
• smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven(1) 
• eenvoudige houtverbindingen maken(1) 
 
Machinale houtbewerking 
 
• hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken(1) 
• verschillende  houtverbindingen machinaal uitvoeren(1) 

 
Plaatmateriaalverbindingen 
 
• lamellenverbindingen maken(1) 
• verbindingen met hulpstukken maken(1) 
 
Wanden en plafonds 
 
• draagstructuren opbouwen en plaatsen 
• plafond- of wandbekleding plaatsen en afwerken 
 
Interieurelementen 
 
• plaatmateriaal en massief hout verwerken 
• onderdelen van interieur en binnenschrijnwerkconstructies 

bewerken 
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• afwerkingsmateriaal voorbereiden 
• fineren 
 
Binnenschrijnwerk 
 
• binnenschrijnwerkelementen maken en behandelen 
• binnenschrijnwerk plaatsen 
 
Pistoolschilderwerk 
  
• interieurelementen met een spuitpistool kleuren, vernissen 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “interieurbouwer” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “machinaal houtbewerker” uitgereikt. 
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OPLEIDINGSPROFIEL SLAGERSGAST 
 
 
DOEL: Vlees verwerken en vlees bereiden. 
 
Algemeen 
 
Het voorkomen verzorgen (1) 
Taken veilig en hygiënisch uitvoeren (1) 
Producten en grondstoffen herkennen (1) 
De toepasselijke opslag- en bewaartechnieken uitvoeren (1) 
Nadelige invloeden van micro-organismen in vers vlees 
herkennen en de gepaste maatregelen nemen (1)  
Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen (1) 
De vereiste metingen op vers vlees uitvoeren (1) 
Werkzaamheden in de slagerij voorbereiden (1) 
Leveringen van grondstoffen behandelen (1) 
Gereedschappen gebruiken en machines bedienen (1) 
In team werken (1) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1) vooral 
• sorteren en opslaan van verschillende soorten afval (1) 
• speciale werkkledij dragen (1) 
 
Vleesbewerking 
 
• basishandelingen uitvoeren (1) 
 
Uitsnijden – uitbenen varken, rund, schaap en gevogelte 
 
• de technische delen benoemen (1) 
• bestemming van de delen beschrijven (1) 
 
Winkelklaar maken van vers vlees 
 
• ontvetten, pellen en ontvliezen  
• in porties verdelen  
• etiketteren  
 
Bereiden van vers vlees 
 
• bereidingen op basis van vers gemalen vlees maken  
• bereidingen op basis van vers vlees maken  
• ingrediënten en additieven gebruiken  
 
Toonbank 
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• verkoopklare producten beoordelen  
• winkelklare producten behandelen  
• een toonbankplan toepassen  
 
Verkoopklare gerechten 
 
• verkoopklare producten bereiden 
• grondstoffen en halffabrikaten gebruiken 
• bereidingstechnieken  voor halffabrikaten, tussenproducten 

en eindproducten uitvoeren 
 
Vleeswarenbereiding 
 
• zouterijproducten bereiden 
• kookworsten bereiden 
• droge worsten bereiden 
• leverbereidingen maken 
• bloedbereidingen maken 
• geleibereidingen maken 
 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “slagersgast” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “uitsnijder-uitbener” uitgereikt. 
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OPLEIDINGSPROFIEL BAKKERSGAST 
 
 
DOEL: Ondersteunende bakkerstaken uitvoeren. 
 
 
Algemeen 
 
Het voorkomen verzorgen (1) 
Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen (1) 
Werkzaamheden in de bakkerij voorbereiden (1) 
Gereedschappen gebruiken en machines bedienen (1) 
De kwaliteit van de werkzaamheden bewaken (1) 
Taken veilig en hygiënisch uitvoeren (1) 
In team werken (1) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1) vooral 
• afval en restproducten sorteren en verwijderen (1) 
• speciale werkkledij dragen (1) 
 
Bakkerij 
 
• producten en grondstoffen herkennen (1) 
• grondstoffen, hulpgrondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte 

producten bewaren (1) 
 
Broodbakkerorganisatie 
 
• een werkplan voor een broodbakker opstellen en uitvoeren (1) 
 
Brood 
 
• brooddegen bereiden en voor het bakken klaarmaken (1) 
• zorg dragen voor een correct rijsproces (1) 
• brood afbakken (1) 
• nabewerking van brood uitvoeren (1) 
 
Vullingen bereiden 
 
Boter-, vet- en soezendeeg 
 
• boter-, vet-, en soezendegen bereiden, voor het bakken 

klaarmaken en afbakken 
• producten afwerken 
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Beslagen en cakes 
 
• kooksuikers bereiden  
• beslagen en cakebeslag bereiden, voor het bakken klaarmaken 

en afbakken 
• producten afwerken 
 
Bladerdeeg en hartige bereidingen 
 
• degen bereiden, voor het bakken klaarmaken en afbakken(1)  
• zorg dragen voor een correct rijsproces (1) 
• producten afwerken (1) 
 
Taarten en vlaaien 
 
• taarten en vlaaien bereiden 
 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
getuigschrift “bakkersgast” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “broodbakker” uitgereikt. 
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OPLEIDINGSPROFIEL GROOTKEUKENMEDEWERKER 
 
 
DOEL: In teamverband opdrachten uitvoeren in de grootkeuken. 

 
Algemeen 
 
Het voorkomen verzorgen(1) (2)  
Taken veilig en hygiënisch uitvoeren (1) (2) 
Producten en grondstoffen herkennen (1) (2) 
De toepasselijke opslag- en bewaartechnieken uitvoeren (1) (2) 
Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen (1) (2) 
Werkzaamheden in de grootkeuken plannen en voorbereiden(1) (2) 
Leveringen van grondstoffen behandelen(1) (2) 
Gereedschap gebruiken en machines bedienen en onderhouden(1) 
(2) 
In team werken (1) (2) 
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en 
milieu omgaan, (1) (2)  vooral 
• sorteren en opslaan van verschillende soorten afval(1) (2) 
• speciale werkkledij dragen (1) (2) 
 
Keukenvaardigheden 
 
• de vereiste hoeveelheden ingrediënten inschatten (2) 
• vis reinigen (1)(2) 
• verschillende snijtechnieken voor vlees, groenten en fruit 

uitvoeren (1)(2) 
• verschillende kooktechnieken uitvoeren (1)(2) 
• versnijden (2) 
• in porties verdelen(2)  
• helpen bij het voorbereiden en bereiden van gerechten (1)(2) 
 
Grootkeuken 
 
• grootkeukengerechten voorbereiden en bereiden 
• een toonbankplan toepassen 
• onder begeleiding de dienst verzorgen aan een toonbank in 

een grootkeukenrestaurant  
• de klanten bedienen 
 
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden 
geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd 
binnen het handelingsplan. 
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het 
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getuigschrift “grootkeukenmedewerker” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “keukenhulp” uitgereikt. 
Na het behalen van alle met (2) aangeduide competenties wordt 
aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties 
van het afgerond geheel “keukenmedewerker” uitgereikt. 
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