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13 mei 2020 Hoe zoek je een school in het BuSO?  

 

 

Hoe zoek je een school in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)? 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Een BuSO-school zoeken via de scholenzoeker BuSO 

2. Een BuSO- school zoeken via de Opleidingsvorm 

3. Een BuSO school zoeken via de kaart van Vlaanderen/Brussel 

 

1. Een BuSO-school zoeken via de scholenzoeker BuSO 

Je vraagt je eerst af over welk niveau van onderwijs het gaat: Secundair onderwijs.  

1.1. Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op het onderdeel ‘secundair onderwijs’.  

 

 
 

 

1.2. In het scherm dat je vervolgens krijgt, klik je op de scholenzoeker So: 

 

 

Je bekomt dit scherm: 
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Pas de filters aan in functie van de school die je zoekt!  

Je moet minstens 1 filter instellen. 

Bv. Je wil weten welke studierichtingen georganiseerd worden in BuSO ‘De Leerexpert’ -Begijnenvest 

Antwerpen.  

Eenvoudigste manier:  

Klik op ‘Filteren op provincie’.   

Selecteer de provincie ‘Antwerpen’.  

Als je weet tot welk onderwijsnet behoort kan je ook deze filter instellen. 

 

Onderwijskiezer geeft vervolgens automatisch alle scholen in de geselecteerde provincie (en houdt 

rekening met eventueel andere ingestelde filters). In de scholenlijst zijn de scholen gerangschikt per 

postnummer. 

Klik op de naam van de school voor schoolinfo. 
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Vervolgens verschijnt de informatieve pagina over deze school.  
Let op de verschillende tabbladen bovenaan! 

Wil je weten welke richtingen er worden georganiseerd, klik dan op het tabje ‘Aanbod’. 

 
 

Je krijgt vervolgens het overzicht van alle (studie)richtingen/opleidingen die deze school organiseert.  

Netjes geordend per opleidingsvorm en per Type. 

 

Geïnteresseerd in een studierichting? Klik er op en lees de uitleg.  

 

 

 

 



4 
 

13 mei 2020 Hoe zoek je een school in het BuSO?  

 

2. Een BuSO- school zoeken via de Opleidingsvorm 

2.1 Start bij het juiste Onderwijsniveau. 

 Aangezien je een school zoekt binnen het buitengewoon secundair onderwijs, klik je op de 

startpagina van Onderwijskiezer op ‘secundair onderwijs’. 

 

 
 

2.2 Kies direct voor de juiste Opleidingsvorm. Bv. Je zoekt een school met een eerste leerjaar- 

Opleidingsvorm 4 -type 3. 

Klik op OV4 BuSO. 

 

 
Klik op het tabje ‘Opleidingen’: 

 

 
 

Klik op ‘Alle opleidingen OV4’: 
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Je krijgt een lijst met alle studierichtingen die mogelijk zijn in OV4.  Ze zijn opgedeeld per graad (zie 

tabjes). Je kan filteren op een type.  

  
Je kan ook de naam zoeken in de lijst en er op klikken. Kies het juiste Type.  

 

Je krijgt de informatieve pagina van die (studie)richting (in die opleidingsvorm + dat type). 

Klik op het tabje ‘Scholenzoeker’ om scholen te zoeken. 

 

Je kan verschillende filters instellen bij het zoeken naar een school. Zo kan je bv. ‘Filteren op 

provincie’ om te weten te komen of er scholen zijn in die provincie die die specifieke BuSO-opleiding 

aanbieden in een bepaald type. 
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3. Een BuSO-school zoeken via de kaart van Vlaanderen/Brussel: 

Vb. Je zoekt de BuSO school ‘ IDEAAL in (Machelen)-Zulte’. 

Op de startpagina van Ondezrwijskiezer klik je op de knop ‘Scholen’.  

 

Vervolgens krijg je een kaart gepresenteerd.  

 

Op deze kaart vul je de naam in van de gemeente, bovenaan in het zoekvenstertje of  je zoekt direct 

op de kaart. 

Als je de gemeente hebt ingebracht of aangeklikt, bekom je een overzicht van alle scholen in die 

gemeente.  
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De pagina opent altijd op het niveau Basisonderwijs. Je kan de andere tabbladen openen om scholen 

uit Zulte terug te vinden die onderwijs op een ander niveau organiseren (vb. BuSO). 

Je merkt het: de’ BuSO school IDEAAL’  staat in de lijst. Wil je meer weten over deze specifieke 

school? Klik er op. 

 

 

Weetjes: 
- Zoeken op gemeente bij de scholenzoeker BuSO? Kan niet! 

Wil je andere filters selecteren? Filters aanpassen of ‘Wis alle filters’. 

- Printen? Klik op het printicoontje aan de rechterkant in de lijst van de scholen. 

- Zoek je Steineronderwijs? Stel filter ‘Filteren op methodeschool’ in. 

- Vind je een bepaalde school niet? Zoek eens op naam van de fusie- of deelgemeente. 

- Alle scholen? Kies deze filter bij de scholenzoeker!  

- Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier op Onderwijskiezer.  
 

 

 

Denk je dat de info niet klopt?  

Vul onmiddellijk een foutmeldingsformulier in en zend dit door.  

Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de rechterkant, maar steeds met dit symbool. 

 

 

 


