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Inhoudelijk logische overgangen tussen de tweede graad duaal en derde graad 

duaal A-finaliteit 

1 Situering 

Dit document is opgemaakt ter ondersteuning voor scholen en centra voor leren en werken om een 

inhoudelijk coherent onderwijsaanbod uit te tekenen als ze een aanbod duaal organiseren in de 

tweede én derde graad A-finaliteit.  

2 Curriculumopbouw voor het specifiek gedeelte in de tweede graad A-

finaliteit 

Deze oefening is nodig omdat er een belangrijk onderscheid bestaat in de curriculumopbouw van 

het specifiek gedeelte van de tweede graad niet-duaal en de tweede graad duaal in de A-finaliteit: 

• Het specifiek gedeelte van de tweede graad niet-duaal leren is opgebouwd uit een ‘relevante 

set van competenties’ afgeleid van één of meerdere beroepskwalificaties die gekoppeld zijn aan 

studierichtingen in de derde graad. De tweede graad niet-duaal is dus steeds een inhoudelijke 

voorbereiding op één of meerdere studierichtingen in de derde graad.  

• Het specifiek gedeelte van de tweede graad duaal leren is opgebouwd uit een 

beroepskwalificatie of een deelkwalificatie. Dat betekent dat leerlingen op het einde van de 

tweede graad een kwalificatie behalen waarmee ze competenties verworven hebben die direct 

inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat betekent echter ook dat er niet per definitie een logisch 

vervolgtraject in de derde graad duaal bestaat. Dit document brengt de logische 

vervolgtrajecten in beeld.  

3 Uitgangspunten  

• De onderstaande tabellen schetsen de logische overgangen op basis van de curricula van de 

tweede graad duaal en de derde graad duaal in de A-finaliteit. Trajecten van individuele 

leerlingen kunnen hiervan afwijken. 

• Er worden verschillende pijlen gebruikt om de samenhang te duiden: 

o Logisch vervolg  

o Logisch vervolg waarbij er een inhaalbeweging nodig is om een reële slaagkans te hebben in 

de derde graad  

o Geen pijl: geen logische voor- of vervolgopleidingen in duaal leren.  

• Leerlingen die een modulair traject volgen in een duale studierichting kunnen van een tweede 

naar een derde graad overgaan als ze de onderliggende beroepskwalificatie of deelkwalificatie 

van de studierichting behaalden zonder de algemene vorming. In dit geval zijn de mogelijke 

overgangen bepaald in de standaardtrajecten van de studierichtingen in de derde graad, in 
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paragraaf 9 ‘onderliggende beroepskwalificaties i.f.v. flexibele instap bij modulaire 

organisatie’. Die overgangen overlappen in de meeste gevallen wel met de schema’s in dit 

document, maar niet altijd. Het is dus belangrijk in de standaardtrajecten te controleren welke 

beroepskwalificaties van rechtswege studievoortgang toelaten in de derde graad als de leerling 

de algemene vorming van de tweede graad nog niet volledig heeft gerealiseerd.  

• In de opgenomen schema’s wordt er steeds aangegeven welke onderliggende BK’s er verbonden 

zijn aan de studierichtingen van de derde graad. Voor de studierichtingen van de tweede graad 

valt de benaming van de studierichting samen met de onderliggende beroepskwalificatie of 

deelkwalificatie.  

• We willen elke leerling zo ver mogelijk brengen in zijn onderwijstraject en streven naar een 

diploma OK3. We weten dat dat echter niet altijd haalbaar is. Er zijn ook andere 

vervolgtrajecten mogelijk: 

o Na een opleiding in de tweede graad (al dan niet afgesloten met een onderwijskwalificatie), 

kan een leerling een bijkomende beroepskwalificatie nastreven in de tweede graad.  

o In het geval dat er meerdere beroepskwalificaties gekoppeld zijn aan een studierichting in 

de derde graad, kan een leerling zich beperken tot het behalen van de doelen van één van 

de beroepskwalificaties. In dat geval is het niet mogelijk om een onderwijskwalificatie van 

niveau 3 te behalen en is het maximaal haalbare de betrokken beroepskwalificatie.   
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4 Voeding en horeca 

Hulpkelner  
 Restaurant en keuken 

BK kelner +  
BK hulpkok 

Fastfoodmedewerker 
 

 
 

Keukenmedewerker 
 Grootkeuken en catering 

BK Grootkeukenhulpkok 

Medewerker kamerdienst  
 

Assistentie in wonen, zorg en welzijn 
BK huishoudhulp zorg +  
BK logistiek assistent in de zorg +  
BK medewerker kamerdienst  
(Domein Maatschappij en Welzijn)1 

Medewerker slagerij   

Slachthuismedewerker  Slagerij  
BK Slager 

Uitbener-uitsnijder   

Medewerker (banket)bakkerij  
Brood- en banketbakkerij  
BK Bakker +  
BK Banketbakker 

 

5 Economie en organisatie 

Bestuurder interne 
transportmiddelen 

 Logistiek  
BK bestuurder interne transportmiddelen +  
BK magazijnier 

Magazijnmedewerker  

Verpakker  

Polyvalent administratief 
ondersteuner 

 Onthaal, organisatie en sales  
BK administratief medewerker onthaal +  
BK winkelverkoper Winkelmedewerker  

6 Land- en tuinbouw 

Assistent dierlijke productie  

 

Dier en milieu  
BK assistent dierlijke productie +  
BK bestuurder van landbouwmachines 

  Dierenzorg*  
BK Dierverzorger 

Hippisch assistent* 

 Paardenhouderij*  
BK hippisch assistent +  
BK paardenafrichter 

Assistent plantaardige productie  

 Plant en milieu 
BK assistent plantaardige productie +  
BK bestuurder van landbouwmachines  

Medewerker florist  

 

Groendecoratie  
BK assistent florist 

Medewerker groen- en tuinaanleg 
 

Groenaanleg en –beheer  
BK medewerker groen- en tuinbeheer +  
BK medewerker groen- en tuinaanleg 

Medewerker groen- en tuinbeheer 
 

  

 

1 Deze studierichting wordt nog niet duaal aangeboden in de schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23.  
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7 Maatschappij en welzijn 

Medewerker productielijn kleding, 
confectie en meubelstoffering 

 

Moderealisatie 
BK Medewerker productielijn kleding, 
confectie en meubelstoffering + 
BK Operator strijkafdeling kleding en 
confectieartikelen en textielverzorging +  
BK operator retouche kleding en 
confectieartikelen +  
BK winkelverkoper 

Medewerker textielverzorging 
 

Textielverzorging  
BK Operator textielverzorging 

Operator strijkafdeling kleding en 
confectieartikelen en 
textielverzorging 

 

Schoonmaker 
 

Assistentie in wonen, zorg en welzijn2 
BK huishoudhulp zorg +  
BK logistiek assistent in de zorg +  
BK medewerker kamerdienst 

Medewerker kamerdienst 
(domein voeding en horeca) 

 

Keukenmedewerker 
(domein voeding en horeca) 

 

  

Basiszorg en ondersteuning3  
BK huishoudhulp zorg +  
BK logistiek assistent in de zorg +  
set relevante competenties uit 
Zorgkundige/verzorgende + Kinderbegeleider 

  
Haarverzorging 
BK Kapper 

  
Schoonheidsverzorging4  
BK Schoonheidsspecialist 

8 STEM 

Medewerker ruwbouw  
 

Ruwbouw 
BK Metselaar 

Cementgebonden voeger   

Medewerker tegelzetwerken en 
dekvloeren 

 

Afwerking bouw 
BK Stukadoor +  
BK Dekvloerlegger +  
BK Vloerder-tegelzetter 

Medewerker schilder- en  
behangwerken 

 Decoratie- en schilderwerken 
BK Schilder-decorateur 

Rioollegger   

Stratenmaker   

Hulpmonteur steigerbouw   

Monteur metalen gevel- en dakelementen    

Onderhoudsmedewerker   

  
Bouwplaatsmachinist 
BK Bouwplaatsmachinist 

Machinaal houtbewerker 
 Binnenschrijnwerk en interieur 

BK Binnenschrijnwerker +  
BK interieurbouwer 

Medewerker hout 
 

Binnen- en buitenschrijnwerk 
BK Binnenschrijnwerker +  
BK Buitenschrijnwerker hout 

Paletten- en krattenmaker   

Industrieel verpakker   

Voorbewerker carrosserie  
Koetswerk 
BK Voorbewerker carrosserie +  

 

2 Deze studierichting wordt nog niet duaal aangeboden in de schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23. 
3 Deze studierichting wordt nog niet duaal aangeboden in de schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23. 
4 Deze studierichting wordt nog niet duaal aangeboden in de schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23. 
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BK Plaatwerker carrosserie +  
BK Demonteur/monteur carrosserie 

Bandenmonteur   

Fietshersteller  Fietsinstallaties 
BK Fietstechnicus  

  Brom- en motorfietsinstallaties5  
BK Mecanicien brom- en motorfietsen 

  

Onderhoudsmechanica auto 
BK onderhoudsmecanicien 
personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Productiemedewerker drukafwerking  
in de printmedia 

 Printmedia 
BK productieoperator drukken in de 
printmedia +  
BK productieoperator drukafwerking 
in de printmedia 

Productiemedewerker drukken  
in de printmedia 

 

Productiemedewerker industrie  Productie-industrie 
BK Productieoperator 

Hoeknaadlasser   

Lassen-constructie 
BK hoeknaadlasser +  
BK Plaatlasser +  
BK Pijplasser 

  

Mechanische vormgeving 
BK Monteerder +  
BK Insteller plaatbewerking +  
BK Insteller verspaning 

Plaatser boven- en ondergrondse 
leidingen 

  

Installateur elektrotechnische 
basiscomponenten  

 Elektrische installaties 
BK Elektrotechnisch installateur 

 
 Preventief onderhoud machines en 

installaties 
BK Onderhoudsmonteur 

  
Podiuminstallaties* 
BK Assistent podiumtechnicus 

Monteur sanitaire en 
verwarmingsinstallaties  

 Sanitaire en verwarmingsinstallaties 
BK Vakman installatietechnieken 

  
Koelinstallaties 
BK Koelmonteur 

 

 

5 Deze studierichting wordt nog niet duaal aangeboden in de schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23. 


