
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaardtraject duaal   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Methodologie   

  



Inleiding 
 

Voor elke duale opleiding wordt er een standaardtraject ontwikkeld. Dat gebeurt door een 

werkgroep van de betrokken sectoren, het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve 

verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, scholen, SYNTRA vzw, 

bedrijven, Syntra Vlaanderen, VDAB en AHOVOKS.  

 

Een standaardtraject is een eenvormig traject dat bestaat uit algemene1 en beroepsgerichte 

competenties. De algemeen vormende competenties zijn beschreven in de eindtermen of 

ontwikkelingsdoelen, de beroepsgerichte competenties in één of meer beroepskwalificaties. Het 

traject legt ook de verhouding tussen de schoolcomponent en de werkplekcomponent vast. 

 

Deze methodologie beschrijft hoe je stapsgewijs een standaardtraject ontwikkelt. De werkwijze 

werd toegepast op de zeven geselecteerde trajecten in het proefproject duaal leren 2016-2017:  

 

 Chemische procestechnieken duaal (se-n-se) 

 Elektrische installaties duaal (derde graad bso, dbso en leertijd) 

 Elektromechanische technieken duaal (derde graad tso) 

 Groen -en tuinbeheer duaal (kwalificatiefase buso OV3) 

 Haarverzorging duaal (derde graad bso, dbso en leertijd) 

 Ruwbouw duaal (derde graad bso, dbso en leertijd) 

 Zorgkundige duaal (specialisatiejaar bso, dbso en leertijd) 

  

Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor de achttien nieuwe geselecteerde trajecten 2017-2018: 

 Derde graad bso/dbso/leertijd Onderhoudsmechanica  

 Derde graad bso/dbso/leertijd Onderhoudsmechanica auto  

 Derde graad bso/dbso/leertijd Brood- en banketbakkerij 

 Derde graad bso/dbso/leertijd Slagerij 

 Derde graad bso/dbso/leertijd Matroos 

 Derde graad bso/dbso/leertijd Lassen-constructie  

 Derde graad bso/dbso/leertijd Decoratie en schilderwerken 

 Derde graad tso Mechanische ontwerp- en vormgevingstechnieken 

 Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Kapper-salonverantwoordelijke 

 Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Kraanbestuurder 

 Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Kinderbegeleider 

 Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Confiseur  

 Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Tuinaanlegger-groenbeheerder  

 Specialisatiejaar bso/dbso /leertijd Hotelreceptionist 

 Specialisatiejaar bso/dbso /leertijd Dakwerker 

 Se-n-Se tso Technicus industriële automatisering  

 Se-n-Se tso Ontwikkelaar patronen kleiding- en confectieartikelen 

 Se-n-Se tso Fitnessbegeleider   

                                                                 
1 Een Se-n-Se opleiding bestaat enkel uit beroepsgerichte competenties. 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/
http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/


Het standaardtraject 
 

Een standaardtraject is opgebouwd uit verschillende clusters. Algemeen vormende competenties 

vormen samen één cluster, beroepsgerichte competenties worden verdeeld over meerdere  

clusters. Indien van toepassing geven we in het traject aan welke algemeen vormende en 

beroepsgerichte competenties je geïntegreerd zou kunnen aanbieden.  

 

Een cluster is een geheel van inhoudelijk samenhangende competenties. Clusters kunnen een 

verschillende omvang hebben. Sommige kunnen in een korte periode afgewerkt worden, terwijl 

andere meer gespreid worden. Ze kunnen sequentieel of onafhankelijk van elkaar gevolgd 

worden. Of je het traject lineair of modulair wil aanbieden, is een vrije keuze.  

 

Een standaardtraject leidt tot een diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het 

tweede leerjaar van de derde graad, een certificaat (Se-n-Se) of een studiegetuigschrift van het 

derde leerjaar van de derde graad2. Een leerling die niet slaagt voor het volledige traject, kan 

afhankelijk van de gerealiseerde competenties een certificaat of een getuigschrift van de 

opleiding (BuSo OV3) 3, een deelcertificaat4 of een attest van verworven competenties krijgen. 

 

De beroepsgerichte vorming 
 

De eerste stap in de totstandkoming van het standaardtraject is het uitwerken van de 

beroepsgerichte vorming. De activiteiten met onderliggende kennis en vaardigheden van één of 

meer beroepskwalificaties vormen de basis voor de beroepsgerichte vorming. Voor we clusters 

van relevante gehelen kunnen maken, geven we een label aan elke activiteit.  

 

1. Labelen van activiteiten 

Het traject wordt opgebouwd op basis van kernactiviteiten en algemene activiteiten. Met beide 
types activiteiten gaan we in het standaardtraject op een verschillende manier om. 
 

Kernactiviteit 
 

De definitie van de beroepskwalificatie geeft een eerste indicatie van wat een kernactiviteit is. 

Ze beschrijft namelijk beknopt wat de beroepsbeoefenaar precies doet. Kernactiviteiten vormen 

de essentie van een beroep. Hiermee is de beroepsbeoefenaar in hoofdzaak bezig. Kenmerkend 

voor kernactiviteiten is dat ze:  

 

 typisch zijn voor het beroep of de cluster van beroepen 

 vaak procesmatig beschreven worden 

 nodig zijn om te komen tot een product of output 

 

                                                                 
2 Deze studiebewijzen gelden volgens artikel 14 van het decreet kwalificatiestructuur (30/04/2009) als een onderwijskwalificatie. 
3 Deze studiebewijzen gelden volgens artikel 14 van het decreet kwalificatiestructuur (30/04/2009) als een beroepskwalificatie. 
4 Dit studiebewijs geldt als een deel van een beroepskwalificatie. 



Voert betonneringswerken uit 

- Maakt manueel of machinaal beton of mortel aan 

- Geeft instructies aan bedieners van betonpomp of betonmixer 

- Stort en spreidt, trilt en verdicht het beton 

- Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten 

- Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak 

- Beschermt en beschut het beton 

- Giet gewapende of ongewapende funderingsplaten en vloeren 

 

Algemene activiteit 

 

Algemene activiteiten zijn belangrijk voor een beroepsbeoefenaar maar zijn minder 

onderscheidend voor het beroep zelf. Ze komen in heel wat beroepen voor of zijn eerder 

ondersteunend bij het uitvoeren van de kernactiviteiten.  

 
Werkt in teamverband  

- Communiceert effectief en efficiënt 

- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken 

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht 

- Rapporteert aan leidinggevenden 

- Werkt efficiënt samen met collega's 

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op 

- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) 

 

2. Clusteren van activiteiten 

We nemen alle activiteiten uit de beroepskwalificatie(s) volledig op in het standaardtraject. De 

algemene activiteiten plaatsen we boven de clusters. De kernactiviteiten clusteren we in zinvolle 

gehelen.  

Kernactiviteiten 

 

We clusteren de kernactiviteiten in inhoudelijk zinvolle gehelen. We hanteren daarbij de 

volgende afspraken:  

 

 Een cluster kan bestaan uit één of meer kernactiviteiten. 

 Een kernactiviteit is één en ondeelbaar en wordt m.a.w. niet opgedeeld over meerdere 

clusters.  

 Je kan een kernactiviteit opnemen in meerdere clusters om de kernactiviteit te 

contextualiseren naar producten, processen of technieken. De keuze om een 

kernactiviteit te contextualiseren moet per opleiding bekeken worden. 

 
De kernactiviteit ‘Voert metselwerk uit’ wordt gecontextualiseerd naar ‘Voert Opgaand metselwerk uit’ 

en ‘Voert gevelmetselwerk uit’ 

 

 Je mag in functie van de leercontext technische aanpassingen aanbrengen aan bepaalde 

activiteiten of onderliggende vaardigheden.  

 



Clusteren met verschillende beroepskwalificaties 
 

Een opleiding kan competenties bevatten van meer dan één beroepskwalificatie. In dat geval 

moeten we de clusters zo opbouwen dat je elke beroepskwalificatie nog afzonderlijk kan 

behalen.  

 

 We clusteren een activiteit die slechts in één beroepskwalificatie voorkomt apart, tenzij 

ze zeer beperkt is of inhoudelijk sterk aansluit bij een activiteit van een andere 

beroepskwalificatie.  

 We maken aparte clusters voor inhoudelijk verwante activiteiten met een verschillende 

reikwijdte of beheersingsniveau voor kennis of vaardigheden.   

 
Past eenvoudige bekistingstechnieken toe  

- Leest en begrijpt bekistingsplannen 

- Timmert, stut, monteert en voegt 

traditionele bekisting samen 

- Voert een voorbehandeling uit op de 
bekisting 

- Ontkist en recupereert herbruikbaar 
materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekist  

- Leest en begrijpt bekistingsplannen 

- Lijnt  de bekistingswerken uit 

- Bepaalt welke krachten zich zullen 

voordoen 

- Timmert, stut, monteert en voegt 

traditionele bekistingen samen 

- Voegt gemoduleerde 

bekistingspanelen samen 

- Voegt specifieke bekistingssystemen 

(verloren bekistingssystemen, 

isolerende bekistingen, ..) samen 

- Voert een voorbehandeling uit op de 

bekistingen 

- Ontkist met inachtname van de 

ontkistingstermijnen 

- Recupereert herbruikbaar materiaal 

- Reinigt de bekisting 

- Onderhoudt de bekistingen en slaat 

deze gesorteerd op 

 

Kennis 

 

Kennis 

- Kennis van bekistingstechnieken 
- Kennis over ontkisten, 

ontkistingsproducten, 
ontkistingstermijnen en onderhoud van 
het bekistingsmateriaal 

- Grondige kennis van bekistings- en 
ontkistingstechnieken 

- Kennis over ontkistingsproducten, 
ontkistingstermijnen en onderhoud van 
het bekistingsmateriaal 

- Kennis van specifieke 
bekistingssystemen zoals glijbekisting, 
klimbekisting,… 

- Kennis van het belang van dichtheid, 
stijfheid, verankering en 
onvervormbaarheid van een bekisting 

- Grondige kennis van bekistingsplannen 
- Grondige kennis van traditionele 

bekistingen, de verschillende soorten 
systeembekistingen, de verloren 
bekistingssystemen en isolerende 
bekistingen 

 



Algemene activiteiten 

We plaatsen de algemene activiteiten boven de clusters van kernactiviteiten.  De onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers bepalen zelf hoe ze de algemene activiteiten opnemen in het traject en of 

ze de activiteiten opdelen of hertalen. 

Algemene activiteiten kan je:   

 integreren in één of meerdere clusters van kernactiviteiten 

 integreren in de algemene vorming  

 afzonderlijk aanbieden 

 

3. Koppelen van kennis 
 

We voegen bij het geheel van de algemene activiteiten en per cluster van kernactiviteiten de 

relevante kenniselementen uit de beroepskwalificatie toe. We nemen alle kenniselementen van 

de beroepskwalificatie over. 

 

4. Bepalen van het beheersingsniveau 

 

We bepalen per cluster van kernactiviteiten een beheersingsniveau. Er is keuze tussen twee 

niveaus. 

Beheersingsniveau 1  

Beheersingsniveau 1 geldt voor basisbeheersing. Naast weten, kennen en begrijpen is ook een 

vorm van beperkt toepassen vereist. Onder beperkt toepassen verstaan we:  

 weten welke technieken, procedures en methoden er bestaan en er zelf een beperkt 

aantal van kunnen toepassen 

 technieken, procedures en methoden in een vertrouwde, gestructureerde of 

gecontroleerde context kunnen toepassen. Een gesimuleerde context volstaat.  

In competentiegericht onderwijs zijn kennis en vaardigheden onlosmakelijk met elkaar 

verbonden.  Als je de kennis uit de beroepskwalificatie koppelt aan een cluster met 

beheersingsniveau 1, mag je het kennisniveau in overeenstemming brengen met dat 

beheersingsniveau. 

 

Beheersingsniveau 1 kunnen we toekennen:  

 

 om een leerlijn op te bouwen tussen de tweede en de derde graad of tussen de derde 

graad bso en het specialisatiejaar bso als je in deze graden of leerjaren aan dezelfde 

beroepskwalificatie(s) werkt 

bv. Voert gecombineerde snitten uit kan in de tweede graad beheersingsniveau 1 

krijgen en in de derde graad beheersingsniveau 2 

 

 aan niet-courante activiteiten of activiteiten waarvoor enige ervaring vereist is. 



bv. Aanbrengen van pruiken, haarstukken en haarverlengingen 

 

Opgepast: een beroepskwalificatie kan pas uitgereikt worden als alle courante activiteiten met 

bijhorende kennis en vaardigheden gerealiseerd worden op beheersingsniveau 2. Met de 

werkgroep bepalen we welke clusters van kernactiviteiten courant zijn. 

 

Beheersingsniveau 2  

Beheersingsniveau 2 staat voor volwaardige beheersing. Dat betekent:  

 weten welke verschillende technieken, procedures en methoden er bestaan en er zelf een 

relevant aantal kunnen toepassen 

 technieken, procedures en methoden kunnen toepassen in een minder bekende, 

gestructureerde en/of gecontroleerde context.   

 

5. Vastleggen van deelkwalificaties 

 

Op basis van de inhoud van de clusters en de opbouw van het traject kunnen we 

deelkwalificaties afbakenen. Een deelkwalificatie kan uit één of meerdere clusters bestaan.  

 

Een deelkwalificatie moet arbeidsmarktrelevantie hebben en wordt dan ook vastgelegd in 

overleg met de sector. 

 

De algemene vorming 
 

De vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen of ontwikkelingsdoelen maken deel uit van 

de algemene vorming van de duale opleiding.  We brengen ze in het standaardtraject onder in 

één cluster.  

 

We gaan bovendien na welke eindtermen een inhoudelijke link hebben met de beroepsgerichte 

competenties. We nemen die eindtermen expliciet op in het standaardtraject onder de rubriek 

‘link algemene vorming - beroepskwalificatie’. De geselecteerde eindtermen geven een indicatie 

waar integratie met beroepsgerichte competenties mogelijk is. Het standaardtraject verplicht de 

integratie van algemene vorming en beroepsgerichte competenties niet. De onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers beslissen zelf over de concrete aanpak. 

 

Aandeel werkplekcomponent 
 

Als norm voor duaal leren geldt in de 3de graad bso, 3de graad tso, Se-n-Se, kwalificatiefase BuSo 

OV3, dbso en leertijd gemiddeld 20 uren werkplekcomponent per week op schooljaarbasis. Deze 

norm bepaalt welke overeenkomst met de jongere wordt afgesloten (geregeld bij decreet tot 

regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016)).  

  



Als het aantal uren  

 lager is dan 20, wordt een niet bezoldigde stageovereenkomst alternerende opleiding 

afgesloten 

 gelijk aan of hoger ligt dan 20, wordt een overeenkomst alternerende opleiding 

afgesloten. 

Werkplekken die in aanmerking komen voor de sociale maribelregel kunnen ook een deeltijdse 

arbeidsovereenkomst sluiten.  

 

In elk standaardtraject leggen we op basis van de competenties per schooljaar en per 

onderwijssysteem vast of gemiddeld 20 uren werkplekcomponent per week realiseerbaar is. 

Onder de werkplekcomponent vatten we  

 reële werkplekken  

 gesimuleerde werkplekken die eigen zijn aan de sector of onderneming en die de 

werknemers van de sector of onderneming ook zelf gebruiken. 

 

Dit betekent dat binnen een graad de afgesloten overeenkomst kan verschillen tussen het eerste 

en tweede leerjaar, maar ook tussen de verschillende onderwijssystemen. 

 


