
 

 

 

Studierichting Logistiek duaal 3de graad bso – 1ste en 2de leerjaar 

 

   PROFIEL 
 

Je bent iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma haalt? 
 
Je hebt minstens het getuigschrift van het 2dejaar van de 2de graad behaald in een opleiding of 
studierichting verwant aan deze opleiding of in hetzelfde studiegebied? 
Je droomt ervan magazijnier of bestuurder interne transportmiddelen te worden? 
Dan is deze opleiding geknipt voor jou! 
 

   PRAKTISCH 
 

Logistiek Duaal is een 2-jarige opleiding, 3de graad BSO, 1ste en 2de leerjaar.  
 
Duaal leren bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. Algemene vorming krijg je op 
het centrum DBSO. Deze bestaat uit  

 Project Algemene vakken (5 uur)  

 Moderne vreemde talen (Frans) (2 uur). 
De beroepsgerichte vorming krijg je in een gesimuleerde werkgomgeving op school (voor 8 uur) 
en drie dagen per week op een reële werkplek. De combinatie van schoolcomponent met 
werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. 
 
De beroepsgerichte vorming is gebaseerd op de beroepskwalificaties: 

 magazijnier (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) 

 bestuurder interne transportmiddelen (kan slaan op:heftruck/ reachtruck/ stapelaar/ 
orderverzameltruck/ combitruck/ pallettruck  -niveau 2 van de Vlaamse 
kwalificatiestructuur) 

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20 
u/week (gemiddeld en op jaarbasis). Op deze manier wordt je opleiding direct realistisch. 

 

   TOELATINGSVOORWAARDEN 
 

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

 voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
 ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad 

bso, waarop de opleiding logistiek duaal zich situeert.  
 Medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige 

geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) 

   WAT LEER JE? 
 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot 
goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen)  

 de correcte uitvoering van coördinatiemaatregelen superviseren die genomen worden 
door de leidinggevende  

 om de ontvangst, opslag, voorraadbeheer, voorbereiding van bestellingen en verzending 
van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen 



 

 

 

 een intern transportmiddel (heftruck, reachtruck, stapelaar, orderverzameltruck, 
combitruck of pallettruck) besturen conform de kwaliteitsprocedures en 
veiligheidsvoorschriften 

 instaan voor laden en lossen, opslag, bevoorrading en transport van ladingen 

 

   SCREENING 
 

Voor je de opleiding start, volg je een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende 
competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten. De klassenraad oordeelt op basis 
van de screening of je arbeidsrijp bent. 
Daarna volgt het zoeken van een werkplek. Dat dient binnen de 20 dagen te gebeuren. De 
trajectbegeleiders ondersteunen je daarbij.  
 
 

   WERKPLEK 
 

Werkplek gevonden? Dan kan je aan het werk. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor. 
Het centrum en je trajectbegeleiders volgen je opleiding en traject, in samenwerking met de 
mentor op de werkplek, nauwgezet op. 
  
 

   OVEREENKOMST 
 

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af. Aangezien je meer dan 20 uur op de 
werkvloer aanwezig bent, heb je recht op een leervergoeding. Deze bedraagt bij de start € 528,6. 
Dit loon ligt onder de kinderbijslaggrens, waardoor je het recht op kinderbijslag behoudt. Je bouwt 
wel sociale rechten op. Let wel: Een studentenjob combineren met duaal leren is maar beperkt 
mogelijk.  
 

   STUDIEBEWIJZEN 
 

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 
 

 het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO als je geslaagd bent voor 
je volledige 2-jarige duale opleiding. In dit geval ben je geslaagd in alle vakken van de 
algemene vorming én voor alle vakken van je beroepsopleiding. 

 een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming maar niet 
voor de vakken algemene vorming.  
Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende 
certificaten worden toegekend. 

 een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de 
bovenvermelde studiebewijzen.  Bv. als je niet alle competenties van de 
beroepskwalificatie hebt verworven of enkel geslaagd bent in de algemene vorming.  

 

   MEER INFORMATIE 
 

Graag meer informatie? 

 Gedetailleerde info over het standaard traject: 
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/logistiek%20duaal
%20%28bso%203e%20graad%29.pdf 
 

 Of stuur je vraag voor meer informatie naar cdbso@karedingenhof.be 

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/logistiek%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/logistiek%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29.pdf
mailto:cdbso@karedingenhof.be


 

 

 

 

 

 
Lessentabel Logistiek duaal 3de graad bso – 1ste en 2de leerjaar 
 

 

Logistiek duaal BSO 
3de graad 1ste en 
2de jaar 

   

Beroepsgerichte vorming 8u 

Frans 2u 

Project algemene vakken 5u 

Werkplekleren  min. 20u 

Totaal aantal lesuren (minimum) 35u 
 

 


