De Duale opleidingen 2019-2020 worden weergegeven per graad en onderwijsvorm. Daarnaast
worden ze onderverdeeld per studiegebied.
De studierichtingen en standaardtrajecten kan je ook terugvinden in het ontwerp van BVR (20 juli
2018)

TSO
Studiegebieden
Auto

3e graad (1e en 2e leerjaar)
-Autotechnieken duaal

Se-n-Se
-Polyvalent mecanicien zware
bedrijfsvoertuigen duaal

Chemie

Handel

-Chemische procestechnieken
duaal
-Bedrijfsorganisatie duaal

Koeling en warmte

Mechanica
Elektriciteit

-Technicus hernieuwbare energie
duaal
-Elektromechanische technieken duaal
-Elektrotechnieken duaal
-Mechanische vormgevingstechnieken
duaal
-Podiumtechnieken duaal
-Productie- en procesindustrie duaal
-Vliegtuigtechnieken duaal

-Beveiligingstechnicus duaal
-Technicus industriële
automatisering duaal

Mode

-Ontwikkelaar patronen kleding- en
confectieartikelen duaal

Sport

-Fitnessbegeleider duaal

Voeding

-Bakkerijtechnieken duaal

Studiegebieden
Voeding

2e graad (1e en 2e leerjaar)
-Bakkerij duaal
-Slagerij duaal

Studiegebieden
Auto

3e graad (1e en 2e leerjaar)
-Koetswerk duaal
-Onderhoudsmechanica duaal

7 BSO
-Onderhoudsmecanicien zware
bedrijfsvoertuigen duaal
-Polyvalent mecanicien
personenwagens en lichte
voertuigen duaal
-Spuiter carrosserie duaal

Bouw

-Afwerking bouw duaal

-Asfalt- en betonwegenbouwer

BSO

-Bouwplaatsmachinist duaal
-Decoratie en schilderwerken duaal
-Ruwbouw duaal

Grafische
communicatie en
media

Handel

duaal
-Dakwerker duaal
-Ijzervlechter en bekisterbetonneerder duaal
-Monteur steigerbouw
-Natuursteenbewerker duaal
-Restauratievakman schilderdecorateur duaal
-Stukadoor duaal
-Vloerder- tegelzetter duaal
-Flexodrukker duaal
-Operator digitaal drukken in de
printmedia/papier- en
kartonverwerking duaal
-Rotatiedrukker duaal

-Afwerking bouw duaal
-Bouwplaatsmachinist duaal
-Decoratie en schilderwerken duaal
-Ruwbouw duaal

Hout

-Contactcenteroperator duaal

-Daktimmerman duaal
-Decor- en standenbouwer duaal
-Schrijnwerker houtbouw duaal
-Interieurbouwer duaal
-Meubelstoffeerder duaal
-Operator CNC- gestuurde
houtbewerkingsmachines duaal

Land- en tuinbouw

-Dier en milieu duaal
-Plant en milieu duaal
-Groenaanleg en -beheer duaal
-Groendecoratie duaal

-Tuinaanlegger-groenbeheerder
duaal

Lichaamsverzorgin
g
Maritieme
opleidingen

-Haarverzorging duaal

-Kapper-stylist duaal

-Binnenvaart en beperkte kustvaart
duaal

-Stuurman binnenvaart duaal

Mechanicaelektriciteit

-Elektrische installaties duaal
-Lassen-constructie duaal
-Mechanische vormgeving duaal
-Onderhoudsmechanica duaal

-Elektrotechnicus duaal
-Installateur
gebouwenautomatisering duaal
-Lasser-monteerder duaal
-Pijplasser duaal

Mode

-Moderealisatie duaal

-Operator retouche kleding- en
confectieartikelen duaal

Personenzorg

-Kinderbegeleider duaal
-Zorgkundige duaal

Textiel

-Textiel duaal
-Textielverzorging duaal

-Productieoperator
textielproductielijn duaal
-Operator kleding- en linnenherstel
duaal

Voeding

-Brood- en banketbakkerij duaal
-Grootkeuken en catering duaal
-Restaurant en keuken duaal
-Slagerij duaal

-Chocolatier duaal
-Gespecialiseerd verkoper slagerij
duaal
-Grootkeukenkok duaal
-Hotelreceptionist duaal
-Kok duaal

BUSOarbeidsmarktgerichte opleidingen (kwalificatiefase & integratiefase)
-Assistent plantaardige productie duaal
-Medewerker groen- en tuinbeheer duaal
-Medewerker textielverzorger duaal
-Medewerker bakkerij duaal
-Medewerker fastfood duaal
-Medewerker slagerij duaal
-Schilder duaal

