
Toelatingsvoorwaarden  
 
De voorwaarden om bij de start van de opleiding medewerker fastfood duaal als regelmatige leerling te 
worden toegelaten zijn:  
 

● voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;  
● ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase in opleidingsvorm 3 van het 

buitengewoon secundair onderwijs, waarop de opleiding medewerker fastfood duaal zich situeert. 
Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair 
onderwijs van opleidingsvorm 3 en meegedeeld bij omzendbrief SO/2011/03/BuSO.  

● ofwel als zijinstromer[1] beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de 
opleiding medewerker fastfood duaal.  
 

Algemene vorming Algemene en sociale vorming (ASV)  
 
De algemene en sociale vorming (ASV) voor BuSO OV3 is opgenomen in het standaardtraject en 
omvat alle ontwikkelingsdoelen van deze onderdelen:   
 

● Burgerzin  
● Rekenvaardigheden   
● Taalvaardigheid   
● Gezondheidseducatie   
● Leren leren   
● Lichamelijke opvoeding   
● Milieueducatie   
● Sociaal-emotionele educatie   
● Vrijetijdsvaardigheden   
● ICT  

 
Beroepsgerichte vorming  
 
Organisatie lineair  

 
Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De 
geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd 
worden.  
 

● Werkt in teamverband  
● Werkt kostenbewust met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 
● Werkt volgens de regels van hygiëne en voedselveiligheid  
● Handelt integer 
● Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes hygiënisch schoon  
● Voert de voorbereidende werkzaamheden uit voor de bereidingen  
● Past basisbereidingstechnieken toe voor het samenstellen van eenvoudige warme 

en koude gerechten, zoals belegde broodjes, salades, frietjes en gefrituurde 
gerechten, hamburgers, pizza’s, pasta’s, desserts, ijs, pannenkoeken, enz.  

● Past de juiste bereidingstechniek toe  
● Past basisdresseertechnieken toe  
● Zet de toonbank klaar  



● Verpakt en etiketteert de bereidingen, producten en bergt ze op in de koelkamer, in 
de voorraadkamer  

● Wast af  
● Ontvangt de gast volgens de regels van de gastvriendelijkheid  
● Bedient de gast  
● Houdt de zaal proper en op orde 
● Ontvangt betalingen  
● Alle activiteiten situeren zich op beheersingsniveau 2 (volwaardige beheersing. 
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Beroepsgerichte vorming  

Organisatie modulair 

De beroepsgerichte vorming kan modulair georganiseerd worden. De beroepsgerichte vorming is 
opgebouwd uit 3 clusters, samenhangende en afgeronde gehelen van competenties die de lerende de 
mogelijkheid biedt via een individuele leerweg toe te werken naar een studiebekrachtiging met waarborg op 
vervolgopleidingen of tewerkstellingsmogelijkheden.  
 

 
 
Voor elke onderstaande activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De 
geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden.  
 
Algemene activiteiten  
 
Onderstaande algemene activiteiten moeten in de modulaire organisatie op beheersingsniveau 2 
(volwaardige beheersing) geïntegreerd worden, in één of meerdere clusters doorheen de volledige duale 
opleiding. 
 



● Werkt in teamverband 
● Werkt kostenbewust met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - Past (voedsel)veiligheids-, 

milieu-, kwaliteits- en welzijnsvoorschriften toe 
● Werkt volgens de regels van hygiëne en voedselveiligheid  
● Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes hygiënisch schoon 

 
Cluster Basistaken fastfoodkeuken – BEHEERSINGSNIVEAU 2  
 

● Voert de voorbereidende werkzaamheden uit voor de bereidingen 
● Verpakt en etiketteert de bereidingen, producten en bergt ze op in de koelkamer, in de 

voorraadkamer  
● Wast af  
● Houdt de zaal proper en op orde 

 
Cluster Basistechnieken en -bereidingen fastfood – BEHEERSINGSNIVEAU 2  
 

● Past basisbereidingstechnieken toe voor het samenstellen van eenvoudige warme en koude 
gerechten, zoals belegde broodjes, salades, frietjes en gefrituurde gerechten, hamburgers, pizza’s, 
pasta’s, desserts, ijs, pannenkoeken, enz.  

● Past basisdresseertechnieken toe  
● Zet de toonbank klaar  

 
Cluster Klantencontact fastfoodrestaurant – BEHEERSINGSNIVEAU 2  
 

● Handelt integer 
● Ontvangt de gast volgens de regels van de gastvriendelijkheid  
● Bedient de gast 
● Ontvangt betalingen 

 
Werkplekcomponent  
 
In het kader van de werkplekcomponent moet er een voorafgaandelijk gezondheidsbeoordeling plaatsvinden 
indien de welzijnswetgeving dit vereist. De werkplekcomponent in de opleiding medewerker fastfood duaal 
omvat gemiddeld op jaarbasis minstens 20 opleidingsuren per week op de reële werkplek. 
 
Studiebekrachtiging  
 
Met inachtname van het evaluatieresultaat leidt de opleiding medewerker fastfood duaal tot één van de 
volgende vormen van studiebekrachtiging:  
 

● een getuigschrift van een opleiding “medewerker fastfood duaal”, met inbegrip van de 
beroepskwalificatie medewerker fastfood niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 
van het Europese kwalificatiekader:  

○ wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en sociale vorming en de 
beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de 
schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.  

 
● een bewijs van beroepskwalificatie “medewerker fastfood” niveau 2 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader:  



○ wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit 
standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is 
gerealiseerd.  
 

● een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties:  
○ wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit standaardtraject zijn 

opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd. 
 

● een attest beroepsonderwijs:  
○ wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in 

aanmerking komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen.  
 

 


