Bijlage 3: Overzicht van diplomagerichte opleidingen
Alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die bekrachtigd worden met
een diploma van gegradueerde (vóór 1/9/2019 behaald in een cvo) of graad
van gegradueerde (na 1/9/2019 behaald in een hogeschool)en alle opleidingen
die bekrachtigd worden met een certificaat van een erkende
beroepskwalificatie van niveau 5, leiden in combinatie met het certificaat
van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair
onderwijs.
De opleidingen of combinaties van opleidingen van het secundair
volwassenenonderwijs in onderstaande tabel leiden, in combinatie met het
certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming, tot een diploma
secundair onderwijs. Een aantal van deze opleidingen bestaan niet langer.
De combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming is in dit geval
enkel mogelijk voor cursisten die in het verleden een certificaat van deze
beroepsopleiding behaalden. De opleidingen die je kan volgen bij CVO GENT
zijn geel gemarkeerd.
Studiegebied

Opleiding/combinatie van opleidingen

Administratie

Boekhouden-informatica TSO 3
Boekhoudkundig bediende
Kantooradministratie en gegevensbeheer
BSO 3
Maritiem medewerker TSO 3
Medisch-administratief bediende
Meertalig Polyvalent Bediende
Secretariaat - talen TSO 3
Secretariaatsmedewerker

Afwerking bouw

Schilder-decorateur
Stukadoor (BK3 – opleidingsprofiel
vanaf 1/9/2019)

Algemene
personenzorg

Zorgkundige

Ambachtelijke
accessoires

Diamantbewerker

Ambachtelijk erfgoed

Manueel boekbinder
Hoefsmid (BK4 – opleidingsprofiel
vanaf 1/2/2019)
Farmaceutisch technisch assistent
Farmaceutisch technisch assistent TSO
3
Tandartsassistent

Assistentie vrije
zorgberoepen

Auto

Fietsenmaker + Mecanicien bromfietsen
en tuinmateriaal *
Koetswerkhersteller
Mecanicien personen- en lichte
bedrijfswagens
Mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens
Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen

Opgeheven
opleiding
X
X
X
X

X

X

* Deze combinatie van opleidingen moet in deze volgorde op het diploma secundair onderwijs vermeld worden, ongeacht de
volgorde waarin de cursist de certificaten van deze opleidingen behaald heeft.

Polyvalent Mecanicien Personenwagens
en Lichte Bedrijfsvoertuigen (BK4)
Plaatwerker
Techincus bedrijfs- en vrachtwagens
Technicus personen- en lichte
bedrijfswagens
Technicus personen- en lichte
bedrijfswagens LPG
Bakkerij

Ambachtelijk brood- en banketbakker
Bakker
Banketbakker
Brood en banket

Bijzondere
educatieve noden
Chemie

Ervaringsdeskundige in de armoede en
sociale uitsluiting
Chemie TSO 3
Procesoperator chemie

Fotografie

Fotograaf
Fotografie TSO 3

Grafische
communicatie en
media

Multimedia operator
Webdesigner
Webontwikkelaar
Webserverbeheerder

Groot Transport

Vrachtwagenchauffeur

Horeca

Grootkeukenkok
Grootkeukenverantwoordelijke
Hotel
Hotelbedrijf
Hotel TSO 3
Keukenverantwoordelijke
Kok
Traiteur-banketaannemer
Verantwoordelijke brasserie taverne
bistro
Zaalverantwoordelijke

Huishoudhulp
ICT

Huishoudhulp (opleidingsprofiel vanaf
1/9/2019)
ICT en Administratie
ICT Besturingssystemen en Netwerken
ICT Programmeren
Informatica: Computer- &
besturingssystemen en netwerken
Informatica: programmeren

ICT-technieken

Computeroperator
Netwerktechnicus

Koeling en warmte

Airco-technieker

X
X

X

X

X

X
X

* Deze combinatie van opleidingen moet in deze volgorde op het diploma secundair onderwijs vermeld worden, ongeacht de
volgorde waarin de cursist de certificaten van deze opleidingen behaald heeft.

Installateur centrale verwarming
Koeltechnieker
Loodgieter + dakdekker metalen dak
(studiegebied Bouw)
Monteur centrale verwarming +
installateur individuele gasverwarming
*
Monteur centrale verwarming +
loodgieter *
Monteur centrale verwarming +
technieker centrale verwarming *
Monteur klimatisatie
Sanitair installateur
Technieker centrale verwarming
Technieker klimatisatie
Land- en tuinbouw

Hovenier aanleg parken en tuinen
Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting
buitenruimte, parken en tuinen

Lassen

BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser *
BMBE-lasser + TIG-lasser *
Buislasser
Pijplasser
Constructielasser
Lasser monteerder
MIG/MAG-lasser + TIG-lasser *
Plaatlasser
Kapper
Kapper-salonverantwoordelijke
Schoonheidsverzorging TSO 3
Schoonheidsspecialist
Schoonheidsspecialist – salonbeheerder
Zelfstandig gespecialiseerd
voetverzorger

Lichaamsverzorging

Logistiek en verkoop

Polyvalent Verkoper
Transport- en Logistiek Medewerker

Maritieme diensten

Maritieme opleiding dek
Maritieme opleiding motoren

Mechanicaelektriciteit

Buisfitter staal
Buisfitter kunststof
Draaier – frezer
Erodeerder
Elektromecanicien
Hersteller witgoed
Industrieel elektrotechnisch
installateur
Matrijzenmaker
Onderhoudselektricien
Onderhoudsmecanicien
PLC technieker
Podiumtechnicus
Productieoperator verspaning
Residentieel Elektrotechnisch
Installateur (met 500 lestijden,

X

* Deze combinatie van opleidingen moet in deze volgorde op het diploma secundair onderwijs vermeld worden, ongeacht de
volgorde waarin de cursist de certificaten van deze opleidingen behaald heeft.

ingevoerd op 1/9/2014)
Elektrotechnisch installateur (vanaf
01/09/2020)
Servicetechnicus Fotovoltaïsche
Systemen
Technieker aandrijfsystemen
Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit
Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC
Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische
Constructies
Uitvoerend CAD-tekenaar Piping
Vliegtuigtechnicus Avionica en
Elektriciteit
Meubelmakerij

Meubelmaker
Restauratievakman Meubel (BK4)

Mode: maatwerk

Maatwerk damespatronen
Maatwerk herenpatronen

Printmedia

Digitaal drukker
Drukvoorbereider
DTP-Operator
Offsetdrukker rotatie
Offsetdrukker vellenpers
Zeefdrukker

Ruwbouw

Dakdekker metalen dak + loodgieter
(studiegebied Koeling en warmte)
Metselaar
Polyvalent dakdekker
Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw
Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken

Schrijnwerkerij

Binnenschrijnwerker
Buitenschrijnwerker
Daktimmerman
Houtskeletbouwer
Interieurbouwer
Restauratievakman Schrijnwerk (BK4)

Slagerij

Ambachtelijk slager
Culinair traiteurslager
Slager
Slager-Spekslager
Slagerij en vleeswaren
Traiteur-delicatessenslager
Wild- en Gevogelteslager

Specifieke
personenzorg

Begeleider-animator voor Bejaarden
Begeleid(st)er buitenschoolse
kinderopvang
Begeleider in de kinderopvang
Interculturele Medewerker
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3
Kinderbegeleider Baby’s en Peuters
(BK4)
Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen

X
X
X
X
X

X

* Deze combinatie van opleidingen moet in deze volgorde op het diploma secundair onderwijs vermeld worden, ongeacht de
volgorde waarin de cursist de certificaten van deze opleidingen behaald heeft.

(BK4)
Polyvalent verzorgende/thuis- en
bejaardenzorg BSO 3
Textiel

Regelaar tapijt/fluweelweefmachines
Regelaar weefmachines
Tapijt/fluweelwever

Toerisme

Host/hostess op een Toeristische
Bestemming
Gids
Medewerker Reisbureau/Touroperator
Toerisme en onthaal TSO 3
Toeristisch Receptionist

X

X

* Deze combinatie van opleidingen moet in deze volgorde op het diploma secundair onderwijs vermeld worden, ongeacht de
volgorde waarin de cursist de certificaten van deze opleidingen behaald heeft.

