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Mens, dier en milieu 
 

 

101 Allround agrarisch medewerker     mbo 

Als agrarisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de algehele verzorging van dieren en 

gewassen bij het bedrijf waar je werkzaam bent, bijvoorbeeld bij een melkvee-, fokzeugen-, 

pluimvee-, of akkerbouwbedrijf. Veelal werk je als vaste kracht op één of meerdere bedrijven, 

maar ook als hulp bij een zieke boer of als de boer op vakantie is. Je melkt, voert, verzorgt 

koeien, verzorgt zeugen en pas geboren biggen of pluimvee zoals leghennen, maar doet ook 

werkzaamheden met landbouwmachines op het land zoals ploegen, zaaien en oogsten. 

 

103 Instructeur paarden       mbo 

De instructeur paardenhouderij verricht alle voorkomende werkzaamheden op een manege. De 

werknemer verzorgt en voert de paarden, geeft ze beweging en assisteert bij de training. Een 

instructeur paardrijden weet alles over paarden: hij/zij heeft kennis van paardenziektes, 

paardenverzorging en paardengedrag en natuurlijk kan iemand die paardrijles geeft zelf goed 

paardrijden. 

 

104 Bloemist         mbo 

Als bloemist ben je vaak werkzaam in een bloemenzaak. Je stelt speciale bloemstukken en 

boeketten samen voor verschillende gelegenheden en verkoopt die kant en klaar aan de klant 

of schikt ter plaatse bloemstukken met door de klant gekozen bloemen. Bloemisten kunnen 

zich ook bezighouden met de inrichting van kantoorgebouwen, tentoonstellingen en beurzen. 

 

105 Hovenier         mbo 

Hoveniers kunnen zich richten op aanleggen van tuinen, parken, plantsoenen, sportparken en 

groenstroken of het onderhouden hiervan. Bij het aanleggen van tuinen en parken wordt een 

plan gemaakt wat in de tuin moet komen en op welke plek. Daarna worden borders aangelegd, 

tuinhuisjes geplaatst, terrassen en bestrating aangelegd. 

Als je er als hovenier voor kiest om je vooral op onderhoud te richten dan betekent dit dat je 

onder andere bezig bent met grasmaaien, planten opbinden, hagen knippen of bomen en 

struiken snoeien, maar ook met het verzetten van planten of neerzetten van nieuw groen. 

 

106 Dierenartsassistent       mbo 

Een dierenartsassistent werkt meestal binnen een praktijk ter ondersteuning van de 

dierenartsen. In eerste instantie is de dierenartsassistent degene die de mensen verwelkomt 

en de dieren aanneemt voor bijvoorbeeld operaties. De dieren die worden opgenomen worden 

door de dierenartsassistent verzorgd. Als er operaties in de planning staan, maakt de 

dierenartsassistent de operatiekamer klaar voor gebruik en assisteert hij waar nodig bij 

operaties of de uitvoering van andere behandelingen. Gedurende de dag zal een 

dierenartsassistent de balie bemannen en de telefoon aannemen om vragen te beantwoorden 

of afspraken in te plannen. Verder zitten in het takenpakket het regelen van bestellingen en 

schoonmaakwerkzaamheden.  

 

108 Dierenarts         wo 

De dierenarts behandelt zieke of gewonde dieren. Eerst onderzoekt hij het dier, dan stelt hij 

een diagnose vast en dan schrijft hij een geneesmiddel of behandeling voor. De dierenarts 

geeft medische adviezen, probeert ziekten te voorkomen (door bijv. inentingen), geeft 

ongeneeslijke dieren een dodelijke injectie, castreert en steriliseert dieren, helpt bij de 

geboorte van vee, en meldt besmettelijke ziekten bij de gezondheidsdienst. De dierenarts 

werkt zelfstandig, maar moet wel samen kunnen werken met zijn assistent. Hij is 

verantwoordelijk voor zijn eigen werk, moet in noodgevallen altijd beschikbaar zijn en hij moet 

heel nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technisch 
 

201 Werken in de bouw (timmerman/elektricien)   mbo 2/3  

De bouwvakker is het hele jaar bezig met het maken van allerlei gebouwen, bruggen en 

viaducten of het renoveren van gebouwen. In de bouw werk je met allerlei machines en is er 

ook nog veel handwerk. Je moet nauwkeurig kunnen werken en je moet technische tekeningen 

kunnen lezen en aan de hand daarvan allerlei constructies kunnen maken.  

Binnen de bouw kennen we de vele beroepen: enkele daarvan zijn de metselaar, de voeger en 

de tegelzetter, de timmerkracht en de werker met beton. Je moet goed kunnen samenwerken 

in een team van mensen om samen een goed product te kunnen afleveren. 

De elektricien houdt zich bezig met elektrische installaties. Als elektricien werk je bij een 

bedrijf of als zelfstandige. Je werkt vaak samen met een aannemer of bedrijf in de 

installatietechniek. De werkzaamheden vinden plaats in zowel de nieuwbouw als in bestaande 

gebouwen. Je legt niet alleen nieuwe bedrading aan, maar je vervangt soms ook de oude 

bekabeling. Bij een nieuwbouwproject kun je een bouwtekening lezen en bepalen waar de 

bedrading moet komen. Je denkt mee over de plaatsing van stopcontacten en lichtschakelaars. 

 

202 Werken in een transportbedrijf      mbo 2/3 

De transportsector is in Nederland een zeer grote bedrijfstak. De sector houdt zich bezig met 

het vervoeren van mensen en goederen over de weg, het water en door de lucht.  

Het transportbedrijf kent een groot aantal beroepen. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor 

vervoer van goederen en mensen over de weg. De planners zorgen ervoor dat de te rijden 

routes zo logisch mogelijk worden ingepland. De calculators berekenen hoe veel de klant moet 

betalen voor het vervoer en de magazijnmedewerkers zorgen voor opslag van de goederen. 

Verder zijn er nog technische mensen nodig die het onderhoud verrichten aan bussen en 

vrachtauto’s. 

 

203 Werken in een garage       mbo 2/3 

Je werkt meestal in een garage voor personenwagens of in de garage van een bedrijf dat eigen 

auto's heeft.  

Wanneer een auto alleen een onderhoudsbeurt nodig heeft, werk je vaak een vaste lijst met 

punten af. Op die manier controleer je of de onderdelen van een auto nog goed werken. Als 

een auto gerepareerd moet worden, ga je eerst op zoek naar het probleem. Daarna probeer je 

deze storing te verhelpen. Daarbij moet je rekening houden met de wensen van de klant en de 

opdracht van je leidinggevende, maar bijvoorbeeld ook met milieurichtlijnen over het afvoeren 

van olie of onderdelen.  

Je moet over praktisch technisch inzicht beschikken en je moet bereid zijn je kennis bij te 

houden, want de techniek ontwikkelt zich in een heel snel tempo. 

 

204 Bouwkundige        mbo 

Een bouwkundige kan in een groot aantal uiteenlopende functies werkzaam zijn: bijvoorbeeld 

als tekenaar bij het uitwerken van schetsen, constructeur bij het ontwerpen, berekenen en 

tekenen van beton en staalconstructies, calculator bij het maken van begrotingen, 

werkvoorbereider bij een organisatie etc. Bij de overheid kunnen bouwkundigen werkzaam zijn 

als technisch ambtenaar en in de handel als commercieel medewerker bij de inkoop en 

verkoop van bouwmaterialen. 

 

 

205 Werken in de ICT        mbo/hbo 

Je kunt werken als systeembeheerder, applicatiemaker, websiteontwikkelaar. Je bent 

bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het goed functioneren van een compleet computersysteem 

binnen een bedrijf. Of je maakt een app voor een voetbalclub zodat de supporters snel alle 

gegevens van hun favoriete club kunnen zien. Misschien maak je wel de website van een 

bedrijf, instelling of school. Hoe dan ook: je moet veel weten over programmeren en allerlei 

software beheersen. Omdat er in de ICT-wereld veel verandert in korte tijd moet jij je 

voortdurend laten bijscholen. 

 

206 Mode- en winkelstylist       mbo 

Een etaleur/standbouwer werkt voor een etaleer- of grootwinkelbedrijf. De etaleur maakt een 

ontwerp voor een etalage, bepaalt welke materialen hij nodig heeft, maakt een begroting en 

plaatst de materialen in de etalage of de stand. Een etaleur werkt met verschillende materialen 

(hout, papier, stof) en gebruikt diverse gereedschappen (hamer, nietmachine, verfkwast). 

Creativiteit en handigheid zijn belangrijk voor dit werk. Er wordt regelmatig 's avonds en in de 

weekenden gewerkt. 



 

207 Chemisch laborant        mbo/hbo 

Als chemisch laborant onderzoek en analyseer je de samenstelling van bijv. kunstharsen, 

afvalwater, chemische producten, voedingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Je kunt werken 

in bijvoorbeeld de metaal-, chemische en levensmiddelenindustrie, in onderzoeksinstituten en 

bij wetenschappelijke instellingen. Je werkt onder leiding van het laboratoriumhoofd, die je 

opdrachten geeft en aangeeft hoe ze moeten worden uitgevoerd. Daarbij werk je volgens 

gedetailleerde voorschriften. Het resultaat van je werk wordt gecontroleerd. 

 

208 Installatietechnicus        mbo/hbo 

Een installatietechnicus kan zowel een elektrotechnisch als werktuigbouwkundig beroep zijn. 

Het is een vakgebied waarin jouw functie afhangt van het bedrijf waarin je werkt. In bedrijven 

ben je soms de specialist op het gebied van elektronica of juist de specialist op het gebied van 

mechanica. Het kan ook voorkomen dat je binnen een bedrijf beide functies vervult. 
De installatietechnicus werkt bij installatiebedrijven, adviesbureaus, overheden en ook bij 

fabrikanten. 
De functies/werkzaamheden gaan van zeer technisch tot commercieel en alles wat hiertussen 

zit. 
 

 

209 Grafisch ontwerper       hbo 

Een grafisch ontwerper maakt “tekeningen” in opdracht van klanten, die gebruikt worden in 

reclamewerk, posters, boeken, kranten en tijdschriften. Hiervoor gebruikt hij naast het 

klassieke teken- en schildermateriaal vooral de computer. Een grafisch ontwerper moet een 

uitstekend gevoel hebben voor vlakverdeling en kleuren en moet de behoeften van zijn klanten 

goed kunnen vertalen in het werk dat hij maakt. Vaak ook wordt verstand van lettertypes 

gevraagd. Een grafisch ontwerper kan zelfstandig ondernemer zijn, maar evengoed werknemer 

zijn bij een reclamebureau of een grotere drukkerij. Goede communicatieve eigenschappen zijn 

belangrijk, want een grafisch ontwerper heeft in de regel een intensief contact met zijn 

klanten. 

 

210 Interieurarchitect        hbo 

Een interieurarchitect ontwerpt interieurs zowel voor het huiselijk gebruik als om in te werken. 

Maar daar stopt het niet. In de praktijk zal hij tevens de daadwerkelijk inrichting ter hand 

nemen. Hij moet creatief zijn, maar ook goed met mensen om moeten kunnen gaan. Immers 

hij zal met die mensen moeten omgaan waarvoor hij een ruimte inricht. Hij kan niet uitsluitend 

van zijn eigen gedachten uitgaan, want hij ontwerpt iets voor andere mensen. Deze 

opdrachtgevers willen iets van hun eigen gedachten in het ontwerp terugzien. 

 

211 Architect         hbo/wo 

Een architect/bouwkundige maakt ontwerpen voor nieuwbouw en verbouw aan huizen, 

woningcomplexen, kantoor- en bedrijfsgebouwen. Een architect/bouwkundige maakt een 

ontwerp. Daarnaast maakt hij ook materiaal- en werkbeschrijvingen, planningen en financiële 

begrotingen. Bij dit werk wordt gebruik gemaakt van papier en potloden en van reken- en 

tekenprogramma's op de computer. Een architect/bouwkundige moet om kunnen gaan met 

opdrachtgevers, aannemers en andere medewerkers. Het werk gebeurt binnen of buiten op de 

bouwplaatsen. 

 

212 Software developer       hbo/wo 

De software developer houdt zich op de eerste plaats bezig met ontwerp en bouw van 

complexe programma`s. De problemen waarvoor hij/zij oplossingen zoekt liggen veelal op het 

gebied van database-, informatie-, expert-, besturingssystemen, datacommunicatie, 

netwerken en andere geavanceerde toepassingen. Vaak is het werk onderdeel van een groot 

automatiseringsproject en werkt de software ingenieur met vele anderen samen. 

 

213 Informaticus         hbo/wo  

Als informaticus houd je je bezig met hoe je gegevens opslaat in de computer. Hoe kan het 

efficiënter? En hoe laat ik de computerinformatie overzichtelijk presenteren? Voorbeelden van 

vraagstukken van een informaticus: Hoe regel je het vliegverkeer goed, zonder vertragingen? 

Of: hoe sla je DNA-gegevens digitaal en goed beheerbaar op?  

Een informaticus heeft een zelfstandige functie en werkt veel alleen, wel voert hij overleg met 

de gebruikers van het systeem. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is 

wel van belang. 

 



214 Werktuigbouwkundige/mechatronica     hbo/wo 

Een werktuigbouwkundige ontwerpt en ontwikkelt machines, apparaten en werktuigen. Hij 

houdt zich van het begin tot het eindproduct met het proces bezig. De klant maakt zijn wensen 

kenbaar en de werktuigbouwkundige tekent een ontwerp (met de computer), vervolgens 

controleert hij het productieproces en het eindproduct. Een werktuigbouwkundige heeft een 

leidinggevende functie en moet goed kunnen samenwerken met andere medewerkers. 

 

215 Infratechniek, grond- weg- en waterbouw    mbo/hbo/wo 

Je richt je op alles wat te maken heeft met ondergronds en bovengronds transport, 

waterwerken, waterhuishouding en milieu. Je krijgt te maken met ontwerpen, uitvoeren en 

onderhouden van land- en waterwegen en alle bijbehorende constructies. Ook kun je aandacht 

besteden aan de bouw van hoogspanningsmasten, offshore constructies, bedrijfshallen, 

opslagtanks enzovoort. 

 

216 Levensmiddelentechnoloog      mbo/hbo/wo 

Iedereen moet elke dag eten en drinken en de eisen die daaraan worden gesteld, worden 

steeds strenger. De voedingsmiddelenindustrie is een van de grootste bedrijfstakken in 

Nederland. Dat heeft tot gevolg dat er heel veel werk is voor levensmiddelentechnologen. 

Tijdens de opleiding leer je hoe een heleboel producten worden gemaakt, zoals kaas, brood, 

bier, rookworst, salades, enz. Je leert de machines kennen die gebruikt worden, maar ook hoe 

je de kwaliteit moet controleren en borgen.  

 

Als je een mbo-opleiding volgt, zou je operator in de voedingsindustrie kunnen worden. Je 

bedient dan de machines die gebruikt worden, maar bewaakt ook de kwaliteit door monsters 

te nemen en metingen uit te voeren. Het kan zijn dat je storingen op moet lossen en op een 

wat hoger niveau ook een team aanstuurt, de planning maakt en controleert of er veilig en 

hygiënisch wordt gewerkt. 

 

Als hbo’er heb je extra kennis over grondstoffen, processen, chemie en microbiologie en krijg 

je ook managementvakken. Je kunt je in verschillende richtingen specialiseren: biotechnologie, 

kwaliteitszorg, productontwikkeling, procesontwikkeling, marketing. Je kunt gaan werken bij 

een voedingsmiddelenbedrijf, maar ook bij een kruidenleverancier, een machinefabrikant of 

een controlerende instantie als het NVWA. 

 

Als wo’er kun je je specialiseren in een van de volgende richtingen: procesontwerpen, 

productontwerpen, voedselveiligheid, structuur en functionaliteit, kwaliteit ketens en 

management, levensmiddelenfermentatie en enzymologie. Banen zijn grotendeels 

vergelijkbaar met hbo, maar op een hoger leidinggevend, controlerend of onderzoekend 

niveau. 

 

 

218 Mediavormgever        mbo/hbo 

Mediavormgevers zijn verantwoordelijk voor de uitstraling van merken en 

communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan posters, visitekaartjes, websites of animaties 

maar ook het bedenken en ontwikkelen van de totale uitstraling van een merk. Ze werken 

nauw samen met communicatieadviseurs en merkstrategen om ideeën en merken tot leven te 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Economisch  
 

300 Werken in een restaurant/horeca     mbo 2/3 

Het werken in een restaurant/horeca kan heel divers zijn. 

Je kunt aan het werk als bedieningsmedewerker. Als bedieningsmedewerker ben jij het 

visitekaartje van het bedrijf. Jij bent het aanspreekpunt voor de gasten en bent veel met hun 

in contact. Als bedieningsmedewerker neem je de bestelling op, adviseer je de gasten over de 

gerechten/dranken, geef je de bestelling door aan de keuken en bar en zorg je dat deze 

geserveerd worden. Ook kun je als barmedewerker aan de slag. Als barmedewerker maak je 

de bestellingen klaar die je binnen krijgt. Deze krijg je binnen van je collega's of van mensen 

die direct aan de bar bestellen. 

Tevens kun je aan het werk als gastvrouw/-heer. De gasten zien jou als eerste wanneer ze 

binnenkomen en als laatste wanneer ze het restaurant weer verlaten. Aan jou dus de taak om 

de gasten te ontvangen en ervoor te zorgen dat zij genieten van hun middag/avond.  

Je kunt ook werken in de catering. Als cateringmedewerker ben je verantwoordelijk voor het 

klaarmaken van gerechten zoals broodjes, salades en soep. Jij zorgt ervoor dat de presentatie 

van het eten er goed uitziet en dat er altijd voldoende voorraad is. 

Als je meer ervaring hebt in de keuken kun je ook als zelfstandig werkend kok aan de slag. Jij 

zorgt ervoor dat de gerechten goed worden klaargemaakt en mooi gepresenteerd worden. 

Vaak is er ruimte voor eigen inbreng en kan je meedenken over de gerechten op de 

menukaart. 

 

 

301 Werken in een kapperszaak      mbo 2/3 

Als kapper kun je zelfstandig werken in een salon of je eigen salon beginnen. Maar dan moet 

je wel graag met mensen willen omgaan. Je moet gevoel hebben voor stijl en representatief 

zijn, je moet weten wat de klant wil en commercieel inzicht hebben. Als kapper moet je 

zelfstandig kunnen functioneren in een salon. Dat betekent dat je een aantal vaardigheden 

goed moet beheersen. Naast commerciële en communicatieve vaardigheden is het belangrijk 

dat je je vakkennis uitbreidt. Je moet verstand hebben van producten en materialen en 

klanten een goed advies kunnen geven. 

 

302 Werken in een bakkerij       mbo 2/3 

Als broodbakker maak je met bloem, boter, rijsmiddelen, eieren, suiker en andere ingrediënten 

allerlei warme-bakker-producten. Hierbij kun je denken aan witbrood, bruinbrood, 

volkorenbrood, harde en zachte bolletjes, broodjes gezond en croissants. De broodproducten 

moet je op vaktechnische perfecte, efficiëntie en hygiënische manier kunnen maken. Tijdens 

de opleiding leer je onder andere hoe je moet werken met de machines en gereedschappen die 

je nodig hebt. 

Indien nodig zal je ook ingezet kunnen worden bij de verkoop in de bakkerswinkel.  

Met deze opleiding kun je als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag in een ambachtelijke 

bakkerij. Meestal zal het een 'gemengd bedrijf' zijn waar brood- en banketproducten gemaakt 

en verkocht worden. Je werkt deels zelfstandig en deels onder toezicht van een ervaren 

collega. 

 

303 Werken in een keuken       mbo 2/3 

Een Basiskok werkt in de keuken van een restaurant, eetcafé, hotel, cateringbedrijf of 

bijvoorbeeld verzorgingstehuis. De Basiskok begint overdag met de voorbereidende 

werkzaamheden voor het klaarmaken van de gerechten, zoals het wassen en snijden van de 

groenten, het maken van sauzen of het voorkoken van soepen. Hierbij wordt de versheid en de 

houdbaarheid van de producten door de Basiskok gecontroleerd. Tijdens de lunch of het diner 

bereidt hij de gerechten. Het is zijn verantwoordelijkheid de gerechten op de juiste manier 

bereid worden, zodat het vlees bijvoorbeeld de juiste gaarheid heeft. Een stap verder is 

Zelfstandig Werkend Kok. Hij onderscheidt zich van een Basiskok omdat hij meedenkt over het 

aanpassen en verbeteren van de menukaart en recepten aanlevert. 

 

304 Werken in een slagerij (slager-traiteur)    mbo 2/3 

Als je werkt in de slagerij ben je na het slachten bezig met de verwerking van vlees tot een 

product dat je kunt verkopen aan de consument. Dit kan gewoon een stukje rund- of 

varkensvlees zijn, maar ook het maken van worst en kant en klare vleesproducten. Daarnaast 

heb je te maken met catering activiteiten. Dit betekent het bereiden van kant en klare 

maaltijden, complete buffetten, salade schotels, soep en schotels met lekkere hapjes. In de 



zomermaanden worden ook veel barbecue schotels klaargemaakt. Soms ben je bij klanten 

thuis om bijvoorbeeld zelf de barbecue gaar te maken tijdens een feestje. 

 

305 (Directie)Secretaresse       mbo 

Een secretaresse is een echte duizendpoot. Je werkt voor je leidinggevende, je collega’s en 

voor mensen van buiten. Je voert taken uit zoals het opstellen van brieven of de notulen van 

een vergadering uitwerken. Je maakt afspraken met klanten of collega’s en houdt de agenda 

bij. Je neemt de telefoon aan, verbindt door en handelt vaak vragen zelf af. Je ontvangt 

klanten en stuurt hen naar de juiste persoon. Je organiseert regelmatig kleine bijeenkomsten 

en je bereidt vergaderingen voor. 

De directiesecretaresse neemt de directie/manager veel werk uit handen. Je bent 

verantwoordelijk voor het telefoonverkeer, je houdt de agenda bij, je organiseert zakenreizen 

en boekt hotels, je regelt en plant vergaderingen en maakt hier verslagen van. Je hebt kennis 

van financiën en personeelsactiviteiten. Je vraagt offertes (prijsopgaven) aan voor 

verschillende producten en diensten. Je stelt facturen (rekeningen) op. Je hebt inhoudelijke 

kennis nodig om een jaarverslag te kunnen lezen en ook het onderhouden van een website of 

intranet kan tot je taken behoren. Kortom, jij bent de persoon tussen je leidinggevende en de 

medewerkers in je organisatie en klanten.mbo 

nkoop en verkoop van food- en non-foodartikelen, winkelinrichting, service de afdelingschefs 

De meeste supermarkten zijn onderdeel van een overkoepelende organisatie.  

307 Filiaalhouder/eigenaar sportzaak     mbo 

Als filiaalhouder ben je verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in een winkel: de inkoop 

en verkoop, winkelinrichting, service aan de klanten, personeelswerving etc. Je geeft leiding 

aan de medewerkers. Als filiaalhouder heb je regelmatig overleg met de centrale directie. Deze 

verwacht dat je zo veel mogelijk omzet draait en zo weinig mogelijk kosten maakt. Hoe je je 

werk uitvoert, bepaal je zelf. 

 
308 Accountmanager        mbo/hbo 

De accountmanager probeert winkeliers en andere mensen over te halen artikelen te kopen 

van het bedrijf waar hij voor werkt. Hij bezoekt mogelijke klanten, geeft ze reclamemateriaal 

en neemt eventuele klachten mee. De accountmanager hoort zich te houden aan de richtlijnen 

van de verkoopafdeling van het bedrijf. De accountmanager reist veel, is zelfstandig bezig in 

zijn contacten met de klanten. Hij is voortdurend in contact met (nieuwe) klanten en moet 

hiervoor dus over mensenkennis beschikken. Een goede accountmanager kent de markt 

waarin hij werkt, en weet wat de concurrenten aanbieden. Hij voelt verkoopkansen goed aan. 

 

309 Schoonheidsspecialiste       mbo 

Als schoonheidsspecialiste houd je je bezig met de schoonheidsverzorging van je klanten. Dat 

kan een gezichtsbehandeling zijn, het aanbrengen van make-up of lichaamsverzorging 

(massage of ontharing). Ook het verzorgen van handen of het haar weer in model brengen kan 

bij je werk horen. 

Voordat je iemand gaat behandelen, geef je de klant advies over de mogelijkheden. Het is 

belangrijk dat je prettig met mensen kunt omgaan; je klanten moeten het gevoel hebben dat 

ze helemaal op je kunnen vertrouwen. 

Als schoonheidsspecialist heb je meestal je eigen praktijk, maar je kunt ook werken in een 

schoonheidssalon, beautyfarm, sauna, hotel of zelfs in een kapsalon. 

 

310 Medewerker Marketing & Communicatie    mbo/hbo 

Als medewerker marketing & communicatie ben jij een onmisbare schakel om klanten te 

bereiken, passende acties te bedenken en de organisatie zichtbaar te maken bij (potentiële) 

klanten. Je beheert de social mediakanalen, doet marktonderzoek, schrijft teksten voor een 

website, ontwerpt uitingen en je overlegt met vormgevers over hoe een brochure eruit moet 

zien. Ook kan het zijn dat je evenementen organiseert, medewerkers en managers adviseert 

en communicatieplannen maakt hoe je de producten en/of diensten in de markt zet. Soms ben 

je dus adviseur en soms ben je heel praktisch bezig. 

 

311 Administrateur        mbo/hbo 

De administrateur is verantwoordelijk voor de (financiële) administratie van een organisatie. 

Deze administratie kan vele verschillende dingen omvatten, afhankelijk van de functie. Bij een 

klein bedrijf zullen alle administratieve taken door de administrateur gedaan worden, waardoor 

die ook een boekhouder is, alle betalingen bijhoudt, en de correspondentie op financieel niveau 

zowel binnen als buiten het bedrijf regelt. Bij een groter bedrijf zullen sommige 

werkzaamheden door anderen gedaan worden, die dan verantwoording aan de administrateur 

af moeten leggen. 



 

312 Hotelier         mbo/hbo 

Een hotelier bepaalt het beleid en houdt toezicht op de organisatie van zijn hotel. Hij is 

verantwoordelijk voor het financiële en commerciële beleid en de resultaten hiervan. De 

hotelier stelt vast hoe de beleidsvoering, het personeelsbeleid, de marketing en de promotie 

worden uitgevoerd. De hotelier is verantwoordelijk voor het werk en de inzet van zijn 

personeel, voor de veiligheid en voor de gezondheid van het personeel en de gasten. Hij lost 

zijn problemen zelf op. Een hotelier moet zakelijk kunnen denken en handelen, moet als een 

gastheer voor de dag komen en al zijn gasten te woord kunnen staan. Kennis van Nederlands 

en vreemde talen is hiervoor dus vereist. De hotelier werkt vaak onder tijdsdruk en heeft 

onregelmatige werktijden ('s avonds, in het weekend en met de feestdagen). 

 

313 Makelaar Onroerend goed      mbo/hbo 

Een makelaar helpt mensen met het kopen en verkopen, huren en verhuren van een huis. De 

makelaar taxeert de huizen, kijkt naar de bestemmingsplannen van gebouwen, en kijkt of er 

verbouwingen nodig zijn. Verder adviseert de makelaar over wettelijke regels bij het kopen en 

verkopen van huizen en over de kosten. De makelaar werkt zelfstandig en koopt soms in 

opdracht van anderen. De makelaar is een onafhankelijke tussenpersoon tussen koper en 

verkoper, en hiervoor moet hij dus kunnen onderhandelen. Als verzekeringsagent bied je de 

mensen mogelijkheden aan zich te vrijwaren voor alle mogelijke risico's die ze lopen. Het gaat 

dan om de financiële gevolgen van die risico's. Je moet een vertrouwenwekkende figuur zijn. 

De klant moet immers nogal wat persoonlijke gegevens aan jou toevertrouwen. Tevens wil de 

klant de zekerheid krijgen dat hij volledig wordt ingelicht. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

staan voorop. 

 
315 Werken bij een bank       mbo/hbo 

Bij een bank kun je op verschillende niveaus werken. Bijvoorbeeld als verkoop- en 

serviceadviseur (mbo). Je geeft dan informatie en adviezen over de diensten en producten van 

een bank zoals spaarvormen, leningen, financieringen en verzekeringen. Of je kunt bij een 

bank werken als relatiebeheerder (hbo). Je bent dan verantwoordelijk voor het contact tussen 

jouw bedrijf (de bank) en (potentiële) klanten. Je houdt daarbij je commerciële doelstellingen 

in de gaten. Verder bezoek je klanten en geef je ze persoonlijk advies en informatie over de 

producten van de bank.  

Je kunt bij een bank ook werken als financieel planner (hbo). Een financieel planner geeft 

advies aan de klanten van de bank. Hij brengt de financiële situatie van de klant in kaart en hij 

probeert met de klant de financiële toekomst duidelijk in beeld te krijgen. Hierna krijgt de 

klant advies over de voor hem meest geschikte hypotheek, spaarplan of ander financieel 

product. Een financieel planner moet dan ook commercieel ingesteld zijn. 

 

 

 

318 Accountant         hbo/wo 

Een accountant helpt bedrijven bij het maken van financiële overzichten en geeft financiële 

adviezen. Hij houdt de boekhouding bij, rapporteert naar de opdrachtgever toe, stelt de 

jaarcijfers vast en behandelt de belastingaangiften. Een accountant werkt in opdracht van een 

bedrijf en heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de resultaten. Een accountant moet leiding 

kunnen geven, samen kunnen werken maar er ook tegen kunnen om alleen te zijn. 

Zorgvuldigheid, lange tijd ingespannen en onder druk kunnen werken zijn belangrijke eisen. 

 

 

319 HRM medewerker 

Een HR medewerker of human resource management (HRM) brengt mensen en organisaties bij 

elkaar. De HR medewerker is verantwoordelijk voor het verzamelen en bijhouden van 

personeelsgegevens. Werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit het opslaan van data voor 

iedere werknemer, zoals adres, salaris, absenties, verkoop- of productiecijfers, verslagen van 

supervisors. 

Ook houdt de HR medewerker zich bezig met bijvoorbeeld het schrijven van vacatureteksten, 

het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het bijhouden van de personeelsplanning,het 

bijhouden van sollicitatieprocedures. 

 

 

(Para-)medisch 
 



400 Kraamverzorgende Thuiszorg      mbo 

De functie van kraamverzorgende richt zich op de verzorging van kraamvrouw en baby tijdens 

de bevalling en de daarop aansluitende verzorgingsperiode, alsmede op de zorg voor andere 

gezinsleden en de huishouding. Zij leert de jonge moeder omgaan met haar kind, en 

observeert de baby tijdens de eerste dagen. Daarnaast fungeert zij nogal eens als gastvrouw 

voor de kraamvisite, waarbij ze waakt over het wel en wee van moeder en kind. Ze moet 

kordaat kunnen optreden, maar daarnaast gezellig en vriendelijk zijn. 

 

401  Wijkverpleegkundige MBO      mbo  

Een wijkverpleegkundige is een verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg bij 

patiënten thuis binnen een bepaalde wijk of buurt. 

Wijkverpleegkundigen verrichten verpleegkundige taken bij mensen thuis: ze begeleiden en 

adviseren bij zelfzorg en nemen taken over waartoe mensen zelf niet (meer) in staat zijn, 

meestal vanwege een handicap, ziekte of stoornis. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid 

omdat de zorg van de individuele patiënt aan hen is toevertrouwd. 

Zo assisteren ze bij de persoonlijke verzorging van patiënten (wassen, afdrogen, aan- en 

uitkleden, verschonen, etc.). Ze verrichten verpleegkundige handelingen, zoals bijvoorbeeld 

het inbrengen van een katheter. 

Verder voert de wijkverpleegkundige zo nodig overleg met ziekenhuizen en huisartsen. 

 

402 Verpleegkundige-MBO       mbo 

In de gezondheidszorg worden patiënten verpleegd, verzorgd en begeleid. Denk aan mensen 

die in het ziekenhuis liggen of die in een verpleeghuis wonen. Als verpleegkundige verpleeg, 

verzorg en begeleid jij de patiënt. Je stelt bijv. een verpleegplan voor een patiënt op, je geeft 

de patiënt medicijnen en je voorkomt bijv. het "doorliggen" van een patiënt. Je moet ook 

voorlichting geven aan de patiënt en je moet rapporteren hoe de toestand van de patiënt is. 

Verpleegkunde is lichamelijk zwaar (staan, lopen, tillen) en emotioneel een zwaar beroep. In 

verpleegafdelingen wordt in wisselende diensten gewerkt (ook 's nachts en in de weekeinden). 

 

403 Tandartsassistente       mbo 

De tandartsassistente heeft secretariële, financiële en medische taken. Zij maakt de afspraken 

met patiënten, zorgt dat de tandarts de patiëntgegevens krijgt en bergt deze ook weer op. Zij 

assisteert bij de behandeling, ontwikkelt de röntgenfoto's en stuurt deze op naar de 

tandtechnicus. Het steriel houden van de instrumenten is ook een belangrijk onderdeel van 

haar taak. De tandartsassistente moet goed kunnen luisteren, zichzelf goed kunnen 

uitdrukken, en zich kunnen inleven in de patiënt, met name wanneer het kinderen betreft. 
 
 

405 Doktersassistente        mbo 

Een doktersassistente heeft secretariële, financiële en medische taken. Zij maakt de afspraken 

met patiënten, zorgt dat de arts de patiëntgegevens krijgt, bergt deze ook weer op, zorgt dat 

de doktersrecepten naar de apotheek gaan, maakt de rekeningen klaar en helpt tussendoor de 

arts bij kleine medische ingrepen. De doktersassistente mag enkele kleine medische ingrepen 

verrichten als bloeddruk opnemen, injecties toedienen, wratten stippen en gehoortest 

afnemen. De doktersassistente is de buffer tussen patiënt en arts. Zij moet goed kunnen 

luisteren naar de klachten die mensen aangeven. Een doktersassistente moet nauwkeurig 

werken, soms in teamverband, maar altijd in een goede verstandhouding met de arts. Dat kan 

een huisarts zijn maar ook een specialist, vrijgevestigd of in een ziekenhuis. 

 

 

406 Verpleegkundige-HBO       hbo 

Een verpleegkundige is er op de eerste plaats voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van 

patiënten. Dit is onder andere wassen, aankleden, eten ronddelen, maar ook medicijnen en 

injecties geven, artsen assisteren, wonden verzorgen etc. Het aandeel van die meer medisch-

technische handelingen verschilt per specialisatie en afdeling. In de B- of Z-verpleging is de 

psychische begeleiding de hoofdtaak. Hiervoor moet je veel inzet, geduld, begrip en tact 

hebben. Een B-verpleegkundige heeft een baan in een psychiatrisch ziekenhuis of kliniek. Een 

Z-verpleegkundige werkt in de zwakzinnigenzorg. Als een verpleegkundige (HBO) hoofd van 

een afdeling wordt, ligt de nadruk op leidinggeven, organiseren en beslissen. 

 

 

 

 

 



 

407 Verloskundige        hbo 

Een verloskundige onderzoekt zwangere vrouwen. Tot het moment dat ze is "uitgeteld", komt 

de aanstaande moeder regelmatig op controle bij de verloskundige. De verloskundige kan de 

ligging en de groei van de baby bepalen en met behulp van apparatuur kunnen de ouders 

luisteren naar de harttonen van de baby. Hij stelt de ouders op hun gemak bij de bevalling, 

zorgt ervoor dat alles steriel is en handelt snel en doordacht tijdens de bevalling. Het is een 

beroep met onregelmatige werktijden, je kunt zo uit je bed worden gebeld voor een bevalling. 

Na de bevalling houdt de verloskundige nog toezicht op moeder en baby. 

 

408 OK-assistent/anesthesiemedewerker     hbo 

Een operatieassistent werkt op de operatiekamer van een ziekenhuis. De taken van de 

operatieassistent zijn verdeeld in verschillende taken. Als instrumenterende zorg je ervoor dat 

de chirurg de materialen die hij nodig heeft direct krijgt. Als assisterende zorg je ervoor dat de 

specialist zijn werk goed kan doen. Dit kan betekenen dat je ervoor zorgt dat het 

operatiegebied goed zichtbaar is door het openhouden met klemmen of het wegzuigen van 

bloed. De derde taak welke je als operatieassistent hebt is de omloop. De omloop voorziet het 

team van benodigde materialen, en is de schakel tussen steriele en onsteriele omgeving.  

De anesthesieassistent ontvangt en begeleidt de patiënt tijdens de operatie. Hij of zij 

assisteert bij het toedienen van narcose of andere vormen van verdoving en houdt de patiënt 

tijdens de operatie goed in de gaten met diverse apparaten. 

Beide beroepen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar, je moet soms uren achtereen op de been 

staan. Daarnaast werk je onregelmatig en moet je erg alert blijven. 

 

409 Röntgenlaborant        hbo 

Jij maakt röntgen- (of MRI-) opnamen van delen van het skelet of van bepaalde organen van 

patiënten, en ontwikkelt deze. Deze opnamen worden gebruikt bij medisch onderzoek naar de 

oorzaak of aard van inwendige klachten. Je hebt contact met alle afdelingen en specialisten 

van het ziekenhuis die röntgenfoto's aanvragen. Je werkt volgens de instructies van de 

radiodiagnost, maar je voert het werk zelfstandig uit. Daarbij zorg je ervoor dat de patiënt en 

jijzelf niet bloot staan aan onnodige stralingsgevaar. 

 

410 Ergotherapeut        hbo 

De ergotherapeut leert mensen die een handicap hebben zich aanpassen aan de leef-, woon- 

en werksituatie. Hij leert de mensen opnieuw het huishouden doen, of het werk of de 

zelfverzorging. De ergotherapeut stelt altijd een behandelingsplan op, soms samen met de 

patiënt. De ergotherapeut biedt de patiënt activiteiten aan om deze zoveel mogelijk zelf te 

laten ondernemen. Hij stimuleert de patiënt hierbij en hiervoor is dus ook een goede dosis 

enthousiasme nodig. Ook de ergotherapeut moet zich goed in kunnen leven in de patiënt, zich 

goed uit kunnen drukken en geduldig blijven. De ergotherapeut kan zelfstandig werken, maar 

ook in teamverband. 

 

411 Fysiotherapeut        hbo 

Een fysiotherapeut behandelt klachten die samenhangen met het "bewegingsapparaat", zoals 

afwijkingen in het beenderstelsel en de gewrichten, aandoeningen of stijfheid van de spieren, 

verkeerde bewegingen of houdingen en stoornissen in de bloedcirculatie. Mensen die een 

ongeval of operatie hebben gehad, geblesseerde sporters en mensen die worden verwezen 

door de huisarts komen bij de fysiotherapeut. Deze kan een eigen praktijk hebben of in een 

ziekenhuis of revalidatiecentrum werken. Er wordt altijd behandeld op voorschrift van een arts, 

maar de fysiotherapeut kiest de geschiktste therapie. Het is erg belangrijk dat een patiënt 

eerst op z'n gemak wordt gesteld want zo ontspannen de spieren zich. Het goed omgaan met 

mensen, geduldig zijn en helder uit kunnen leggen en een goede lichamelijke conditie zijn 

vereist. 

 

 

412 Logopedist         hbo 

De logopedist richt zich op communicatiestoornissen die zijn ontstaan door gebreken of 

afwijkingen aan stem, spraak, taal of gehoor. Je kunt de volgende problemen behandelen en 

begeleiden: spraakstoornissen, stemproblemen en taalproblemen. Ook begeleid en train je 

kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en dove en slechthorende kinderen bij 

wie taal- en spraakontwikkeling is achtergebleven. Je leert deze mensen bijv. hoe ze om 

moeten gaan met een gehoorapparaat. Ook geef je preventie en begeleidende voorlichting aan 

zowel patiënten/cliënten als hun leefomgeving. De laatste jaren besteedt de logopedist steeds 

meer aandacht aan communicatietrainingen voor het bedrijfsleven. 



 

413 Medisch analist        hbo 

Een medisch analist verricht veel laboratoriumwerk. Het onderzoeken van bloed staat hier 

centraal. Hij maakt veel gebruik van chemische tests, microscopen en analyse- en 

meetapparatuur. Met name analisten die zich tijdens hun studie gespecialiseerd hebben in de 

zogeheten klinische chemie zijn werkzaam in ziekenhuislaboratoria. Een analist kan 

microbiologie doen (het opsporen van virussen etc.), op zoek gaan naar geneesmiddelen of 

antistoffen, maar een analist kan ook onderzoek doen naar afwijkingen in weefsels en cellen. 

Een analist werkt nauwkeurig en systematisch en werkt met gevaarlijke en besmettelijke 

stoffen. 

 

414 Diëtist          hbo 

Als diëtist richt je je op voeding, voedsel, diëten en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt 

diëten berekenen, maar je weet ook hoe je ze samenstelt en je kunt er advies over geven. Een 

belangrijk aspect is dat je patiënten motiveert en begeleidt bij de verandering in hun voedings- 

en eetgedrag. Ook moet je voorlichting en adviezen geven. Weer een ander aspect is dat je 

onderzoek doet op het gebied van preventie, productontwikkeling en relatie tussen voeding en 

ziekte en dergelijke. Daarbij moet je onderzoeksgegevens om kunnen zetten in concrete 

voedingsadviezen. Je werkterrein omvat o.a. gezondheidszorginstellingen als ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, farmaceutische of voedingsmiddelen industrie, voorlichting- en adviesbureaus, 

onderwijs of een eigen praktijk. 

 

 

415 Apotheker         wo 

De apotheker weet alles van medicijnen: samenstelling, gebruik, werking en onderlinge 

beïnvloeding. Hij heeft een apotheek of beheert een ziekenhuisapotheek, en geeft daar leiding 

aan een of meerdere apothekersassistenten. Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van 

zaken in de apotheek, en zal daartoe een goed werkklimaat moeten scheppen. De meeste 

apothekers doen het werk in de apotheek samen met hun assistenten, maar zij onderhouden 

ook de contacten met huisartsen, specialisten en de farmaceutische industrie. Regelmatig laten 

ze zich voorlichten en bijscholen over de samenstelling en werkwijze van nieuwe medicijnen en 

medische technieken. 

 

416 Huisarts         wo 

Een huisarts is de eerste schakel in de medische keten. Hij stelt een diagnose, maakt een 

behandelplan en voert kleine ingrepen zelfstandig uit. Hij schrijft medicijnen of behandelingen 

voor. Als de klacht of de ziekte daartoe aanleiding geeft, verwijst hij de patiënt naar een 

specialist. Daarvoor is een brede en gedegen medische kennis nodig, maar ook goede 

communicatieve eigenschappen zijn vereist. Goed kunnen omgaan met patiënten is zeer 

belangrijk, vooral als hij minder prettige mededelingen moet doen. Het werk is zeer 

onregelmatig, al maken huisartsen vaak afspraken ten aanzien van avond- en 

weekenddiensten. Voor het maken van afspraken, het voeren van de administratie e.d. heeft 

een huisarts vaak een doktersassistent in dienst. 

 

 

417 Tandarts/mondhygiënist       wo/hbo 

Als tandarts onderzoek en behandel je gebitten. Daarbij kijk je of je patiënten ziekten of 

afwijkingen hebben aan hun tanden, kiezen, tandvlees en slijmliezen in de mondholte. Denk 

aan tanden die scheef staan doordat de kaak te smal is en aan ontstoken tandvlees, Je vult 

gaatjes, plaats kronen en bruggen en trekt tanden en kiezen die niet meer te redden zijn. 

Tandartsen zijn in de meeste gevallen zelfstandig ondernemer. Je geeft leiding aan een of 

meer tandartsassistenten. Bij je werk heb je verder onder meer contact met huisartsen, 

orthodontisten en kaakchirurgen. 

Gebitsverzorging en mondhygiëne omvatten meer dan tweemaal per dag uw tanden poetsen 

en elk half jaar voor controle naar de tandarts gaan. Steeds meer mensen bezoeken 

tegenwoordig ook een mondhygiënist. Vaak doen zij dit ter ondersteuning van hun 

gebitshygiëne en als aanvulling op hun halfjaarlijkse tandartsafspraak. 

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo gaatjes en 

tandvleesaandoeningen te voorkomen én te verhelpen. 

 

 

 

 

 



418 Medisch specialist (chirurg)      wo 

Een chirurg werkt op de operatiekamer, maar ook op de afdeling spoedeisende hulp en in de 

polikliniek van een ziekenhuis. Opereren maakt een belangrijk deel uit van het werk van een 

chirurg. Daarbij gaat het om kleine ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken of 

ingegroeide teennagels of het herstellen van een liesbreuk. Maar ook ingewikkelde ingrepen 

die voorkomen bij bijvoorbeeld darm- of longkanker, dichtgeslibde aders of door ernstige 

ongevallen. 

Onder chirurgie vallen vier stromen: vaatchirurgie, kankerchirurgie (oncologische chirurgie), 

maagdarm chirurgie en traumatologie (ongevalchirurgie). Een chirurg heeft een eigen 

vakgebied maar is in noodgevallen ook op andere gebieden inzetbaar. Een chirurg heeft zich 

na de opleiding tot arts zes jaar gespecialiseerd tot chirurg. 

 

 

 

Zorg & Welzijn 
 

501 Medewerker kinderopvang      mbo 

In de kinderopvang houdt men zich bezig met het in teamverband verzorgen, opvoeden en 

bezighouden van groepen kinderen. Daarnaast worden dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden 

verricht, want hygiëne is erg belangrijk. Iemand die werkt in de kinderopvang, moet goed met 

kinderen om kunnen gaan. Daarnaast is het belangrijk om contact te onderhouden met de 

ouders van de kinderen. Regelmatig vindt er teamoverleg plaats. Goede contactuele 

eigenschappen zijn van belang voor een beroep in de kinderopvang. 

 

502 Sportinstructeur        mbo 

Een sportinstructeur geeft training en instructie aan groepjes leerlingen of cursisten in spel- en 

sportactiviteiten. Cursisten kunnen geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten zijn of leden van 

een sportvereniging. Een sportinstructeur stelt een programma op, waarbij rekening gehouden 

wordt met de mogelijkheden van de deelnemers en waarbij het doel is de gezondheid op peil 

te houden. Bij dit werk wordt gebruik gemaakt van diverse sport- en spelmaterialen. Om 

instructies te geven is een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid belangrijk, daarnaast is 

een goede lichamelijke conditie van belang en moet een sportinstructeur goed kunnen omgaan 

met mensen. Vroeger kon de opleiding alleen gevolg worden bij het CIOS, tegenwoordig 

verzorgen meerdere ROC’s de opleiding Sport- en bewegingscoördinator. 

 

 

503 Werken in de gehandicaptenzorg     mbo/hbo  

In de gehandicaptenzorg bied je zorg en ondersteuning bij álle aspecten van het leven: wonen, 

werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid. Je 

helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren op de plek waar ze wonen en werken, 

tijdens dagelijkse activiteiten, hun persoonlijke ontwikkeling en in de maatschappij. Je werkt 

als begeleider of persoonlijk begeleider in bijvoorbeeld een activiteitencentrum of 

woonvoorziening. Je begeleidt dan een individuele cliënt of een groep. De cliënten kunnen 

naast een verstandelijke beperking ook soms een lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben. 

 

 

504 Werken in de ouderenzorg      mbo/hbo 

Je werkt In een verzorgingshuis, een verpleeghuis, een zorgcentrum of in een kleinschalige 

woonvorm. Je geeft mensen graag de hulp die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het 

aankleden, hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging en medicijnen innemen. 

Ook in crisissituaties ben je in staat eerste hulp te geven. Je werk doe je met behulp van een 

zorgplan. Je vindt het leuk om een band met mensen op te bouwen en je hebt een luisterend 

oor. Je werkt zelfstandig en in teamverband. Je hebt dag- en avonddiensten. Je bent 

deskundig op jouw werkgebied en houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.  

 

505 Sociaal werker/Jongerenwerker     hbo 

Sociaal werkers ondersteunen diverse groepen mensen die moeite hebben om hun weg te 

vinden in de samenleving: ouders die hun spijbelende dochter zien afglijden; ouderen die 

zichzelf verliezen in de verzorging van hun dementerende echtgenoot; jongeren die geen 

weerstand kunnen bieden aan criminele leeftijdsgenoten. 

Als jongerenwerker leg je contact met kinderen en jongeren en begeleid je hen bij het 

verstandig indelen van hun vrije tijd. Samen met je collega's bespreek je wat je met een groep 

gaat doen en stel je een afwisselend programma op met allerlei activiteiten. Sommige dingen 

regel je achter je bureau, maar meestal ben je actief met kinderen en jongeren bezig. De ene 



keer in een buurthuis of jongerencentrum, de andere keer ga je de wijk in om de jeugd op te 

zoeken. 

 
506 Leraar Basisonderwijs       hbo 

Een leraar basisonderwijs geeft les aan kinderen van ongeveer vier tot twaalf jaar in alle 

vakken en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vorming van kinderen. Een leerkracht is 

verantwoordelijk voor een goed verloop van de lessen en voor de vorderingen van de 

leerlingen. De leraar bereidt lessen voor, bedenkt afwisselende werkvormen, neemt toetsen af 

en kijkt deze na. Daarnaast wordt samengewerkt met andere leraren. Ook heeft een leraar 

contact met ouders en instanties (zoals de schooladviesdienst). Een goede mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is belangrijk. 

 

507 Leraar Voortgezet Onderwijs      hbo/wo 

Een leraar in het voortgezet Onderwijs geeft les in één bepaald vak aan jongeren van twaalf 

jaar en ouder. Een leraar moet zijn lessen voorbereiden, opdrachten voor de leerlingen 

bedenken, de stof uitleggen en toetsen. Aan de hand van de resultaten bepaalt hij 

rapportcijfers. Het ministerie van onderwijs bepaalt wat een leerling in één jaar moet leren en 

de leraar vult dit programma in met zijn collega's. Naast het lesgeven heeft een leraar 

regelmatig vergaderingen en besprekingen en heeft hij contact met ouders. De leraar is 

verantwoordelijk voor een goed verloop van de lessen en hij moet zich zowel mondeling als 

schriftelijk goed uit kunnen drukken. 

 

508 Leraar Lichamelijke Opvoeding      hbo 

Een leraar lichamelijke opvoeding werkt op een school en brengt leerlingen 

bewegingstechnieken bij en zet leerlingen aan tot een gezonde levenswijze. Daarnaast is een 

doel van de lichamelijke opvoeding om sociale vaardigheden aan te leren (les in 

groepsverband) en ontspanning. Een leraar lichamelijke opvoeding moet goed om kunnen 

gaan met jongeren, moet een goede lichamelijke conditie hebben en over een goede 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid beschikken. 

 

509 Maatschappelijk werker       hbo 

Een maatschappelijk werker biedt hulp aan mensen die moeilijkheden hebben in hun omgeving 

of problemen hebben in de omgang met anderen. Die moeilijkheden en problemen kunnen te 

maken hebben met financiën, de familie- en gezinssituatie, werkomstandigheden, verslaving 

etc. Een maatschappelijk werker luistert naar de problemen van een persoon, probeert deze op 

te lossen en schrijft er een rapport over. Soms moet hij ook verwijzen naar andere instanties 

of personen. Een maatschappelijk werker moet zich goed in kunnen leven in de problemen van 

een persoon en heeft goede contactuele vaardigheden. 

 

 

 

 

510 Journalist         hbo 

Een journalist werkt voor kranten, tijdschriften, vakbladen, radio of televisie. Er worden 

reportages gemaakt over diverse gebeurtenissen op het gebied van sport, financiën, economie, 

kunst, binnenland, buitenland, gebeurtenissen in de regio etc. Informatie haalt de journalist uit 

verschillende bronnen zoals naslagwerken en interviews. Bij dit werk wordt gebruik gemaakt 

van pen, papier, en computer. Een journalist moet goed naar mensen kunnen luisteren en zich 

zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken. 

 
511 Beeldend kunstenaar       hbo 

Als beeldend kunstenaar maak je van allerlei materialen kunstwerken. Zo maak je bijvoorbeeld 

met verf en papier, klei, hout, textiel, steen, koper, brons, zink of lood kunstwerken. In je 

werk breng je heel vaak je eigen gevoelens, ideeën en opvattingen over de werkelijkheid tot 

uitdrukking. Je werkt als zelfstandig ondernemer, dus zowel in opdracht als op eigen initiatief 

en volgens eigen ideeën, het zogenaamde vrije werk. Het vrije werk kun je tentoonstellen in 

galeries of musea, waar liefhebbers je werk kunnen kopen. Beeldende kunst is een zelfstandig 

beroep. Je verdient je geld met de verkoop van je werk, maar ook vaak doordat je er een baan 

naast hebt. 

 

 

513 Juridische beroepen       wo 

Een jurist kan werkzaam zijn als wetenschappelijk onderzoeker, docent, advocaat of aanklager 

bij een rechtbank. Ook kan een jurist werkzaam zijn bij een instantie waar hij beleidsadviezen 



moet geven of het beleid uitvoeren. Dat kan ook een (grotere) onderneming zijn. Hierbij gaat 

het wel om juridische zaken. Een jurist moet veel lezen, schrijven en praten, gaat veel met 

mensen om en moet dus goed kunnen luisteren, leidinggeven, samenwerken en inleven in 

verschillende typen mensen. Een jurist werkt zelfstandig en heeft binnen de wettelijke 

bepalingen veel vrijheid om zijn werk uit te voeren. Hij heeft verantwoordelijkheid voor zijn 

eigen werk. Het werk kan geestelijk vermoeiend zijn omdat een jurist lang achtereen 

geconcentreerd moet kunnen werken. 

 

514 Notaris          wo 

Als persoon die notarieel recht heeft gestudeerd kun je op de volgende werkvelden richten: 

notariaat (eerst als kandidaat-notaris); het bedrijfsleven (bijv. verzekeringsmaatschappijen, 

hypotheekbanken en bedrijven die veel onroerend goed bezitten); bepaalde 

overheidslichamen; de advocatuur of de rechterlijke macht (alleen als je een tentamen 

strafrecht en strafprocesrecht hebt afgelegd). Je kunt denken aan uitvoerende functies en 

beleidsfuncties. 

  



Uniformberoepen en overige beroepen 
 

601 Beveiligingsbeambte       mbo 

De beveiliging van grote en ook steeds meer kleine bedrijven is vaak in handen gelegd van 

particuliere beveiligings- en bewakingsdiensten. De taak van deze beambten is bijzonder 

uitgebreid en omvat zowel de beveiliging als bewaking van gebouwen en installaties. 

Daarnaast kunnen zij ook belast zijn met andere taken, zoals het toezicht op de naleving van 

voorschriften, personencontrole en brandbeveiliging. Bovendien kan het takenpakket gericht 

zijn op de bewaking van personen en groepen van personen. Het ligt voor de hand dat de 

beambte voor de uitvoering van de vele taken niet alleen moet kunnen beschikken over een 

uitstekende lichaamsconditie, maar ook over de nodige rechts- en wetskennis, alsmede over 

kennis van eigen bevoegdheden, hulpmiddelen en rapportagemethodieken. 

 

602 Politie         mbo/hbo 

Een agent houdt toezicht op de veiligheid van personen en goederen en handhaaft de 

openbare orde. Een agent helpt bij conflicten, regelt het verkeer, maakt een proces-verbaal bij 

overtreding van de wet, bewaakt gebouwen en personen, biedt hulp aan slachtoffers van 

misdrijven, geeft voorlichting en verricht administratief werk. Dit werk wordt onder wisselende 

werkomstandigheden verricht, men heeft te maken met onregelmatige diensten en een goede 

lichamelijke conditie is vereist. Mensenkennis en goede communicatieve vaardigheden zijn 

hierbij belangrijk. 

 

603 Marechaussee        mbo/hbo/wo 

Weleens de politie aan het werk gezien? Wie niet? En de marechaussee? Iets minder vaak, 

waarschijnlijk. Toch is ook een marechaussee lid van een politiekorps. Hij is echter 

tegelijkertijd nog iets, namelijk militair. En dat laatste maakt dat hij ook enkele taken heeft 

waar de gewone politie niet aan toe komt. Als militaire politie zorgen marechaussees allereerst 

voor de orde in het leger. Als marechaussee zorg je ook voor de veiligheid van de leden van 

het Koninklijk Huis, maar ook voor die van gewone burgers door bijv. het personenverkeer aan 

de grens te controleren. Al met al is het werk van een marechaussee afwisselend. 

 

604 Landmacht         mbo/hbo/wo 

Een soldaat krijgt eerst een algemene militaire training. Daarna volgt een opleiding voor één 

van de dienstvakken (technische dienst, verbindingsdienst etc.) of een wapeneenheid 

(infanterie, cavalerie, artillerie en genie). Een soldaat is praktisch bezig, moet regelmatig 

wachtlopen, doet corveewerk en krijgt veel instructies die hij op moet volgen. Een soldaat 

moet in een strakke hiërarchie met veel regels en voorschriften werken en goed in een team 

kunnen werken en heeft een goede lichamelijke conditie. 

Een onderofficier bij de Landmacht heeft een leidinggevende functie in het middenkader. Hij 

vormt de schakel tussen de officieren en de manschappen. Een onderofficier zorgt ervoor dat 

commando's van hogeren in rang uitgevoerd worden door de manschappen waaraan hij 

leidinggeeft. 

 

605 Luchtmacht         mbo/hbo/wo 

Binnen de luchtmacht zijn diverse functies mogelijk. Aan de ene kant kun je denken aan vele 

uiteenlopende technische functies, aan de andere kant aan beroepen als verkeersleider en 

piloot. Daarnaast zijn er ook de verzorgende afdelingen (geneeskundige dienst, 

maaltijdverzorging) en de administratie. Op allerlei niveaus zijn hier mensen nodig, voor zowel 

uitvoerende als beleidstaken. Voor wat betreft het werken in een hiërarchie (rangorde - 

verantwoordelijkheden - werk), zie de uitleg bij de landmacht. 

 

606 Marine         mbo/hbo/wo 

Zie de uitleg bij de luchtmacht. Voor de marine is hetzelfde van toepassing. Als je gaat varen, 

moet je rekening houden met lange buitenlandse reizen (langdurige afwezigheid van huis). 

 

607 BOA / Toezichthouder veiligheid en handhaving (TVH)  mbo 2/3 

In de gemeente heb je Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). Deze mensen kom je 

lopend tegen in het centrum van een stad of dorp maar ze rijden ook in hun auto’s door de 

omgeving. De Boa’s hebben de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen voor overtredingen. 

Gemeenten willen hiermee de zogenaamde kleine ergernissen bestrijden zoals vernielingen, 

milieuovertredingen, niet opgeruimde hondenpoep en vandalisme.  De ambtenaren zijn 

onderdeel van de Toezichthouders Veiligheid van de gemeente (TVH). 


