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Keuzelijst Doe-eilanden 2021
Economie
o
o
o

Administratie (bedrijfsadministratie en financiële administratie)
Handel en Ondernemen
Marketing & Communicatie & E-Commerce Medewerker

ICT en Creatieve Industrie
o Foto, Film en Media
o ICT (Allround medewerker IT systems and devices & Software Developer)
o Mediavormgever
o Styling & Interieur
Mobiliteit, Transport en Logistiek
o Motorvoertuigentechniek
o Transport en Logistiek
Techniek
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bouwkunde
Elektrotechniek (inclusief Engineering
Hout en Meubel
Laboratoriumtechniek
Maak-, Proces- en Onderhoudstechniek (AOT en Proces)
Metaaltechniek/ Werktuigbouwkunde/ Mechatronica
Metselen
Installatietechniek
Timmeren

Voedsel, Groen en Gastvrijheid
o Bloemen en ontwerpen
o Dierenartsassistent
o Dierverzorging
o Facilitair medewerker & Manager Facilitaire Dienstverlening
o Hovenier & Teelt
o Loonwerk & Veehouderij
o Manager Ondernemer Horeca & Kok
o Paard (hoefsmid, paardensport, paardenhouderij)
o Travel & Hospitality en Luchtvaartdienstverlening (Toerisme en Events)
o Voeding, voorlichting & technologie
o Vrije tijd & Recreatie
Veiligheid
o
o
Zorg & Welzijn
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beveiliger en Handhaver
Defensie; Veiligheid & Vakmanschap

Haarverzorging / Barbier
Helpende Zorg & Welzijn
Kinderopvang & Onderwijsassistent
Maatschappelijke Verzorgende-IG
Medewerker Sport en Recreatie
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Schoonheidsverzorging Verpleegkundige
Sport & Bewegen
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ECONOMIE
Administratie

Medewerker (financiële) administratie niveau 2 (vmbo BB)
Als medewerker (financiële) administratie werk je op kantoor,
vooral met een computer. Je voert allerlei (financiële) gegevens
in voor bijvoorbeeld de boekhouding.
Bedrijfsadministrateur (vmbo KB/TL)
Je vindt het leuk om met financiële gegevens te werken. Je bent
goed in rekenen. Je werkt nauwkeurig. Je hebt gevoel voor
geldzaken. Je maakt graag duidelijke overzichten. Herken jij
jezelf hierin, dan is het beroep Bedrijfsadministrateur iets voor
jou! Je kunt gaan werken bij de afdeling boekhouding, financiën
of administratie.

Management Assistent niveau 4 (vmbo KB/TL)
Ben je heel sociaal en stressbestendig? Kun je goed
communiceren en werk je heel zelfstandig? Dan is het beroep
Management Assistent misschien iets voor je. Voor een bedrijf
is een Management Assistent heel belangrijk. De directeur of
het managementteam kan taken aan jou uitbesteden en erop
vertrouwen dat ze goed worden uitgevoerd. Je denkt mee en
bent als het ware hun rechterhand! Als Management Assistent
kun aan het werk je bij elk bedrijf dat ondersteuning zoekt op
secretarieel gebied.

Handel & Ondernemen
Verkoper (vmbo BB)
Jij weet als geen ander hoe je een mooie etalage maakt voor
een winkel! Is het voor jou een hele leuke uitdaging om een
product zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren? Dan is de het
beroep Verkoper vast iets voor je. Je werkt veel met klanten en
doet je best om hen zo goed mogelijk te helpen. Je voert
verkoopgesprekken en assisteert bij kassawerkzaamheden. Je
maakt artikelpresentaties en helpt bij de goederenontvangst. En
is er een klacht? Geen probleem, jij handelt dat heel netjes en
professioneel af. Of je nu werkt in een supermarkt of in een
kledingwinkel, verkopen is echt jouw vak!
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Verkoopspecialist niveau 3 (VMBO KB/TL)
Leer alles over de producten uit de branche van je voorkeur en
word Verkoopspecialist. Je geeft advies aan klanten, verkoopt
producten, verzorgt de winkel en zorgt voor een aantrekkelijke
presentatie. Een mooie etalage bijvoorbeeld. Kun je goed
mensen adviseren? En weet je alles van de artikelen in de
winkel? Dan word jij de Verkoopspecialist waar een winkel niet
zonder kan! Bezoekers van je winkel voelen zich er op hun
gemak door jouw houding, kennis en uitstraling!

Manager Retail niveau 4 (vmbo KB/TL)
Alles loopt op rolletjes, de winkel is netjes en het personeel
gemotiveerd en blij: als Manager Retail zorg jij voor een goed
draaiende zaak. Je geeft leiding in verschillende vestigingen of
een filiaal van een winkel. Je stimuleert, controleert en
motiveert personeel, plant alle werkzaamheden, zorgt ervoor
dat de winkelformule klopt en de reputatie van de winkel
positief blijft. Natuurlijk haal je ook de financiële doelen. De
klant? Die is koning en staat in jouw winkel centraal. Samen
met je personeel ga jij voor het beste resultaat!

Marketing & Communicatie & E-Commerce Medewerker (vmbo KB/TL)
Als marketing en communicatiemedewerker zoek je uit wat kopers
willen, schrijf je marketing- en communicatieplannen. Ook bedenk je
reclames voor producten of evenementen, ontwerp je folders en
bedenk je toffe social media berichten. Kies je voor een loopbaan in
de e-commerce, dan word jij expert online reclame, social media of
eigen baas als online ondernemer met je eigen webshop. Geen dag
is hetzelfde!

ICT EN CREATIEVE INDUSTRIE
Foto, Film en Media
(social)Media, steeds meer zijn we online. Maar hoe doe je dat
zo goed en mooi mogelijk? Hiervoor heb je specialisten nodig;
een AV-specialist (fotograaf,cameraman/-vrouw) is bezig met
licht, geluid, beeld, camera-, montagewerk of met een
combinatie van deze gebieden.
Mediaredactie medewerkers schrijven en bewerken teksten,
maar maken ook foto`s en filmpjes voor websites, blogs en
social media. Kijk, lees en luister!
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Allround medewerker IT systems and devices (vmbo KB/TL)
Jij weet als Allround medewerker IT system and devices hoe je
computers, tablets, laptops en smartphones optimaal kunt laten
werken. Binnen een bedrijf vragen medewerkers naar jou, want
jij hebt het geduld om iemand uit te leggen hoe
(rand)apparatuur werkt. Ook vind je het leuk om iemand te
ondersteunen bij ICT-problemen en om storingen te verhelpen!
Daarnaast kun je goed samenwerken, maar ook zelfstandig
onder toezicht van jouw leidinggevende. Door jou ligt geen
enkel (productie)proces meer stil!
Software developer (technical) (vmbo KB/TL)
Ben jij de nieuwe Steve Jobs? Doe de opleiding Software
developer! Dé opleiding voor creatieve studenten die slimme,
betere, snellere en gebruiksvriendelijke applicaties, websites,
software en apps willen ontwikkelen. Je bouwt mee aan slimme
oplossingen en je leert werken met HTML5, CSS3, PHP, Ruby,
Javascript, MySQL en mobile apps (Android en Apple).
Mediavormgever
Hoe zou jij een menukaart vormgeven? Of een kopje koffie to go?
Deze doe dag mag jij zelf aan de slag als vormgever en zie je
spelenderwijs hoe creativiteit dagelijks om je heen zichtbaar is.
Durf jij het aan? Stap in de creatieve industrie en kom naar het
Cibap!
Styling & interieur
Heb jij smaak en durf je net een beetje anders te denken dan een
ander? Vind je het leuk om de vrije hand te krijgen in het vormgeven
van een gebouw? Waar zou jij een wandje plaatsen en welke kleuren
gebruik je?
Deze doe dag mag jij zelf aan de slag als vormgever en zie je
spelenderwijs hoe creativiteit dagelijks om je heen zichtbaar is.
Durf jij het aan? Stap in de creatieve industrie en kom naar het
Cibap!
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MOBILITEIT, TRANSPORT EN LOGISTIEK
Motorvoertuigentechniek niveau 2, 3 en 4 (vmbo BB/KB/TL)
Als automonteur weet je alles van motorvoertuigen! Je sleutelt
graag aan auto’s, spoort (elektrische) mankementen snel op en
kunt deze zelf repareren. Het is afwisselend werk. De ene dag
voer je volgens richtlijnen routinewerkzaamheden uit, zoals het
vervangen van banden, de andere dag werk je aan een
schadeauto of repareer je een storing.
Je weet alles van de techniek van personenauto’s en
bedrijfsauto’s, maar je kunt ook goed met mensen omgaan. Je
moet goed kunnen samenwerken met je collega’s en
klantvriendelijk zijn.

TRANSPORT EN LOGISTIEK
Logistiek medewerker (vmbo BB)
Van online bestelling tot levering aan huis: een product legt een
behoorlijke weg af nadat iemand het heeft besteld. Vind je
goederenstromen interessant? Wil je werken op een plek waar
goederen binnen komen en uitgaan? Met de opleiding Logistiek
medewerker kun je aan het werk in een magazijn, in een
distributiecentrum, warehouse of bijvoorbeeld op de logistieke
afdeling in een ziekenhuis. Laat die bestellingen maar aan jou
over
Logistiek teamleider (vmbo KB/TL)
Laden, lossen, leiding geven en het bedienen van een heftruck:
als Logistiek teamleider ken je alle aspecten van
goederenstromen binnen een bedrijf. En die verlopen onder
jouw leiding vlot! Vind jij het daarnaast leuk om te plannen en te
organiseren? Misschien is de studie Logistiek teamleider iets
voor jou! Je doet veel verschillende werkzaamheden en hebt
soms te maken met onregelmatige werktijden.

Chauffeur wegvervoer (vmbo BB)
Is het altijd al je droom geweest om op een vrachtauto te
rijden? Als Chauffeur wegvervoer kom je nog eens ergens! Je
rijdt jouw ritten binnen Nederland of juist internationaal. Zo zie
je veel van de wereld. Onregelmatige werktijden of een langere
tijd van huis zijn vind jij niet erg, want de vrijheid die je hebt als
chauffeur maakt alles goed. Jij vervoert graag goederen, zelfs
onder grote druk. Passen communiceren en scherp blijven ook
bij je? Dan is dit beroep vast iets voor jou.
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TECHNIEK
Bouwkunde

Bij bouwkunde combineer je techniek met creativiteit: je leert
van alles over het bouwen van huizen en fabrieken, leert over
vormen, kleuren en indeling. Daarnaast leer je schetsen,
tekenen en presentaties maken. Vervolgens presenteer je je
gebouw door middel van een tekening, animatie of maquette
(een klein model van een gebouw).
Mogelijke beroepen: werkvoorbereider bouw, bouwkundig
tekenaar, calculator.

Elektrotechniek (inclusief engineering)
Techniek is overal. We gebruiken de hele dag door technische
hulpmiddelen: we zetten het
licht aan, pakken een glas
water uit de kraan, de
garagedeur gaat automatisch
omhoog en de
buitenverlichting springt aan
zodra we de deur uitlopen. Als
elektromonteur weet je hoe de
techniek achter al deze dingen werkt en kun je technische installaties
maken of repareren.
In de elektrotechniek stuur je met behulp van elektriciteit dingen aan.
Je maakt en onderhoudt besturingssystemen van bijvoorbeeld
industriële apparatuur, liften, datanetwerken, (openbare) verlichting
en verkeerssignalering. Als er een storing optreedt, lukt het jou om
de storing op te lossen. Als elektromonteur kun je werken in de
woningbouw, maar ook in grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen of
fabrieken.

Hout & Meubel

Ben je creatief en wil je een baan die elke dag anders is?
Vind je het maken van een mooi interieur of mooie meubels een
uitdaging? Dan is dit echt iets voor jou.
Als meubelmaker en interieurbouwer ben je een alleskunner.
Een goede stoel zit niet alleen lekker, maar staat ook leuk.
Je bereikt dit met handgereedschap en machines, met inzicht en
vakmanschap.
Een goede meubelmaker en interieurbouwer is van alle markten
thuis!
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Laboratoriumtechniek
Chemie is de basis voor productie van kunststoffen,
geneesmiddelen, huishoudelijke artikelen, levensmiddelen en
nog veel en veel meer. In laboratoria wordt voortdurend
onderzoek gedaan naar de eigenschappen en toepassingen
van allerlei stoffen. Behalve in de industrie kun je aan de slag
in de gezondheidszorg, het milieu, en steeds vaker ook bij de
politie. In populaire series als CSI staat niet voor niets het
laboratorium centraal. Er zijn twee hoofdrichtingen in de
opleidingen: Chemie of Medisch. In het tweede jaar van de
opleiding maak je die keuze.

Maak-, Proces- en Onderhoudstechniek (AOT en Proces)
Wie in de procestechniek terechtkomt, houdt vanzelf op met denken
in kleine hoeveelheden.
In de procesindustrie worden
grondstoffen en producten namelijk vooral op grote schaal
vervaardigd. In vrijwel elke denkbare tak van de industrie. Of het nu
gaat om voedsel, benzine, medicijnen of bierglazen. De opleidingen
procestechniek en AOT bereiden je voor op bijvoorbeeld de functie
van operator of technicus. Een hele verantwoordelijkheid, want als
operator ben jij letterlijk de spil in het productieproces. Je bedient,
regelt en bewaakt de vaak kostbare apparatuur en installaties die het
werk doen. Aanverwante functies vind je in de operationele techniek,
in de milieutechniek of op het gebied van veiligheid.
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Metaaltechniek/ Werktuigbouwkunde / Mechatronica
De metaal -/ werktuigbouwsector gaat over het maken
van metaalproducten, het ontwerpen en bouwen van machines.
Bouwen van fietsen, auto’s en vliegtuigen gebeurt ook in
de metaalindustrie.
Voordat onze moderne machines, apparaten en transportmiddelen
in de winkel of de showroom staan of in bedrijven en
fabrieken geplaatst worden, hebben veel specialistische technische
vakmensen eraan gewerkt.

Een machine wordt eerst ontworpen volgens technische
vereisten.Dit wordt bijv. door middenkader engineers gedaan.
Met behulp van digitale software wordt een machine getekend.
Daarna monteren vakmensen, zoals draaiers, frezers,
bankwerkers en constructielassers de machines.
Speciale monteurs bouwen, plaatsen en onderhouden
die machines.
Onderhoudstechnici sporen storingen op en repareren machines.
Je kunt zowel praktische als meer theoretische taken uitvoeren
en werkt in de industrie, dienstverlening of onderhoudsen/of servicebedrijven in de sectoren werktuigbouwkunde, machinebouw en
mechatronica.
Mogelijke beroepen: Constructiewerker, Verspaner, Technisch Tekenaar,
Machinebouwer, Ontwerper, Apparatenbouwer, Monteur, Middenkader Engineer

Metselen

Als metselaar werk je aan verschillende bouwopdrachten
voor een aannemer of je werkt zelfstandig. Deze
opdrachten kunnen heel verschillend zijn. Soms werk je in
de nieuwbouw, soms moet je helpen bij verbouwingen.
Je krijgt als metselaar van een bouwleider een opdracht, zoals
het metselen van een muur of schoorsteen. Je moet er dan
rekening mee houden dat de muur waterpas wordt gemetseld
en de afmetingen kloppen.
De metselaar werkt op verschillende plaatsen en vaak in de
buitenlucht.
Het is lichamelijk zwaar werk. Daarom moet je erg op je
houding letten, anders kun je bijvoorbeeld rugklachten
krijgen. Je moet als metselaar kunnen samenwerken en
tegen een stootje kunnen

.
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Installatietechniek
Installatietechniek houdt zich bezig met het in elkaar
zetten van gas -, water – en warmtetoestellen en het
plaatsen van toestellen.
Bij installatietechniek werk je aan de aanleg van
leidingen voor transport van water,
gas en lucht in huizen, fabrieken en voertuigen.
Daarnaast installeer je de apparatuur voor de
behandeling van water, gas en lucht binnenshuis.
De aanleg van de sanitaire ruimtes in huizen en
gebouwen hoort er ook bij.
Zowel het aansluiten van het toilet of douche alsmede
de watertoevoer en afvoer worden door een installateur uitgevoerd.
Dakdekken is ook een onderdeel van de installatietechniek.
Een huis of kantoor heeft een stevig dak nodig met een goed werkende waterafvoer.
Je kunt aan de slag bij installatiebedrijven, gasservice , onderhoudsbedrijven of bij
verwarmingsbedrijven voor de onderhoudssector

Timmeren
Als timmerman werk je bij de meubelindustrie of bij een aannemer. Daarnaast kun jij je
ook zelfstandig vestigen. Je houdt je bezig met het bewerken van hout zoals het maken
van keukens, meubels, kozijnen en deuren.
Het werk bestaat uit zagen, schaven, lijmen en boren.
Een timmerman moet goed thuis zijn in de soorten hout. Je moet weten waar je een
bepaald soort hout voor kunt gebruiken.
Daarnaast voer je reparaties uit en moet je machines kunnen instellen, bedienen en
onderhouden.
De timmerman moet handig zijn, zodat hij goed met gereedschap om kan gaan. Je moet
nauwkeurig kunnen werken, zodat het eindresultaat er netjes en recht uit ziet.
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VOEDSEL, GROEN EN GASTVRIJHEID
Bloemen en ontwerpen
Als goede bloemstylist heb je passie voor bloemen en gevoel
voor kleuren, vormgeving en inrichting.
Op bestelling maak je onder meer grote en kleine bloemwerken.
Maar ook de aankleding van een grand café of een evenement
ga je niet uit de weg.
Samen met collega’s maak je plannen voor de inrichting van
de etalage en zorg je
dat de winkel er tiptop uit ziet. Je weet welke stijl bij welke klant
past en je hebt veel kennis van allerlei materialen, technieken en trends.
Als leidinggevende zorg je voor een kloppend financieel plaatje
en regel je de inkoop.
Mogelijke beroepen: bedrijfsleider bloemenwinkel, medewerker tuincentrum, bloemist,
medewerker binderij, arrangeur, stylist, vormgever.

Dierenartsassistent (Paraveterinair)
En werk je als dierenarts assistent (paraveterinair)?
Dan is het ook belangrijk dat je kennis van dieren hebt, weet
hoe een röntgenapparaat werkt en kunt omgaan met
verschillende klanten en leveranciers.
Je assisteert de dierenarts bij zijn medische ingrepen, verleent
eerste hulp, beheert de diergeneesmiddelen, voert een
zorgvuldige administratie, geeft voorlichting, assisteert bij
opname en verzorgt de dieren.
Heel afwisselend!
Mogelijke beroepen: Paraveterinair (dierenarts assistent)
Dierverzorging
Dieren vind je geweldig. Of het nu puppy’s of jonge vogels
zijn, stoere slangen of jonge geiten. Jij bent niet bang om vies
te worden en als je beslissingen neemt, staat het belang en
welzijn van de dieren voorop.
Natuurlijk kun je ook goed omgaan met mensen en weet je
van aanpakken. Jij zorgt ervoor dat de dieren het altijd goed
hebben, of je nu in een winkel, dierentuin,
dierenopvangcentrum of kinderboerderij werkt.
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Medewerker Facilitaire Dienstverlening niveau 2 (vmbo BB)
Is activiteiten organiseren echt jouw ding? Als Medewerker
Facilitaire Dienstverlening ondersteun je bijvoorbeeld in een
bedrijfsrestaurant, op een school, in een multifunctioneel
centrum, in een zorginstelling, bij het gemeentehuis of op een
camping. Denk ook aan het uitvoeren van logistieke en
huishoudelijke taken zoals bevoorrading, opslag en
verspreiding van spullen of het verzorgen van maaltijden.
Manager Facilitaire Dienstverlening niveau 4 (vmbo KB/TL)
Ben je servicegericht, 100% betrokken, klantvriendelijk,
representatief en een echte organisator? Dan ben jij misschien
wel geschikt als Manager Facilitaire Dienstverlening!
Uitvoerend, ondersteunend, organiserend en coördinerend: jij
stuurt aan en zorgt ervoor dat storingen of problemen worden
opgelost. Helemaal zelfstandig. Je bent verantwoordelijk voor
de interne facilitaire diensten en beheert de contracten met
externe aanbieders.

Hovenier & Teelt
Groene bedrijfstuinen op daken, parken waar mensen sporten
en relaxen, natuurgebieden waar toeristen fietsen en
wandelen. Een gezonde, groene omgeving in de stad en
daarbuiten wordt steeds belangrijker. Jij hebt mooie ideeën
voor deze groene gebieden, legt ze aan en onderhoudt en
beschermt ze. Jij maakt de wereld mooier, groener en
gezonder!
De wereld mooier maken gaat niet zonder bomen, planten en
bloemen. Producten, die worden geteeld op moderne
bedrijven in de tuinbouw-, boomkwekerij of foodsector. Met
gevoel voor groen, innovatief vermogen en technisch inzicht
lever je jij een bijdrage aan voedselzekerheid, gezondheid en
welzijn. Uiteindelijk maak ook jij de wereld mooier, groener en
gezonder.
Mogelijke beroepen: kweker, veilingmeester, assistent
veredelaar, teeltbegeleider, hovenier, medewerker groen bij
een gemeente, onderhoudsmedewerker golfterrein,
calculator/werkvoorbereider, tuinontwerper,
opzichter/uitvoerder
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Loonwerk & Veehouderij
Jij staat aan de basis van gezond voedsel. Want zonder jouw koeien geen zuivel.
Zonder jouw kippen geen eieren en zonder jouw varkens geen vlees.
Je zorgt dat de dieren een goed leven hebben en bent verantwoordelijk voor de
huisvesting, voeding, gezondheid, hygiëne en de duurzame bedrijfsvoering.
Goed eten, jij maakt het mogelijk!
Als loonwerker help je vaak mee op een agrarisch bedrijf.
Maar je komt ook bij gemeenten of aannemersbedrijven over de vloer.
Je werkt graag met een trekker, hakselaar, shovel of graafmachine en kunt ze ook
onderhouden.
Soms help je de oogst binnen te halen of help je bij het afgraven van een natuurgebied
en zorg je dat de grond elders wordt gestort. Je houdt van afwisseling en werkt graag in
de buitenlucht.
Techniek en natuur, daar gaat het om!
Mogelijke beroepen: veehouder, medewerker veehouderij (melkvee, varkens, pluimvee),
KI-medewerker, klauwverzorger, agrarisch bedrijfsverzorger, medewerker (agrarisch)
loonbedrijf, machinist op shovel, graafmachine of zelfrijdende machines, medewerker
gemeentelijke groendiensten of waterschap, trekkerchauffeur

Manager/ Ondernemer Horeca niveau 4 (vmbo KB/TL)
Jij weet hoe je een goed restaurant neerzet, wat je moet doen
om vijf sterren te behalen in een hotel en je weet als geen
ander waar je klanten blij mee maakt in een café. Gastvrijheid
zit in je bloed. Toch? Als Manager / Ondernemer Horeca heb jij
je zaakjes goed op orde. Je geeft leiding aan personeel, houdt
je bezig met inkoop, onderhoudt contact met leveranciers en
hebt inzicht in de financiële zaken. Wat jij zeker niet hebt is een
negen-tot-vijf mentaliteit: jij leeft voor de onderneming. Je werkt
na je studie in een bestaand hotel, café of restaurant.

Kok niveau 2/3
Een zoetje, een zuurtje, een bittertje: geen enkele keuken is jou
vreemd! Als Kok bereid jij de lekkerste gerechten voor je gasten
en zorg je ervoor dat elk bord de keuken verlaat als een
smakelijk feestje. Je voert voorbereidende, productie- en
afgeronde werkzaamheden uit in de keuken en plant de
dagelijkse werkzaamheden. Netjes en schoon werken is
daarnaast jouw specialiteit!
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Paard
Een toppaard wordt bij jou gestald. Samen met je collega zorg
je ervoor dat het een topper blijft! En dat kan betekenen dat
je hem ook traint en berijdt!
Wat een droom! Maar het is net zo leuk om in een manege
te werken en daar de paarden te verzorgen.
En wat dacht je van lesgeven aan kinderen en volwassenen
of het organiseren van evenementen.
Weet je wat ook gaaf is?
Bedrijfsleider worden! Bijvoorbeeld bij een stoeterij, een
hengstenhouderij, een manege of bij een handelsbedrijf.
En wil je een echte vakman of vakvrouw worden? Als hoefsmid
werk je altijd met paarden, mensen en gereedschap. Klanten bezoeken,
smeden, bekappen en beslaan.
Het is hard werken, maar dat vind jij niet erg.

Travel & Hospitality en Luchtvaartdienstverlening (Toerisme)

Mensen een heerlijke zorgeloze vakantie bezorgen of een strak
georganiseerde zakelijke reis bieden.
Op alle vlakken van zoeken en boeken tot beleven is de medewerker
vanuit de Travel & Hospitality branche de spin in het web voor de
klant!
Jouw rol;
Klanten komen bij jou voor informatie over en het boeken van een
(verre) reis, het mooiste bungalowpark, een goed hotel, een
spannende excursie of een tof attractiepark.
Werken met mensen is echt jouw ding, je helpt mensen aan de balie
in het hotel, op de luchthaven of telefonisch met alles wat ze nodig
hebben in binnen- of buitenland.
Dat maakt niet uit, want jij spreekt je talen!
Met je diploma in deze richting kan je aan de slag als manager van
een reisbureau, hotel of bungalowpark.
Maar ook als receptionist, reisleider bij een touroperator of als
grondstewardess.
Drenthe College heeft leuke stage adressen in binnen- en buitenland
en biedt je een goede begeleiding, dus Daag Jezelf Uit!
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Voeding, voorlichting en technologie
Ben je nieuwsgierig en wil je meer leren over gezonde voeding?
Wat gezond is? Wat de laatste trends zijn? Als vakexpert voeding en voorlichting
ben je bezig met het effect van voeding op je lichaam.
Je weet hoe voeding wordt gemaakt, bent je bewust van de effecten op milieu en
gezondheid en deelt deze kennis graag met anderen.
Als vakexpert voeding en voorlichting werk je aan ontwikkeling, bereiding, kwaliteit van en
advisering over voedsel.
Jij bedenkt nieuwe producten, weet ze aantrekkelijk te verpakken, kent de wettelijke eisen
en zorgt er voor dat die voor jouw product(en) worden nageleefd.
Als medewerker voeding en technologie ben je actief in het laboratorium of foodindustrie.
Je ontwikkelt nieuwe producten en maakt ze ook echt.
Je zorgt voor lekkere smaakvarianten, test smaken uit en stelt ze, je controleert
de kwaliteit en onderzoekt hoe je grote hoeveelheden van je product kunt maken.
Een mooie afwisselende baan met bijna altijd baangarantie!
Mogelijke beroepen: voedingsadviseur, gezondheidscoach, marketingmedewerker, medewerker
productontwikkeling, voedingsvoorlichter , productontwikkelaar, medewerker kwaliteitsdienst ,
allround operator, productspecialist, ploegchef, laborant.

Vrije tijd en Recreatie
Vakantie en vrije tijd: de meeste mensen zien uit naar een
dagje uit, weekendje weg of welverdiende, lange vakantie. In
hun vrije tijd willen ze volop genieten! Reisorganisaties en
reisbureaumedewerkers, de hotellier, de eigenaren van
bungalowparken en campings, de luchtvaartmaatschappij en de
organisatoren van stadsexcursies doen er alles aan om
mensen een onbezorgd vakantiegevoel te geven. Ook iets voor
jou? Met jouw enthousiasme en flexibiliteit zorg je ervoor dat je
gasten volop van hun vrije tijd genieten. Tevreden mensen,
daar doe je het voor!
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VEILIGHEID
Beveiliger (private domein), Handhaver (publieke domein)
Beveiliger: Beveiligen van mensen, winkels, kantoren en
bezittingen: van luchthavens tot geldtransporten en van BN’ers
tot musea.
HTV(BOA): Handhaven van de leefbaarheid door te surveilleren
in uniform en op te treden indien noodzakelijk.
Beveiliger of HTV(BOA) Je werkt alleen of in een team en in
wisselende diensten: overdag, ’s nachts en in het weekend.
Beveiliger, HTV(BOA) een heel afwisselend beroep!

Defensie, Veiligheid en Vakmanschap
De krijgsmacht bestaat uit vier onderdelen, namelijk:
- Koninklijke Landmacht
- Koninklijke Marine
- Koninklijke Luchtmacht
- Koninklijke Marechaussee
Koninklijke Landmacht
Als beroepsmilitair bij de landmacht kun je bij veel verschillende legeronderdelen werken.
Er zijn veel beroepen mogelijk:
Vrachtwagenchauffeur, ict beheerder, magazijnbeheerder, servicemedewerker
gebouwen, bedrijfsautotechnicus, beveiliger bij de luchtmacht of
vliegtuigonderhoudstechnicus.
Je kunt ook kiezen voor “echte” legertaken. In dat geval leer je wapens te onderhouden
en te gebruiken en kies je voor grondoptreden.
Militair ben je niet zomaar…. Je krijgt eerst een algemene militaire training op een MBO
Veiligheid en Vakmanschap. Daarna word je bij Defensie opgeleid bij één van de
onderdelen van het leger.
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Defensie heeft veel nieuw personeel nodig en moet ook sterk verjongen. Het streven van
Defensie is om het merendeel van haar nieuwe personeel te werven via VeVa.
Studenten die de opleiding succesvol afronden kunnen daarna worden gekeurd.
je dan goedgekeurd bij Defensie en heb je het veiligheidsonderzoek met
positief resultaat doorlopen, dan krijg je een aanstelling als militair aangeboden.
De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) van Defensie laat je kennismaken
met de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht en bereidt je voor op je
eerste functie bij Defensie.
Veiligheid en Vakmanschap kun je volgen op 2 niveaus en in verschillende vakrichtingen.

ZORG & WELZIJN

Haarverzorging/ Barbier
Lijkt het je leuk om het haar van mensen mooier te maken?
Dan is werken als kapper iets voor jou!
Als kapper was, knip en kleur je haar. Ook maak je als
haarstylist gave kapsels voor een feestelijke gelegenheid,
bijvoorbeeld door het haar in te vlechten of op te steken.
Als kapper moet je ook goed met mensen om kunnen gaan. Je
adviseert klanten over hun kapsel en over
haarverzorgingsproducten.
.
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Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn niveau 2
Verschijnt er een glimlach op je gezicht als je iets voor een
ander kunt doen? Als Helpende Zorg & Welzijn vind je het fijn
om je handen uit de mouwen te steken voor andere mensen!
Deze opleiding is echt iets voor jou als je het leuk vindt om
verschillende doelgroepen bij hobby’s te ondersteunen en ze te
helpen bij het eten, drinken, wassen en aankleden, opruimen,
boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en tafel dekken.

Kinderopvang & Onderwijsassistent

Kinderopvang
Jij vindt het leuk om met jonge kinderen te werken. Je leert ze
beter bewegen, zich te uiten en je speelt creatieve spelletjes
met ze zodat je hun ontwikkeling stimuleert. Bij jou voelt een
kind zich veilig en vertrouwd! Klinkt dat als iets dat bij jou past?
Dan is de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
vast jouw ding! Je biedt opvang en ondersteuning aan kinderen
van 0 tot en met 12 jaar en hebt regelmatig contact met hun
ouders. Na je studie werk je in de kinderopvang, bij een brede
school en/of peuterspeelzaal.

Onderwijsassistent
Jij weet hoe leerlingen denken en wat ze nodig hebben!
Daardoor kun jij een groepsleerkracht perfect assisteren op
school. Ook help je leerlingen door onderwijsactiviteiten en
opdrachten op een rustige en begrijpelijke manier uit te leggen.
Klinkt dat als iets dat bij je past? De opleiding
Onderwijsassistent is dan vast iets voor jou! Je volgt leerlingen
in hun ontwikkeling en geeft het aan als je achterstanden ziet.
Ook help je bij het organiseren van schoolactiviteiten, let je op
veiligheid en hygiëne en doe je een aantal administratieve
taken. Ouders vinden het prettig om met je te praten, want
makkelijk contact maken? Dat kun je!
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Maatschappelijk Verzorgende-IG niveau 3
Met de combi-opleiding Maatschappelijk Verzorgende IG haal jij
twee diploma’s: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Dit
is belangrijk, want het werkveld vraagt om mensen die zowel
maatschappelijke zorg als individuele gezondheidszorg kunnen
bieden. Je helpt bij medische zorg, persoonlijke verzorging,
huishouding en dagbesteding. Ook voer je een aantal
verpleegtechnische handelingen uit, zoals bijvoorbeeld
injecteren, medicatie toedienen en wonden verzorgen. Je ziet
het als er veranderingen in de gezondheid zijn en rapporteert
dat in het zorgplan. Na je studie werk je in een verzorgingshuis,
de thuiszorg, in een instelling voor verstandelijk gehandicapten
of de psychiatrie en je begeleidt bij activiteiten.
Medewerker Sport en Recreatie niveau 2
Als jij ergens binnen komt weet je mensen meteen enthousiast
te maken! Jij bent een echte entertainer, want wat je graag doet
is het uitvoeren van sportieve en recreatieve activiteiten voor
andere mensen! Je begeleidt gasten en deelnemers op een
hele actieve manier. Dat je dus graag met mensen omgaat is
geen geheim, jij bent heel gastvrij en creatief! Ook kun je goed
toezicht houden. Past dit bij je? Dan is de opleiding
Medewerker Sport en Recreatie echt iets voor jou!

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijke begeleider specifieke
doelgroepen
Je speelt een belangrijk rol in het leven van je cliënten. Als
persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg help je hen om
zoveel mogelijk mee te draaien in de samenleving. De
beperkingen van de mensen waar je mee werkt zijn
verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk of een combinatie
daarvan. Je ondersteunt cliënten bij hun persoonlijke
zorgvraag en voert coördinerende taken uit. Dit kan zijn op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verzorging,
maar kan ook gaan over wonen, vrije tijd, school en werk.
Je speelt een belangrijk rol in het leven van je cliënten. Als
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen help je hen om zo
zelfstandig mogelijk te leven.
Je helpt en ondersteunt bijvoorbeeld (dementerende) ouderen,
mensen met een psychische beperking, asielzoekers of dak- en
thuislozen bij alle aspecten van hun dagelijkse leven. Het is een
veelzijdig werkveld waarin je afwisselend activeert, verzorgt,
ondersteunt en coacht.
Heb jij een warm hart én ben je een echte doorzetter?
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Schoonheidsverzorging
Als schoonheidsspecialist kun je werken in je eigen salon.
Daarnaast tref je vaak schoonheidsspecialisten aan in wellness centra,
parfumeriezaken en grote warenhuizen.
Zij behandelen klanten met huidproblemen, overbeharing, geven huidmassages,
manicuren en pedicuren en verzorgen ook make-up.
Veel mensen gaan naar een schoonheidsspecialist om zich
eens te laten verwennen.
Je hebt met veel verschillende mensen te maken; goede sociale vaardigheden zijn
daarom een ‘must’.

Mbo-Verpleegkundige niveau 4
MBO-Verpleegkundige
Een hele dankbare beroepssector: de zorg.
Als Mbo-Verpleegkundige lever je zelfstandig en in
teamverband een bijdrage aan het herstel van mensen.
Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals injecteren
en het verzorgen van een wond.
Je houdt de gezondheid van de zorgvrager goed in de gaten.
Daarnaast geef je voorlichting en advies. Welke mensen je gaat
verplegen, hangt af van waar je gaat werken.
Als Mbo-verpleegkundige kun je dan ook in vier branches aan
de slag.
Tijdens je opleiding maak je al een keuze voor het werken in:
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
(VVT), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of
gehandicaptenzorg (GHZ).
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Sport & Bewegen
Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl zijn erg belangrijk.
Als sport- en bewegingsleider of -coördinator heb je er plezier in om met mensen
te werken.
Dit zijn bijvoorbeeld deelnemers aan een les of medewerkers waar je leiding aan geeft
tijdens een sportevenement die je hebt georganiseerd.
Je bent hulpvaardig, coachend en stimulerend naar deelnemers aan sport en
beweegactiviteiten.
Het neerzetten van goede prestaties vind je belangrijk.
Tijdens jouw werkzaamheden zorg je voor veiligheid en een sportief klimaat.
Mogelijke beroepen: sportleider, medewerker fitnesscentrum,
trainer / coach bij een sportvereniging, bewegingsagoog, personal trainer,
leefstijlcoach
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