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Uitleg van de nummers voor de opleidingen:
De cijfers achter de komma verwijzen naar het niveau van de opleiding.
Voorbeeld 1:
104,4 Teelt en technologie
Dit betekent dat dit informatie is van een opleiding op niveau 4
Voorbeeld 2:
102,2/4 Veehouderij
Dit betekent dat dit informatie is van een opleiding op niveau 2 en 4
Voorbeeld 3:
206,5 Elektrotechniek
Dit betekent dat dit informatie is van een opleiding op niveau 5
Voorbeeld 4:
110.6 Biologie
Dit betekent dat dit informatie is van een opleiding op niveau 6

-

Niveau 1,2,3 en 4 is mbo:
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middelbaar beroeps onderwijs
hoger beroeps onderwijs
wetenschappelijk onderwijs, universiteit

Wat past goed bij elkaar:
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kaderberoepsgericht
gemengde leerweg
theoretische leerweg
havo
vwo

niveau 2 van het mbo
niveau 2,3 en 4 van het mbo
niveau 3 en 4 van het mbo
niveau 3 en 4 van het mbo
niveau 4 mbo en niveau 5 hbo
niveau 5 hbo en niveau 6 wo

Naast deze beschrijvingen is er veel informatie te vinden op websites van de diverse:
mbo-opleidingen - hbo-opleidingen universiteiten en hogescholen

-
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Agrarisch/milieu/….
de nummers
Technisch
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AGRARISCH/bio-chemisch/ruimtelijke ordening
101,2/4 Bloem en natuurlijk ontwerp, Groene Detailhandel
Heb jij een passie voor bloemen en gevoel voor kleuren, vormgeving en inrichting? Maak dan van je sterke
punten je beroep met onze creatieve opleiding Bloem & Styling. Bloemen brengen kleur en sfeer. Dat geldt
voor het bloemstuk bij een bruiloft en de bloemen in de beursstand, maar ook voor de corsage voor de
bruidegom en de inrichting van een trouwkapel. Als je klaar bent met de opleiding, weet je welke stijl bij
welke klant past. Je hebt verstand van trends – nu en in het verleden. Je hebt je creativiteit ontwikkeld,
maar ook je ondernemersvaardigheden.
Film: https://youtu.be/BI9ydzkzMtI
102,2/4 Veehouderij
Werken met koeien of varkens, met gewassen, op het land of in de stal, iets voor jou? Onze
opleiding Veehouderij biedt veel mogelijkheden om van je interesse je beroep te maken. Maar je moet het
wel aankunnen: de afwisseling, de veelzijdigheid, de verantwoordelijkheid en de vrijheid om zelf te bepalen
wat je doet op een dag. Ook als je niet alleen met (melk)vee wilt werken, biedt de opleiding Veehouderij
veel mogelijkheden! Wanneer je klaar bent, ben je een vakman of vakvrouw met verstand van dierenwelzijn,
diergezondheid en duurzaam grondgebruik, maar ook met kennis van machines, voedergewassen en
hygiëne-eisen.
Film: https://youtu.be/lOs6BAJa5mw
103,2/4 Dierverzorging/Wildlife
Houd je van dieren? Dat is een mooi begin! Maar voor de opleiding Dierverzorging vragen we meer van je.
Kun je goed omgaan met dieren én mensen en ben je iemand die van aanpakken weet? Dan zou deze
afwisselende opleiding Dierverzorging wel eens goed bij je kunnen passen. Film:
https://youtu.be/YkTnqLNDbNM
Wildlife: Heb je een groot hart voor dieren, zie je graag meer van de wereld en ben je graag buiten? Dat is
dan een mooi vertrekpunt. Maar voor de specialisatie Wildlife vragen we meer van je. Je moet van
aanpakken weten, eigen initiatief tonen, de handen uit de mouwen steken en net een stapje extra doen. Zie
je dat zitten? Dan is de specialisatie Wildlife echt iets voor jou.
Film: https://youtu.be/0vD8vDy30aA
105,4 Dierenartsassistent paraveterinair
De dierenarts helpen bij een operatie, vragen beantwoorden aan de telefoon, de zieke dieren verzorgen en
klanten ontvangen aan de balie. Het werk van een dierenartsassistent is geen dag hetzelfde. Help jij graag
dieren en vind je het leuk om met mensen om te gaan? Kies dan voor de afwisselende
opleiding Dierenartsassistent paraveterinair.
Film: https://youtu.be/t9ps3NkmcoY
106,4 Paardenhouderij en-Sport, Hoefsmid
Paarden zijn je lust en je leven. Dat is een mooi begin! Maar voor de opleiding Paardenhouderij vragen we
meer van je. Weet je van aanpakken, heb je een gezond portie doorzettingsvermogen, ben je flexibel en
kun je goed om gaan met paarden én mensen? Dan zou deze afwisselende opleiding wel eens goed bij je
kunnen passen.
Film: https://youtu.be/74RxodWbIRM
Paardensport: Er gaat geen dag voorbij of jij bent je paard(en) aan het trainen. Je wilt niets liever dan
meedoen met wedstrijdsport, je wilt graag paarden opleiden en trainen en je eigen rijtechniek overbrengen
op anderen. Herkenbaar? Kies dan de opleiding Paardensport.
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Film: https://youtu.be/74RxodWbIRM
Hoefsmid: Als hoefsmid ben je een echte vakman of -vrouw, die graag met paarden, mensen en
gereedschap om gaat. Smeden, bekappen en beslaan zijn je belangrijkste taken en doorzetten en
aanpakken je belangrijkste eigenschappen. Iets voor jou? Meld je dan aan voor deze opleiding vol
vakmanschap.
Film: https://youtu.be/m8n4xSo8dko
107,2/4 Tuin&landschap, Bos- en natuurbeheer, Sportvisserij en waterbeheer
Ben je ondernemend, veelzijdig, werk je graag in de buitenlucht en houd je van aanpakken? Dan is deze
opleiding Hovenier & Groenvoorziening wel iets voor jou! Als je de opleiding hebt gedaan, ben je een
vakman of -vrouw in het groen. Je kunt tuinen en plantsoenen ontwerpen, inrichten, aanleggen en
onderhouden. Maar weet je dat ‘groen’ ook gaat over bestrating en plantenkennis? Je bent handig met
machines en vindt het leuk om met mensen om te gaan. Klinkt dit goed? Meld je dan aan!
Film: https://youtu.be/JSzTtxZ1bGM
Bos- en natuurbeheer: Je hebt groene vingers, bent graag buiten en weet van aanpakken? Dan is de
specialisatie Bos- en natuurbeheer echt iets voor jou! Je krijgt te maken met veel verschillende
werkzaamheden en bent altijd bezig. Van aanleg en onderhoud van natuurterreinen tot plannen en
uitvoeren van reparaties aan de natuur. Je komt het allemaal tegen. Kortom: ben jij al klaar voor een
afwisselende baan in de vrije natuur?
Film: https://youtu.be/MUVxU_miflk
Sportvisserij en waterbeheer: Ben je graag buiten, heb je een passie voor sportvissen en natuur, en heb je
verstand van hengels en vissoorten? Dat is de opleiding Sportvisserij & Waterbeheer van de
Sportvisacademie iets voor jou! Tijdens de opleiding staat je voorliefde voor vissen centraal, maar leer je
ook alles over verantwoord natuur- en waterbeheer. Alles wat je nodig hebt om als professional aan het
werk te gaan in de sportvissector komt aan bod. Ben jij klaar om van je hobby je beroep te maken?
Film: https://youtu.be/1RpAko3bBMY
De tuinbouw- en foodsector zitten te springen om goede vakmensen. Professionals met gevoel voor groen,
innovatief vermogen en technisch inzicht. Dus heb jij groene vingers, interesse in techniek en
automatisering en heb je goede sociale vaardigheden? Wil je daarnaast een bijdrage leveren aan
voedselzekerheid, gezondheid en welzijn? Meld je dan aan voor de innovatieve en duurzame
opleiding Teelt & Technologie!
Film: https://youtu.be/u5La12ttQN8
108,2/4 Groen ,Grond en Infra (Loonwerk)
Mais oogsten, akkers ploegen, grond verzetten en wegen aanleggen: het is ondenkbaar zonder hakselaar,
trekker, shovel en graafmachine. Imposante machines, waar je wel mee om moet kunnen gaan. Iets voor
jou? Meld je dan aan voor deze uitdagende opleiding.
Film: https://youtu.be/gG3EpGcls5M
109,4 Voeding & voorlichting/ voeding & technologie
Een vakexpert voeding & voorlichting is bezig met het effect van voeding op het lichaam. De student weet
hoe voeding wordt gemaakt en is bewust van de effecten op milieu en gezondheid. Hij deelt deze kennis
ook graag met anderen. Ontwikkelt en bereidt voedsel, werkt aan de kwaliteit ervan én de student adviseert
erover.
Na de opleiding adviseert de student bedrijven en consumenten over de voedselveiligheid, kwaliteit,
gezondheid en duurzaamheid van een product. Met hun kennis dragen ze bij aan productontwikkeling en marketing.
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Een vakexpert voeding & technologie houdt zich bezig met de productie van voeding en dat in de breedste
zin. De student weet hoe alles geproduceerd wordt, kan een groep collega’s aansturen en is op de hoogte
van de regels en wetgevingen die te maken hebben met veiligheid en hygiëne. Daarnaast houdt de student
zich bezig met het bedenken van nieuwe smaken en producten, het ontwikkelen en waarborgen van de
juiste kwaliteit.
Na de opleiding kan de student aan het werk als bijvoorbeeld productontwikkelaar, medewerker
kwaliteitsdienst, operator, laborant of productspecialist.

110.6 Biologie
Wat zijn de effecten van klimaatveranderingen op het zeeleven? Hoe ontstaat en bestrijd je een
ziekte als kanker? Wat gebeurt er in je hersenen als je slaapt?
Biologie is een vak dat zich bezighoudt met de vraag hoe planten, dieren en mensen in elkaar zitten en
functioneren. Verschil met het vak op school is dat deze studie exacter is: je krijgt meer wiskunde,
natuurkunde en scheikunde. Wetenschappers kijken meer en meer over hun grenzen heen. Als bioloog
werk je steeds vaker samen met andere wetenschappen. Dat levert interessante kennis op.
111,5 Bio-Informatica en Chemie en Chemische Technologie
DNA-onderzoek. Je kunt gerust stellen dat dit hét onderzoek van deze eeuw is. Kennis over DNA zal onze
levens voorgoed veranderen. Vind oorzaken van genetische ziekten en help bij het redden van bedreigde
diersoorten. Onderzoek de uitbraak van een pandemie of ontdek hoe cellen werkelijk werken. Je leert van
alles over cellen, weefsels, virussen, genen, eiwitten en erfelijkheid. Je leert programmeren met
verschillende computertalen. Je ziet welke databases met biologische gegevens bestaan en je gebruikt
deze om analyses te doen. Jij en je pc spelen daarin een hoofdrol.
In de opleiding Chemie en Chemische Technologie krijg je een aantal chemische vakken: organische
chemie, fysische chemie en instrumentele analyse. Voorts is het practicum een belangrijk onderdeel van de
opleiding. Je kunt kiezen om je te specialiseren zoals in analytische chemie, organische chemie of
biochemie. Het werkterrein later is de chemische industrie, een researchlaboratorium of een
ingenieursbureau.
113,2/3/4 Akkerbouw
De MBO opleiding Akkerbouw is voor harde werkers die graag buiten zijn en een toekomst zien in de
akkerbouw.
Stel je de volgende praktijksituatie eens voor na de MBO opleiding Akkerbouw: lange velden aardappels
wachten erop gerooid te worden. Jij zorgt ervoor dat ze vanavond klaar zijn om naar de aardappelfabrikant
te gaan. Die maakt er bolognese chips van of kreukelfriet. Een groot deel van onze voedingsproducten is
afkomstig van akkerbouwbedrijven. Akkerbouwers zijn moderne ondernemers en onmisbaar voor onze
voedselvoorziening. Zij verzorgen de teelt van bijvoorbeeld bieten, aardappels, granen en vele andere
gewassen en zorgen ervoor dat wij, als consumenten, onze dagelijkse hoeveelheid eten op tafel krijgen.
Ook hebben zij verstand van machines en krijgen te maken met de verkoop en transport van deze
producten.
De MBO opleiding Akkerbouw wordt aangeboden op niveau 1/entreeopleiding (1 jaar), niveau 2 (2 jaar),
niveau 3 (3 jaar) en niveau 4 (3 jaar). Ook is het mogelijk om op niveau 2 de deeltijdopleiding (BBL) te
volgen, waarbij je één dag in de week naar school gaat en daarnaast een baan hebt in de akkerbouw.
De MBO opleiding Akkerbouw is vooral gericht op het voorbereiden van verschillende teelten en het
oogsten daarvan in de landbouw. Verder haal je tijdens de MBO opleiding Akkerbouw je spuitlicenties en
het trekkerrijbewijs.
Ook leer je omgaan met en maak je gebruik van machines. In de beroepspraktijkvorming (BPV) leer je hier
praktisch mee te werken. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan milieu en veiligheid. Je leert hoe je
op economisch verantwoorde wijze een landbouwbedrijf kunt leiden. Dat vraagt inzicht in de bedrijfsvoering,
opbrengsten, kosten en het financiële resultaat. In de hogere leerjaren leer je managementvaardigheden.
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Met je diploma van de opleiding Akkerbouw op zak heb je een stevige basis in landbouw. Leerlingen die
doorstromen naar het HBO krijgen extra lessen op het gebied van talen en exacte vakken.

115,5 Bedrijfskunde en agribusiness
Bedrijfskunde gecombineerd met voedsel- en agrarische kennis. De agribusiness is een van de grootste
branches ter wereld en altijd in ontwikkeling. Er worden steeds weer nieuwe hapjes en drankjes ontwikkeld
en nieuwe toepassingen bedacht voor huidige producten. Zijn zeewier, melk, eendenkroos, koolzaad en
boerenkool de nieuwe superfoods of juist de energiebronnen voor de toekomst? Er zijn zoveel
mogelijkheden!
Bedrijfskunde en agribusiness combineert bedrijfskunde met specifieke voedsel- en agrarische kennis. Je
leert ondernemen, krijgt gerichte kennis over de foodbusiness en je werkt aan je
managementvaardigheden. Dit geeft je een groot voordeel op de arbeidsmarkt. Onze studenten vinden niet
voor niets sneller dan gemiddeld een baan!
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/bedrijfskunde+en+agribusiness

116,5 Tuin- en landschapsinrichting
Maak de wereld om je heen beter en mooier. De omgeving waarin wij leven is voortdurend in verandering.
Er komen nieuwe parken en natuurgebieden, oude landgoederen worden hersteld, de leefbaarheid
van wijken wordt verbeterd door aandacht voor het groen. Niet alleen economische en technische
ontwikkelingen spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook klimaatverandering. We moeten onze leefruimte
steeds aanpassen en verbeteren, op een duurzame manier. Daarvoor hebben we creatieve, enthousiaste
en vooral ook praktische mensen nodig. Voel jij je aangesproken?
Ontwerp, techniek en beheer. Bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting houd je je als ontwerper en
planvormer bezig met allerlei gebieden: grootschalige, zoals natuur- en recreatieterreinen, woonwijken en
landgoederen, maar ook kleinschaliger objecten zoals straten, parken, pleinen en bedrijventerreinen. Je
beweegt je op het snijvlak van ontwerp, techniek en beheer: je maakt ontwerpen, maar ook plannen voor de
aanpassing of juist de instandhouding van ruimtes. En daarbij houd je rekening met de ruimtelijke indeling,
de natuur en ecologie, maar ook met het gebruik door de mens voor recreatie, landbouw of wonen. Met
aandacht voor al die verschillende belangen werk je toe naar een realistisch en uitvoerbaar plan.
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Tuin+en+landschapsinrichting

117.5 Diermanagement
De opleiding Diermanagement is dé managementopleiding op het gebied van mens-dierrelaties en het
welzijn van dieren. De opleiding richt zich voornamelijk op non-productiedieren en de sector daaromheen.
Daarmee is onze opleiding uniek in Europa. Non-productiedieren zijn dieren die geen deel uitmaken van de
voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren, dieren in dierentuinen en
kinderboerderijdieren. Ook proefdieren, dieren in het wild en dieren die een belangrijke rol spelen in de zorg
behoren hiertoe. Jij bepaalt tijdens je studie zelf waarin je je als toekomstig manager wilt specialiseren.
Zie ook https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Diermanagement.

118.5 Milieukunde
Environmental Solutions. Wil jij bijdragen aan een duurzame wereld? Ga dan op zoek naar kansen voor het
milieu. Milieuoplossingen zijn nodig op alle gebieden. Er is een spanningsveld tussen de welvaartswensen
van de mens en wat de aarde aan kan. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat
verandert en grondstoffen raken op. Je kunt kritisch zijn op wat je zelf doet voor het milieu, maar je kunt ook
bijdragen aan oplossingen. Daar gaat het om bij environmental solutions.Klimaatverandering, leefbaarheid
en watertechnologie.Al tijdens je studie Milieukunde kun je de richting kiezen die jou interesseert en past bij
je toekomstige werkveld. Je leert over klimaatverandering en hoe er wereldwijd goede afspraken worden
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gemaakt. Je maakt plannen om ervoor te zorgen dat unieke natuurgebieden beschermd worden en draagt
bij aan het leefbaar maken van drukbevolkte steden. Of ligt er een mooie rol voor jou in het ontwikkelen van
innovatieve watertechnologieën?
Evenwicht tussen mens en aarde. Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, levensvatbare natuur,
waterkwaliteit, biodiversiteit... Allemaal hot items, en terecht. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde
toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft? Met de studie Milieukunde kun je hieraan bijdragen.
Welke kant je ook opgaat binnen deze opleiding: je opleiding wordt gevarieerd en uitdagend, net zoals de
baan waarin je na je studie terecht komt. Binnen èn buiten aan het werk en, vaak samen met anderen,
innovatieve oplossingen en plannen bedenken om de leefomgeving en de wereld een beetje duurzamer te
maken. Ga jij ook je steentje bijdragen?
Bijdrage aan duurzame wereld. Jij wilt een bijdrage leveren aan een schone, gezonde en veilige
leefomgeving. Je bent geïnteresseerd in het milieu en in een duurzame wereld. Je hebt interesse in exacte
vakken en kunt goed verbanden leggen. Jouw nieuwsgierigheid over hoe alles werkt en in elkaar steekt
zorgt ervoor dat jij altijd vol enthousiasme aan het werk gaat met nieuwe uitdagingen en je doelen bereikt.

https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Milieukunde

119.5 Land- en watermanagement
De ene keer staan de straten in je wijk blank, de andere keer liggen de akkers droog. De kades en kelders
in de stad lopen regelmatig onder water en dijken staan onder druk. Klimaatverandering veroorzaakt steeds
meer uitdagingen in de watersector Ben jij praktisch ingesteld en wil je aan de slag met watersystemen,
grondwater en infrastructuur? Wil jij meedenken over slimme oplossingen voor ons laaggelegen land?
Misschien wil je het befaamde Nederlandse watermanagement wel in het buitenland gaan toepassen. Als je
ook nog iets hebt met aardrijkskunde of exacte vakken, dan is Land- en Watermanagement jouw opleiding.
Hier krijg je te maken met technische maar ook met menselijke uitdagingen, waarvoor jij je inzet met de
nodige creativiteit en een aanpakkersmentaliteit. Zie ook:
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Land+en+watermanagement

TECHNIEK
200,2/3 Bouw BBL
Een vakman / vakvrouw in de bouw is het hele jaar bezig met het maken van huizen, hallen, fabrieken,
werkplaatsen, bruggen of andere bouwwerken.
In de bouw wordt gebruik gemaakt van hout, steen, staal en beton. Er worden machines gebruikt bij de
verwerking en bewerking van groot materiaal, daarnaast is er nog veel handwerk. Naast conditie en kracht
is het lezen van tekeningen en bestekken belangrijk. Het werk moet nauwkeurig afgeleverd worden.
De basisberoepsopleidingen hebben verschillende richtingen, namelijk:
Primaire Timmerkracht, Primaire Metselaar / Voeger, Tegelzetter, Betontimmerkracht,
Betonmodelmaker, Betonreparateur, Vakkracht houtskeletbouw, Natuursteenbewerker.
201,4 Bouwkunde
De bouwkunde houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen. Niet alleen
woonhuizen en appartementenflats, maar ook scholen, kantoren, fabrieken, hotels, ziekenhuizen,
spoorwegstations, kerken en voetbalstadions.
Je kunt aan de slag bij een aannemersbedrijf, architectenbureau, ingenieursbureau, woningbouwvereniging,
(groot)handel in bouwartikelen of bij een overheidsinstantie. Bij je werk houd je je bezig met het tekenen,
uitvoeren, onderhouden, renoveren en / of restaureren van gebouwen. In het algemeen moet je naast
technische kennis ook over een goede taalvaardigheid beschikken, goed kunnen improviseren en
problemen kunnen analyseren en oplossen en inzicht hebben in constructies. Enige creatieve aanleg is
gewenst.
Op de middenkaderopleiding leer je alles over bouwvoorbereiding, bouwconstructie en bouwuitvoering.
Film: https://youtu.be/uzRL-t5mpEQ
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203,2/4 Hout, Meubel
De kaderfunctionaris timmerindustrie (niveau 4) houdt zich zowel op de werkvloer als op een
administratieve afdeling bezig met de werkvoorbereiding. Je maakt berekeningen van de productiekosten
en bewaakt het proces. Je geeft leiding en verzorgt het personeelsmanagement. Daarnaast kun je zelf nog
steeds in de productie bezig zijn.
De kaderfunctionaris meubel- / interieurbouwbedrijf (niveau 4) werkt in bedrijven waar medewerkers
zelfstandig of in teamverband meubels, winkelinterieur, bar- en bootbetimmeringen, balies enz. vervaardigd
worden. Je kunt in de volgende functies of beroepen werken: ontwerpen van meubels en betimmeringen,
werktekeningen maken, werkvoorbereider, leidinggevende functies in de branche. Je kunt je ook als
zelfstandig ondernemer vestigen.
204,4 Interieur Adviseur
Je werkt in de woninginrichting. Daar adviseer je de klanten over kleur, materiaal, meubelen, enzovoort. Je
verzorgt de inkoop en de verkoop. Ook verzorg je de voorcalculaties, bereken je de kostprijs maak je
ontwerpen en kun je goed plannen en coördineer je allerlei werkzaamheden. Daarbij geef je leiding aan
medewerkers. Je kunt je specialiseren op het gebied van keukenadvisering, projectadvisering of
binnenhuisadvisering of je vestigt je als zelfstandig ondernemer.
205,2 Elektrotechniek
Bij elektrotechniek hebben we het hier over twee richtingen. De monteur consumentenelektronica en de
monteur elektrische bedrijfsinstallaties, beide onderdelen zijn op niveau 2.
Als monteur consumentenelektronica werk je voornamelijk aan audio- en videoapparatuur. Je werkt alleen
aan apparaten die je via de winkel bij de consument komen. Als monteur consumentenelektronica kun je
gaan werken bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het repareren van beeld- en geluidsapparatuur voor
consumententoepassing. Verder kun je ook nog werken in serviceplaatsen van de importeurs en fabrikanten
van consumentenelektronica.
Een monteur elektrische bedrijfsinstallaties zorgt voor het onderhoud en de aanpassing van het elektrische
deel van bedrijfsinstallaties, zoekt storingen op en verhelpt ze. Als monteur elektrische bedrijfsinstallaties
kun je aan de slag bij de technische dienst van een bedrijf. Je kunt ook werkzaam zijn bij installatie- of
servicebureaus die zich bezig houden met het onderhoud van industriële installaties.
Bij de elektrotechniek maakt men onderscheid in de elektrotechniek en de elektrische energietechniek.
Binnen het vakgebied van de elektrotechniek zijn vele uiteenlopende functies mogelijk. De aard van de
functie wordt bepaald door de richting waarin je de opleiding hebt voltooid. Op niveau 3 word je opgeleid tot
elektrisch monteur. Op niveau 4 word je opgeleid tot middenkaderfunctionaris. Als je je diploma hebt
behaald ga je daarna vaak werken als technicus of middenkaderfunctionaris. Beroepsmogelijkheden zijn
onder meer: service- en onderhoudstechnicus, installatietechnicus en kwaliteitscontroleur.
206,5 Elektrotechniek.
Deze opleiding is gericht op elektrische en elektronische apparaten en systemen. Je kunt denken aan de
opwekking van energie, geautomatiseerde productieprocessen, geluidsversterkers en audiovisuele
middelen, computers en telematica. Je leert hoe je deze apparaten en systemen ontwerpt, onderzoekt,
toepast, produceert en onderhoudt.
207,2/4 ICT
Als servicemedewerker-ICT verricht je werkzaamheden met betrekking tot het beheer van
computerapparatuur en –programma’s. Op de werkplek ben je vooral bezig met het monteren en
gebruiksgereed maken en houden van computerconfiguraties. Je kunt werken in de computer-detailhandel,
maar ook werken op een automatiseringsafdeling van een bedrijf of instelling. Je verricht ondersteunende
werkzaamheden.
Een medewerker ICT-beheer (Informatie- en CommunicatieTechnologie) (niveau 3) beheert delen van
informatiesystemen. Je hebt te maken met de technische kant zoals de toepassingen (hardware en
7

software, regels voor gebruik en beheer). Je bedenkt zelf oplossingen en procedures. Ook kun je collega's
en andere medewerkers uitleg moeten geven over het gebruik van het systeem.
Een medewerker ICT-beheer (niveau 4) houdt zich bezig met het beheer en onderhoud en / of de
applicaties van het computersysteem van een bedrijf, dat betekent het beheer van de gebruikte hardware
en programmatuur. Je hebt te maken met gebruiker en collega-beheerders en ontwikkelaars.
De applicatie-ontwikkelaar (niveau 4, specialistenopleiding) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van
applicaties en het testen, vastleggen en aanpassen daarvan. Je ontwikkelt toepassingen voor de verwerking
van financiële gegevens.
De netwerkbeheerder (niveau 4, specialistenopleiding) is verantwoordelijk voor het beheer van het
computernetwerk van een bedrijf. Je stelt regels op voor het gebruik van en de toegang tot die gegevens. Je
test en heft eventuele storingen op.
De applicatiebeheerder (niveau 4, specialistenopleiding) zorgt dat de programmatuur op een netwerk wordt
bijgehouden en dat medewerkers van het bedrijf weten hoe ze ermee moeten omgaan. Je kent de
gebruiksrechten binnen de programmatuur toe, en geeft instructie. Verder houd je de administratie bij van
alle gebruikte programmatuur en de bijbehorende licenties. Vaak verzorg je ook het maken van
veiligheidskopieën (back-ups).
208,5 Informatica.
Bij deze informaticaopleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van software voor grote groepen gebruikers
(die meestal weinig kennis hebben op het gebied van informatica, en dat ook niet willen of kunnen leren).
De programmatuur moet dus “gebruikersvriendelijk” en “idiotensicher” zijn. Je kunt daarbij denken aan
internet- en multimediatoepassingen. Er is bijzondere aandacht voor de manier waarop mens en computer
met elkaar communiceren.
Je leert de toepassing van de computer te koppelen aan de technische mogelijkheden door intelligente
systemen te ontwerpen of slimme producten te ontwikkelen. Denk aan een TV, een mobieltje, een DVDspeler of een videocamera en ziekenhuisapparatuur. Je leert computerprogramma’s te ontwikkelen,
computers met elkaar te laten ‘praten’ in een netwerk etc. In beide opleidingen is informatica het centrale
thema. Bij bedrijfskundige informatica leer je hoe je informatiesystemen toepast binnen organisaties. Je
gebruikt kennis van bedrijfsprocessen en automatisering om processen binnen en tussen organisaties te
verbeteren.
Bij hogere informatica leer je hoe je informatiesystemen ontwerpt en bouwt. Je ontwerpt en bouwt software.
209,4 Engineeringeceen product: het ontwerp, maar ook de planning voor het inzetten
Middenkader engineering is een brede opleiding, en je kunt engineers dan ook vinden in de elektrotechniek,
werktuigbouw, installatietechniek of in de mechatronica. Als technicus houd je je vooral bezig met het
maken van een product: het ontwerp, maar ook de planning voor het inzetten van materialen en mensen, de
kosten en de oplevering. En natuurlijk houdt je ook de kwaliteit van je product scherp in de gaten.oplevering.
En natuurlijk houdt je ook de kwaliteit van je product scherp in de gaten.
210.6 Biomedische Technologie
Wil jij de gezondheidszorg verbeteren door nieuwe technieken te ontwerpen en toe te passen? Wil je het
aantal patiënten verminderen door preventieve technologie in te zetten? Of ga je op zoek naar veiliger
oplossingen om patiënten te behandelen? Biomedische technologen worden opgeleid op het snijvlak van
techniek, biologie en de medische wetenschappen. Precies dat is nodig voor de gezondheidszorg van de
toekomst. Als student Biomedical Engineering/Biomedische Technologie leer je in multidisciplinaire teams
werken om innovatieve apparaten te ontwerpen en om met een brede blik de ontwikkelingen van het
vakgebied te volgen. Je leert ook de onderzoeksonderwerpen te bestuderen die de kern vormen van betere
gezondheidszorg. Je wordt onderzoeker en ontwerper, wat een sterke basis is voor je verdere academische
loopbaan.
211,5 Werktuigbouwkunde.
8

Werktuigbouwkunde is de leer van het ontwerpen, produceren en in bedrijf houden van machines en
apparaten. Niet alleen zwarte industriële machines maar ook huishoudelijke apparaten. Het gaat dus om het
ontwerpen van producten die mooi, sterk, hanteerbaar en produceerbaar zijn, om het produceren door
middel van goed functionerende machines en productielijnen en om de commerciële aspecten bij de
productie van machines en apparaten.
212, 2/3 Metaal BBL
Als je kiest voor de metaalbewerkingsindustrie, kun je zowel met grote metalen constructies aan de slag als
met de fijnere bewerking van de diverse metalen. Als metaalbewerker bouw je mee aan allerlei producten,
van vrachtwagens en schepen tot een voetbalstadion. Je bent vooral bezig met de grove bewerkingen van
metaal, zoals het zagen, boren, buigen en lassen van metaal. Je maakt niet alleen nieuwe dingen, maar
onderhouden en repareren kan ook tot je werkzaamheden behoren.
Als je kiest voor verspanende industrie, kun je bij bijvoorbeeld onderhoudswerkplaatsen,
reparatiewerkplaatsen of gereedschapsfabrieken aan de slag. Als conventioneel verspaner maak je
bijvoorbeeld moertjes, tandwielen, vliegtuigonderdelen of onderdelen voor machines in de medische wereld.
Meestal krijg je een opdracht met een werktekening. Je moet zelf beitels uitkiezen en de machines instellen.
Als CNC-frezer (niveau 3) moet je zelf de machines programmeren voor de diverse bewerkingen welke aan
het materiaal worden aangebracht.
213,4 Laboratoriumtechniek (Laborant; medisch/chemisch)
Chemie is de basis voor de 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.
215,5 Life Science ( laboratoriumonderzoek.)
Je leert medische en biologische processen te onderzoeken te analyseren. Je krijgt een grondige kennis
van celbiologie, biochemie, moleculaire erfelijkheid, immunologie. Daarnaast krijg je de nodige kennis over
het gebruik van geavanceerde apparatuur om bepalingen en onderzoek mee te verrichten.
216,2/4 Operator/Procestechniek
In de procestechniek vind je allerlei bedrijven die via scheikundige of natuurkundige bewerkingen
grondstoffen omzetten in halffabrikaten of eindproducten. De productieprocessen zijn geautomatiseerd; er
wordt gewerkt in grote installaties.
Als middenkaderfunctionaris Procestechniek (niveau 4) begeleid je de productieprocessen en beheer je
ingewikkelde productie-apparatuur. Je werkt meestal vanuit een centrale controlekamer, waar je via de
procescomputers het totaaloverzicht hebt over de productie. Met deze opleiding kun je als breed opgeleide
operator aan de slag in allerlei verschillende takken van de procesindustrie.
217,2/4 Bouw, Infra ( Grond-, Weg- en Waterbouw)
In de grond-, water- en wegenbouw worden twee soorten bouwwerken ontworpen, onderhouden en
beheerd: droge en natte werken. Droge werken zijn grondwerken en werken voor de aanleg van wegen,
tennisparken, sportvelden, enzovoort. Hierbij horen ook bruggen, viaducten, sluizen en duikers. Natte
werken zijn kust- en oeverwerken, aanleg van dijken, dammen, stuwen, aquaducten, metrobouw, enzovoort.
Als kabelwerker graaf je sleuven en breng je kabels in deze sleuven. Ook maak je eenvoudige
'doorpersingen' onder wegen en kanalen door. Verder help je bij de aanleg van leidingen en bij grotere
doorpersingen werk je met geavanceerde apparatuur. Op de opleiding Kabelwerker leer je alles wat je
daarvoor moet kunnen en weten. Zo leer je hoe je eenvoudig meetwerk en uitzetwerk verricht, hoe je
sleuven graaft en dichtgooit en hoe je kabels legt en ondersteunt.
Als aankomend buizenlegger graaf je sleuven en waterleidingen, gasleidingen e.d. Verder help je bij het
leggen van buizen onder wegen en kanalen door. Ook werk je bij de aanleg van leidingen en bij grotere
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'doorpersingen' met geavanceerde apparatuur. Op de opleiding Aankomend Buizenlegger leer je alles wat
daarbij komt kijken. Zo leer je hoe je eenvoudig meetwerk en uitzetwerk verricht, hoe je sleuven graaft en
dichtgooit en hoe je buizen doorvoert en ondersteunt. De opleiding duurt 2,5 jaar.
Als aankomend straatmaker help je om eenvoudige tegelbestratingen (zoals trottoirs) en steenbestrating
aan te brengen en om funderingen af te werken. Op de opleiding Aankomend Straatmaker leer je alles wat
je daarvoor moet weten en kunnen. De opleiding duurt 3 jaar.
Bij alledrie de opleidingen ga je 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school.
Als Middenkaderfunctionaris Grond-, Water- en Wegenbouw kun je in zeer verschillende functies in het
bedrijfsleven terechtkomen. Wie kiest voor een werkkring in deze sector komt na verloop van tijd terecht in
een leidinggevende of organisatorische positie in de uitvoerende, beheers- of ontwerpsector. Je kunt
denken aan functies bij aannemers, adviesbureaus, gemeentelijke diensten e.d. als calculator, tekenaar,
opzichter of uitvoerder. Je kunt ook terechtkomen bij waterschappen in de functie van tekenaar, opzichter of
als grond-, water- en wegenbouwkundige die plannen uitwerkt. Naast technische kennis moet je ook over
een goede taalvaardigheid beschikken, goed kunnen improviseren en problemen kunnen analyseren en
oplossen.
218,2/4 Autotechniek
Je kiest voor de opleiding Motorvoertuigen- en Carrosserietechniek als je je aangetrokken voelt tot de
techniek die gericht is op het autovak in de breedste zin van het woord.
Als assistent autotechnicus (niveau 1) help je een ervaren (eerste) monteur bij onderhoudswerk en
reparaties. De eenvoudige dingen doe je zelfstandig. Je leert ook accessoires monteren en als het werk
gedaan is, zorg je ervoor dat de auto afleveringsklaar is. Met deze opleiding kun je aan de slag bij (meestal
kleinere) garagebedrijven.
Een autotechnicus (niveau 2) zorgt ervoor dat de auto's perfect in orde en veilig de weg op kunnen, door ze
goed te onderhouden en / of te repareren. Doordat de techniek van de auto's steeds verfijnder wordt, ben je
op de hoogte van de moderne elektronica. Werken met testkasten of computergestuurde meetapparatuur,
hoort allemaal bij de dagelijkse praktijk van de autotechnicus. Met deze opleiding kun je als beginnend
beroepsbeoefenaar aan de slag in een garagebedrijf.
Als eerste monteur word je gezien als de vakman op het gebied van autotechniek. Zo’n technicus heeft een
verantwoordelijke baan: elke automobilist die zijn auto brengt, verwacht een veilige auto terug. Als eerste
monteur moet je niet alleen storingen kunnen verhelpen en auto’s kunnen onderhouden. Je moet ook
kunnen achterhalen wat er aan de hand is met een auto. Daarbij gebruik je digitale testkasten en
computergestuurde meetapparatuur. Zonder geavanceerde elektronische apparatuur begin je niets met een
kapot injectiesysteem of een defecte automatische versnellingsbak. Verder heb je veel contact met de
klanten, want die willen vaak weten of hun auto nog wel veilig is en welke onderdelen wel en niet hoeven te
worden vervangen. Soms geef je als specialist leiding aan een of meer technici.
Film: https://youtu.be/oJyaMspn2vw
219,5 Automotive
Wil je werken aan de mobiliteit van morgen? Dat kan op veel manieren. Bij de opleiding Autotechniek kies je
voor een technische of een commerciële hoofdrichting en studeer je af bij Automotive Testing, Automotive
Development, Automotive Services of Automotive Management. Je kunt ervoor kiezen je daarbij specifiek te
richten op duurzame automobiliteit. Als afgestudeerd ingenieur Autotechniek kun je wereldwijd aan de slag
bij grote bedrijven en instellingen in de automotive branche, zoals autofabrikanten en onderzoeksinstituten.
Maar je kunt ook terecht bij dealerbedrijven, leasebedrijven, racingteams en toeleveranciers. Eenmaal
afgestudeerd maak je deel uit van een netwerk van ruim 5000 afgestudeerde autotechnici. Met de opleiding
Autotechniek ga je aan het werk in een branche die belangrijk is voor de Nederlandse kenniseconomie van
vandaag en morgen.
De hbo bacheloropleiding Automotive is gericht op wegvoertuigen, zoals personenauto's, bedrijfswagens en
motorfietsen. Tijdens de opleiding leg je de nadruk op processen rond het ontwerpen en produceren van
auto's. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan duurzame aandrijflijnen en integrale
voertuigveiligheid. De autotechniek theorie oefen je in de praktijk, want je wordt tijdens je
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opleiding uitgedaagd om steeds weer met slimme ideeën te komen. Je werkt samen met andere studenten
aan uitdagende opdrachten en projecten.

220,3/4 Werktuigbouwkunde
In Nederland werkt een kwart miljoen mensen in de werktuigbouwkundige sector. Een klein deel bewerkt
grondstoffen en produceert halffabricaten als pijpen, profielen en platen. Anderen maken metaal en
gietproducten of zijn actief in de bouw van machines, constructies en apparaten of onderdelen daarvan. In
het algemeen ben je werkzaam in de metaalproductenindustrie, in gespecialiseerde bedrijven of een
specifieke afdeling machinaal verspanen van toeleverende bedrijven voor de machine-, transportmiddelenen elektrotechnische industrie. Je maakt onder andere precisiedelen voor specialistische machines en
apparatuur. Met zogenoemde ‘verspanende technieken’ als draaien, frezen, slijpen en polijsten maak je die
precies op maat. De materialen waarmee je werkt zijn onder meer roestvast staal, aluminium, keramiek,
titanium en speciale kunststoffen. Het is belangrijk dat je zelfstandig, geconcentreerd en heel precies kunt
werken. De werkzaamheden kenmerken zich door de hoge eisen aan maatvoering en nauwkeurigheid,
specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van de te gebruiken materialen, gereedschappen en machines.
221,2/4 Transport en Logistiek
Zonder transport en logistiek staat alles stil.’ Dat geldt zeker voor Nederland, want ons land is een echt
transportland. Tien procent van de Nederlandse bevolking werkt in de logistiek. Denk aan Schiphol en de
haven van Rotterdam. Wil je dit vak in, dan wordt er wel wat van je verwacht. Je hebt afwisselend werk,
waarbij je soms op onregelmatige tijden werkt. Ook moet je onder grote druk scherp blijven en met iedereen
goed blijven communiceren.
222,4 Zeevaartopleidingen
Als maritiem officier kun je als stuurman of als scheepwerktuigbouwkundige werk vinden op alle
Nederlandse koopvaardijschepen. Je zult de verantwoordelijkheid dragen voor het schip, de lading en de
bemanning. Daarbij kun je denken aan bijv. Navigatie, communicatie, het toezicht op
ladingswerkzaamheden en het onderhoud van het schip, de apparatuur en machines.
223,4 Luchtvaarttechniek
Heb je een passie voor vliegtuigen en techniek, dan is deze branche iets voor jou. Een vliegtuig is een
speciale constructie met daarin vele systemen. Onderhoudstechnici van vliegtuigen zijn verantwoordelijk
voor de constructie en het goed functioneren van deze systemen. Om dat te bereiken worden er hoge eisen
gesteld aan de kennis en vaardigheden van deze technici. Belangrijke werkgevers in de luchtvaartsector
zijn: de Koninklijke Luchtmacht, KLM, Martinair, Transavia, Nayak Aircraft Service, de
Marineluchtvaartdienst, General Electric, Standard Aero en de kleine luchtvaart. De ontwikkelingen binnen
de luchtvaart en de snelheid waarmee deze plaatsvinden zijn verbazingwekkend. Tussen de
gemotoriseerde vlucht en de supersonische passagiersvliegtuigen zit slechts 66 jaar. Soorten variëren van
passagiersvliegtuigen, landbouwsproeiers en blustoestellen tot jagers, bommenwerpers en
spionagevliegtuigen. Een luchtvaarttechnicus heeft geen verstand van vliegen, maar van vliegtuigen. Hij is
verantwoordelijk voor het goed werken van de techniek bij het opstijgen, het in de lucht blijven en het veilig
landen.
224,2/3 Installatie/Electro BBL
Als je kiest voor de installatietechniek kun je werken als monteur werktuigbouwkundige installaties. De
installatiemonteur legt leidingen aan en zorgt voor het plaatsen, aansluiten en onderhouden van toestellen.
Denk bijvoorbeeld aan de ketel voor de centrale verwarming, airco- en koelsystemen, wastafels,
stoomcabines, enzovoort.
Als je kiest voor de elektrotechniek kun je werken als monteur elektrotechnische installaties. De elektricien
legt de gehele elektrische installatie in een gebouw aan, van de meterkast tot en met het stopcontact of
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lichtknopje in een gebouw.
Soms werk je in de woningbouw, maar vaak ook in kantoorgebouwen, ziekenhuizen of fabrieken. Je werkt
nauw samen met de bouwmedewerkers (timmerlieden en metselaars). Zowel nieuwbouw als verbouwingen
en het veranderen van (delen van) de elektrische installatie behoren tot je werkzaamheden.
Als storingsmonteur werk je vaak op locatie en zoek je oplossingen voor technische storingen of
onvolledigheden.
Als werkvoorbereider bestaat je werk vooral uit het ontwerpen, berekenen, tekenen van een installatie.
225,2/4 Sign Maker/Mediavormgever
Nieuwe media zijn hot! Voor het ontwikkelen van deze media zijn zowel nationaal als internationaal veel
mediavormgevers nodig. De mediabranche is erg dynamisch en biedt daardoor volop mogelijkheden. Je
kunt aan de slag bij een animatiebedrijf, gamingbedrijf, een reclamebureau of een audiovisueel bedrijf.
Daarnaast kiezen steeds meer vormgevers voor het zelfstandig ondernemerschap.
* Gaming: Kies voor gaming als je liever je eigen game bedenkt en ontwikkelt, dan het spelen ervan.
* Animatie/Audiovisueel Vormgever: Als mediavormgever van animaties en audiovisuele media werk je
met bewegend beeld en geluid. Voorbeelden zijn computeranimatie, av-producties, bewegende projecten
en videopresentaties
* Interactief Mediavormgever: Als interactieve mediavormgever ben je bezig met de vormgever van allerei
media-uitingen. Dit kunnen zowel interactieve, animatie-, als audiovisuele producten zijn.
* Grafisch vormgever: ontwerper van logo's, brochures, huisstijlen, reclamecampagnes, flyers en
magazines.
*
Signmedewerkers zijn onder andere verantwoordelijk voor de nauwkeurige aanbrenging van reclame
en andere belettering, voor standbouw en voor het maken van reclamezuilen. Hiervoor zijn allerlei
technieken, die je als signvormgever moet beheersen.
* Als fotograaf en avspecialist leg jij de wereld vast in beeld. Je werkt meestal in opdracht van een
opdrachtgever. Dit kan een reclamebureau zijn, maar ook een interactief mediabedrijf. Vaak ben je
gespecialiseerd in een bepaalde tak van fotografie / film, zoals bedrijfsfotografie/film of bijv.
studiofotografie. Je kan echter ook generalist zijn. Als fotograaf / filmer werk je meestal als freelancer/zzp'er,
maar soms ook in een bedrijf.
227,2/3 Schilderen (BBL/BOL)
Als medewerker schilderen verricht je onder begeleiding werkzaamheden in het schildersbedrijf zoals
schilderen, vernissen, glas plaatsen, verfspuiten, behangen, aanbrengen van muurverfproducten, tekenen
en schilderen van letters, cijfers en emblemen en kleurmengen. Daar komt nog bij dat je veilig gebruik
maakt van klim- en steigermaterialen, handgereedschappen, een verfspuitinstallatie en overige apparatuur.
Ook moet je deze gereedschappen en apparaten kunnen onderhouden. Je werkt zowel binnen als buiten.
229,4 Woninginrichting en Design
Als Woningstoffeerder ben je werkzaam in de woninginrichtingsbranche. De werkzaamheden bestaan o.a.
uit het leggen van verschillende soorten zachte en elastische vloerbedekking, inclusief lopers in allerlei
ruimten en trappen. Ook het aanbrengen van zonneweringen, gordijnen, lamellen en wandbekledingen
horen hierbij.
Je werkt met verschillende machines en (hand)gereedschappen.
Op niveau 3 / 4 wordt je opgeleid tot zelfstandig werkend vakman of ondernemer. In die functies heb je veel
contact met de klanten. Goede communicatieve vaardigheden zijn hiervoor een vereiste. Je adviseert t.a.v.
materialen, kleuren, stijlen enz. Je moet dus veel inzicht hebben in de modegevoelige ontwikkelingen in
deze branche, en je moet in staat zijn te beoordelen aan de hand van schetsen en modellen hoe het
uiteindelijke resultaat eruit zal zien. Daarnaast moet je financieel inzicht hebben in verband met het
berekenen van de uiteindelijke kosten.
12

Economie
300,2/4 Administratie/Boekhouden
Een administratief medewerker kan binnen alle sectoren werkzaam zijn op afdelingen waar taken worden
verricht als het invullen van formulieren, het bijhouden van kaartsystemen, de boekhouding, de
correspondentie en het verrichten van archiefwerkzaamheden.
Voor elke organisatie is het heel belangrijk om een goede financiële administratie te voeren. Zo moeten de
financiële verplichtingen (rekeningen van leveranciers, belastingaanslagen, enz.) worden bijgehouden en
nagekomen, de lonen moeten foutloos en op tijd worden uitbetaald en de uitstaande rekeningen moeten
worden gecontroleerd en geïnd.
Als je werkzaam bent binnen de administratie is het belangrijk dat je nauwkeurig bent en dat je een
dienstverlenende instelling hebt. Ook moet je goede contactuele vaardigheden hebben, er goed verzorgd uit
zien en met vertrouwelijke informatie kunnen om gaan. Daarnaast kun je prima overweg met cijfers en
computers. Verschillende soorten bedrijven hanteren ook verschillende soorten administratie, bijvoorbeeld:
salarisadministratie, boekhouding en voorraadadministratie. De computer neemt in de administratie voor
een groot deel de plaats in van het papier, dossiers en archiefkasten.
Als commercieel administratief medewerker maak je hier onder meer overzichtelijke tabellen en dag- en
maandoverzichten van. In vergelijk met de bedrijfsadministratief medewerker is dit beroep meer met
verkoopzaken bezig. Een commercieel administratief medewerker houdt allerlei gegevens bij over de
inkoopactiviteiten of de verkoopactiviteiten van een bedrijf.
De bedrijfsadministratief medewerker heeft meer te maken heeft met boekhouding en dergelijke. Je kunt
wel gaan werken op de in- of verkoopafdeling van een organisatie.
Op de opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker leer je allerlei gegevens bij te houden over de financiële
bedrijfsvoering van een bedrijf of instelling. Je leert dingen over de theorie en praktijk van debiteuren- en
crediteurenadministratie, loonadministratie, statistiek, financiering en computerboekhouden.
Als beginnend beroepsbeoefenaar kun je aan de slag bij allerlei bedrijven en instellingen. Onder toezicht
van een ervaren collega help je om de administratie bij te houden.
Bij een bedrijfsadministratief beroep moet je denken aan een kantoorbaan. Je komt vaak op de
boekhoudafdeling of op de afdeling financiële administratie van een bedrijf of instelling te werken.
Bovendien kun je aan de slag op een boekhoudkantoor of bij een accountantskantoor. In een
bedrijfsadministratieve functie werk je voor een groot deel van de dag achter de computer en voer je allerlei
financiële gegevens in. In een administratieve baan moet je rekenen leuk vinden. Naast economische
werkzaamheden moet je ook werken met de computer aantrekkelijk vinden. Je werkterrein is bijzonder
groot, want elke onderneming of instelling heeft een administratie.
Afhankelijk van de omvang van het bedrijf krijg je als (assistent)administrateur een meer zelfstandige
functie. De middenkaderopleiding administratief medewerker (niveau 4) duurt 3 tot 4 jaar.
301,5 Accountancy.
Als accountant ben je financieel specialist met een controlerende en adviserende taak. Je hebt contact met
mensen van allerlei soort en allerlei bedrijven. Je moet sociaal vaardig zijn, deskundig en risico’s durven
nemen. Je werkt b.v. in een bedrijf als intern accountant, bij de accountantsdienst van de overheid of in een
openbare accountantspraktijk.
302,4 Bank- en Verzekeringen
Deze bij uitstek commercieel dienstverlenende opleiding leidt je op tot medewerker in het bank- en
verzekeringswezen op kaderniveau. Als je bij een bank werkt adviseer je klanten ten aanzien van financiële
transacties, en / of je werkt achter de schermen bij het verwerken hiervan. Als je bij een verzekeringsagent
of verzekeringsmaatschappij werkt, zul je ook vaak klanten adviseren, en de transacties (helpen)
verwerken.
Een klantgerichte, dus communicatieve, instelling, plus een goede dosis gezond verstand en financieel
inzicht zijn nodig om in deze branche succesvol te kunnen werken. Met name bij een bank kan van
baliemedewerkers gevraagd worden zich “passend” te kleden en te verzorgen.
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303,4 Juridisch Medewerker (o.a. openb. bestuur, arbeids voorziening, soc. zekerheid
De juridisch dienstverlener ondersteunt de ontwikkeling van regelgeving en helpt bij het toezicht op de
naleving ervan. Ook worden particulieren, bedrijven en instellingen geholpen om de juiste weg te vinden in
de wirwar van regels waar we ons aan moeten houden. Als juridisch medewerker werk je mee aan het
maken van die regelgeving. Je bent bekend met alle details van de juridische dienstverlening, waar de
nadruk ligt op het openbaar bestuur.
Een goed analytisch vermogen is van belang. Goede communicatieve vaardigheden en klantgericht
handelen zijn erg belangrijk. Het werken met mensen staat centraal.
Met deze opleiding kun je aan de slag bij de overheid (als gemeente-, provincie-, rijk- of belastingambtenaar), notariskantoren, makelaardijen, advocatenkantoren, organisaties voor sociale verzekeringen,
kamers van koophandel, vakbonden, werkgeversorganisaties of bedrijven en instellingen die op juridisch
gebied opereren of die een juridische afdeling hebben.
304,2/4 Office- en managementsupport
Als medewerker secretariaat (niveau 2) en receptie ben je het visitekaartje van de organisatie. Je ontvangt
bezoekers en bent verantwoordelijk voor de post en e-mails. Je beheert de agenda en beantwoordt de
telefoon. Je organiseert bijeenkomsten en notuleert tijdens vergaderingen. Je bent klantgericht en krijgt ook
opdrachten van collega’s.
Op niveua 4 ondersteun je de afdeling, je manager of het management in het organiseren, communiceren,
plannen en coördineren van allerlei zaken, zoals vergaderingen en conferenties. Je werkzaamheden
hebben te maken met informatiebeheer: het opstellen, uitwerken, bewerken en afhandelen van allerlei
vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands of één of twee moderne vreemde talen. Daarnaast
houd je projectadministraties bij.
305,5 International Business.
Deze opleiding leidt op tot beroepen in het leidinggevende, coördinerende, adviserende en uitvoerende
vlak. Je werkt heeft betrekking op export en / of import, internationaal in- en verkopen en samenwerking met
ondernemingen in het buitenland. Naast een breed pakket bedrijfskundige vakken krijg je naast Engels nog
twee moderne vreemde talen.
De talen en de bedrijfskundige vakken worden in samenhang gegeven.
Beschik jij over die beroemde Hollandse koopmansgeest? Ben je zakelijk ingesteld en internationaal
georiënteerd? Vind je het bovendien leuk om vreemde talen en culturen te leren kennen? Dan is de
opleiding International Business and Languages geknipt voor jou.
Bij de opleiding International Business and Languages word je in vier jaar opgeleid om te werken in een
zelfstandige commerciële functie waarbij je veel internationale contacten zult onderhouden. Je krijgt in je
toekomstige beroep veel te maken met bedrijven en organisaties die internationaal opereren en
samenwerken.
306,5 Finance & control.
Je krijgt een grondige kennis van de geld-, kapitaal- en effectenmarkt om goed in te kunnen spelen op
financiële ontwikkelingen. Er is veel aandachtvoor het ontwikkelen van analytische vaardigheden en het
oplossen van praktijkproblemen met behulp van theoretische kennis. Na deze opleiding kun je op een
zelfstandige en verantwoorde manier functioneren op een afdeling financiën of een controllerafdeling.
307,5 Commerciële economie
Zie jij jezelf internationaal ondernemen? Dat kan met door te kiezen voor de variant (International)
Marketing Management. Tijdens deze keuzevariant ontwikkel je je op allerlei aspecten van internationaal
ondernemen. Taalvaardigheid en kennis van cultuur vormen een aanvulling op het marketing- economisch
getinte programma. Een deel van de studie of stage (of allebei) volg je in het buitenland. Na afronding van
de opleiding kun je terecht in verschillende leidinggevende functies bij internationaal opererende bedrijven.
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Tijdens het eerste studiejaar is het mogelijk te kiezen voor de keuzevariant Recreatie & Toerisme. Je leert
economische kennis en internationale opgedane stage-ervaring te combineren met kennis van toeristische
markten. Na afronding van deze opleiding kom je in aanmerking voor beleids- en managementfuncties bij
o.a. reisorganisaties, overheid (zowel gemeentelijk als provinciaal) en bij hotelketens en recreatiebedrijven.
Als je graag in het Bank- Verzekeringswezen wilt werken, dan kies je voor de keuzevariant Financial
Services Management. Het stelt je in staat om financieel- economische functies bij banken,
pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven te bekleden. Tijdens het studietraject krijg je naast
de Commerciële hoofdvakken ook vakken bank-en verzekeringsleer aangeboden om je te specialiseren op
dit vakgebied.

308,5 Technische Bedrijfskunde
Bouwmanagement leidt je op tot een door de bouwwereld veelgevraagde allround manager. Een manager
die behalve inzicht in bouwtechniek en het bouwproces ook verstand heeft van commercie, economie en
communicatie. Als bouwmanager heb je belangstelling en gevoel voor bouwkunde en bedrijfskunde en vind
je het leuk om in teamverband te werken.
309,5 Ondernemerschap & Retail Management.
De opleiding voor ondernemende mensen die willen leren vooral dingen te doen. Je moet iets van een
ondernemer in je hebben om samen met de opleiding de basis te kunnen vormen voor een eigen bedrijf. Je
kunt ook als ondernemend manager in een grotere onderneming aan de slag. Tijdens de studie ontwikkel je
ondernemerskwaliteiten en doe je praktijkervaring op.
310,5 Logistics Management
Je wordt opgeleid tot logistiek manager: je adviseert bedrijven bij het zo efficiënt mogelijk beheersen van
hun goederenstromen. Je hebt ruime kennis van transport, productie en administratie van goederen en van
de informatietechnologie die daarbij een rol speelt. Het levert je een brede basis voor onder meer de
volgende beroepen: exportmanager, inkoopmanager, seniorplanner, distributiemanager of logistiek
consultant.
311,6 Economie (over 4 bacheloropleidingen)
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen op het
gebied van Economie, Bedrijfskunde en Technologie. Wij bieden kwaliteitsopleidingen met goede
perspectieven op een succesvolle (internationale) carrière. Ook voor studenten die meer willen tijdens en na
hun opleiding zijn er volop mogelijkheden in Groningen. Start Adding Personal Value in Groningen!

312,2/4 Handel/Detailhandel( o.a. Verkoper, verkoopchef,filiaalhouder,ondernemer)
Verkoper niveau 2
Voel jij je thuis in een winkel en ben je een echte verkoper? Vind je contacten met veel mensen interessant?
Heb jij bovendien een vlotte babbel? Yés, jij hoort thuis in de winkelverkoop. Luister je ook nog eens naar
wat mensen willen en help je ze graag? Zet jij klanten écht op nummer 1?
Ondernemer detailhandel niveau 4
Ben jij het liefst eigen baas en bruis je van de goede ideeën? Vind je hard werken en veel uren maken
heerlijk? En lijkt de wereld van winkels je machtig interessant? Begin dan een eigen zaak! Heb je bovendien
lef, red jij je heel goed zelf en ben je goed met mensen? Zit je daarnaast vol zelfvertrouwen?
313,2 Dienstverlening (Facilitair medewerker / Helpende Zorg en Welzijn)
Ben jij een doener en vind jij het fijn om je handen uit de mouwen te steken voor een ander? Met de
opleiding Dienstverlening kun je veel kanten op.
De opleiding Dienstverlening heeft twee uitstroomprofielen:
Medewerker facilitaire dienstverlening en Helpende Zorg en Welzijn.
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Je werkt het liefst met mensen.
Je wilt ondersteunend werk doen in een bedrijfsrestaurant, brede school, multifunctioneel centrum,
zorginstelling, gemeentehuis, op een camping of bij een sportclub.
Je helpt graag mee bij bijvoorbeeld sportieve en creatieve activiteiten.
Je organiseert graag activiteiten.
Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding Dienstverlening iets voor jou

314,4 Horeca management en ondernemen/facilitair leidinggevende
Wil je leidinggeven aan de collega’s? Je wilt je bezighouden met inkoop, leveranciers en financiële zaken
binnen de horeca en je hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit? Dan is Manager/ Ondernemer Horeca iets voor
jou. Je werkt in een bestaand hotel, café of restaurant en zorgt voor succes van de onderneming.
Manager Facilitaire Dienstverlening
Iets voor jou? Je bent servicegericht, 100% betrokken, klantvriendelijk, representatief en een echte
organisator. Als manager Facilitair zaken ben je uitvoerend, ondersteunend, organiserend en coördinerend.
Jij zorgt ervoor dat storingen of problemen worden opgelost. Je bent verantwoordelijk voor de interne
facilitaire diensten en beheert de contracten met externe aanbieders. Je voert je taken zelfstandig uit.
316,5 Voeding en Dietetiek
Waar je ook kijkt, op televisie, in boeken en magazines: gezond eten en leven is hot! En dat is niet zo
vreemd. Overgewicht is vandaag de dag namelijk de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Maar
wat is gezond eten en wat juist niet? Is dat voor iedereen hetzelfde? En hoe maak je mensen daar bewust
van? Dat is het terrein van de diëtist/voedingskundige. Als specialist op het gebied van voeding en
gezondheid zijn je belangrijkste taken in het kort: onderzoeken, adviseren en voorschrijven. Wat mag
iemand met suikerziekte wel eten en wat niet? Of iemand met een allergie? Een belangrijk deel van je werk
bestaat uit het motiveren en/of begeleiden van mensen om anders te gaan eten dan ze gewend zijn.
317,2 Brood en Banket
Als brood- en banketbakker 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 broodjes, gebak en taarten. De brood- en banketproducten 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.
Bij het banket speelt je creativiteit een belangrijke rol wanneer je de smaak en de kleur van je producten op
elkaar afstemt, of een aparte garnering aanbrengt.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 college.
Op niveau 2 kun je kiezen uit drie categorieën, namelijk brood (broodbakker, broodbakker grootbedrijf),
brood / banket (brood- en banketbakker) en banket (banketbakker grootbedrijf).
De duur van deze opleidingen is 2,5 jaar.
318,2 Dienstverlening, medewerker Recreatie, toerisme
Maak je het mensen graag naar de zin en steek je graag je handen uit de mouwen? Als Medewerker Sport
& Recreatie kun je aan de slag in bijvoorbeeld een attractiepark, camping, bungalowpark, fitnesscentrum,
sportpark, zwembad, sporthal of outdoor bedrijf. Je bent er voor de gasten en gebruikers: je ontvangt ze,
wijst ze de weg, zorgt voor de catering en helpt bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Ook zorg
je ervoor dat alles schoon en op orde blijft. Door je positieve aanpak en begeleiding komen mensen met
plezier naar de activiteiten die je helpt organiseren. Je gaat in dit beroep dagelijks met mensen werken. Dit
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werk doe je meestal in een team, je bent actief met de voorbereiding of uitvoering van activiteiten, opruimen
en zorg voor de materialen.
319,4 Luchtvaartdienstverlening (Stewardess)
Als luchtvaartdienstverlener begeleid en verzorg je passagiers op luchthavens en in vliegtuigen. Het
cabinepersoneel (zoals stewards, stewardessen en pursers) wijst de gasten hun stoel, geeft instructies over
wat te doen in noodsituaties, serveert tijdens de vlucht hapjes en drankjes, verkoopt taxfree artikelen, stelt
mensen met vliegangst gerust, enzovoort. Het passagepersoneel verzorgt onder meer het inchecken van de
passagiers, handelt de bagage af, begeleidt passagiers naar de “gate” en het vliegtuig en verkoopt tickets.
320,2/3 Opleiding kok, Zelfstandig werkend kok
Kok - niveau 2
Als Kok voer je voorbereidende, productie- en afrondende werkzaamheden uit in de keuken. Je plant de
dagelijkse werkzaamheden, bereidt gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan
de gasten. Hierbij houd je rekening met hun wensen en verwachtingen. Daarnaast zorg je ervoor dat de
werkomgeving netjes en schoon is, zodat bereidingen op hygiënische wijze verlopen. Ook
hoort de bevoorrading en het bij ontvangst controleren van de producten bij jouw werk.
Zelfstandig werkend kok - niveau 3
Als Zelfstandig werkend kok bereid je gerechten en componenten, maar ben je ook in staat om rekening te
houden met specifieke wensen van gasten (zoals bijvoorbeeld diëten).
Je voert naast de bovenstaande werkzaamheden een aantal ondersteunende werkzaamheden uit, zoals het
beheren van de keukenvoorraad, meedenken over de gerechten op de menukaart en het constant
verbeteren van de kwaliteit van het werk. Ook voer je als Zelfstandig werkend kok werkzaamheden uit op
het gebied van voorraadbeheer en ondersteunende werkzaamheden, zoals het bevorderen van de
efficiency en kostenbeheersing. Daarnaast help je nieuwe en/of lerende medewerkers bij het uitvoeren van
hun werkzaamheden. Als Zelfstandig werkend kok maak je zelf een planning voor de uitvoering van deze
werkzaamheden en je voert deze ook zelfstandig uit. Uiteraard word je vaak bijgestaan door collega's en
hulpkrachten.
321,2/3 Gastheer/vrouw
Een Gastheer/ gastvrouw is het gezicht van een horecabedrijf, hotel of in de catering. Je ontvangt, begeleidt
en adviseert de gasten. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat je gasten een prettig verblijf hebben en
tevreden de deur uit gaan. Als professional weet je alles over de gerechten die in de keuken bereid worden
en de dranken die je serveert. Ook ben je betrokken bij het verwerken van administratieve gegevens en bij
diverse voorbereidende en afsluitende werkzaamheden. Je bent klantgericht en hebt sociale en
commerciële vaardigheden.

323,5 Journalistiek.
Deze opleiding leidt je op voor een baan in de geschreven journalistiek of voor een baan in de audiovisuele
journalistiek. Na de opleiding kun je aan de slag als redacteur bij een krant of tijdschrift of als redacteur,
verslaggever of programmamaker bij radio en televisie. Je leer t hoe je een artikelenreeks, sfeerrapportages
of nieuwsberichten schrijft, hoe je een radio- of televisie-uitzending maakt en hoe je informatie verzamelt.
324,4 Marketing & Communicatie
Opleidingen voor dienstverlenende beroepen in de commerciële sector zoals Junior Accountmanager,
Commercieel Medewerker of Medewerker Marketing & Communicatie. Je bent een echte duizendpoot. Je
doet bijvoorbeeld marktonderzoek, bedenkt reclamecampagnes en online marketing-acties, organiseert
evenementen, schrijft teksten voor de website en denkt na over promotiemateriaal. Als junior
accountmanager ben jij de schakel tussen jouw bedrijf en jullie klanten. Je bent regelmatig zelfstandig op
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pad om bij klanten op bezoek te gaan.
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325,5 Communicatie.
Je wordt opgeleid tot communicatiespecialist. Je leert in theorie en praktijk hoe communicatie bijdraagt aan
een gunstig bedrijfsresultaat. je geeft adviezen, ontwikkelt communicatiebeleid, coördineert en voert uit. Je
moet je zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken en je moeiteloos kunnen verplaatsen in de
positie van het bedrijf waar je voor werkt.Stel je voor: je werkt als Communicatieadviseur bij een groot
Nederlands bedrijf met internationale contacten. De directeur plaatst een discriminerende tweet die trending
topic wordt. De tweet verschijnt overal in de media en je telefoon staat roodgloeiend. Wat doe je om
reputatieschade te beperken, met welke boodschap treed je naar buiten en welke media zet je in? Kortom:
wat is volgens jou de beste communicatiestrategie?
Ben je creatief, sociaal vaardig, een organisatietalent en heb je affiniteit met taal en media? Dan is de
opleiding Communicatie iets voor jou! Je leert alles over public relations, marketingcommunicatie,
crisiscommunicatie, interculturele communicatie en campagnevoering, maar ook hoe je een
communicatieonderzoek uitvoert. Je werkt aan communicatieoplossingen voor echte opdrachtgevers of aan
de hand van ‘real-life’ cases. De projecten komen voort uit maatschappelijke issues als Healthy Ageing en
Energie. Je gaat aan de slag met vormgevingsprogramma’s zoals InDesign, Photoshop en Illustrator.
Hiermee leer je bijvoorbeeld infographics en promotiefilms maken. Ook is er veel aandacht voor
doelgroepgericht schrijven: zo ga je persberichten, digitale nieuwsbrieven en webteksten maken. Maar ook
het schrijven voor social media is een vak apart!
326,5 Vastgoed en Makelaardij
De wereld van vastgoed is volop in beweging. Dit vraagt om een creatieve en duurzame manier van
(her)ontwikkelen en managen van vastgoedprojecten. Bij de hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij word je
opgeleid tot een economisch geschoolde vastgoeddeskundige met verstand van de héle vastgoedcyclus:
initiatief, ontwikkeling, realisatie, beheer, herontwikkeling en managen. Doordat de opleiding kleinschalig is,
is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht: je werkt in kleine groepen, wordt opgeleid door docenten uit
diverse vakgebieden en neemt deel aan netwerkborrels en bedrijfsexcursies
De studie Vastgoed en Makelaardij is een brede economisch-juridische opleiding, die specifiek is gericht op
vastgoed. Je studeert af met een goede economische, juridische en bouwkundige basis zodat je na vier jaar
expert bent van de gehele vastgoedcyclus. Vanaf het eerste jaar werk je binnen projecten aan
praktijkopdrachten, samen met het werkveld. De nadruk ligt hierbij op projectontwikkeling en
vastgoedmanagement. Ook volg je vakken
zoals: bouwkunde, marketing, privaatrecht, vastgoedrekenen, stedenbouw, taxatieleer en bouw- en
vastgoedmanagement. Daarnaast heb je intensief contact met je studieloopbaanbegeleider die je zal helpen
om de juiste studiekeuzes te maken en je studievoortgang bewaakt.

327,2/4 Mode en Textiel
Bij de richting mode techniek word je opgeleid tot uitvoerend medewerker naai- / perszaal. Bij de richting
mode handel word je opgeleid tot uitvoerend verkoopmedewerker.
Als uitvoerend medewerker naai- / perszaal help je mee om allerlei producten van textiel te maken. Je kunt
in een naaizaal of in de perszaal werken. In de naaizaal worden stofdelen in elkaar gezet. In een perszaal
worden de stoffen zover nodig gestreken en geperst, knopen aangezet, vlekken verwijderd, etiketten
aangebracht en worden producten verpakt.
Met deze opleiding kun je als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag in b.v. kledingateliers,
modeateliers, veranderateliers, gordijnateliers of de meubelindustrie.
Bij de richting mode handel moet je een commerciële instelling hebben en ook een beetje modegevoelig
zijn, deze eigenschappen verder te kunnen ontwikkelen in de richting van commerciële en marktgerichte
leidinggevende functies.
Als winkelassistent controleer je onder meer regelmatig de voorraad in het magazijn van de winkel. Je
neemt de artikelen van leveranciers in ontvangst, je controleert ze en legt ze netjes op hun plaats in de
winkel. Tevens zorg je ervoor dat de winkel schoon en opgeruimd blijft. Met deze opleiding kun je als
assistent aan de slag in een winkel. Je werkt daar onder begeleiding van een ervaren collega.
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Een uitvoerend verkoopmedewerker gaat met klanten om en moet klanten adviseren en klachten
afhandelen. Verder moet je iets weten over de verzorging en de inrichting van de winkel, je moet
meedenken over hoe je de verkoop kunt bevorderen en je moet goederen kunnen bestellen en aantrekkelijk
presenteren. Verder heb je de opleiding tot verkoopchef (niveau 3) of ondernemer / manager (niveau 4).
328,5 Bestuurskunde-Overheidsmanagement
Wil je met lef complexe maatschappelijke problemen te lijf gaan? Beschik je over een moreel kompas, word
je door waarden gedreven en ben je analytisch sterk? Dan is de opleiding Bestuurskunde iets voor jou. Van
sociaal beleid tot leefbaarheid in krimpgebieden: als Young Public Manager buig jij je over de meest
uiteenlopende vraagstukken. Het vluchtelingenvraagstuk, de Europese samenwerking die voortdurend ter
discussie wordt gesteld, decentralisaties in het sociaal domein: als bestuurskundige heb je een brede
maatschappelijke belangstelling en wil je je idealen én de regie pakken op beleidsuitvoering. Je kunt
rekening houden met verschillende belangen en toch de juiste oplossingen bieden voor vraagstukken. Bij
besturen hangt veel af van maatschappelijke, economische en politieke omstandigheden. Dat maakt
Bestuurskunde ook zo bijzonder. Niets blijft hetzelfde, de maatschappij en de politiek zijn altijd in beweging!
Die beweging zie je terug in de opleiding: we zoeken de praktijk op, gaan naar gemeenten en organisaties
en halen interessante gastsprekers naar de opleiding toe. Hiermee is jouw kennis altijd actueel.

ZORG en WELZIJN/ONDERWIJS/SOCIAAL-AGOGISCH/KUNST
400,3 Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG
Maatschappelijke zorg / Verzorgende-IG
Met de combi-opleiding Maatschappelijke zorg / Verzorgende-IG haal jij twee diploma’s:
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 signaleert veranderingen in de gezondheid en rapporteert dat
in het zorgplan. Je werkt in een verzorgingshuis, de thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten
of de psychiatrie en je begeleidt bij activiteiten.
401,4 Mbo-Verpleegkundige
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).
402,5 HBO-Verpleegkunde.
Een opleiding tot het beroep van verpleegkundige op kwalificatieniveau 5. dat houdt in dat je leert
verantwoordelijk te zijn voor het zelfstandig uitvoeren van het verpleegkundig proces, voor de organisatie
van de zorg rondom een patiënt, voor preventie en voorlichting, voor de kwaliteitszorg en
deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding.
Je moet dan beschikken over kennis en inzicht in verpleegtechnische en sociale vaardigheden en een
goede beroepshouding ontwikkelen.
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403.6 Pedagogische Wetenschappen.
Bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar
kinderen, jongeren en hun opvoeders. Je onderzoekt hoe de omgeving waarin kinderen en jongeren
opgroeien hun gedrag en ontwikkeling beïnvloedt. Je bent nieuwsgierig naar kinderen, jongeren en hun
ouders, maatschappelijk bewust en je hebt een kritische en frisse blik.
Je start met een breed basisprogramma, waardoor je je goed kunt oriënteren op je afstudeerrichting:
Pedagogiek/Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek. Je rondt je bacheloropleiding af met een
scriptie.

404,5 Ergotherapie
Als ergotherapeut stel je mensen in staat de dagelijkse dingen in hun eigen omgeving te doen. Je bent
expert in het (weer) mogelijk maken van het betekenisvol handelen. Je helpt hen om hun dagelijks leven wonen, werken en vrije tijd - zo goed mogelijk in te richten. Zo kunnen ook mensen met een lichamelijke,
psychische of een verstandelijke beperking hun toekomstdromen realiseren en meedoen in de
maatschappij.
405,6 Geneeskunde
De universitaire bachelorstudie Geneeskunde is gericht op mensen in alle levensfasen en reikt van klinisch
werk op een van de specialistische deelgebieden tot zuiver wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt inzicht in
de bouw en de verrichtingen van het menselijk lichaam. Ook preventievraagstukken en maatschappelijke
oorzaken van ziekte en ongemak komen aan de orde. Daarbij leer je samenwerken met medewerkers die
een andere vakachtergrond hebben en zich met andere aspecten van de gezondheidszorg bezighouden,
zoals verpleegkundigen, psychologen, medisch biologen, maatschappelijk werkers, apothekers,
epidemiologen, fysiotherapeuten, verloskundigen, hygiënisten en tandartsen. Omdat de mens in de
geneeskunde centraal staat, is er ook aandacht voor de ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden.
Bovendien leer je de wetenschappelijke ontwikkelingen in de geneeskunde kritisch volgen. (Basis)arts word
je pas na afronding van de co-assistentschappen en het afleggen van het artsexamen.
406,4 Assistent gezondheidszorg (DA, AA, TA)
Als apothekersassistent moet je nauwkeurig zijn, want zelf medicijnen bereiden is verantwoordelijk en
secuur werk. Je moet zelfstandig recepten kunnen bereiden en afleveren. Ook moet je de voorraad kunnen
beheren en de apparatuur en materialen kunnen onderhouden. Verder verricht je administratieve
werkzaamheden en bedien je de telefoon. Als apothekersassistent kun je gaan werken in particuliere
apotheken, apotheken in ziekenhuizen en bij apotheekhoudende huisartsen. Ook kun je aan het werk bij
een farmaceutische groothandel en in de farmaceutische industrie.
Als doktersassistent praat je met patiënten, zodat ze met een goed gevoel de wachtkamer in gaan. Je
assisteert de arts en verricht zelf eenvoudige verpleegkundige en medische handelingen. Je moet
laboratoriumonderzoek doen en het instrumentarium en de apparatuur verzorgen. Verder verricht je
administratieve werkzaamheden en bedien je de telefoon. Omdat er nogal eens een beroep wordt gedaan
op je incasseringsvermogen, flexibiliteit en overredingskracht, moet je geestelijk behoorlijk stevig in je
schoenen staan.
Als doktersassistent kun je gaan werken bij een huisarts, in een groepspraktijk, bij een specialist in een
polikliniek of bij een schoolartsendienst. Ook een Arbodienst of de GGD kunnen werkgevers zijn.
Als tandartsassistent heb je een belangrijke en afwisselende taak. Je ontvangt de patiënten en stelt ze op
hun gemak. Daarnaast verzorg je het instrumentarium en de apparatuur en assisteer je bij tandheelkundige
handelingen. Eenvoudige handelingen voer je zelf uit, je geeft voorlichting en je houdt je bezig met
preventie. Verder verricht je administratieve werkzaamheden en bedien je de telefoon. Je kunt gaan werken
in een solo- of groepspraktijk. Tevens kun je aan het werk bij een schooltandheelkundige dienst, een
orthodontist, in poliklinieken van universiteiten, bij ziekenfondsorganisaties of op de afdeling mond- en
kaakchirurgie van een ziekenhuis.
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407,3/4 Pedagogisch Werk (kinderopvang en Onderwijsassistent)
Kinderopvang
Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je opvang en ondersteuning aan kinderen van 0 tot en met
12 jaar. Ook heb je regelmatig contact met hun ouders. Als pedagogisch medewerker kinderopvang werk je
met jonge kinderen. Als pedagogisch medewerker werk je in de kinderopvang, bij een brede school en/of
peuterspeelzaal Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Je leert ze bijvoorbeeld beter
bewegen of zich uiten. Dit doe je bijvoorbeeld met creatieve en prikkelende spelletjes, die jij zelf hebt
bedacht. Bij jou voelt een kind zich veilig en vertrouwd!
Onderwijsassistent
Op scholen werken steeds vaker onderwijsassistenten. Wie onderwijsassistent wil worden, snapt hoe
leerlingen van diverse leeftijden denken. Je assisteert de groepsleerkracht en helpt bij het uitleggen van
onderwijsactiviteiten en opdrachten. Je volgt leerlingen in hun ontwikkeling en signaleert eventuele
achterstanden. Ook help je bij het organiseren van schoolactiviteiten, let je op veiligheid en hygiëne en
verricht je administratieve taken. Je maakt gemakkelijk contact, ook met ouders.
408,5 Social Work
Als sociaal pedagogische hulpverlener help je mensen die aangewezen zijn op de hulp van anderen en niet
zelfstandig kunnen functioneren. Je helpt ze om meer greep te krijgen op hun leven. De SPH-er zoekt de
problemen en probeert er wat aan te doen. Niet een gemakkelijke taak.
Het werkveld is divers: centra voor begeleid wonen, instellingen voor dagopvang voor jongeren,
volwassenen met psychosociale problemen, behandeltehuizen voor kinderen en jongeren, verzorgings- en
verpleegtehuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en het gevangeniswezen.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Je wordt opgeleid tot maatschappelijk werker en leert dus hoe je jongeren, volwassenen en ouderen kunt
helpen bij het oplossen van hun problemen. Die problemen moet je zoeken in het dagelijks functioneren
thuis, op school, op het werk of in de buurt. de problemen kunnen van heel verschillende aard zijn:
geldgebrek, slechte huisvesting, stevige conflicten ed.
Je moet als hulpverlener een diagnose kunnen stellen en een goede beroepshouding ontwikkelen: leren
samen te werken, iets te zeggen of juist te zwijgen, omgaan met eigen (voor-)oordelen.
409,5 Logopedie
De opleiding Logopedie richt zich onder andere op communicatiestoornissen die zijn ontstaan door
problemen met stem, spraak, taal of gehoor. Je leert hoe je die stoornissen kunt verminderen of verhelpen.
Daarnaast leer je hoe je de volgende problemen moet behandelen: spraakproblemen (bijv. stotteren en
uitspraakfouten) , stemproblemen (bijv. chronische heesheid), taalproblemen (bijv. niet meer kunnen
spreken na een hersenbloeding en problemen hebben met het begrijpen van taal) en problemen in de
primaire functies van mond en keel, zoals kauwen en slikken (bijv. als gevolg van een beroerte). Ook leer je
hoe je logopedische begeleiding en training geeft aan kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling
en aan doven en slechthorenden wij wie de taal- en spraakontwikkeling is achtergebleven. Je leert deze
mensen bijv. hoe ze om moeten gaan met gehoorapparatuur. Ook geef je preventieve voorlichting en
begeleiding aan patiënten en cliënten, en aan mensen in hun omgeving.
410,3/4 Toerisme & Recreatie
Gasten van een hotel, recreatiepark of camping verwachten dat tijdens de reis en hun verblijf alles goed
geregeld is. Ze zijn immers op vakantie, zakenreis of een dagje uit. Als leidinggevende travel & hospitality
ben jij ervoor verantwoordelijk dat klanten goed worden geholpen. Je denkt mee over de werkwijze binnen
je organisatie, stuurt een team aan en werkt zelf ook mee.
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Ook kun je als animatiemedewerker degene zijn die zorgt voor leuke activiteiten. Die organiseer je voor
verschillende doelgroepen van jong tot oud. Je bedenkt deze activiteiten samen met je collega’s, je bereidt
ze voor en je helpt bij de uitvoering ervan. Tijdens de leidinggevende fase van de opleiding doe je
bovendien ervaring op in het aansturen van het team.
Omdat het werk in deze branche vaak seizoenswerk is, heb je het op sommige momenten heel erg druk.
Ook dan weet jij het overzicht te houden. Dankzij jouw personeelsplanning en goede voorbereiding loopt
alles op rolletjes.
Na deze opleiding kun je bij veel verschillende bedrijven terecht. Je kunt aan het werk bij een hotel,
reisbureau, touroperator, recreatiebedrijf, de VVV of ANWB-winkel, maar ook bij campings en
bungalowparken. We laten je kennismaken met al deze bedrijven. Hoe verder je opleiding vordert, hoe meer
je je gaat specialiseren in datgene wat jou het beste aanspreekt.
recreatie:
https://www.facebook.com/VrijEnGastvrij/videos/vb.297598476929048/913159798706243/?type=2&theater
toerisme:https://www.facebook.com/VrijEnGastvrij/videos/1027614083927480/?hc_ref=ARTsu2zRQpFMFb
v3OR5zE5tjYfNR_hCCuilRWk-6ggMaaEb3r6XiqsNPcRiT2sTyqrE
412,5 Leraar BasisOnderwijs (PABO).
Opleiding tot leraar aan een basisschool met leerlingen van 4 tot 12 jaar. Je krijgt de benodigde vakkennis
en je ontwikkelt professionele vaardigheden: pedagogische vaardigheden (hoe ga je met kinderen om) en
didactische vaardigheden (hoe leer je kinderen iets). Je leert om te gaan met kinderen die moeite hebben
met leren, die gedragsproblemen hebben en met kinderen met verschillende sociale, culturele en etnische
achtergronden.

413.5 Leraar Voortgezet Onderwijs.
Opleiding tot leraar in een bepaald vak met een tweedegraads bevoegdheid (VMBO en onderbouw HAVO /
VWO). Je krijgt de benodigde vakkennis en je ontwikkelt professionele vaardigheden. Je leert vooral met
jonge mensen in steeds wisselende situaties om te gaan.
414.3/4 Sport en Bewegen
Heb je gevoel voor leiding geven en ben je sportief? Kun je goed met mensen omgaan en sta je midden in
de maatschappij? Kies dan voor een opleiding in de Sport. In de Sport begeleid je sporters, jong en oud.
Jouw doel is om andere mensen aan het bewegen te krijgen.
Werken als sport- en bewegingsleider bij sportverenigingen, buitensportondernemingen, fitnesscentra en
recreatiecentra. Als sport- en bewegingscoördinator kun je je specialiseren in verschillende richtingen als
bijvoorbeeld trainer/coach, bewegingsagoog, maar ook werken binnen het onderwijs of bij een gemeente.
415,5 Sportkunde/ Opl. Leraar LO/ Psychomot. Therapie en Bew. Agogie
Een opleiding voor deskundigen op het gebied van bewegingsbeïnvloeding (!) in beroepen waarin beweging
centraal staat: leraar gymnastiek, bewegingsagoog, sportactiviteitenleider etc.

416.6 Psychologie
Waarom is de ene persoon minder gevoelig om overspannen te worden dan de ander? Wat is de oorzaak
van pleinvrees? Verandert je persoonlijkheid doordat je ouder wordt? Wat gebeurt er in het menselijk brein
als je drugs of alcohol gebruikt?
In verschillende gebieden zoals zorg, opvoeding, werk, sport, milieu, verkeer, gezondheid, media houden
psychologen houden zich bezig met vragen over het gedrag van mensen, hun mogelijkheden en hun
beperkingen.
Je start met een breed basisprogramma, waardoor je je goed kunt oriënteren op specialisaties van de
verschillende masteropleidingen. Je rondt je bacheloropleiding af met een bachelor-these.
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418,5 Human Resource Management
Bij Personeel & Arbeid gaat het om mensen en werk. De loopbaan van mensen en de inzet van mensen in
een bedrijf. Als P&A-er kun je mensen adviseren en begeleiden bij hun loopbaan, of je kunt werkzoekenden
en werkgevers op een deskundige manier bij elkaar brengen, of je werkt in het personeelsmanagement
waarbij je de inzet van personeel in een bedrijf kunt organiseren en daarover kunt adviseren.
In alle gevallen werk je met mensen in relatie tot opleiding en werk.
Je communicatieve vaardigheden (gesprekken voeren en omgang met allerlei mensen in verschillende
posities) zijn heel belangrijk.
419,5 HBO Rechten
Dagelijks kom je in aanraking met nieuwsfeiten die iets met recht of een juridische organisatie te maken
hebben. (een consument procedeert tegen een fabrikant wegens een onveilig product, door een fout in de
dagvaarding krijgt een verdachte vrijspraak, etc.) Ben jij benieuwd naar de achtergronden van dit soort
berichten ? Wil jij meedenken over hoe het juridisch of organisatorisch beter kan ? Dan is de opleiding HBO
Recht misschien wel iets voor jou.
Als HBO jurist ben je breed opgeleid en bezit je daarnaast allerlei HBO-competenties. Je ondersteunt de
wetenschappelijke jurist door allerlei voorwerk te doen. Binnen grenzen wikkel je ook zelf dossiers af en
neem je beslissingen. Je bent de spil binnen het secretariaat van een juridische organisatie, je geeft
juridische voorlichting en juridisch advies.
420,6 Rechten
Hoe stel je een huurcontract op? Welke straf geef je een moordenaar? Hoe verdeel je de erfenis van een
miljonair? Wie heeft er recht op een bijstandsuitkering? Wie krijgt de voogdij over de kinderen? Op welke
manier los je een geschil op tussen de provincie en de gemeente? Wat moet er allemaal geregeld worden
bij een scheiding? Wie moet het schoonmaken van vervuilde grond betalen? Bij het oplossen van dit soort
vragen wordt vaak een jurist ingeschakeld. Tijdens de rechtenstudie leert een jurist verschillende methoden
om zelfstandig met regels te kunnen omgaan. En daarvoor hoef je zeker niet alle wetten uit het hoofd te
leren…
421,4 Evenementenorganisatie
Steeds meer festivals en evenementen vragen om een professionele organisatie. Als medewerker
evenementenorganisatie ben jij de professional die betrokken is bij de organisatie van publieke en zakelijke
evenementen zoals festivals, feesten en beurzen. Je bent van het begin tot het eind
(mede)verantwoordelijk, dus vanaf het eerste idee en de voorbereiding tot en met de uitvoering en
evaluatie.
Jouw werk in de evenementenorganisatie is enorm afwisselend: de ene dag werk je vanachter je bureau, de
andere dag sjouw je bij wijze van spreken met dranghekken. Zo houd je je bezig met het opzetten en
uitvoeren van een marketing- of communicatieplan en het maken van promotiemateriaal, hieraan wordt in
de opleiding veel aandacht besteed. Daarnaast ben je bezig met het maken van draaiboeken en
veiligheidsplannen, contact onderhouden met leveranciers en het regelen van catering en personeel. Deze
opleiding bereidt je vanaf de eerste dag voor op dit veelzijdige vak.
422,4 Mediamanager & Mediaredactiemedewerker
Websites, een online campagne, een speciale app, advertenties: bedrijven zetten vaak veel middelen
tegelijkertijd in om hun doel en doelgroep te bereiken. Als mediamanager ben jij bij zo'n uitdagend project of
campagne de spin in het web. Jij zorgt dat alle (multimedia-)specialisten goed samenwerken en dat
iedereen een zo goed mogelijk product oplevert.
Als mediamanager werk je vaak bij bedrijven als communicatie-, reclame- en webdesignbureaus,
ontwerpstudio’s, multimediabedrijven of tv-productiebedrijven. Jij voert de gesprekken met je klanten en
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maakt afspraken over wat er gemaakt moet worden. Vervolgens schakel jij de juiste specialisten in, houdt
de deadlines in de gaten en zorgt er voor dat alles op tijd af is.
Via websites, blogs en social media zoals Facebook worden elke dag veel nieuwtjes en artikelen verspreid.
Voor nieuwsredacties, bedrijven, overheden (maar bijvoorbeeld ook festivals) is het belangrijk regelmatig
iets te publiceren. Als mediaredactiemedewerker ben jij degene die daar van a tot z voor zorgt. Je schrijft
zelf teksten, maar je bewerkt en controleert ook die van anderen. Je gaat op zoek naar informatie, neemt
interviews af en maakt reportages. Soms maak je ook foto’s of een video bij een artikel. En je zorgt er zelf
voor dat het nieuws geplaatst wordt op alle kanalen.
In deze opleiding leer je schrijven voor verschillende doelgroepen. Je schrijft bijvoorbeeld nieuws- en
achtergrondartikelen, persberichten en folders. Je krijgt les in journalistiek en redactie, maar ook in
communicatie en PR, fotografie en audiovisuele techniek. Als mediaredactiemedewerker kun je aan de slag
bij een redactie van een tijdschrift, krant, blog, radio- of tv-omroep, reclamebureau of multimediabedrijf. Ook
zijn er veel organisaties die specialisten in huis hebben voor het bijhouden van hun website en social media.
423,5 Conservatorium
Een conservatorium leidt muzikaal begaafden op tot een hoge mate van muzikale vakbekwaamheid. Na je
studie kun je werkzaam zijn op verschillende terreinen van het muziekleven, zoals : componeren, spelen of
zingen in een beroepsensemble, ensembles leiden of lesgeven. Vaak zie je een combinatie van lesgeven
en musiceren.
Tijdens de opleiding staat je eigen instrumentale of vocale vorming voorop. Daarnaast word je voorbereid
op het werken met individuele leerlingen en groepen en verdiep je je in algemene theoretische aspecten
van de muziek.
Spelen in ensembles maakt een belangrijk deel uit van de lessen bij zowel lichte als klassieke muziek.
424,4 Artiest
Veel opleidingen in de sector Kunst en Cultuur zijn op HBO-niveau, moeilijk bereikbaar dus op MBO-niveau.
Het Deltion College heeft echter een aantal mogelijkheden om leerlingen op te leiden op dit terrein. In deze
voorlichting zal nader worden ingegaan op deze mogelijkheden en de doorstroommogelijkheden na deze
opleidingen.
425,5 Art & Design, Interieurarchitectuur,Docenten Opleiding
Je wilt kunstenaar, vormgever of docent beeldende vakken worden.
Dan begin je met interesse in en talent voor beeldende vakken. Centraal in de opleiding staat het
ontwikkelen van je beeldende creativiteit en de kennismaking met methoden en technieken die voor
kunstenaars en ontwerpers van belang zijn. Naarmate je verder komt in de opleiding kies je een bepaald
beroepsprofiel waarbinnen je blijft werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Het programma wordt dus
steeds meer jouw eigen individuele proces.
De eerstegraads docent beeldende vakken (CKV) ontwerpt onderwijs en voert het uit. Alle gebieden van de
beeldende vorming moeten kunnen worden onderwezen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. De
nadruk in de opleiding ligt op de persoonlijke ontwikkeling van het eigen beeldend vermogen om van daar
uit de beeldende ontwikkeling van leerlingen te kunnen analyseren, begeleiden en evalueren.
426,2/3/4 Kapper
De opleiding Kapper/ Salonmanager maakt van jou een echte allrounder in de haarverzorging. Je weet
hierna alles over knippen, snijden, permanenten, kleuren, stylen, föhnen en je weet precies wat je kunt doen
met krultang, stijltang en rollers. Door deze technieken te combineren, kun jij je creativiteit nog beter kwijt.
De klant staat bij jou centraal. Je hebt snel een klik en kunt goed inschatten wat hij of zij wil, en wat mogelijk
is. Je weet de wens van je klant perfect te vertalen. Of sterker nog: zelfs een stapje verder te gaan,
waardoor je een verrassend effect weet te creëren!
Wil je je eigen haarsalon of daar leiding geven? Als salonmanager ben je een specialist in haarverzorging
en ondernemer tegelijk. Je leidt de kapsalon als een ondernemer. Je bent commercieel, neemt zelfstandig
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beslissingen en toont lef. Dus behalve contact met klanten houd jij je bezig met bijvoorbeeld de marketing,
administratie, het leidinggeven aan medewerkers en begeleiden van stagiaires.
Na deze opleiding kun je aan de slag als haarstylist in een kapsalon. Daar kun je op den duur doorgroeien
naar topstylist. Je kunt ook eerst nog doorstuderen, bijvoorbeeld tot verkoper, technisch begeleider of
adviseur bij cosmeticabedrijven in de medische of sociale sector voor bijvoorbeeld haarwerk.
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427,3/4 Schoonheidsspecialist of Voetverzorger.
Als schoonheidsspecialist (niveau 3) zorg je ervoor dat de mensen er goed en verzorgd uitzien.
Huidreiniging is een belangrijk onderdeel van het werk van de schoonheidsspecialist. Daaruit moet je vooraf
uiteraard bepalen wat voor huidtype een klant heeft. Je kunt ook professionele make-up aanbrengen en
manicuren. Dat je in dit vak goed met allerlei mensen moet kunnen omgaan en dat je hygiënisch en
milieuvriendelijk moet werken, spreekt voor zich.
Met deze opleiding kun je als zelfstandig beroepsbeoefenaar aan de slag in schoonheidssalons en
beautyfarms. Je kunt ook gaan werken in een kliniek voor plastische chirurgie.
De opleiding duurt 3 jaar.
Als voetverzorger (niveau 3) weet je precies hoe je voetproblemen te lijf moet gaan en hoe je voorkomt dat
ze opnieuw ontstaan. Je werkt uiteraard hygiënisch en voorzichtig, om klanten geen pijn te doen. Daarbij
gebruik je allerlei apparatuur. Vaak geef je ook voetmassages met speciale crèmes en oliën, om de
voethuid zacht en soepel te maken. Als je als pedicure voor je zelf wilt werken, moet je uiteraard ook weten
hoe je een bedrijf runt.
Met deze opleiding kun je als zelfstandig beroepsbeoefenaar aan de slag in onder andere
schoonheidssalons, hotels, warenhuizen, recreatieoorden, beautyfarms en speciale
voetverzorgingsinstituten. Je kunt ook je eigen salon voor voetverzorging beginnen.
428,3/4 Vormgever
Op niveau 4:
- Mediavormgever: grafisch ontwerp, webdesign, audiovisueel/animatie, gaming
- Ruimtelijk vormgever: ontwerp en styling van events, winkels (on- en offline) en interieurs
- Creatief vakman: producten ontwerpen van hout, leer en textiel
- Specialist schilder: maken van decoratie- en restauratieschilderingen
- International Creative Business Developer: tweetalige opleiding ruimtelijke èn digitale vormgeving,
marketing en ICT.
Op niveau 3:
- Visual deSigner: je ontwerpt auto- en lichtreclames, billboards en spandoeken
- Grafisch ontwerper (DTP): je werkt mee aan brochures, websites, advertenties, displays en posters
- Filmmaker (AV): je werkt mee aan producties waar met beeld en geluid wordt gewerkt.
430,4 Sociaal Werk
Binnen Sociaal Werk zijn er twee profielen: Sociaal Cultureel Werker en Sociaal Maatschappelijk
Dienstverlener. Je laat mensen zelf laten ontdekken hoe ze (weer) kunnen meedoen in de samenleving. Je
geeft ze persoonlijk advies en organiseert activiteiten waarmee ze hun leef- en woonomgeving verbeteren.
Je ondersteunt hen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je activeert, enthousiasmeert mensen en
brengt instellingen en je doelgroep met elkaar in contact. Je kunt er mee op veel verschillende plekken
werken: gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties, een centrum voor werk en inkomen, het
vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, slachtofferhulp, jongerencentra, de buitenschoolse opvang,
poppodia en sociale wijkteams.
431,4 Opleiding Maatschappelijke Zorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid mensen met een verstandelijke, lichamelijke,
zintuiglijke handicap of een combinatie hiervan. Een ontzettend dankbare baan want jíj zorgt voor het
welbevinden van de mensen met wie je werkt. Dit betekent dat je moet kunnen schakelen want voor de ene
persoon is dat een zinvolle dagbesteding, voor de andere een gezellige omgeving. Je krijgt ook te maken
met mensen die niet vooruitkomen en zich niet verder kunnen ontwikkelen. Dat zijn pittige vraagstukken
waarvoor je stevig in je schoenen moet staan.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
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Als begeleider specifieke doelgroepen werk je met ouderen die niet alleen kunnen functioneren in de
maatschappij. Vaak wonen ze in een instelling. Dit kunnen allerlei instellingen zijn, denk aan de
psychiatrisch centrum of verslavingskliniek, maar je kunt ook denken aan blijf-van-mijn-lijf huizen,
asielzoekerscentra of welzijnsinstellingen. Sommige mensen hebben echt langdurig ondersteuning nodig.
Jouw kwaliteiten zijn doorslaggevend voor het bereiken van de gewenste resultaten! In de opleiding krijg je
dan ook alle handvatten aangereikt om met deze doelgroep te leren werken. Je leert zeer persoonlijke
vraagstukken bespreekbaar te maken en gaat aan de slag met theorieën over stemmingswisselingen en
gedrag.

UNIFORMBEROEPEN
500,2/3 Opleiding Defensie Veiligheid en Vakmanschap
Zoek je een spannende, uitdagende opleiding in combinatie met Defensie? Dan is de opleiding Veiligheid &
Vakmanschap met als uitstroomrichting grondoptreden wat voor jou! Je bent veel in de praktijk aan het werk
en je doet daarnaast veel aan sport. Grondoptreden heeft 3 onderdelen waar je stage kunt lopen en
uiteindelijk kan solliciteren. Dit zijn de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en de Koninklijke
Luchtmacht. Tijdens je opleiding wordt je voorbereid op een functie bij één van deze krijgsmachtdelen.
Defensie bepaalt het aantal beschikbare stageplaatsen per krijgsmachtdeel.
501,2/3 Opleiding Beveiliging
Als beveiliger voorkom je vervelende situaties. Je voert regelmatig controles uit bij winkels, banken,
fabrieken en andere bedrijven. Na een alarmmelding verwachten mensen dat jij weet hoe er gehandeld
moet worden. Als coördinator beveiliging stuur je de beveiligers op de werkvloer aan. Verder ben je
verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de beveiliging.
502,3 Handhaver Toezicht en Veiligheid HTV
Als handhaver toezicht en veiligheid (HTV) werk je bij een gemeente of een gemeentelijke instelling voor
toezicht en veiligheid. Je surveilleert in uniform op straat en treedt waar nodig corrigerend op. Je kunt
worden ingezet als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

OVERIGE
602,6 Informatie over technische en niet-technische studie aan de Universiteit Twente
De informatie gaat over de (pakket)eisen die gesteld worden aan het kiezen van een opleiding aan de
Universiteit Twente. Welk pakket van het VWO past het beste bij studies als
University College Twente (ATLAS), Advanced Technology, Applied Mathematics, Biomedische
Technologie, Business & IT, Chemical Science and Engineering, Civil Engineering, Communication
Science, Creative Technology, Electrical Engineering, Gezondheidswetenschappen, Industrial Design,
Industrial Engineering and Management, International Business Administration, Management Society and
Technology, Mechanical Engineering, Psychology, Technical Computer Science, Technische Geneeskunde,
Technische Natuurkunde

PARTICULIERE OPLEIDINGEN
701,4/5 TIO Diverse opleidingen op MBO en HBO Niveau
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Diverse opleidingen op het gebied van Hotel- en eventmanagement, toerisme management, International
Business Management, Stewardess, Receptioniste, Hostess.
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