
MBO 
Nr. Onderwijsaanbod MBO Informatie over onderwijsaanbod 

1 ICT  
 
 
 

Deltion ICT Applicatieontwikkeling (niveau 4): Applicatieontwikkeling 
ICT Beheer (niveau 2/3/4): Onderhoud van computers, installeren software, mensen begeleiden in 
het gebruik van computers, programmeren. Ook het ontwikkelen van applicaties hoort hierbij. 
 

2 Media en design  
 
 
 
 
 
 

Cibap Niveau 3  

*   Signmaker: Je ontwerpt auto- en lichtreclames, billboards en spandoeken  
 

*  Mediamaker (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.  

Niveau 4   

    *  Mediavormgever: Je gaat bezig met grafisch ontwerpen, webdesign, 

audiovisueel/animatie en commercials maken  
 

*    Ruimtelijk vormgever: Je ontwerpt en stylet events, winkels (on- en offline) en interieurs. 
 

*    Creatief vakman: Je gaat producten ontwerpen van hout, leer en textiel  
 

*    Specialist schilder: Tekenen en schilderen zijn echt jouw ding. Denk hierbij aan eigen ontwerp, 
restaureren en glas-in-lood. 

 

*    International Creative Business Developer: tweetalige opleiding ruimtelijke vormgeving, 

marketing, creatieve technieken.  
 

*    Social Design: voor vormgevers die wat willen beteken voor mens en maatschappij. 

Mediavormgever met een certificaat Social Design  
 

3 Podiumtechniek en 
entertainment  

Deltion Podiumtechniek & audiovisuele productie (niveau 3/4): Podium- en evenemententechniek en 
audiovisueel werk bevinden zich in een sector op het gebied van theater, congressen en media-events 
Artiest (niveau 4): Met een passie voor theater, muziek, zang, dans stap je in de spotlights op. 
 

4 Zorg  
 
 

Menso 
Alting / Alfa 

Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) 
Verzorgende IG icm maatschappelijke zorg (Alfa) (niveau 3) 
Verpleegkundige (niveau 4) 
Mensen verzorgen en begeleiden, daar gaat het om in de gezondheidszorg. Met je kennis en 
menselijke betrokkenheid speel je een grote rol in het bieden van de juiste zorg en begeleiding. 



Verpleegkundig en verzorgend werk vindt plaats in de thuiszorg, in een verzorgings- of verpleeghuis of 
in een ziekenhuis. Wanneer past deze richting bij jou: 

● Je werkt graag met mensen en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg 
● Je bent bereid hard te werken en je neemt initiatief. 
● Je bent enthousiast en kan je goed uiten. 

 

5 Assistenten in de 
gezondheidszorg & Optiek 
 
 

Deltion Opticien & audicien (niveau 4): Van een gehoorbeschadiging tot een beschadigd brillenglas, van een 
hoortest tot een advies over een opvallend montuur; als opticien en audicien ben je van alle markten 
thuis. Je kunt goed luisteren, je hebt gevoel voor techniek, je bent ondernemend én je bent  goed met 
mensen. 

Apothekersassistent (niveau 4): Jij bent degene die geneesmiddelen klaarmaakt en meegeeft aan 
mensen. Daarbij adviseer je over de werking van de medicijnen en medische hulpmiddelen. Je kunt 
gaan werken in een apotheek of in een gezondheidscentrum, ziekenhuis of zorginstelling.    
Het is secuur en verantwoordelijk werk, waarbij je te maken krijgt met patiënten, artsen en 
verpleegkundigen.  
Doktersassistent (niveau 4): Als doktersassistent ben jij het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Je 
voert balie- en telefoongesprekken en assisteert de arts bij medische behandelingen. Ook verricht je 
zelfstandig medische handelingen: je verzorgt wonden, legt verbanden aan en geeft injecties.   
Daarbij zorg jij voor een goede administratieve verslaglegging. 
Tandartsassistent (niveau 4): Als tandartsassistent ben jij onmisbaar in de praktijk. Je assisteert de 

tandarts, mondhygiënist of specialist bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de 
tandheelkundige behandelingen. Zo zet jij al het materiaal klaar voor vullingen en gebitsafdrukken, 
maak je foto’s van het gebit en breng je fluoride-applicaties aan. Ook doe je administratie.  
 

6 Welzijn  
 
 
 

Landstede Maatschappelijke Zorg (niveau 3/4)26 
Sociaal Werk (niveau 4): Pedagogisch Werk (niveau 3/4), Onderwijsassistent (niveau 4)56   
Je helpt kinderen/cliënten individueel of in groepsverband, die aangewezen zijn op hulp en 
begeleiding van anderen. Jij luistert naar problemen en biedt oplossingen aan. Je kunt je specialiseren 
in de kinderopvang (baby’s, peuters, kleuters en kinderen van 4 tot 12 jaar), het onderwijs of als 
(persoonlijk) begeleider van cliënten met een (fysieke) beperking en ouderen.  
Wanneer past deze richting bij jou? 

● Je wilt verzorgende en begeleidende taken uitvoeren. 
● Je bent sociaal en hebt inlevingsvermogen.  
● Je steekt graag je handen uit de mouwen.  
● Je maakt makkelijk contact met mensen. 
● Je kan goed samenwerken. 
●  

7 Horeca en facilitair  Alfa Kok (niveau 2/3), Gastvrouw/-heer (niveau 2,3), Facilitaire dienstverlening (niveau 2,3,4).  



 
 

Manager ondernemer Horeca (niveau 4): 
Je werkt graag met mensen en bij jou staat de gast altijd centraal! Als kok weet je een heerlijke 
maaltijd voor te bereiden en als gastvrouw/gastheer zorg jij ervoor dat je gasten niets tekortkomen. 
Bij de facilitaire dienstverlening heb je een belangrijke taak om voor een schone en veilige omgeving 
te zorgen. Samen zorgen jullie voor een unieke beleving. 
Wanneer past deze richting bij jou: 

● Je houdt van afwisseling en weet van aanpakken. 
● Je bent gastvrij, klantvriendelijk en dienstverlenend ingesteld. 

● Je hebt er geen problemen mee om ’s avonds en in de weekenden te werken. 
Bakker (niveau 2/3), Ondernemer Bakkerij (niveau 4):  
Je werkt (zelfstandig) mee aan het bereiden, bakken en decoreren van brood- en banketproducten of 
in het management. 
Tijdens de opleiding uitvoerend bakker leer je alles over het werken in een ambachtelijke bakkerij en 
het maken van brood, banket en patisserieproducten. Ook het verpakken, presenteren en opslaan van 
je producten hoort erbij. 
Als Zelfstandig werkend bakker koop je de grondstoffen in voor de bakkerij en ben je 

verantwoordelijk voor voorraadbeheer en planning. Je maakt exclusieve producten bijvoorbeeld 
schuim, chocoladewerk, klassieke taarten. 
Als ondernemer bakkerij leer je de dagelijkse leiding te voeren over een bakkerij in brood en/of 
banket. 
 

9 Voeding, voorlichting en 
technologie  
 
 

Zone Voeding & voorlichting (niveau 4): Jij weet alles over gezonde voeding, gezonde leefstijl en je kunt 
anderen daarover vertellen en voorlichten. Je bedenkt nieuwe producten, weet ze aantrekkelijk te 
verpakken, kent de wettelijke eisen en zorgt ervoor dat die voor jouw product(en) worden nageleefd. 
Je kunt aan de slag als voedingsadviseur, gezondheidscoach of marketingmedewerker. 

Voeding en leefstijlcoach (niveau 4) Je helpt andere op weg naar een gezonde(re) leefstijl? Met 
deze opleiding leer je om cliënten en bedrijven te begeleiden, coachen en adviseren op het gebied van 
(gezonde) voeding en leefstijl 
 
Voeding & technologie (niveau 2/3/4): Je wordt breed opgeleid tot verschillende beroepen & functies 
in de levensmiddelenindustrie. Je leert alles over productontwikkeling; van eerste idee tot een 
uitgewerkt product voor de klant. Na je opleiding kan je aan het werk als allround procesoperator, 
productontwikkelaar of technoloog, maar ook als bakker, slager of kaasmaker. 
 
SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. Onze opleidingen sluiten perfect aan 
op de praktijk. Opleidingen voor vers speciaalzaken, supermarkten en voedingsindustrie. 
 



10 Laboratorium techniek,  
 
 

Drenthe 
college 

Allround laborant (niveau 3) & chemisch-fysisch analist (niveau 4); 
Als Allround laborant kun je gaan werken bij grotere milieulaboratoria, in de chemische 
industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de zuivelindustrie, de metaal en elektrotechnische 
industrie, de verf- en grafische industrie, de textielindustrie, de milieusector en ga zo nog 
maar even door. Je bent als chemisch-fysisch analist breed inzetbaar, waardoor je bij 
verschillende bedrijven binnen verschillende sectoren aan de slag kunt. Denk aan bedrijven 
binnen de levensmiddelenindustrie, metaalindustrie, bij keuringsdiensten en 
cosmeticabedrijven. 
Wanneer past deze richting bij jou? 

● Je bent nieuwsgierig en onderzoekend ingesteld. 
● Je werkt zeer nauwkeurig. 
● Je kunt goed zelfstandig werken.  

 
 

11 Procestechniek en Allround 
Operationeel Techniek  (AOT) 

Drenthe 
College 

Mechanisch of Proces Operator (niveau 2,3,4) & Allround Operationeel Technicus 
(niveau 4); 
Veilige producten en efficiënte processen zijn voor jou vanzelfsprekend. Je wordt opgeleid om 
technische ingewikkelde systemen, die gebruikt worden in de aardolie-industrie, 
procesindustrie of in elektriciteitscentrales, te kunnen onderhouden. Je bent verantwoordelijk 
voor technische systemen en zorgt dat bedrijfsprocessen zonder storing door kunnen gaan. 
Je werkt als operator zelfstandig aan diverse processen, apparatuur, grondstoffen en 
producten. Innovatietrajecten (zoals automatisering/ robotisering) komen mede door jou tot 
stand.  
Wanneer past deze richting bij jou? 

● Je hebt passie voor techniek en bent zeer praktijkgericht. 
● Je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid. 
● Jouw analytische vermogen zorgt ervoor dat je de juiste beslissing neemt. 

 

12 Toerisme, vrije tijd en luchtvaart -  
 
 

Deltion Leisure & Hospitality (niveau 3/4); Travel & Hospitality (niveau 3/4):  
Je werkt bij een recreatiebedrijf, kampeerbedrijf, bungalowpark, attractiepark of bij een 
evenementenorganisatie.  
Bij toerisme werk je op een reisbureau, of bij een touroperator. Ook kan een hotel, de ANWB of een 
vliegveld jouw werkterrein worden. 
Steward(ess) / Luchtvaartdienstverlening (niv. 4): Altijd al willen werken in een luchthaven of aan 
boord van een vliegtuig? Je bent dienstverlenend en vindt het leuk om te werken met mensen van 
over de hele wereld. 
 

13 Particulier Onderwijs Tio Commercieel Business Management: Verkoop is internationaal en overal. Met de opleiding 
Commercieel Business Management ontwikkel je het talent om het te maken in elke business. Sluit jij 



straks de beste deals?  Na deze mbo-opleiding adviseer je klanten over producten en stel je marketing- 
en accountplannen op. Je onderhandelt je over prijzen, voert verkoopgesprekken en hebt de wil om te 
scoren. Ga bijvoorbeeld aan de slag als accountmanager, inkoopmedewerker, consultant, sales- of 
marketingmanager. Of start je eigen onderneming. 
Hotelmanagement: Organiseren zit je als toekomstig hotelmanager in het bloed! Leer tijdens de 
opleiding Hotelmanagement alle onderdelen van allround management, en maak straks van elke 
onderneming een succes. Ontwikkel je talenten en geef je carrieÌre in de hotellerie en eventbranche 
een kickstart! Bijvoorbeeld als hotel- of eventmanager, salesmanager of start je eigen bedrijf. 
Marketing en Communicatie: Creatief denken, marktonderzoek doen en customer journeys in kaart 
brengen: hoe overtuig je jouw doelgroep om een product of dienst te kopen? De mbo4-opleiding 
Marketing en Communicatie leert je alles over reclame, communicatie en marketing. Ga bijvoorbeeld 
aan de slag als (online) marketeer, grafisch vormgever, communicatiespecialist of 
socialmediamedewerker. Of start je eigen onderneming. 
Schoevers Office- en Managementsupport: Als er iets geregeld moet worden, kijkt iedereen naar 
jou. Organiseren is jouw middle name. Met het mbo4-diploma Schoevers Office- en 
Managementsupport ben jij straks een aanwinst voor het bedrijfsleven. Ga bijvoorbeeld aan de slag als 
personal assistant, directiesecretaresse, officemanager of managementassistent. 

 
 

14 Groen en dieren 
 
 

Zone Dierenartsassistent (niveau 4); Wildlife (niveau 4); Dierverzorging (niveau 2,3,4) 
Je werkt in bijvoorbeeld een wildpark of dierentuin, een dierenspeciaalzaak, een dierenpension of op 
een kinderboerderij. Ook kun je vertegenwoordiger worden, ontwerper van dierproducten of 
dierenartsassistent paraveterinair.  
Hoefsmid (niveau 3); Paardensport (niveau ¾); Paardenhouderij (niveau 3/4):  
Je werkt op bijvoorbeeld een manege, in een springstal of een hengstenhouderij of als hoefsmid. Ook 
kun je aan het werk in een ruitersportzaak. Kies je voor de Paardensport dan kun je ook trainer of 
instructeur worden. Je houdt altijd van werken met paarden en mensen, weet van aanpakken en wil 
jezelf blijven ontwikkelen. 
 

15 Grond, agro & teelt Zone Veehouderij (niveau 2,3,4): Je werkt graag met grootvee, denk aan koeien, varkens, schapen etc. Je 
wilt graag boer worden of graag op de boerderij werkzaam zijn. HIER WEG, BIJ ANDERE GROEP! 
Teelt & technologie (niveau 2,3,4): Je werkt als medewerker op bijvoorbeeld een 
(glas)tuinbouwbedrijf of een akkerbouwbedrijf. Ook kun je kwaliteitscontroleur worden, kweker of 
productmanager of -ontwikkelaar. Techniek speelt altijd een belangrijke rol.  
Groen, grond & infra (niveau 2,3,4):  Je werkt als agrarisch loonwerker in dienst of als eigen baas. 
Natuurlijk houd je erg van werken met (grote) machines.  

16 Groen, natuur & techniek  
 
 

Terra/Zone Tuin & landschap (niveau 2,3,4); Geo, data & design (niveau 2,3,4):  
Je werkt bij een hovenier of als medewerker groen bij een gemeente, maar ook als 
onderhoudsmedewerker op een golfterrein. Maar je kunt ook aan de slag als landmeetkundig 

operator of drone-operator en dan met de modernste technieken specifieke gegevens over 
gebouwen, rivieren, natuurgebieden, bomen en dijken in kaart brengen 



 Bos- & natuurbeheer (niveau 3/4); Sportvisserij & waterbeheer (niveau 3/4):  
Je leert alles over het aanleg en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden. Je kunt aan de slag als 
onder meer medewerker Staatsbosbeheer, waterschappen of provinciale landschappen of visgids  
Green design (niveau 2,3,4):  
Je leert alles over bloemen en planten, trends, interieur en vormgeving en kunt aan de slag als 
bijvoorbeeld bloemist, (groen)stylist, bloem- en groendecorateur, interieurontwerper of medewerker 
bij een binderij of bloemisterij.  
Groene detailhandel (niveau 2,3,4): Je werkt als verkoopmedewerker bij een tuincentrum of 
dierenspeciaalzaak. Ook kun je in- of verkoper worden bij een groothandel of logistiek medewerker.  
 

17 Techniek metaal/ektro  
 
 
 

RTC/Alfa Elektro, automatiseringstechniek en werktuigbouw (niveau 2,3,4):  
Technisch uitvoerend, onderzoekend en organiserend werk op het gebied van elektriciteit, metaal/ 
werktuigbouw en de apparaten en apparatuur, die hiervan gebruik maken.  
In de installatietechniek plaats je apparaten en onderhoud je gebouwen op het gebied van gas-, 
water, luchtbehandeling, dakbedekking. 
Mechatronica (niveau 2,3,4): Hier gaat het om de combinatie van elektro, ICT en werktuigbouwkunde 
bij het monteren en onderhouden van machines. 
Luchtvaarttechniek (niveau 3,4): Luchtvaarttechniek is specifiek gericht op mechanisch en 
elektronisch onderhoud van vliegtuigen. Onderhoudstechnici van vliegtuigen zijn verantwoordelijk 
voor de constructie en het goed functioneren van deze systemen. 
 

18 Techniek bouw  
 
 

RTC/Alfa Bouw (niveau 2,3,4): Bouwen & ontwerpen van huizen, fabrieken en andere grote gebouwen 
Schilderen (niveau 2,3,4): Voorbereiden, schilderen, behangen, industriespuiten 
Hout & Creatieve Technieken niveau 2,3,4): Het bewerken van hout en het ontwerpen en 
vervaardigen van meubels.  
Wie in de bouw werkt, werkt veel met de handen en met grote en kleinere machines. Je ziet meteen 
resultaat van je werk. Dat kan een groot gebouw zijn, maar ook een dakkapel. In Nederland wordt er 
op dit moment veel gebouwd. De vraag naar gediplomeerde vakmensen is groot.  
Je kan een opleiding kiezen voor alle fasen van een project: van voorbereiding tot aan de afbouw. Sta 
je het liefst in een werkplaats of loop je liever op een bouwplaats? Werk je liever alleen of in een 
team? Gaat je voorkeur uit naar hout of steen? Ook als je graag leiding wilt geven, is er van alles 
mogelijk in de bouw. Een aantal eigenschappen heb je voor alle beroepen in de bouw en infra wel 
nodig: nauwkeurigheid, zelfstandigheid en een beetje technisch inzicht.  
 

19 Mobiliteit en voertuigen 
 
 

Alfa Basistechnicus voertuigen en mobiele voertuigen (niveau 2) 
Allround basistechnicus voertuigen en mobiele voertuigen (niveau 3) 
Technisch specialist voertuigen en mobiele voertuigen (niveau 4) 



Ben jij dol op voertuigen? En heb je interesse in techniek? Dan is dit werkveld iets voor jou! Je 
onderhoudt, maakt, repareert of test voertuigen of producten die met voertuigen te maken hebben. 
Je hebt technisch inzicht, denkt logisch na, werkt nauwkeurig en bent goed met je handen. Jij weet de 
laatste nieuwtjes en/of hoe je voertuigen nog sneller, sterker en veiliger kunt maken!   
Niveau 2: Als basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen voer je onderhoud en eenvoudige 
reparaties uit aan personen- of bedrijfswagens. Een trekhaak monteren, vloeistoffen vervangen of 
accu checken? Dat is voor jou geen probleem. Tijdens je opleiding leer je ook veel in de praktijk, 
bijvoorbeeld tijdens je stage en de praktijklessen. 
Niveau 3: Door jouw uitgebreide technische kennis kun jij als Allround technicus onderhoud 
uitvoeren, complexe reparaties uitvoeren, eenvoudige diagnoses stellen en auto’s aflevering 
klaar maken. Dit doe je aan personen- of bedrijfswagens. Ook begeleid en ondersteun je collega-
monteurs en je staat in direct contact met de klant. 
Niveau 4: Als technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen voer je zelfstandig en 
professioneel complexe diagnose en reparatiewerkzaamheden uit aan personen- of bedrijfswagens. Je 
hebt kennis van mechanische, elektrische en digitale systemen en aan klanten weet je goed uit te 
leggen wat er aan hun auto mankeert en welke reparatie nodig is.  

 

20 Transport en logistiek 
 
 

Alfa Chauffeur (niveau 2): 
Als Chauffeur wegvervoer is geen werkdag hetzelfde. Je bent onderweg met je vrachtwagen naar 
(inter)nationale bestemmingen met verschillende vormen van lading op de meest afwisselende tijden. 
Je leert alles over het laden, lossen en vervoeren van goederen. Ook weet je hierna precies hoe je een 
rit voorbereidt en afhandelt. Tijdens je werk spreek je veel verschillende klanten.  
Logistiek (niveau 2,3,4): 
Logistiek is overal waar goederen binnenkomen en weer weg moeten: ziekenhuizen, distributiecentra, 
fabrieken en e-commercebedrijven.   
Niveau 2: Als logistiek medewerker ga jij over ontvangst, verzenden en voorraad.  
De werkdag is nooit hetzelfde: naast de normale goederen komen er vaak spoedorders en late 
leveringen binnen. Ook dan moet je scherp blijven en met iedereen goed blijven communiceren.  
Niveau 3: Als Logistiek teamleider ben jij het aanspreekpunt op de werkvloer. Je zorgt ervoor dat de 
goederenstroom vlot verloopt en kijkt mee met planning en coördinatie.  
Niveau 4: Als logistiek supervisor coördineer en begeleid je de internationale logistieke processen in 
een bedrijf.  
Je zorgt ervoor dat alles goed verloopt bij de in- en verkoop van goederen. Ook klantcontact en 
planning en beleid vallen onder jouw verantwoordelijkheid.  
 

21 Beveiliging, HTV  en Veva -  
 
 

Landstede Beveiliging (niveau 2,3), Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3,4):  
Als beveiliger werk je in bijvoorbeeld winkels, de horeca of tijdens evenementen. Je hebt een scherp 
oog en voert regelmatig controles uit.   



Niveau 2: De opleiding Beveiliger vraagt veel van je discipline. Je leert over aanhoudingstechnieken, 
het de-escaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen en over de wet- en regelgeving in 
Nederland.  
Niveau 3: Je bent verantwoordelijk voor de beveiliging van een gebouw, terrein of transport. Je stuurt 
hierbij een team aan en zorgt er zo voor dat je collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 
Daarnaast doe je zelf ook beveiligingswerk. Je moet goed kunnen omgaan met onverwachte situaties.  
Handhaver toezicht en Veiligheid (niveau 3,4) 
In dit beroep zie je toe op de orde en veiligheid en grijp je in als regels worden overtreden.  
 
Je hebt opsporingsbevoegdheid en je mag surveilleren en sanctioneren. Je leert op een verantwoorde 
manier omgaan met fysiek en verbaal geweld. Natuurlijk leer je ook samenwerken in een team en 
samenwerken met politie, brandweer en ambulance.  
Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) (niveau 2,3,4):  
MBO opleiding, die voorafgaat aan een sollicitatie bij Defensie. Je maakt kennis met de Marine, 
Landmacht en de Luchtmacht en het bereidt je voor op je eerste functie bij Defensie. 
 

22 Sport en bewegen  
 
 

Landstede Sport en bewegen (niveau 3,4):  
Werken binnen sport- en beweging bij sportverenigingen, buitensportondernemingen, fitnesscentra, 
bewegingsagogie en recreatiecentra.  
Sport en recreatie (niveau 2): Je voert (delen) van sportieve en recreatieve activiteiten uit, begeleidt 
gasten/deelnemers en houdt toezicht. Je gaat graag met mensen om, je bent gastvrij en weet 
gasten/deelnemers op een plezierige wijze te onderhouden, te vermaken en te enthousiasmeren 
 
 

23 Handel en Ondernemen  
 
 

Alfa Retailmedewerker (niveau 2) 
Retailspecialist (niveau 3) 
Manager /Ondernemer Retail (niveau 4) 
E-commerce specialist (niveau 4) 
Ben jij commercieel, ondernemend en weet jij wat klanten graag willen? Word jij enthousiast van 
inkopen en verkopen of wil je een eigen bedrijf starten? Dan is een opleiding binnen het vakgebied 
Handel & Ondernemen iets voor jou! Jij weet wat nodig is voor tevreden klanten en een goede omzet. 
Je beheert voorraden, adviseert, hebt uitgebreide kennis van producten en denkt na over een goede 
presentatie.  
Wanneer past deze richting bij jou? 

● Je bent klantvriendelijk en kunt goed luisteren. 
● Je bent commercieel ingesteld. 
● Je weet wat de klant wil en neemt initiatief. 

 



24 Economie en Administratie  Menso 
Alting 

Secretariële opleidingen (niveau 2,3,4) 
Financiële opleidingen (niveau 2,3,4) 
Juridische opleidingen/HRM (niveau 2,3,4) 
Medewerker Marketing en Communicatie (niveau 4) 
Werk je graag achter een computer, ben je handig met cijfers of wil je alles weten over wet- en 
regelgeving? Schrijf je graag teksten en is organiseren helemaal aan jou besteed of neem je graag 
anderen werk uit handen en ben je het visitekaartje van het bedrijf? Dan is een opleiding Economie 
&Administratie iets voor jou. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag op de administratieve afdeling van een 
bedrijf of werken met wetten en regels op bijvoorbeeld een notaris- of advocatenkantoor. 
Wanneer past deze richting bij jou? 

● Je bent flexibel en werkt nauwkeurig. 
● Je hebt een dienstverlenende instelling en kunt goed samenwerken. 

● Mondeling en schriftelijk communiceren gaat je makkelijk af. 
 

25 Mode en interieur  Roc van 
Twente 

Mode (niveau 2,3,4): Mode en het produceren van kleding interesseert je. Je assisteert bij het 
ontwikkelen, veranderen, produceren, in- en verkopen van mode. Je bent allereerst uitvoerend bezig, 
waarbij je een model of wens van een klant omzet in een patroon. Je kiest de mooiste stoffen en 
materialen uit en kunt met machines overweg om het eindproduct te maken en perfect af te werken. 
Interieuradviseur (niveau 4): Je hebt gevoel voor kleur en stijl en elk interieur maak je weer anders. Je 
kunt heel goed met mensen omgaan en weet alles van adviseren én verkopen op basis van je 
vakkennis. Verder werk jij snel een idee uit naar een ontwerp en weet je de uitvoering goed te 
plannen en te organiseren. Je kunt goed tegen werken onder tijdsdruk. 
 

26 Uiterlijke verzorging Landstede Kapper (niveau 2,3,4): Als kapper vorm je kapsels met verschillende technieken en hulpmiddelen, je 
vindt het leuk om met mensen om te gaan. Je werkt in een kapsalon. 
Schoonheidsspecialist (niveau 3,4): Als schoonheidsspecialist verzorg je schoonheidsbehandelingen, 
zoals gezichtsbehandelingen, massages en ontharen. Je hebt veel kennis van producten voor de 
huidverzorging. Als schoonheidsspecialist heb je persoonlijk en direct contact met de cliënten. 
 
 

27 Zeevaartonderwijs  
 

Deltion Zeevaart (niveau 2,3,4), Binnenvaart (niveau 2,3), Visserij (niveau 2,3,4): Ben je geïnteresseerd in 
alles wat vaart over wereldzeeën of op de binnenwateren? Kies dan voor een opleiding in de 
maritieme sector. Denk bv. aan maritiem officier koopvaardij, maritiem officier visserij en/of schipper 
en matroos in de binnenvaart. 
 

28 Afbouw BOVO Stukadoor (Niveau 2,3,4)  
Tijdens de opleiding leer je hoe je op verschillende manieren een wand of plafond er weer strak en fris 
uit kunt laten zien. Het strak afwerken van buitengevels, binnenmuren en plafonds wordt jouw 



specialiteit. Een sierpleister aanbrengen? Dat kan jij met de hand en machinaal. Je leert veilig te 
werken en wanneer je welke materialen gebruikt.  
Wand- en plafondmonteur (niveau 2) 
Als plafond- en wandmonteur monteer je (onderdelen van) systeemwanden en -plafonds. Dit kunnen 
vaste systemen zijn, maar ook verplaatsbare. Als monteur werk je op wisselende locaties. Je bereidt 
jouw werkzaamheden voor, meet maten op, monteert (onderdelen van) de plafonds en/of wanden 
(met of zonder deuren) en brengt diverse hulpconstructies en voorzieningen aan. Ook maak je als 
plafond- en wandmonteur sparingen in wanden en plafonds voor lichtarmaturen of roosters voor de 
luchtregulatie. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBO  
 
Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Milieu 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bedrijfskunde en agri-

business 

 

 

 

Van Hall-

Larensteijn 

Jij wilt ondernemen of adviseren in de agribusiness sector. Het oplossen van vraagstukken als een goede financiële 
huishouding, het managen van een bedrijf of hoe kun je een bedrijf laten concurren met andere bedrijven. Dat leer jij 
tijdens deze opleiding. Ook ga je snel aan de slag met het opstarten van een eigen bedrijf en het runnen ervan in de 
praktijk. Zo kom je al lerende te weten wat er allemaal bij komt kijken. Adviesvaardigheden en ondernemerschap zijn een 
essentieel onderdeel van deze opleiding. Ben jij de ondernemer of adviseur waar de sector op wacht? Dan past deze 
opleiding ongetwijfeld bij jou. 

De agribusiness is een van de grootste branches ter wereld en altijd in ontwikkeling. Zijn zeewier, melk, eendenkroos, 
koolzaad en boerenkool de nieuwe superfoods of juist de energiebronnen voor de toekomst? Er zijn zoveel 
mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Deze groep afgestudeerde studenten vinden niet voor niets sneller dan 
gemiddeld een baan. 

Tuin- en 

landschapsinrichtin

g 

Van Hall-

Larensteijn 

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.  

 

Diermanagement 
Van Hall-

Larensteijn 

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.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleiding School Omschrijving 

 

 

 

Milieukunde 

Van Hall-

Larensteijn 

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 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.  
 

Land- en 

watermanagemen

t 

Van Hall-

Larensteijn 

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.  



 
Techniek 
 
Opleiding School Omschrijving 

Bio-Informatica, 

Chemie en 

Chemische 

Technologie 

Hanze 

Hogeschool 

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. 
 

Life Science 

(laboratoriumon

derzoek) 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 

Informatica 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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 DVD-speler 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.  

Elektrotechniek 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

Werktuigbouwk

unde 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 



 

 

 

Economie/dienstverlening 

 
 
Opleiding School Omschrijving 

Accountancy 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

International 

Business 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 

Finance & 

Control 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

Je krijgt een grondige kennis van de geld-, kapitaal- en effectenmarkt om goed in te kunnen spelen op financiële 
ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor 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. 

Finance, Taks & 

Advice 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

Ben je geïnteresseerd in economische ontwikkelingen en wil jij meer te weten komen over de financiële wereld? 

Houd jij van resultaat boeken en ben jij praktisch ingesteld? De opleiding Finance, Tax and Advice (FTA) is jou 

dan op het lijf geschreven. Hier combineer je werken en leren, zodat je na afloop direct aan de slag kunt in de 

financiële dienstverlening. Finance, Tax and Advice is een nieuwe opleiding en combineert de voordelen van 

twee reeds bekende opleidingen Financial Services Management (FSM) en Fiscaal Recht en Economie (FRE). 

Commerciële 

Economie 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 
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. 

Ondernemersch

ap & Retail 

Management 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

Vastgoed en 

Makelaardij/Bed

rijfskunde MER 

Saxion 

Hogeschool 

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. 

Logistics 

Management 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 

Creative 

Business 

(Media 

Management) 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

Tijdens de opleiding Creative Business, Media Management verdiep je je in het werken binnen verschillende 
mediasectoren. Je houdt je bezig met de creatieve media-inhoud én met management en ondernemerschap 
binnen de creatieve industrie. Je doorloopt het hele proces van conceptontwikkeling tot productie en leert hoe je 
mediaproducten in de markt zet. Je loopt stage binnen een mediaorganisatie; in Nederland of in het buitenland, 
of gaat aan de slag met je eigen mediaonderneming. In vier jaar word je zo opgeleid tot een creatieve 
professional die zowel achter als voor de schermen een leidende rol kan spelen. 

Bestuurskunde-

Overheidsmana

gement 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

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. 

Human 

Resource 

Management 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

HBO Rechten 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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.  

Technische 

Bedrijfskunde 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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.  

Particuliere 

opleiding in 

hotellerie, 

event-

management, 

toerisme, 

makelaardij en 

vastgoed, 

business en 

marketing 

TIO 
Diverse opleidingen op het gebied van Hotel- en eventmanagement,  toerisme management, International 
Business Management, Stewardess, Receptioniste, Hostess. TIO is een partculiere opleiding.  
 

 
 

 



 

 

 

Zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, opvoeding, creatief 

 
Opleiding School Omschrijving 

HBO-

Verpleegkund

e 

Viaa 

Hogeschool 

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. 

Social Work 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

Ergotherapie 
Hanze 

Hogeschool 

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. 

Logopedie 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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.  

Vaktherapie 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

De opleiding Vaktherapie leert je hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te 
gebruiken. De nadruk ligt hierbij op beeldende therapie - bijvoorbeeld tekenen of handenarbeid - en 
dramatherapie. Aan het begin van je opleiding kies je voor een van deze therapievormen. 
Coaching, preventie, begeleiding, behandeling en training spelen een belangrijke rol tijdens de opleiding. Ook 
leer je hoe je met onderzoek je hulpverlening ondersteunt. In 4 jaar word je opgeleid tot vaktherapeut en kun je 
cliënten doelgericht en praktisch behandelen en begeleiden. 



Leraar 

basisonderwijs 

Hogeschool 

KPZ 

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. 

Leraar 

voortgezet 

onderwijs 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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. 

Sportkunde/ 

Opleiding 

leraar L.O./ 

Psychmotorisc

he Ther en 

bew. Agogie / 

oefentherapie 

en AD Sport 

Hogeschool 

Windeshei

m 

Een opleiding voor deskundigen op het gebied van beweging beïnvloeding (!) in beroepen waarin beweging 
centraal staat: leraar gymnastiek, bewegingsagoog, sport activiteitenleider etc. 

Voeding en 

Diëtetiek 

Hanze 

Hogeschool 

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. 

Journalistiek 

Hogeschool 

Windeshei

m 

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 leert hoe je een artikelenreeks, sfeerreportages of 
nieuwsberichten schrijft, hoe je een radio- of televisie-uitzending maakt en hoe je informatie verzamelt. 

Animation 

Design, Comic 

Design, 

Illustration 

Design, Grapic 

Design, 

Interieurarchite

ctuur, Docent 

Beeldende 

Kunst en 

Vormgeving 

ArtEZ 

Academie 

voor Art & 

Design 

Zwolle 

Zwolle 

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 daaruit de 
beeldende ontwikkeling van leerlingen te kunnen analyseren, begeleiden en evalueren. 



Creative 

Media & Game 

Technologies 

Hanze 

Hogeschool 

In het Creative Media and Game Technologies-programma (CMGT) werk je met geavanceerde technologieën 
om te leren hoe je de toekomst kunt bouwen door games te maken: leren hoe je technologieën kunt inzetten en 
hoe ze kunnen worden gebruikt om mee uit te vinden. Dit vierjarige internationale programma richt zich op 
studenten die willen duiken in het brede en snel veranderende veld van digitale technologie. 

Popular 

Culture 

Hanze 

Hogeschool 

Je werkt vanuit je eigen ambitie én vanuit betrokkenheid bij jouw publiek en de samenleving. Je wil impact 
creëren met het verhaal dat jij te vertellen hebt en daarmee een bijdrage leveren. Dat doe je zelden helemaal 
alleen. Om je projecten te realiseren werk je samen met anderen die jou kunnen helpen met de dingen waar je 
zelf (nog) minder in thuis bent. Je leert binnen een gemeenschap en inspireert elkaar. Naast colleges en 
workshops biedt de opleiding je persoonlijke begeleiding. Je volgt deze, voor Nederland unieke opleiding, aan 
Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. 

Communicatio

n & Multimedia 

Design 

NHL 

Stenden 

Hogeschool 

CMD Leeuwarden leidt je op tot multimediaspecialist. Je leert betekenisvolle digitale communicatieproducten, -
diensten en -belevingen te ontwerpen. Met bestaande en nieuwe technologieën verwerk je tekst, beeld, video en 
geluid tot innovatieve toepassingen. Toepassingen die mensen gebruiken in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld in 
het werk, om te leren of voor vermaak. Dat kunnen websites zijn, games, animaties, films, apps en nog veel 
meer. 
De NHL Stenden-opleiding CMD werkt met een uniek onderwijsconcept: jij bepaalt wat je leert! Je kunt 
bijvoorbeeld kiezen uit verschillende minors zoals Concepting, Branding Advertising Design of Ondernemen. Bij 
CMD Leeuwarden leer je vooral door te doen. Tijdens de hele opleiding werk je voor échte opdrachtgevers aan 
échte opdrachten. Hiermee bouw je aan jouw portfolio dat je na je studie goed kunt gebruiken tijdens 
sollicitaties! In onze community’s organiseer je colleges, bespreek je werk, nodig je gastdocenten uit of bereid je 
excursies voor. Hiermee creëer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om uit te groeien tot een 
creatieve multimediaspecialist. 

Fashion & 

Textile 

Technology Saxion 

De unieke en veelzijdige opleiding is veel meer dan een mode-opleiding. Je leert bijvoorbeeld ook hoe je 
materialen op nieuwe manieren kunt gebruiken. Is het mogelijk om je smartphone op te laden via sportkleding? 
Je gaat producten inkopen bij partners in het buitenland, ontwikkelt nieuwe, duurzame materialen en bouwt een 
collectie op. Kortom, je ontwikkelt je tot een ondernemende professional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Universitair 
 
Techniek 
 

Technische 

studies 

RUG 

Denk je erover om een technische studie te starten maar weet je nog niet welke kant je daarmee op wilt? Binnen 
de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen heb je volop keus. We zullen tijdens 
de presentatie ingaan op wat een technische studie nu precies is en waarom je er een Natuur en Techniek 
profiel voor nodig hebt. 

Film: Biomedische Technologie, Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde, Technische 
Wiskunde, Life Science & Technology en Technische Bedrijfskunde. 

Diverse 

technische en 

niet-technische 

studies 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 

 
Economie/dienstverlening 
 

 
Economie en 

Bedrijfskunde 

(over 4 

bacheloropleiding

en) RUG 

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! 
Bedrijfskunde, Economics and Business Economics, Econometrics and Operations Research, International 
Business 

Rechtsgeleerdh

eid (universiteit) 

RUG 

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. 

 
 
 
 

https://www.rug.nl/bachelors/biomedical-engineering/
https://www.rug.nl/bachelors/chemical-engineering
https://www.rug.nl/bachelors/applied-physics/
https://www.rug.nl/bachelors/applied-mathematics
https://www.rug.nl/bachelors/applied-mathematics
https://www.rug.nl/bachelors/life-science-and-technology/
https://www.rug.nl/bachelors/industrial-engineering-management
https://youtu.be/yHb4o1_aEFY
https://youtu.be/cpmNMDq5eAw
https://youtu.be/Ggh5RwXw1Q8
https://youtu.be/KHT2FeMqowU
https://youtu.be/KHT2FeMqowU


Zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, opvoeding 
 

 

Geneeskunde 

RUG 

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. 

Mens en 

Gedrag 

Radboud 

Wat is de aantrekkingskracht van sociale media? Waarom is stoppen met WhatsApp niet eenvoudig? En kunnen 
games helpen bij het verminderen van angsten, of kinderen helpen een taal te leren? Allemaal vragen die gaan 
over de invloed van media op mensen en hun gedrag. Naast media zijn er nog veel meer factoren die van 
invloed zijn op het gedrag van mensen zoals culturele en spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factoren en 
psychische factoren. Soms hebben deze factoren bewust een effect, maar heel vaak ook onbewust. Soms 
hebben deze factoren effect op een individu, maar vaak ook op de samenleving als geheel. Binnen de 
opleidingen van dit domein wordt onderzoek gedaan naar mensen en het gedrag, en factoren die hierop van 

invloed zijn. Vind jij dit interessant? Laat je dan verrassen door de veelzijdigheid van de opleidingen. 

 

Biologie & 

Farmacie 
RUG 

Denk jij erover om het profiel Natuur en Gezondheid te kiezen maar weet je niet zo goed wat je daarmee kan? 
Binnen de Faculty of Science and Engineering sluiten de studies Biologie en Farmacie daar het beste op aan.  
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. Bij Farmacie komen scheikunde, biologie en geneeskunde samen. Je leert hoe medicijnen 
werken, hoe ze ontwikkeld en verbeterd worden en hoe je later zowel patiënten als artsen kunt adviseren over 
het veilige en effectieve gebruik ervan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Talen & Cultuur 
 

 

Talen & Cultuur Radboud 

Bacheloropleidingen: 

 

American Studies 
The track American Studies offers you the possibility of immersing yourself in the culture, literature, history, 
politics and media of the United States. This programme allows you to gain an in-depth understanding of one of 
today's most influential countries in the world. 
Duitse Taal en Cultuur 
Tijdens deze bacheloropleiding leer je alles over de rol van Duitsland in de wereld, op politiek en cultureel 
gebied, in de geschiedenis en in de economie. Je onderzoekt interculturele communicatie en duikt in de Duitse 
literatuur en filosofie. Daarnaast train je natuurlijk je Duitse taalvaardigheid. 

Film: Q&A - Bachelor Duitse Taal en Cultuur - Radboud Universiteit 
English Language and Culture 
During the Bachelor's programme, you will focus on all aspects of the British language and culture. You will learn 
about the history and structure of the language and get acquainted with English literature throughout the 
centuries. 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=I2aazgWAWzg  
Franse Taal en Cultuur 
Je gaat Frans studeren omdat je interesse hebt in alles wat met de Franse taal en cultuur te maken heeft. Je 
kunt een taal alleen leren als je je ook verdiept in de bijbehorende cultuur, geschiedenis en literatuur. 

Film: Q&A - Bachelor Franse Taal en Cultuur -  Radboud Universiteit 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
Wel eens een Romein of Griek uit de oudheid ontmoet? Allicht niet in levenden lijve, maar de klassieke wereld is 
nog altijd belangrijk. Hoe dat komt, en waar dat allemaal zichtbaar is, onderzoek je in de bachelor Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur. 

Film: Q&A - Bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - Radboud Universiteit 
Islam, Politiek en Samenleving 
De conflicten in het Midden-Oosten zijn vaak in het Westen in het nieuws, maar de regio heeft ook een rijke 
cultuur-historische traditie. Bij Islam, Politiek en Samenleving in Nijmegen ligt de nadruk op de moderne 
Arabische wereld en de islam. Ook vanuit een antropologische en politieke invalshoek verdiep je je in de 
actualiteit van het Midden-Oosten. 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=UVJHFIoPO0I  
Nederlandse Taal en Cultuur 
Tijdens de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur bestudeer je de moderne en klassieke Nederlandse literatuur. 
Daarnaast analyseer je vraagstukken zoals: hoe leren kinderen hun moedertaal en wat is het verschil met het 
leren van een tweede taal? Je leert teksten analyseren en ontwikkelt goede schrijfvaardigheden. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnSo6LPsnAQ
https://www.youtube.com/watch?v=I2aazgWAWzg
https://www.youtube.com/watch?v=Y6wLXbmg5Go
https://www.youtube.com/watch?v=2Rf8YV7oRc4
https://www.youtube.com/watch?v=UVJHFIoPO0I


Film: Q&A - Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur - Radboud Universiteit 
Romaanse Talen en Culturen 
Je gaat Romaanse talen studeren als je interesse hebt in de Franse of Spaanse taal en cultuur, en graag andere 
landen wil leren kennen. In Nijmegen kies je direct voor de richting Frans of Spaans. 
Spaanse Taal en Cultuur 
Met een nog steeds groeiend aantal van al meer dan 450 miljoen sprekers mogen we Spaans met recht een 
wereldtaal noemen. In de studie Spaanse Taal en Cultuur duik je daarom in de cultuur, geschiedenis en 
literatuur van dit volledige taalgebied. 

Film: Q&A - Bachelor Spaanse Taal en Cultuur - Radboud Universiteit Bacheloropleiding Spaanse Taal en 
Cultuur – Radboud Universiteit Open dag Spaanse Taal en Cultuur Radboud Universiteit Nijmegen 

Taalwetenschap 
Hoe zit taal in elkaar? De opleiding Taalwetenschap richt zich op onderwerpen als taalverwerving, meertaligheid, 
spraakstoornissen, dialecten en de werking van taal in de hersenen. De toepassing van taalwetenschappelijke 
kennis op het maatschappelijk vlak staat in Nijmegen centraal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5vXNddf4UE
https://www.youtube.com/watch?v=BIkwWYKZ7R4
https://www.youtube.com/watch?v=TnDSIeuNXrE
https://www.youtube.com/watch?v=TnDSIeuNXrE
https://www.youtube.com/watch?v=MQI06O87TWw

