
1. ICT 
ICT support medewerker (niveau 2) plaatsen, reparatie en onderhoud computers 
IT systems and devices (niveau 3): inrichten en onderhouden computers, devices, servers en 
systemen 
IT systems en security/ software developer/ creative developer (niveau 4): Onderhoud, 
inrichten en beveiligen van computers, servers, netwerken en cloud omgeving/ 
programmeren, maken van creatieve games, VR-omgeving, en 3D-visualisatie/ bedenken, 
ontwikkelen en maken van technische software oplossingen 
 
2. Media, Design & interieur 
(Medewerker) Signmaker (niveau 2/3): Bij Sign leer je alles wat met belettering en het 
ontwerpen ervan te maken heeft. Bijvoorbeeld belettering op textiel, spandoek, billboard, 
winkelgevel, lichtreclame of auto. 
Mediavormgeving (niveau 3/4): Bij mediavormgeving ben je bezig met voorbereidende 
werkzaamheden voor verschillende media-uitingen, zoals brochures, advertenties, displays, 
posters, websites, games of billboards. Andere opleidingen in deze richting zijn: fotograaf, 
mediaredactie medewerker, mediamanager of allround mediamaker. 
Allround mediamaker (niveau 3): Dtp, verzorgen van opmaak van onder andere huisstijlen, 
brochures, folder, posters, formulieren, advertenties, kranten, tijdschriften, boeken, 
verpakkingen, websites, bannersets en social media. 
Mediamanager (niveau 4): Met hulp van mediacampagne, advertenties, websites etc. de 
doelgroep en het doel van een bedrijf bereiken. 
Mediaredactiemedewerker (niveau 4): Je schrijft, bewerkt en controleert teksten voor 
bedrijven om nieuwtjes en artikelen te verspreiden. 
Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4): Betrokken bij de organisatie van publieke 
en zakelijke (online) evenementen zoals festivals, feesten en beurzen. 
Fotograaf (niveau 4): Fotografie, fotobewerking. 
AV-specialist (niveau 4): Je werkt met camera, geluid en het licht. Voert de regie, montage 
en visual effects. 
Creatief vakman (niveau 4): Je houdt van materialen. Metaal, kunststof, textiel, glas en 
hout; daar kun jij iets mee. Je ziet het al voor je: een designmeubel, functioneel voorwerp, 
decoratief wandobject of een andere accessoire.  
Specialist Schilder (niveau 4): Tekenen en schilderen zijn echt jouw ding. Denk hierbij aan 
eigen ontwerp, restaureren en glas-in-lood. 
Ruimtelijk vormgever (niveau 4): Jij geeft het vorm, richt het in en weet met jouw styling 
sfeer te creëren. 
International creative business developer (niveau 4): 2-talige opleiding tot vormgever 
(+onderzoek). 
Interieurvakman woningstofferen (niveau 2/3): Het stofferen van meubelen, trappen en 
vloeren. 
Interieuradviseur (niveau 4): Begeleiden bij het inrichten van woningen, kantoren en 
winkels met licht, kleur en opstelling. 
 
3. Podiumtechniek en Entertainment 
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. 
Musicalperformer (niveau 4): Je werkt mee aan commerciële producties, voorstellingen en 
evenementen met zang, dans en acteerwerk. 
Fotograaf (niveau 4): Fotografie, fotobewerking. 
AV-specialist (niveau 4): Je werkt met camera, geluid en het licht. Voert de regie, montage 
en visual effects. 
 
 
4. Van helpende tot verpleegkundige 
Helpende Zorg&Welzijn (niveau 2) (onderdeel van dienstverlening): Kinderen, 
volwassenen, ouderen of mensen met een beperking helpen bij de mensen thuis, in een 
verzorgingstehuis, basisschool of in de kinderopvang. 
Verzorgende IG (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.  
Verzorging – MZ  (niveau 3): Een combinatie van de opleiding verzorging met 
Maatschappelijke zorg. 
 
5. Assistenten in de gezondheid en optiek 
Opticien & audicien (niveau 4): Van een gehoorbeschadiging tot een beschadigd brillenglas, 
van een gehoortest 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 
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3/4): Ondersteunen en begeleiden 
van mensen binnen de leefgebieden wonen, werken, zorg en welzijn. 
Pedagogisch Werk (niveau 3/4), Onderwijsassistent (niveau 4): 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.  
Sociaal werker (niveau 4): Je biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben om 
(weer) te kunnen functioneren in hun leefomgeving. 
 
7. Horeca en facilitair 
Facilitair medewerker (niveau 2) onderdeel van dienstverlening + 
Leidinggevende en allround medewerker facilitair (niveau 3/4): Werk op het gebied van 
catering, schoonmaak, onderhoud, ontvangst en veiligheid. 
Kok (niveau 2/3): Je verzorgt de voorbereidende werkzaamheden en tijdens de lunch en het 
diner bereid je de maaltijden van de gasten met oog voor hygiëne en met warenkennis.  
Leidinggevende Keuken (niveau 4): Leidinggeven in een keuken voor het koken, maar ook 
inplannen van personeel, inrichten van de keuken en de inkoop. 
Gastvrouw/-heer (niveau 2,3): Gasten vriendelijk ontvangen, luisteren naar hun wensen en 
deze vervullen en serveren van gerechten en drinken in een restaurant, congrescentrum of 
hotel. 
Leidinggevende bediening (niveau 4): Je stuurt het team aan en zorg voor de gasten. Je 
zorgt voor goede personeelsplanning, richt de ruimtes in en verdeelt de taken en houdt alles 
in de gaten. 
Medewerker fastservice (niveau 2): Helpt voorbewerkte producten te bereiden en te 
verkopen bij een fastservice (strandpaviljoen, loungebar, café, koffie- en broodjeszaak) 
Manager ondernemer Horeca (niveau 4): Je geeft leiding aan teams én je hebt aandacht 
voor de gasten in een (eigen) hotel of restaurant. 
Meewerkend horeca-ondernemer (niveau 4): Het runnen van een eigen restaurant, 
brasserie of (grand)café. 
Bakker (niveau 2,3): Je leert brood bereiden, bakken en decoreren en verkoper én een 
vroege vogel. 
Boulanger (niveau 4): Van deegbereiding tot bakken en verpakken van brood. 
 
8. Travel, Leisure & Hospitality 
Medewerker sport & recreatie (niveau 2) onderdeel van dienstverlening:  
Leisure & Hospitality (niveau 3/4): Zorgdragen voor een onvergetelijke vakantie op een 
camping, bungalowpark, recreatiepark en andere bedrijven in de toeristische sector.   
Travel & Hospitality (niveau 3/4): Je zet reiswensen van een klant of gast om in een reisplan, 
waarin alle reiswensen van de klant/gast worden gerealiseerd. 
Luchtvaartdienstverlening, Internation Aviation Studies (niveau 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. 
 
9. Groen & Dier 
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. 
 
10. Groen & Natuur 
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. 
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.  
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.  
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.  
Veehouderij (niveau 2,3,4): Je leert alles over onder meer koeien, varkens en schapen, de 
agrarische sector en landwerkzaamheden. Je wilt graag aan de slag als veehouder of werken 
bij aanverwante bedrijven. 
 
11. Techniek metaal/elektro 
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 en 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. 
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 technisch 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.  
 
12. Techniek bouw 
Bouw (niveau 2,3,4): Bouwen & ontwerpen van huizen, fabrieken en andere grote 
gebouwen (metselaar, timmerman, stucadoor, tegelzetters, etc.). 
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.  
 
13. Auto-, tweewieler- en motorvoertuigen, & mobiele landbouwtechniek 
Motoren-, personen-, tweewieler en bedrijfsautotechniek (niveau 2,3,4): Ben jij dol op 
(vracht)auto’s, motoren en brommers? 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?  
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.  
Niveau 4: Als technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen voer je zelfstandig en 
professioneel complexe diagnoses 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.  
Technicus Mobiele landbouw techniek (niveau 2,3,4) 
 
14. Transport en logistiek 
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. Als logistiek teamleider stuur 
je logistiek medewerkers aan en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
Planner Wegtransport (niveau 3):  Je plant routes, koppelt de beschikbaarheid van de 
chauffeurs aan de planning en weet welke goederen waar geleverd moeten worden. 
 
15. Beveiliging en HTV 
Beveiliging (niveau 2,3): Je observeert de omgeving op afwijkingen en reageert hier alert op. 
Je voorkomt ongewenst gedrag en treedt op bij calamiteiten en incidenten. 
Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3): Je surveilleert in de openbare ruimte in 
uniform en treedt waar nodig corrigerend op.  
Je hebt opsporingsbevoegdheid. 
 
16. VeVa 
Grondoptreden (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. 
Aankomend onderofficier verpleegkundige (niveau 4) 
Militair verzorgende (niveau 3) 
technicus voertuigen & mobiele werktuigen (niveau 2/3) 
 
17. Sport & beweging, voeding & leefstijl 
Medewerker sport en recreatie (niveau 2) onderdeel van dienstverlening: 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. 
Sport en bewegen (niveau 3,4): Werken binnen sport en beweging bij sportverenigingen, 
buitensportondernemingen, fitnesscentra, bewegingsagogie en recreatiecentra.  
Voeding & leefstijladviseur / voeding & voorlichting (niveau 4): Met deze opleiding leer je 
om cliënten en bedrijven te begeleiden, coachen en adviseren op het gebied van (gezonde) 
voeding en leefstijl.  
 
18. Handel en Ondernemen 
Retailmedewerker en -specialist (niveau 2/3): Klanten adviseren en helpen. 



Commercieel Medewerker (niveau 3): Je legt en onderhoudt contacten met leveranciers en 
potentiële klanten. Je voert gesprekken, verstuurt offertes onderhandelt over een goede 
prijs en levert het beloofde. 
Manager/Ondernemer Retail (niveau 4): Leidinggeven in een winkel of webshop. 
Ondernemer handel (niveau 4): Het hebben van een eigen winkel of webshop. 
Internationale handel & groothandel, IBS (N3,4): 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? 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.  
E-commercemanager (niveau 4): Je draagt bij aan een e-commerceproject. Je ontwerpt en 
ontwikkelt voor online marketing en bent verantwoordelijk voor de online verkoop van 
producten of diensten. 
 
19. Economie en Administratie  
Allround /Assistant Business Services (niveau 2/3): Je ondersteunt collega’s bij 
agendabeheer, personeelsbeheer, marketing, kostenbewaking en facturering. 
Business Administration and control specialist (niveau 4): Je houdt de boekhouding van je 
werkgever bij. 
Legal, insurance and HR services specialist (juridisch en financieel dienstverlener) (niveau 
4): Je geeft informatie en voorlichting over juridische vragen, aanvragen voor verzekeringen 
of HR-adviestrajecten. 
Office and management supprt specialist (niveau 4): Je ondersteunt het management op 
het gebied van communicatie en organisatie. 
Marketing & communication specialist (niveau 4) Nl of 2-talig: Je kan wensen en behoeften 
van een opdrachtgever vertalen naar offline en online producten en activiteiten.  
 
20. Mode en uiterlijke verzorging 
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. 
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. 
Medische pedicure (niveau 4): Klanten helpen bij het verlichten of verzorgen van hun 
voetproblemen. 
 
21. Zeevaartonderwijs 
Schipper machinist beperkt werkgebied (niveau 2): Je bestuurt schepen, lost simpele 
technische storingen op en je loopt wacht. 



Maritiem officier kleine schepen (koopvaardij/technisch/visserij) (niveau 3): Schepen 
besturen, laden, werken in de machinekamer, schepen onderhouden én repareren (na 2 jaar 
specialiseren). 
Maritiem officier alle schepen  
(koopvaardij/marine technicus/technisch/visserij/waterbouw) (niveau 4): Je verdeelt het 
werk, controleert de lading en zorgt voor een veilige vaart. Je bepaalt de route en houdt de 
techniek op orde (na 2 jaar specialiseren). 
 
22. Food 
SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. Opleidingen voor: 

- vers speciaalzaken 
- foodservice  
- supermarkten  
- voedingsindustrie 

 
23. Politie 
 
 
 
 
 
 


