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 Inleiding 
 
Dit boekje geeft informatie over alle mbo-
opleidingen in Zwolle. Je vindt een overzicht 
van alle opleidingen op niveau 2, 3 en 4 
(niveau 2-opleidingen vanaf pag. 61)  
 
De genoemde opleidingen sluiten aan bij een 
vooropleiding via de kaderberoepsgerichte-, 
gemengde of theoretische leerweg. De 
basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op 
een niveau 2 opleiding. 
 
In dit boekje kun je informatie vinden over 
het werk, de beroepseisen en de gewenste 
en verplichte vakken van de verschillende 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Niet alle mbo’s bieden alle opleidingen aan: 
informeer bij de mbo van jouw keuze naar 
de gewenste opleiding. 
 
Soms worden per mbo school verschillende 
benamingen gebruikt voor de opleidingen. 
Vraag daarom altijd bij de school waar je 
interesse naar uitgaat of de opleiding daar 
ook wordt gegeven. En zo ja welke benaming 
daarvoor gebruikt wordt. 
 
Veel plezier met het kiezen van jouw mbo-
opleiding. 
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INHOUDSOPGAVE 
 

TECHNISCHE OPLEIDINGEN 
 
Bouwkunde/Infratechniek (Grond-, Weg- en 

Waterbouw)  
Allround Timmerman (niveau 3) 7 
Allround Tegelzetter (niveau 3) 7 
Allround Metselaar (niveau 3) 7 
Allround Vakkracht Onderhoud- en  

   Klussenbedrijf (niveau 3) 7 
Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra (niveau 4) 8 
 
Meubel- en Houttechniek 
Allround Meubelmaker/(Scheeps)  

   interieurbouwer (niveau 3) 8 
Ondernemend Meubelmaker Meubelindustrie/  
   (Scheeps)interieurbouw (niveau 4) 8 
Werkvoorbereider Meubelindustrie (niveau 4) 8 
  

Techniek  
Eerste Monteur Elektrotechnische Systemen  
(niveau 3) 9 
Technicus Elektrotechnische Systemen (niveau 4) 9 
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties  
   Woning en Utiliteit (niveau 3) 9 

Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek (niveau 4) 10 
Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige  
   Installaties (niveau 4) 10 
Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde, 
   Elektrotechniek, Mechatronica en  

   Commercieel Technicus (niveau 4) 10 
Allround Operationeel Technicus  11 
Technicus Mechatronica Systemen (niveau 4) 11 
 
ICT 

Allround Medewerker IT Systems and Devices (nv3) 11 
ICT beheerder Expert IT systems and devices (nv4) 12 
Software Developer (niveau 4) 12 
 
Vliegtuigonderhoud 

Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud  12 
Technicus Vliegtuigonderhoud Mechanica 13 
Technicus Vliegtuigonderhoud Avionica 13 
 
Motorvoertuigentechniek 
Eerste Autotechnicus (niveau 3) 13 

Technisch Specialist Personenauto’s (niveau 4) 14 
International Motorsport Studies 
   (tweetalige opleiding) (niveau 4) 14 
 
Transport & Logistiek 

Logistiek Teamleider (niveau 3) 14 
Manager Transport en Logistiek (niveau 4) 14 
  
Zeevaartopleidingen  
Koopvaardij Officier Kleine Schepen (niveau 3) 15 

Koopvaardij Officier Alle Schepen (Mar. Off4) 15 
 

CREATIEVE OPLEIDINGEN 
 
Creatief Vakman (niveau 4) 17 
Specialist schilder (niveau 4) 17 

Mediavormgever  (niveau 4) 17 
Ruimtelijk vormgever (niveau 4) 17 
International Creative Business Developer (niv.4) 18 
Filmmaker, Signmaker, Mediamaker (niveau 3) 18 
Allround Medewerker AV-productie (niveau 3) 19 

Podium- en Evenemententechnicus (niveau 3) 19 
Podium- en Evenemententechnicus Geluid (niv 4) 19 
Podium- en Evenemententechnicus Licht (niv 4) 20 
Mediavormgever (niveau 4) 20 
Fotograaf (niveau 4) 20 

Audiovisueel Specialist (niveau 4) 21 
Creative developer (niveau 4) 21 
Artiest Muzikant/Artiest Musical/ 
   Artiest Drama-dans (niveau 4) 21 
Interieuradviseur (niveau 4) 22 

Medewerker Evenementenorganisatie (niveau 4) 22 
Mediaredactiemedewerker (niveau 4) 22 
Mediamanager (niveau 4) 23 
 
 
 

GROENE OPLEIDINGEN 
 
Bloem & natuurlijk ontwerp  
Vakbekwaam medewerker bloem, groen  
   en styling (niveau 3) 25 
Vakexpert bloem, groen en styling (niveau 4) 25 
 

Groene detailhandel  
Verkoopspecialist groene detailhandel (niveau 3) 25 
Manager retail (niveau 4) 25 
   
Dierverzorging  

Vakbekwaam medewerker dierverzorging (niv 3) 25 
Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4) 25 
Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4) 25 
Wildlife (niveau 4) 25 
   

Tuin & landschap  
Vakbekwaam hovenier (niveau 3) 26 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 26 
 
Sportvisserij & waterbeheer   

Vakbekwaam medewerker natuur, water en  
   recreatie (niveau 3) 26 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 
 
Bos- & natuurbeheer  
Vakbekwaam medewerker natuur, water en  

   recreatie (niveau 3) 26 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 
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Paardenhouderij  
Vakbekwaam medewerker paardensport-  
   en houderij (niveau 3) 27 

Bedrijfsleider paardensport en -houderij (nv4) 27 
 
Paardensport  
Instructeur paardensport en –houderij (niveau 3) 27 
Instructeur paardensport en –houderij (niveau 4) 27 

 
Hoefsmid 
Hoefsmid (niveau 3) 27 
 
Teelt & technologie  
Vakbekwaam medewerker teelt (niveau 3) 27 

Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4) 27 
 
Groen, grond en infra  
Vakbekwaam medewerker agrarisch  
   loonwerk (niveau 3) 28 

Vakexpert voeding en technologie (niveau 4) 28 
Vakexoert voeding en voorlichting (niveau 4) 28 
 
 

OPLEIDINGEN VOEDINGSBRANCHE 
 
Vakbekwaam medewerker vers (niveau 3) 30 

Vakman ondernemer (niveau 4) 30 
Leidinggevende team/afdeling/project (niveau 4) 30 
Eerste medewerker fastservice (niveau 3) 30 
Bedrijfsleider fastservice (niveau 4) 31 
Ondernemer vers (niveau 4) 31 

 
 

ECONOMISCHE OPLEIDINGEN 
 
Economie en Commercie  
Office Assistant (niveau 3) 33 
Juridisch administratief dienstverlener (niveau 4) 33 

Management Assistant (niveau 4) 33 
Medewerker HRM (niveau 4) 33 
Financieel Administratief Medewerker (niveau 3) 34 
Commercieel Medewerker (niveau 3) 34 
Klantmedewerker Bancaire Diensten & Schade- 

   verzekeringen (niveau 4) 34  
Medewerker Marketing & Communicatie (niv 4) 35 
Junior Accountmanager (niveau 4) 35 
Bedrijfsadministrateur en Assistent  
   Accountant (niveau 4) 35 
Eerste Verkoper (niveau 3) 36 

Ondernemer Retail (niveau 4) 36 
Filiaalmanager/ Manager Retail (niveau 4) 37 
Vestigingsmanager Groothandel (niveau 4) 37 
Assistent Manager Internationale Handel (niv 4) 37 
Vestigingsmanager Groothandel International 

   Business Studies, tweetalige opleiding (niv 4) 38 
 
Mode 
Allround Medewerker Mode/Maatkleding (niv 3) 38 
Junior Stylist (niveau 4) 38 

Specialist Mode/Maatkleding (niveau 4) 39 

Junior Product Manager Fashion (niveau 4) 39 
 
Horeca 

Zelfstandig werkend Kok (niveau 3) 39 
Zelfstandig werkend Gastheer/-vrouw (niveau 3) 40 
Leidinggevende Keuken/ Bediening (niveau 4) 40 
Manager/Ondernemer Horeca (Hotelschool) (nv 4) 40 
International Hospitality Studies,  

   tweetalige opleiding (niveau 4) 41 
 
Toerisme, Recreatie en Facility 
Allround Medewerker Facilitaire  
   Dienstverlening (niveau 3) 41 
Facilitair leidinggevende (niveau 4) 41 

Luchtvaartdienstverlener (niveau 4) 42 
International Aviation Services, tweetalige 
   opleiding (niveau 4) 42 
Leidinggevende Leisure & Hospitality  
   tweetalig (niveau 4) 43 

Zelfstandig Medewerker Leisure &  
   Hospitality (niveau 3) 43 
Leidinggevende Leisure & Hospitality (niveau 4) 43 
Zelfstandig Medewerker Travel &  
   Hospitality  (niveau 3) 44 

Leidinggevende Travel & Hospitality (niveau 4)  44 
 
 

OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
 
Gezondheidszorg    
Apothekersassistent (niveau 4) 46 

Doktersassistent (niveau 4) 46 
Tandartsassistent (niveau 4 46 
Verzorgende IG (niveau 3) 46 
Verpleegkundige (niveau 4) 47 
 

Welzijn 
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) 47 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niv 4) 48 
Onderwijsassistent (niveau 4) 48 
Sociaal Werk (niveau 4) 48 
Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 49 

Maatschappelijke Zorg (niveau 4) 50 
 
Optiek en Audicien    
Opticien (niveau 4) 50 
Audicien (niveau 4) 50 

 
Uiterlijke verzorging 
(allround)Kapper (niveau 3) 51 
Salonmanager (niveau 4) 51 
Schoonheidsspecialist (niveau 3) 51 

Allround Schoonheidsspecialist 
   (Wellnessmanager) (niveau 4) 52 
International Beauty Therapist (Allround  
   Schoonheidsspecialist), tweetalige opl. (nv4) 52 
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OPLEIDINGEN SPORT EN VEILIGHEID 
 
Sport  
Sport- en Bewegingsleider (niveau 3) 54 
Coördinator Sport(niveau 4) 54 

 
Veiligheid 
Handhaver Toezicht & Veiligheid (niveau 3) 55 
Coördinator beveiliging (niveau 3) 56 
 

Defensie 
Veiligheid & Vakmanschap – Grondoptreden (nv3) 56 
Veiligheid & Vakmanschap – Techniek (niveau 3) 56 
Veiligheid & Vakmanschap – Vliegtuig- 
   onderhoud (nv4) 57 

 
 

NIVEAU 2-OPLEIDINGEN 
 

Economie 
Administratie 58 
Handel 58 
Sport / Recreatie – Facilitair 58 
Kapper 58 

Brood- en banketbakken 58 
Horeca 58 
Medewerker Facilitaire Dienstverlening 58 
 
Zorg, Welzijn, Veiligheid 

Dienstverlening 59 
Beveiliging 59 
Defensie 59 
 
Creatief 
Mode 60 

Sign 60 
 
Techniek 
Bouw 61 
Infratechniek (Grond-, Weg- en Waterbouw) 61 

Meubel en Hout 61 
Schilderen/Lakverwerking 61 
Elektrotechniek/Industriële elektrotechniek/ 
   Mechatronica 61 
Motorvoertuigentechniek 61 

Metaal/Installatietechniek 61 
Transport en Logistiek 61 
Zeevaart 
 
Groen 

Dierverzorging 62 
Groen, Grond & Infra (Loonwerk) 62 
Teelt & technologie 62 
Bloem & natuurlijk ontwerp, Groene detailhandel 62 
Tuin & landschap 62 
 

OPLEIDINGEN VOEDINGSBRANCHE 
 
Medewerker vers   63 
Medewerker fastservice 63 
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Leerwegen 
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is duidelijk 
gestructureerd. 
Binnen het mbo kun je de meeste opleidingen via 
twee leerwegen volgen. Beide leerwegen leiden op 
tot hetzelfde diploma. 
 

BeroepsOpleidende Leerweg (BOL, school en stage) 
Dit zijn opleidingen waarbij je zowel de theorie als 
de beroepspraktijkvorming (=stage) vanuit de school 
krijgt aangeboden. 
 

BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL, school en 
werken) 
Dit zijn opleidingen waarbij je via het systeem 
“werkend leren” je vakdiploma’s kunt halen. Je hebt 
zo’n vier dagen in de week een betaalde baan bij een 

Erkend Leerbedrijf en daarnaast ga je per week 
ongeveer een dag (of middag en avond) naar school.  

 
Niveaus 
De opleidingen in het mbo zijn ingedeeld in vier 
niveaus. Op welk niveau je start is afhankelijk van je 
vooropleiding, ervaring en/of je wensen. 

 
1. Entreeopleiding 

Onder toezicht eenvoudige ondersteunende 
werkzaamheden verrichten 
 

2. Basisberoepsopleiding 
Uitvoerende werkzaamheden verrichten 
 

3. Vakopleiding 
Volledig zelfstandig uitvoeren van 

werkzaamheden 
 

4. Middenkader/specialistenopleiding 
Specialistische uitvoerende taken zelfstandig 
verrichten, breed inzetbaar zijn en 
verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse 

gang van zaken 
 

Verklaringen afkortingen 
D Opleiding wordt verzorgd bij Deltion 
L Opleiding wordt verzorgd bij Landstede MBO 
M Opleiding wordt verzorgd bij Menso Alting 
C Opleiding wordt verzorgd bij Cibap 
Z Opleiding wordt verzorgd bij Zone.College 

S Opleiding wordt verzorgd bij Vakopleiding Food 
 
- geen aanvullende eisen 
2e mvt tweede moderne vreemde taal 
wi wiskunde 
nask1 natuurkunde 

advies dringend aan te bevelen, maar niet verplicht 
 

Informatieavonden mbo 
 
Landstede MBO 
www.landstedembo.nl  
Donderdag 7 november 2019  16:30–20:30 uur*  
Donderdag 23 januari 2020  16:30–20:30 uur* 
Vrijdag 24 januari 2020 16:30–20:30 uur 

Donderdag 19 maart 2020 16:30-20:30 uur*  
Donderdag 18 juni 2020 18:00-20:00 uur*  
* (Dronten van 15.00-18.00 uur) 
 
Cibap 

www.cibap.nl 
Vrijdag 8 november 2019* 15.00-17.30 uur 
Vrijdag 29 november 2019* 15.00-17.30 uur 
Donderdag 9 januari 2020* 19.30 - 22.00 uur 
Vrijdag 17 januari 2020* 15.00 – 17.30 uur 

Vrijdag 31 januari 2020 16.00-20.30 uur 
Zaterdag 1 februari 2020 10.00-14.00 uur 
Vrijdag 28 februari 2020* 15.00 – 17.30 uur 
Donderdag 12 maart 2020* 19.30 – 22.00 uur 
Donderdag 2 april 2020* 19.30 – 22.00 uur 

*(opgave verplicht, via website) 
 
Deltion College 
www.deltion.nl 
Donderdag 14 november 2019     18.00 – 20.30 uur 
Vrijdag 24 januari 2020    14.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 25 januari 2020 10.00 – 14.00 uur 
Donderdag 5 maart 2020 18.00 - 20.30 uur 
Dinsdag 23 juni 2020 18.00 - 20.30 uur 
 
Menso Alting Zwolle 

www.mensoaltingzwolle.nl 
Vrijdag 7 november 2019  16:30–20:30 uur  
Donderdag 23 januari 2020  16:30–20:30 uur  
Vrijdag 24 januari 2020 16:30–20:30 uur 
Donderdag 19 maart 2020 16:30-20:30 uur  

 
Zone.college (voorheen Groene Welle) 
www.zone.college / www.mbozone.nl 
Vrijdag 29 november 2019 15.00-21.00 uur 
Vrijdag 31 januari 2020  15.00-21.00 uur 

Donderdag 12 maart 2020 19.00-21.00 uur 

 
SVO vakopleiding Food  

www.svo.nl 
maandag 14 oktober 2019 17:00-20:00 
maandag 20 januari 2020 17:00-20:00 
maandag 2 maart 2020  17:00-20:00 
maandag 15 juni 2020  17:00-20:00 

vrijdag 29 november 2019 16:00-20:30 
 
Meeloopdagen Generation Food 
11 en 12 november 2019 
14 en 15 januari 2020 
17 en 18 maart 2020 
Aanmelden deelname meeloopdag via de website  

  

http://www.landstedembo.nl/
http://www.cibap.nl/
http://www.deltion.nl/
http://www.mensoaltingzwolle.nl/
http://www.zone.college/
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TECHNISCHE OPLEIDINGEN 
 

 
 
Bouwkunde/Infratechniek (Grond- Weg- en 
Waterbouw) 
Allround Timmerman (niveau 3) 

Allround Tegelzetter (niveau 3) 
Allround Metselaar (niveau 3) 
Allround Vakkracht Onderhoud- en Klussenbedrijf 
(niveau 3) 
Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra (niveau 4)  
 

Meubel- en Houttechniek 
Allround Meubelmaker/(Scheeps) interieurbouwer 
(niveau 3) 
Ondernemend Meubelmaker Meubelindustrie/ 
(Scheeps)interieurbouw (niveau 4)  

Werkvoorbereider Meubelindustrie (niveau 4)  
 
Techniek 
Eerste Monteur Elektrotechnische  
Systemen (niveau 3) 

Technicus Elektrotechnische Systemen (niveau 4) 
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning 
en Utiliteit (niveau 3) 
Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek (niveau 4) 
Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties 

(niveau 4) 
Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde,  
Mechatronica en Commercieel Technicus, Smart 
Technology  
(niveau 4) 

Allround Operationeel Technicus (niveau 4) 

Technicus Mechatronica Systemen (niveau 4) 
 
ICT 
Allround Medewerker IT Systems and Devices (niveau 
3)  

Expert IT Systems and Devices (niveau 4)  
Software developer (niveau 4)  
 
Vliegtuigonderhoud 
Eerste Monteur Vliegtuigonderhouds- 
techniek (niveau 3)  

Technicus Vliegtuigonderhoud Mechanica (niveau 4) 
Technicus Vliegtuigonderhoud Avionica (niveau 4) 
  
Motorvoertuigentechniek 
Eerste Autotechnicus (niveau 3) 

Technisch Specialist Personenauto’s (niveau 4)  
International Motorsport Studies (tweetalige  
opleiding) (niveau 4)  
 
Transport & Logistiek 

Logistiek Teamleider (niveau 3)  
Manager Transport en Logistiek (niveau 4)  
  
Zeevaartopleidingen  
Koopvaardij officier Kleine Schepen (niveau 3) 

Koopvaardij Officier Alle Schepen (Maritiem  
Officier) (niveau 4) 
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Allround Timmerman 
BOL/BBL3: D 
 
Het werk 
Als timmerman werk je in de nieuwbouw, verbouw en 
renovatie van woningen en bedrijfspanden. Aan de hand 
van een tekening en/of een ‘bestek’ maak je 
houtconstructies, maar ook funderingen en betonwerken. 
Zo timmer je aan daken en hang je ramen en deuren af, 
maar verricht je ook werk ter voorbereiding van projecten 
voor metselaars en schilders. Je werkt zowel met 
handgereedschap als met elektronisch gereedschap, zet 
een bouwwerk uit en stelt profielen. Als allround 
timmerman moet je tekeningen zelfstandig kunnen lezen, 
goed om kunnen gaan met je timmergereedschap en een 
uitgebreide materialenkennis bezitten. Je hebt een 
veelzijdig vak en je werkt zelfstandig of via een aannemer. 

Beroepseisen 

● je bent nauwkeurig 
● je bent zelfstandig 
● je kan goed samenwerken 
● je hebt een goede oog- 

handcoördinatie 
● je bent handig 
● je hebt vakkennis 

 
 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 
Allround Tegelzetter 
BOL/BBL3: D 
 
Het werk 
Als tegelzetter bekleed je wanden en vloeren van 
gebouwen met tegels of plavuizen. Je hebt kennis van 
keramische tegels, natuursteentegels en glas. Deze verwerk 
je in een bepaald patroon en je knipt, snijdt of zaagt ze 
precies op maat. Je brengt de tegels aan met lijm of specie 
en zorgt vervolgens voor het voegen en schoonpoetsen van 
het tegelwerk. Een allround tegelzetter voert 
specialistische tegelwerken uit, zoals trappen en complexe 
rondingen. Tegelzetters werken in de nieuwbouw, 
renovatie en restauratie van gebouwen. De uitvoerder 
bepaalt wat te doen, maar je werkt zelfstandig en onder 
eigen verantwoordelijkheid. 

Beroepseisen 

● je bent nauwkeurig 
● je bent zelfstandig 
● je kan goed samenwerken 
● je bent handig 
● je hebt een goede oog-

handcoördinatie 
● je hebt vakkennis 

 

 
 

Allround Metselaar 

BOL/BBL3: D 
 
Het werk 
Als metselaar ben je breed inzetbaar in bouwprojecten. 
Volgens een tekening of een ‘bestek’ van een uitvoerder 
bereid je je werkzaamheden nauwkeurig voor. Je helpt met 
meten en stellen en vervolgens metsel je fundamenten, 
muren, schoorstenen en siermetselwerk. Je gebruikt hierbij 
verschillende soorten stenen, zoals kalkzandsteen of 
baksteen. Als allround metselaar moet je zelfstandig 
kunnen werken en samenwerken met de uitvoerder, collega 
metselaars en andere bouwvakkers. Je werkt als 
zelfstandige of bent in dienst van een aannemer. 

Beroepseisen 

● je bent nauwkeurig 
● je werkt netjes 
● je bent zelfstandig 
● je kan goed samenwerken 
● je hebt technisch inzicht 
● je bent handig en werkt snel 
● je hebt een goede oog-

handcoördinatie 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

 
Allround Vakkracht 
Onderhoud- en 
Klussenbedrijf 
BOL3: D 

 
Het werk 
Als allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf werk je 
meestal zelfstandig bij klanten op verschillende locaties. Je 
voert niet alleen onderhoudswerkzaamheden uit, maar ook 
reparaties en verbouwingen. Je bent breed inzetbaar en 
hebt kennis van bouwkunde, installatietechniek en 
elektrotechniek. Daarnaast haal je opdrachten binnen en 
plan je ze in. Je weet snel tot goede oplossingen te komen 
en brengt klussen van klanten tot een goed einde. Dit 
vraagt dus organisatietalent en besluitvaardigheid. 
Je kunt je verder ontwikkelen tot middenkaderfunctionaris, 
werkvoorbereider of projectcoördinator. Je kunt 
doorgroeien naar ondernemer 
met personeel en je kunt je 
verder specialiseren in 
bouwtechniek, onderhoud, 
afwerkings-technieken of 
technische gebouwinstal-
laties. 
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Beroepseisen 

● je bent nauwkeurig 
● je bent zelfstandig 
● je hebt vakkennis 
● je bent verantwoordelijk 
● je bent zelfstandig 
● je neemt initiatief 
● je kan goed samenwerken 
● Je hebt een goede oog- 

handcoördinatie 

  

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Middenkaderopleiding 
Bouw/Infra (Grond-, Weg- en 
Waterbouw) 
BOL4: D 
 
Het werk 
Als Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra kun je 
verschillende functies uitoefenen in de Bouwsector. Deze 
sector omvat de burger- en utiliteitsbouw (Bouw) en de 
grond-, weg- en waterbouw (Infra). De werkzaamheden 
kunnen betrekking hebben op het ontwerp en beheer van 

bouwkundige of 
infrastructurele werken 
(tekenen, onderhouden etc.) 
of toezicht houden op de 
uitvoering van 
werkzaamheden in de praktijk 
(coördineren, leidinggeven 
etc.). Als 
middenkaderfunctionaris heb 
je onder andere contacten 

met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en 
gespecialiseerde bedrijven.  
 
Binnen de middenkaderopleiding kun je kiezen uit 5 
differentiaties: 
• Bouw 
• Infra 
• Verkeer- en Stedenbouw 
• Landmeetkunde 
• Restauratie 
 
Beroepseisen 
Je moet: 
• zelfstandig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
• nauwkeurig, zorgvuldig en handig zijn 
• rekenkundig en ruimtelijk inzicht hebben 
• goede communicatieve eigenschappen hebben 
• je mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken 
• kunnen plannen en organiseren 
• openstaan voor ontwikkelingen in het vakgebied 
 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Ondernemend 
Meubelmaker/(Scheeps-) 
Interieurbouw 
BOL/BBL4: D 
 
Het werk 
Als ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 
heb je vaak een eigen bedrijf. Een meubelmakerij, 
interieurbouw bedrijf of scheeps interieurbouw bedrijf. Je 
maakt meubels en/of (scheeps)interieurs van hout en 
plaatmateriaal en plaatst deze zonodig op locatie. Je 
maakt offertes en je vindt het een sport om opdrachten 
binnen te halen. Het materiaal koop je zelf in. Je houdt de 
administratie netjes bij. Je bent een allround vakman en je 
beheerst het vak tot in de puntjes. Als ondernemend 
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer sta je open voor 
nieuwe ontwikkelingen. Creativiteit en exclusiviteit zijn 
van belang, omdat jouw producten zichzelf moeten 
verkopen en omdat er vaak maatwerk wordt geleverd. Soms 
moet je risico’s durven nemen om het bedrijf goed te laten 
lopen. Een ondernemer verdient soms goed en maakt soms 
verlies.  
 
Beroepseisen 
Als Ondernemend Meubelmaker moet je goed kunnen 
plannen en organiseren. Daarnaast moet je vakkundig zijn, 
leiding kunnen geven en commercieel inzicht hebben. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Werkvoorbereider 
Meubelindustrie  

BOL4: D 
 
Het werk 
Als werkvoorbereider meubelindustrie ben je werkzaam bij 
bedrijven in de meubelindustrie, timmerindustrie en 
houthandel. Over het algemeen zijn de bedrijven waar de 
werkvoorbereider meubelindustrie werkt middelgroot (15 
tot 50 medewerkers), maar het kunnen ook grote bedrijven 
(meer dan 50 medewerkers) of kleine bedrijven (5 tot 15 
medewerkers) zijn. Je werkt op het bedrijfsbureau van een 
bedrijf. Je verricht werkzaamheden ten behoeve van het 
ontwerp en/of realisatie van producten. Je analyseert de 
opdracht en draagt (mede) zorg voor calculaties en 
offertes. Ook ben je betrokken bij het ontwikkelen van 
nieuwe producten. Je legt je toe op meubelproducten 
(zoals kasten, tafels en stoelen), interieurbouw producten 
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(zoals balies en betimmeringen) of scheepsinterieur- 
bouwproducten (zoals kombuizen en stuurhutten). Je 
verricht inmeetwerkzaamheden voor producten die in 
bestaande locaties moeten worden geplaatst. Je legt je toe 
op de werkvoorbereiding voor timmer producten zoals 
gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren), 
houtskeletbouw elementen of trappen. Je verricht de 
werkvoorbereiding voor bewerkt of onbewerkt hout en/of 
plaatmateriaal dat aan bijvoorbeeld bouwbedrijven wordt 
geleverd. Met behulp van bijvoorbeeld een CAD-systeem 
maak je technische tekeningen van producten voor offertes 
en productie. Je hebt contact met klanten, die veel 
expertise en specifieke eisen hebben. Je verzorgt de inkoop 
van materialen en middelen, bereidt de 
productiewerkzaamheden voor en begeleidt de productie. 
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid bij de 
werkuitvoering. Je werkt zorgvuldig en bent je er van 
bewust dat fouten in tekeningen, calculaties en 
werkvoorbereiding kunnen 
leiden tot fouten in het 
vervolgproces en grote 
extra kosten. Om je werk 
goed te kunnen doen, 
beschik je over de (bij het 
bedrijf) benodigde 
vakkennis. 
 
Beroepseisen 
Als werkvoorbereider moet je goed kunnen plannen en 
organiseren. Daarnaast moet je vakkundig zijn, leiding 
kunnen geven en commercieel inzicht hebben. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Eerste Monteur 
Elektrotechnische Systemen 
BOL/BBL3:D 
 
Het werk 
Als eerste monteur werk je graag met je handen. Je maakt 
onderdelen en installeert elektrotechnische producten en 
systemen. Denk hierbij aan producten als printplaten, 
besturingskasten, schakelpanelen en meetapparatuur. Op 
allerlei plekken zijn deze systemen nodig. Bij 
automatisering in fabrieken, verkeerslichten, verlichting in 
tunnels en treinen. Je werkt in een bedrijf waar deze 
apparatuur wordt gemaakt. Je werkt zelfstandig en waar 
nodig begeleid je collega’s. Het gaat om uitvoerend, 
praktisch werk waarbij je voornamelijk te maken hebt met 
de elektrotechniek en elektronica. Daarnaast kun je in 
aanraking komen met ICT (hardware) en 
werktuigbouwkunde. 
 
Beroepseisen 

● je hebt technisch inzicht 
● je bent zorgvuldig 
● je bent zelfstandig 
● je kan goed leiding geven 

 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Technicus Elektrotechnische 
Systemen 
BOL4:D 
 
Het werk 
Als technicus elektrotechnische systemen werk je in een 
bedrijf waar allerlei apparatuur wordt gemaakt. Zoals 
printplaten, besturingskasten en schakelpanelen. Maar ook 
verpakkingsmachines, liften of windmolens. Als technicus 
maak je de elektrotechnische onderdelen en vaak complexe 
eindproducten. Vervolgens regel je die in en stel je ze af. 
Je werk speelt zich voornamelijk af binnen de 
elektrotechniek en elektronica. Daarnaast kun je in 
aanraking komen met ICT (hardware), meet- en 
regeltechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde. 
Je bent breed inzetbaar, je begeleidt collega’s en je werkt 
samen met collega’s in andere disciplines. 
 
Beroepseisen 

● je bent verantwoordelijk 
● je bent zelfstandig 
● je hebt technisch inzicht 
● je bent communicatief vaardig 
● je bent klantgericht 
● je denkt probleemoplossend 
● je kan goed samenwerken 
● je bent besluitvaardig en dienstverlenend 

 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

                                 

Eerste Monteur 
Elektrotechnische 
Installaties Woning en 
Utiliteit 
BBL3: D 
 
Het werk 
Als eerste monteur elektrotechnische installaties woning en 
utiliteit werk je meestal ergens op locatie aan de aanleg of 
het onderhoud van elektrotechnische installaties. Denk aan 
gebouwbeheersystemen, datanetwerken, 
telecominstallaties of verkeerslichten. Soms werk je in de 
werkplaats van het installatiebedrijf. Heel verschillend dus. 
Een eerste monteur elektronische installaties werkt vaak 
zelfstandig en wordt ingezet bij een elektrotechnisch 
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installatiebedrijf gespecialiseerd in nieuwbouw en/of 
renovatie van laagspanningsinstallaties in woning- en 
utiliteitsbouw. 
 
Beroepseisen 

● je hebt technisch inzicht 
● je bent zorgvuldig 
● je bent zelfstandig 
● je kan goed leiding geven 
● je bent verantwoordelijk 
● je bent initiatiefrijk 
● je bent communicatief vaardig 

 
 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Tekenaar Ontwerper 
Elektrotechniek 
BOL/BBL4: D 
 
Als tekenaar ontwerper elektrotechniek bereidt de 
productie of aanleg van een elektrotechnische installatie 
voor. Van besturingskasten en meet- en regelapparatuur tot 
gebouwbeheersystemen en telecominstallaties. Je kunt aan 
het werk bij (middel)grote elektrotechnische bedrijven, 
een technisch adviesbureau of in de industrie. 

Beroepseisen 

● je bent zelfstandig 
● je bent verantwoordelijk 
● je denkt oplossingsgericht 
● je bent nauwkeurig 
● je bent communicatief vaardig 

 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi  of nask1 
G : - 
 

 

Tekenaar Ontwerper 
Werktuigkundige Installaties 
BOL/BBL4: D 
 
Als tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties leg jij 
werktuigkundige installaties aan in woningen en bedrijven. 
Van de centrale verwarming tot de airco en van sanitaire 
installaties tot een beveiligingssysteem. Naast het 
aanleggen van deze installaties breng je wijzigingen aan in 
bestaande installaties. Je kunt aan het werk bij kleine en 
(middel)grote bedrijven en technische adviesbureaus die 
werktuigkundige installaties aanleggen in de woningbouw 
en industrie. 

Beroepseisen 

● je bent zelfstandig 
● je bent verantwoordelijk 
● je denkt oplossingsgericht 
● je bent nauwkeurig 
● je bent communicatief vaardig 

 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi  of nask1 
G : - 
 

 

Middenkader Engineering 
Werktuigbouwkunde, 
Mechatronica,Commercieel, 
Smart Technology Technicus 
Engineering   

BOL4: D 
 
Het werk 
Je werkt in een technisch bedrijf op het gebied van 
werktuigbouwkunde, mechatronica, industrial design of 
elektrotechniek. De opleiding is voor een groot deel breed 
opgezet. Middenkader Engineering wil zeggen, dat je als 
technicus breed inzetbaar bent. Je kunt werken als 
gespecialiseerde technicus, maar ook werkzaam zijn in een 
commerciële werkvoorbereidende of leidinggevende 
functie. Engineering betekent: technische machines 
kennen. Je kunt zowel machines als installaties construeren 
en tekenen als in bedrijfstellen en onderhouden. De 
opleiding Middenkader Engineering start met een brede 
basisperiode (half jaar) Techniek, daarna kies je voor een 
van de studierichtingen;  
Elektrotechniek, Instal-  
latietechniek, Werktuig-
bouwkunde, Mechatronica 
Commercieel Proces- 
techniek, SmartTechnology  
Technicus Engineering. 
 
Beroepseisen 
• zelfstandig zijn en 
verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
• nauwkeurig, zorgvuldig en handig zijn 
• technisch en ruimtelijk inzicht hebben 
• wiskundig en analytisch inzicht hebben 
• goede communicatieve eigenschappen hebben 
 (zowel mondeling als schriftelijk) 
• klantgericht kunnen handelen 
• goed kunnen plannen en organiseren 
• goed kunnen samenwerken 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi  of nask1 
G : - 
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Operationele Techniek 
Allround Operationeel 
Technicus  

BOL4: D 
 
Het werk 
De allround operationeel technicus beheert, controleert en 
onderhoudt technisch ingewikkelde apparatuur, zoals 
aggregaten, generatoren, stoomketels, 
verbrandingsmotoren, gasturbines, zuiveringsinstallaties, 
koel- en vriesinstallaties, veelal in de procesindustrie, de 
energiesector, ziekenhuizen etc. Operationeel betekent dat 
de apparatuur steeds 
zonder storingen in 
bedrijf is. Als allround 
operationeel technicus 
houd je je primair bezig 
met het organiseren en 
coördineren van de 
bedrijfsvoering, het 
onderhoud en de service 
van technische systemen en opstellingen in bedrijven en 
instellingen. Je controleert het verloop van het proces en 
kijkt waar problemen en storingen ontstaan. Waar nodig 
grijp je in. Je verricht de controle- en bewaking 
werkzaamheden zelfstandig. Onderhoud- of 
reparatiewerkzaamheden voer je ook wel in teamverband 
uit. Het onderhoud doe je vaak zelfstandig, maar altijd in 
overleg met de opdrachtgever, de leidinggevende en/of het 
team. Je bent vindingrijk, technisch begaafd, hebt 
doorzettingsvermogen, kunt zelfstandig werken en hebt een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je houdt alle 
ontwikkelingen in het vakgebied bij. 
De opleiding Operationele Techniek start met een breed 
basisjaar Techniek. Vanaf het tweede leerjaar kies je voor 
één van de studierichtingen Werktuigbouwkunde, 
Mechatronica, Operationeel Technicus of Commercieel 
Technicus. 
 
Beroepseisen 
Je mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken zijn 
vereisten voor dit werk. Bij storingen moet je snel en 
doeltreffend kunnen reageren. Voor het lezen van 
technische schema’s en tekeningen is technisch en 
ruimtelijk inzicht nodig. Zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en 
goed kunnen samenwerken zijn vereisten. Ook ben je 
langere tijd van huis en moet je onregelmatige werktijden 
geen bezwaar vinden. Een operationeel technicus beschikt 
over een brede belangstelling voor techniek, is flexibel en 
praktisch ingesteld, kan verantwoordelijkheid dragen en 
sturing geven aan onderhoud, service en procesbewaking. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 

Technicus Mechatronica 
Systemen  
BOL4: D 
 
Het werk 
Het werk van een technicus mechatronica systemen is 
technisch en creatief. Machinebouwers mechatronica 
werken samen met hun klanten aan de ontwikkeling van 
volledig geautomatiseerde productie machines. 
Mechanische machines die worden aangedreven door 
elektronica. Bijvoorbeeld een lasrobot, melkmachines of 
een kopieermachine. De technicus mechatronica is degene 
die deze machines bouwt, bij de klant installeert en zorgt 
dat ze goed werken. Hij is breed inzetbaar en vaak 
betrokken bij het opleveren van het product/werk. Op 
locaties vormt de technicus het aanspreekpunt voor de 
monteurs, onderaannemers en leveranciers.  
 
Beroepseisen 
je bent zorgvuldig 
je bent zelfstandig 
je bent nauwkeurig 
je hebt oog voor detail 
je bent verantwoordelijk 
je bent communicatief vaardig 
je hebt een lerende werkhouding 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : -  
 

 

Allround Medewerker IT 
Systems and Devices  

BOL3: DL 
 
Het werk 
Als gediplomeerde allround medewerker IT and Devices  
zorg je voor het aanleggen, installeren en configureren van 
hardware. Je bent in staat storingen op te sporen en te 
verhelpen. Het ondersteunen van de gebruikers behoort tot 
jouw taak. Ook weet je veel van devices zoals telefoons, 
tablets, laptops en drones. Je plaatst, monteert, installeert 
en repareert deze apparaten. 
 
Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting moet je: 

● Nauwkeurig en  zorgvuldig zijn 
● Goede communicatieve vaardigheden hebben 
● Een goed concentratievermogen hebben 
● Een dienstverlenende instelling en goede 

contactuele vaardigheden hebben 
● Graag op een zakelijke manier werken met 

computers 
● Met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan 
● Goed kunnen/willen samenwerken 
● Zelfstandig en planmatig kunnen werken 
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Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Expert IT Systems and 
Devices  

BOL4: DL 
 
Het werk 
Met het diploma van Expert IT Systems and Devices beheer 
je de IT infrastructuuur, applicaties en apparaten van een 
bedrijf. Het is jouw doel al deze systemen zo goed mogelijk 
te beveiligen. Ook ben je bezig met het aanpassen en 
verbeteren van de IT 
infrastructuur en moet je 
hiervoor de wensen van de 
opdrachtgever goed kunnen 
vertalen. Om dit te kunnen 
weet je veel van databases, 
programmeren en 
besturingssystemen. 
 
Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting moet je: 
• nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
• inzicht hebben en analytisch zijn 
• goede communicatie vaardigheden hebben 
• een goed concentratievermogen hebben 
• een dienstverlenende instelling en goede 
communicatieve  vaardigheden hebben 
• niet bang zijn voor cijfers en computers 
• met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan  
• goed kunnen/willen samenwerken 
• zelfstandig en planmatig kunnen werken  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G :  -  

 

 
Software Developer  
BOL4: DL 

 
Het werk 
Als software developer maak 
je o.a. websites, databases, 
betaalapplicaties, 
voorraadsystemen en apps. 
Daarnaast houden steeds 
meer software developers 
zich bezig met domotica en robotica. Hierbij kun je denken 
aan een app om de verlichting in huis aan en uit te doen of 
de digitale aansturing van een productieproces, maar ook 
aan software voor medische bedrijven. Je zorgt aan de 
voor- en achterkant voor een goed werkende applicatie en 

bent verantwoordelijk voor de invoering en het onderhoud 
van de applicatie.  
 
Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting moet je: 
- zelfstandig zijn 
- nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
- goede concentratie, een dienstverlenende instelling en 
     goede contactuele vaardigheden hebben 
- niet bang zijn voor cijfers en computers 
- abstract en analytisch kunnen denken 
- met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan 
- goed kunnen/willen samenwerken 
- zelfstandig en planmatig kunnen werken  
- Je bent op de hoogte van het grafische proces en 

technische ontwikkelingen 
-    je werkt graag met Windows, MAC, OSX en Linux 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : -  
 

 
 

Eerste Monteur Vliegtuig-

Onderhoudstechniek 
BOL3: D 
 
Het werk 
Als eerste monteur vliegtuigonderhoud moet je de 
basisvaardigheden onder de knie hebben om mechanische 
en elektrische vliegtuigonderdelen te kunnen onderhouden 
en repareren. Je kunt bijvoorbeeld reparaties aan 
vliegtuigsystemen uitvoeren. Ook houd je daarbij alle 
nodige voorschriften nauwkeurig in de gaten. Je weet onder 
meer hoe je onderdelen monteert en je hebt de nodige 
kennis van o.a. materialen, hydraulische- en elektrische 
systemen, het brandstofsysteem en de opbouw van 
onderstellen, staartvlakken en de romp. 
 
N.B. ook buiten de Luchtvaart kan men aan de slag. De 
opleiding geeft ook toegang tot de windturbine-energie of 
vliegtuig componenten onderhoud (bij Essent of Nuon 
bijvoorbeeld) 
 
Beroepseisen 
Een goed ontwikkeld ruimtelijk voorstellingsvermogen en 
technisch inzicht zijn nodig. Zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid zijn vereist tijdens je werkzaamheden. Je 
moet goed met collega’s kunnen samenwerken, maar ook 
langere tijd alleen en zelfstandig met een karwei bezig 
kunnen zijn. 
De eisen voor wat betreft de Engelse taal liggen voor deze 
opleiding beduidend hoger dan bij andere niveau-3 
opleidingen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
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Technicus 
Vliegtuigonderhoud 
Mechanica  
BOL4: D 
 
Het werk 
Als technicus vliegtuigonderhoud mechanica ben je breed 
inzetbaar in diverse technische functies in het 
vliegtuigonderhoud. Je zorgt ervoor dat de vliegtuigen in 
topconditie blijven, niet alleen vanwege de veiligheid, 
maar ook omdat een vliegtuig grote afstanden aflegt en te 
maken heeft met extreme en turbulente 
weersomstandigheden, zoals thermiekbellen en extreem 
lage temperaturen. Binnen de luchtvaarttechniek kun je 
gaan werken als vliegtuigonderhoudstechnicus. In de 
mechanische richting word je een technicus op het gebied 
van onderhoud van bijvoorbeeld motoren en mechanische, 
elektrische, hydraulische en pneumatische systemen van 
vliegtuigen. 
 
Ook buiten de Luchtvaart kan men aan de slag. De opleiding 
geeft ook toegang tot de windturbine-energie of vliegtuig 
componenten onderhoud(bij Essent of Nuon bijvoorbeeld). 
 
Beroepseisen 
Voor een functie in de luchtvaarttechniek zijn zelfstandig- 
heid en verantwoordelijkheidsgevoel een vereiste. Voorts 
moet je nauwkeurig, zorgvuldig, handig zijn en technisch 
en ruimtelijk inzicht hebben. Je moet beschikken over 
goede communicatieve vaardigheden en je dus mondeling 
en schriftelijk goed kunnen uitdrukken in het Nederlands en 
in het Engels, want dat is de taal van de luchtvaart. Logisch 
denken, kunnen plannen en organiseren en open staan voor 
ontwikkelingen in het vakgebied zijn vanzelfsprekend.  
De eisen voor wat betreft het niveau voor de Engelse taal 
liggen voor deze opleiding beduidend hoger dan bij andere 
niveau-4 opleidingen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 

 

Technicus Vliegtuigonder- 
houd Avionica 
BOL4: D 

 
Het werk 
Avionica is de verzamelnaam van de elektrische-, navigatie- 
en vluchtgeleidingssystemen die in vliegtuigen worden 
gebruikt. 
Als technicus avionica voer je bij een onderhoudsbedrijf of 
luchtvaartmaatschappij het avionisch onderhoud uit aan 
vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Je werkt in een 
onderhoudsomgeving voor vliegtuigen of in een werkplaats 
voor vliegtuigonderdelen. Je bent verantwoordelijk voor 
alle werkzaamheden aan het vliegtuig of 
vliegtuigonderdelen die binnen je vakgebied vallen en die 

aan je zijn toegewezen. Een deel van je werk bestaat uit 
het uitvoeren van en toezicht houden op aanpassingen in 
elektronische systemen. 

Beroepseisen 
je bent zelfstandig en verantwoordelijk, je bent 
nauwkeurig, zorgvuldig en handig, je hebt technische en 
ruimtelijk inzicht, je kan goed Nederlands en Engels, je 
bent communicatief vaardig, je kan logisch denken, je kan 
goed plannen en organiseren, je hebt oog voor 
ontwikkelingen in het vak 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 

 

Eerste Autotechnicus 
BOL/BBL3:D 
 
Het werk 
Als autotechnicus houd je je 
bezig met het repareren, 
afstellen en vervangen van 
onderdelen van auto’s. Je 
voert onderhoudsbeurten uit, 
maakt auto’s afleveringsklaar 
en stelt een diagnose bij 
storingen. Je bent bezig met ‘sleutelen’, maar ook steeds 
meer met elektronica. Afhankelijk van je functieniveau 
wissel je als autotechnicus informatie uit met de klant en 
houd je, de bijbehorende administratie bij. Je werkt bij 
een autobedrijf of dealer.  

Beroepseisen 

● je houdt van auto's, techniek en dynamiek 
● je bent klantgericht 
● je bent leergierig en analytisch sterk 
● je kan goed formuleren en rapporteren 
● je bent vakdeskundig en verantwoordelijk 
● je kan jezelf goed presenteren 
● je bent flexibel 
● je bent een ‘teamplayer” 
● je werkt snel en efficiënt 
● je werkt accuraat en levert kwaliteit 
● je volgt instructies en procedures op 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
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Technisch Specialist 
Personenauto’s 
BOL/BBL4: D 
 
Het werk 
Als technisch specialist ben je de technische topper in de 
werkplaats. Je bent gespecialiseerd in de complexe 
storingen en reparaties en je spoort ‘vage’ klachten op, 
waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is. Denk aan geluid, 
trilling en rijeigenschappen. 
Je zoekt creatief naar 
oplossingen, je hebt inzicht 
in technische systemen en 
vooral analytisch vermogen. 
Je weet alles van 
computersystemen in de 
auto en digitale 
communicatie. Bovendien 
wissel je technische 
informatie uit met externe 
specialisten en leveranciers. Zo nodig breng je die 
informatie op jouw beurt over op je collega’s. Ook ben je 
een belangrijk aanspreekpunt voor de klant: jij kunt de 
klant vanuit jouw specialisme uitleggen dat een reparatie 
nodig is. Daarnaast doe je de bijbehorende administratie. 
Als technisch specialist moet je behoorlijk allround zijn: 
technisch deskundig, analytisch, verantwoordelijk, 
klantgericht en communicatief. Je moet kunnen plannen en 
de kosten in de gaten houden. 
 
Beroepseisen 
Na de opleiding ben je in staat diagnoses te stellen aan 
defecte voertuigen, deze diagnoses in een rapport te 
verwerken en de klant op de hoogte te brengen. Vervolgens 
zul je in staat moeten zijn om een reparatie zelfstandig uit 
te voeren en hierover eventueel met andere technici te 
communiceren. Daarbij moet je kunnen werken met 
moderne communicatiemiddelen (PC-internet). Het stellen 
van een technische diagnose vraagt om kennis van moderne 
geavanceerde meet- en testapparatuur en 
communicatiemiddelen. Ook ben je op de hoogte van de 
hedendaagse (milieu-) wetgeving, beschik je over 
uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve 
vaardigheden en heb je een gezonde dosis 
doorzettingsvermogen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 

 

International Motorsport 
Studies (tweetalige 
opleiding) 
BOL4: D 
 
De opleiding Technisch Specialist Personenauto’s wordt ook 
tweetalig aangeboden, onder de naam International 
Motorsport Studies. Als je voor deze variant kiest, behaal je 

twee diploma’s: het mbo-diploma Technisch Specialist 
Personenauto’s en het internationaal erkende Pearson BTEC 
Level 3 Extended Diploma in Vehicle Technology 
Motorsports. Het internationale diploma is alleen geldig als 
je ook een diploma Technisch Specialist Personenauto’s 
hebt behaald. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 
Je moet voor het vak Engels ruim voldoende hebben 
gescoord op je diploma. 
 

 

Logistiek Teamleider 
BOL3: LD 
 
Het werk 
Als logistiek teamleider (of magazijn chef) plan en 
organiseer je de logistieke zaken in een magazijn bij 
bijvoorbeeld een transporteur, distributiecentrum, fabriek 
of grote winkel, zoals een supermarkt of warenhuis. Je 
helpt mee bij het ontvangen, sorteren en verzenden van 
goederen, maar ook bij het verdelen van de 
werkzaamheden onder de medewerkers. Je werkt zowel op 
kantoor als in het magazijn. Je weet veel van logistieke 
systemen, automatisering, scanners en computersystemen. 
 
Als zaken niet goed lopen of als je denkt dat ze beter 
kunnen, dan geef jij dat aan bij jouw leidinggevende. Je 
bent klantgericht, flexibel en hebt een commerciële 
instelling met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als 
je wat ervaring hebt opgebouwd, kun je ook medewerkers 
aansturen en hun werk controleren. 
 
Beroepseisen 
Als logistiek teamleider kun je prima organiseren, kom je 

snel met oplossingen voor problemen en steek je graag de 
handen uit de mouwen. Je bent klantgericht, flexibel en hebt 
een commerciële instelling met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook kun je extra coördineren 
en aansturen, en weet je je zowel mondeling als schriftelijk 
prima uit te drukken. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Manager Transport en 
Logistiek 
BOL4: DL 
 
Het werk 
Met het diploma van de Middenkaderopleiding Manager 
Transport en Logistiek ben je breed inzetbaar in logistieke 
functies op het gebied van distributie, op- en overslag van 
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goederen en het transport van mensen en goederen. 
Logistiek is planning, uitvoering en beheersing van de hele 
goederenstroom die een bedrijf in- en uitgaat (van de 
inkoop en aanvoer van grond- en hulpstoffen van 
leveranciers tot en met de distributie van de eindproducten 

naar de afnemers). 
Efficiënt te werk gaan is 
hierbij een absolute 
must, je zorgt er voor 
dat de goederenstroom 
zonder oponthoud 
verloopt. Je zorgt 
ervoor dat de juiste 
goederen precies op tijd 

in de juiste hoeveelheden zijn waar ze moeten zijn. Het 
klinkt simpel, maar het is een hele klus om het voor elkaar 
te krijgen. Ook al omdat de kosten zo laag mogelijk moeten 
blijven. Als manager transport en logistiek kun je werkzaam 
zijn in het vervoersmanagement en het opslagmanagement. 
Bij vervoersmanagement ga je werken binnen transport- en 
opslagbedrijven. Je verantwoordelijkheid ligt bij de 
distributie van producten naar klanten, het plannen van 
ritten, het verzorgen van het bijbehorend papierwerk, het 
beheren van het wagenpark, enz. Hiervoor gebruik je 
diverse geautomatiseerde (voorraad-en) planningssystemen 
om het wagenpark efficiënt in te zetten, om te zorgen dat 
de juiste vervoersmiddelen op het juiste tijdstip 
beschikbaar zijn, op de juiste manier beladen zijn en dat ze 
niet half leeg rondrijden. Bij opslagmanager zorg je voor 
een juiste inrichting van het magazijn en een verantwoord 
voorraadbeheer. 
 
Beroepseisen 
Als manager transport & logistiek moet je: 
• systematisch en abstract kunnen denken 
• kunnen plannen en organiseren 
• zelfstandig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
• nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
• goede communicatieve eigenschappen hebben 
• je mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken 
• openstaan voor ontwikkelingen in het vakgebied 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 
Koopvaardij Officier Kleine 
Schepen 
BOL3: D 
 
Het werk 
Een koopvaardij officier kleine schepen werkt op een 
zeeschip met een vermogen van maximaal 3.000 kw of 
maximaal 3.000 GT. Je bent een breed opgeleide 
alleskunner die zowel op de brug (als stuurman) of in de 
techniek (als scheepswerktuigkundige) aan de slag kan. 
 
Beroepseisen 
je neemt je verantwoordelijkheid, je bent zelfstandig, je 
bent communicatief vaardig, je kan goed Nederlands en 

Engels, je werkt snel en doeltreffend, je hebt technisch en 
ruimtelijk inzicht, je bent zorgvuldig en nauwkeurig, je kan 
goed samenwerken, je vindt het niet erg om onregelmatig 
te werken, je vindt het niet erg om langere periodes van 
huis te zijn. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
 

 

Koopvaardij Officier Alle 
Schepen (Maritiem-Officier) 
BOL4: D 
 
Het werk 
Nederlandse zeevarenden varen tegenwoordig met 
supermoderne schepen die zijn uitgerust met de meest 
geavanceerde apparatuur. Als koopvaardij officier alle 
schepen vaar jij op alle schepen die zowel short sea als 
worldwide varen. Je 
draagt zorg voor de 
navigatie, laden en 
lossen en de 
veiligheid van het 
schip. Je kan 
officieer zijn in de 
stukgoed- en droge 
bulkvaart, 
containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware 
ladingvaart of de ferrysector. Een afwisselende en goed 
betaalde baan, waarbij je wat van de wereld ziet! 
 
Beroepseisen 
Je mondelinge en schriftelijk goed kunnen uitdrukken zijn 
vereisten voor dit werk. Bij storingen moet je snel en 
doeltreffend kunnen reageren. Voor het lezen van 
technische schema’s en tekeningen is technisch en 
ruimtelijk inzicht nodig. Zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en 
goed kunnen samenwerken zijn vereisten. Ook ben je 
langere tijd van huis en moet je onregelmatige werktijden 
geen bezwaar vinden. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : wi of nask1 
G : - 
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CREATIEVE OPLEIDINGEN 
 

Creatief vakman (hout & design, fabric & design) 
Specialist schilder  

Mediavormgever (Motion design, interaction graphic 
design, creative technology, media communication) 
Ruimtelijk vormgever( (styling & instore, project & 
interior desgin, event & decor) 
International creative business developer (allround 

design, marketing, technology) 
Filmmaker, Signmaker, Mediamaker 
Allround Medewerker AV-productie (niveau 3)  
Podium- en Evenemententechnicus (niveau 3)  
Podium- en Evenemententechnicus Geluid (niveau 4) 

Podium- en Evenemententechnicus Licht (niveau 4) 
Mediavormgever (niveau 4)  
Fotograaf (niveau 4)  

Audiovisueel Specialist (niveau 4) 
Creative developer (niveau 4)  

Artiest Muzikant/Artiest Musical/ 
Artiest Drama-dans (niveau 4)  
Interieuradviseur (niveau 4)  
Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4)  
Mediaredactiemedewerker (niveau 4)  

Mediamanager (niveau 4)  
Ontwerp en vakmanschap (creatief vakman), 
restauratie- en decoratieschilder  
Ontwerp en media (mediavormgever, 
mediaredacteur)  
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Creatief Vakman  
Hout & design, fabric & design 
BOL4: C 
 
Het werk 
Als creatief vakman ben je sterk in techniek, ontwerp- en 
materialenkennis. Dit komt goed van pas bij het maken van 
meubels als je kiest voor hout & design of bij het 
vervaardigen van tassen, sneakers of objecten als je kiest 
voor fabrics & design. 
 
Beroep 
Als je kiest voor creatief vakman kies je voor een beroep 
als:  

● Meubelmaker 
● Productontwerper  
● Leer/textiel bewerker. 

 
Beroepseisen 
Je bent creatief, hebt gevoel voor vormgeving en oog voor 
detail. Je kunt nauwkeurig en zorgvuldig werken. Je hebt 
technisch en ruimtelijk inzicht, kunt goed plannen en 
organiseren en bent in staat om de wensen van de klant te 
vertalen in een product. Goed kunnen samenwerken en 
communiceren met de opdrachtgever is dus belangrijk. 
 
Toelatingseisen  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi (voor ontwerpend meubelmaker) 
E : wi (voor ontwerpend meubelmaker) 
G : wi (voor ontwerpend meubelmaker) 
 

 
 

Specialist Schilder  
 
Het werk 
Als restauratieschilder knap je authentieke beschilderingen 
op. Ben je een decoratieschilder, dan beheers je alle 
technieken om een ruimte tot leven te laten komen. 
 

Beroepseisen 
Je bent creatief en 
ambachtelijk bezig met het 
restaureren van authentieke 
beschilderingen. Ben je een 
decoratieschilder? Dan 
beheers je alle technieken 
om een ruimte tot leven te 
laten komen. Je leert veel 

over het gebruik van kleur, materialen en structuren. Naast 
het bezig zijn met verf heb je ook kennis van architectuur 
en van kunstgeschiedenis.  
 
Toelatingseisen  
KB en GTL 
T : - 
Z+W :  
E : 
G :  
 

 

Mediavormgever  
Motion design, interaction graphic design, 
creative technology, media communication 
BOL4: C 
 
Het werk 
Als mediavormgever houd je je bezig met de vormgeving 
van allerlei media-uitingen. Denk hierbij aan het maken van 
reclamecampagnes, brochures, flyers, het ontwerpen van 
websites, een huisstijl, het bedenken van commercials, 
films, games en animaties en het uitwerken van apps. 
Hierbij spelen conceptontwikkeling en het creëren van een 
ontwerp een belangrijke rol.  
 
Beroepen 
Na je opleiding kun je als breed inzetbare vormgever en 
mediaspecialist aan de slag.  
 
Beroepseisen 
Voor een functie in de mediawereld is creativiteit een hele 
belangrijke vaardigheid. Je bent nieuwsgierig, ziet kansen 
en neemt graag initiatief. Je hebt gevoel voor vormgeving, 
ondernemen en techniek. Ook kun je goed samenwerken en 
presteren onder tijdsdruk.  
 
Toelatingseisen: 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Ruimtelijk vormgever  
styling & instore, project & interior desgin, 
event & decor 
BOL4: C 
 
Het werk 
Als ruimtelijk vormgever houd jij je bezig met het 
vormgeven en stylen van ruimtes door middels van kleur, 
materiaal en compositie.  
Dat kan een product zijn, maar ook een winkelconcept, 
interieur-, decor-, stand- of een ontwerp voor een festival. 
Jij bedenkt de complete constructie. Door middel van 
materiaal, licht en kleur creëer je een beleving.   
 
Beroepen  
Na je opleiding kun je aan het werk als ruimtelijk 
vormgever/ontwerper. Denk hierbij aan beroepen zoals: 
(foto)stylist, interieurontwerper (product-, winkel-, decor-, 
of eventontwerper).  
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Beroepseisen 
Als ruimtelijk vormgever ben je creatief en visueel 
ingesteld. Je hebt ruimtelijk- en technisch inzicht en 
gevoel voor vormgeving. Ook beschik je over 
overtuigingskracht, 
organisatietalent, 
doorzettingsvermogen en 
teamspirit. 
 
Toelatingseisen:  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

International creative 
business developer  
(allround design, marketing, technology) 
BOL4: C 
 
Het werk 
Je ontwerpt en realiseert diverse producten voor een brand 
strategy voor een (internationale) klant. Denk bijvoorbeeld 
aan animaties, websites in combinatie met ruimtelijke 
ontwerpen. Alle producten vormen samen een geheel en 
versterken elkaar in hun boodschap voor de klant. 
 
Beroepen  
Als breed inzetbare vormgever en mediaspecialist kun je 
aan de slag bij vormgevingsbedrijven. Dankzij je 
talenkennis en ervaringen over de grens, kun je ook als 
professional aan de slag in het internationale werkveld.  
 
Beroepseisen 
Je bent proactief ingesteld en nieuwsgierig, ziet kansen en 
neemt graag initiatief. Je hebt gevoel voor vormgeving, 
ondernemen en techniek. Je kunt zelfstandig werken en 
durft de leiding te nemen. Natuurlijk ben je communicatief 
vaardig.   
 
 
Toelatingseisen:  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

 

Filmmaker, signmaker, 
mediamaker  
BOL3: C 
 
Als je kiest voor een opleiding binnen ontwerp & productie, 
kies  
je voor een van de volgende opleidingen: 
 
Filmmaker 
Als filmmaker maak je allerlei audiovisuele producties zoals 
commercials, bedrijfsfilms, videoclips, short films en 
registraties. 
 
Beroepen  
Je gaat aan de slag als cameraman, video-editor, producer 
of filmmaker bij productiehuizen en reclamebureaus. 
 
Signmaker 
Je verzorgt de visuele communicatie voor allerlei sectoren 
zoals de bestickering van bedrijfswagens, de 
bewegwijzering in een museum, raambestickering voor een 
winkel of de aankleding 
van een podium.  
 
Beroepen 
Je gaat aan de slag bij 
een sign- en 
displaybedrijven, maar 
ook kun je terecht bij 
reclamebureaus 
bedrijven die beleving 
creëren door sets, podia of studio’s in te richten en aan te 
kleden.  
 
Mediamaker 
Als mediamaker draag jij zorg voor het ontwerp en de 
opmaak van een complete merkidentiteit. Je richt je op de 
vormgeving van media-uitingen zoals brochures, flyers en 
verpakkingen, maar ook op online media zoals websites en 
social media  
 
Beroepen 
Je gaat aan de slag bij reclamebureaus, ontwerpbureaus of 
multimedia bedrijven. 
 
Beroepseisen   
Of je nu kiest voor het beroep van filmmaker, signmaker of 
mediamaker, belangrijk is dat je creatief en visueel 
ingesteld bent. Verder ben je praktisch ingesteld en kun je 
zelfstandig een opdracht uitwerken. Daarnaast ben je open, 
werk je graag samen in teamverband.  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL   
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
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Allround Medewerker AV-
productie  
BOL 3: D 
 
Het werk 
Als audiovisueel medewerker kun je werkzaam zijn bij de 
radio, televisie, op congressen en bij grote evenementen. 
Je regelt de aan- en afvoer van de installatie van de voor 
de productie benodigde technische opname-apparatuur. Bij 
je werk hoort ook controle van apparatuur opstellingen en 
het oplossen van storingen. In de audiovisuele branche 
wordt vaak onder grote druk gewerkt. Je hebt kennis van 
zaken op het gebied van elektrotechniek en licht-, geluid- 
en beeldapparatuur. Audiovisuele medewerkers verrichten 
werkzaamheden om video- en audio opnamen mogelijk te 
maken. Daarnaast zijn ze werkzaam bij de bewerking van 
de opnamen, het dupliceren, presenteren, projecteren of 
uitzenden van de audiovisuele programma’s. Er zijn diverse 
functies bij verschillende bedrijven binnen deze branche. 
Dat betekent dat je breed inzetbaar wordt opgeleid. De 
audiovisuele medewerker verricht technische 
werkzaamheden op het gebied van camera’s, recorders, 
geluid en belichting, digitale montage en analoge en 
digitale verbindingen. Het opbouwen van opname- of 
presentatiesets, werken op locatie of in een studio, hoort 
bij dit beroep. De nadruk ligt op praktisch functioneren in 
techniek. Je komt dan bijvoorbeeld te werken in facilitaire 
bedrijven op gebied van beeld en geluid. Creativiteit komt 
tot uitdrukking in technische oplossingen bij producties. 
 
Beroepseisen 
Je moet voor dit vak technisch zijn zelfstandig kunnen 
werken en een goed planningsvermogen bezitten. Je werkt 
in wisselend teamverband, onder zeer verschillende 
werkculturen. Dit stelt dan ook hoge eisen aan de sociale 
vaardigheden en flexibiliteit van de audiovisueel 
medewerker. 
 
Toelatingseisen  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Podium- en 
Evenemententechnicus  
BOL3: D 
 
Het werk 
Als je wel eens naar een voorstelling in een theater, 
schouwburg of concertgebouw gaat, bijvoorbeeld naar een 
musical of dansvoorstelling of een evenement, festival of 
poppodium, dan heb je je misschien wel eens afgevraagd 
wat er allemaal moet gebeuren om zo’n uitvoering op 
rolletjes te laten lopen. Elke voorstelling is eigenlijk een 
geoliede machine van mensen die intensief met elkaar 
samenwerken. Niet alleen de artiesten op het podium, 
maar ook degenen die achter de coulissen de techniek 
regelen. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de 
decorwisselingen soepel verlopen, dat de muziek goed 
klinkt en dat de licht- en geluidseffecten goed worden 

getimed. Als 
podiumtechnicus verricht je 
alle technische 
werkzaamheden die nodig 
zijn om podium- en 
evenementen producties 
mogelijk te maken. Dit 
betekent dat allerlei zaken 
in orde worden gemaakt op 
het gebied van licht, geluid, 
decor en veiligheid. Het vak bestaat uit het uitvoeren van 
technische werkzaamheden en vormgeving op deze 
verschillende terreinen. Je bent thuis in elektrotechniek en 
digitale techniek, want net als de grafische sector zal de 
theaterwereld een snelle omschakeling maken naar digitaal 
gestuurde processen. 
 
Beroepseisen 
Als podium- en evenemententechnicus moet je nauwkeurig 
en snel kunnen werken. Je moet goed kunnen 
samenwerken, flexibel zijn en snel kunnen omschakelen en 
problemen kunnen oplossen. Technisch en creatief inzicht 
komen hierbij van pas. Je moet onregelmatige werktijden 
geen bezwaar vinden. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : -  
 

 

Podium- en 
Evenemententechnicus 
Geluid  
BOL4: D 
 
Het werk 
Als podium- en evenemententechnicus geluid kun je aan de 
slag in het theater,de schouwburg en in een 
muziekcentrum. Ook kun je aan het werk bij een 
poppodium of bij verhuurbedrijven van professionele 
apparatuur. Of je wordt freelancer. Tijdens je werk word 
je bij grotere producties ingezet. Je voert werkzaamheden 
uit voor de geluidstechniek bij de op- en afbouw. Daarnaast 
bedien je de productie en de installatie van het geluid. Jij 
biedt ondersteuning bij technische projecten. Je kunt 
ingewikkelde technische apparatuur bedienen en volgens 
een plan of draaiboek werken.  
 
Beroepseisen 

● Je bent flexibel 
● Je werkt graag met je handen 
● Je hebt interesse in techniek 
● Je kunt tegen onregelmatige werktijden 
● je bent flexibel 
● je werkt graag met je handen 
● je hebt interesse in techniek 
● je kunt tegen onregelmatige werktijden  

 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
  



20 
 

Podium- en 
Evenemententechnicus 
Licht  
BOL4: D 
 
Het werk 
De podium- en 
evenemententechnicus 
licht kan bij 
verschillende 
organisaties werken. 
Denk bijvoorbeeld aan 
schouwburgen, 
productiehuizen, 
reizende gezelschappen, 
evenementen, festivals en poppodia, maar ook bij 
verhuurbedrijven van apparatuur en gespecialiseerde 
uitzendbureaus. Elke voorstelling is een geoliede machine 
van mensen die intensief met elkaar samenwerken: de 
artiesten op het podium en techneuten achter de 
schermen. De techneuten zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
decorwisselingen soepel verlopen, dat het geluid goed 
klinkt en dat de licht- en geluidseffecten goed worden 
getimed. 
 
Beroepseisen 

● je bent flexibel 
● je werkt graag met je handen 
● je hebt interesse in techniek 
● je kunt tegen onregelmatige werktijden  

 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 

 

Mediavormgever  
BOL4: DL 
 
Het werk 
Als mediavormgever vorm jij het creatieve brein achter 
veel producten. Van apps, websites, animaties, games, 
video’s tot complete huisstijlen. Je bent creatief, een 
beetje technisch en verdiept je voortdurend in de nieuwste 
ontwikkelingen. Je werkt vaak samen met mensen uit 
andere vakrichtingen om tot een onderscheidend concept 
te komen en houdt de wensen van de klant voortdurend in 
het achterhoofd.  
 
Beroepseisen 
•  goede tekenvaardigheden 
• gevoel voor vorm en kleur 
•  gevoel voor fotografie en film 
• nauwkeurigheid en netheid 
• analytisch en innoverend denkvermogen 
• goede communicatieve vaardigheden 
•  in teamverband kunnen werken/leren 
•  goede lees-, luister- en schrijfvaardigheden 
•  gevoel voor de Engelse taal 
• zowel creatieve als technische talenten met het accent 

op de creatieve kant 
•  zelfstandigheid 
 
 

Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 
Een positieve beoordeling op het portfolio (de 
toetsingscommissie beoordeelt het portfolio). 
 

 

Fotograaf 
BOL4: DL 
 
Het werk 
De fotograaf werkt in de AV-branche doorgaans als 
zelfstandige of als freelancer. Wanneer de fotograaf niet 
winkelhoudend is, wordt hij meestal op freelance basis 
ingehuurd door bijvoorbeeld reclamebureaus, de media, 
bedrijven, overheid en/of consumenten. Wanneer de 
fotograaf winkelhoudend is, ligt het accent op de verkoop 
van apparatuur en artikelen en de afwerking van 
fotomateriaal en op het uitvoeren van opdrachten. De aard 
van de fotografie kan variëren van: 
Publieksfotografie (bruids- en portretfotografie), 
Publiciteitsfotografie (reclame- en modelfotografie),  
Nieuwsfotografie, Technische- en industriële fotografie,  
Autonome fotografie. 
Als fotograaf kun je in loondienst zijn van een bedrijf. 
Afhankelijk van de opdracht en de specialisatie werk je in 
de studio op locatie. Voor 
deze opleiding geldt dat 
in verband met het 
perspectief op de 
arbeidsmarkt een beperkt 
aantal studenten wordt 
aangenomen. 
 
Beroepseisen 
Een fotograaf: Heeft compositie- en kleurgevoel 
Moet zich kunnen verplaatsen in andere mensen 
Is creatief en pragmatisch 
Kan artistieke ideeën technisch, omzetten 
Kan zelfstandig, nauwkeurig, doel- en resultaatgericht te 
werk gaan 
Is klantgericht en commercieel 
Heeft een professionele instelling 
Is flexibel (werktijden zijn vaak onregelmatig ook in het 
weekend en ’s avonds) 
Is stressbestendig (werk vindt onder tijdsdruk plaats) 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 
Een positieve beoordeling op het portfolio (de 
toetsingscommissie beoordeelt het portfolio). 
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AV-specialist  
BOL4: DL 
 
Het werk 
Als AV-specialist werk je meestal bij audiovisuele 
productiebedrijven, die producties voor uitzending via 
televisie, radio en internet maken en bij audiovisuele 
dienstverlenende bedrijven die werken voor hotels en 
congrescentra en tijdens evenementen. Afhankelijk van de 
opdracht werk je als AV-specialist in de studio of op 
locatie. Je maakt opnames of bewerkingen op aanwijzing 
van de opdrachtgever of regisseur. Je werkt meestal in een 

team samen met 
regisseur, 
verslaggever, 
producent en ander 
AV-specialisten. 
Wanneer de AV-
specialist als 
freelancer werkt, 
werkt hij vaak met 
eigen faciliteiten.  
Binnen het 

werkterrein van de AV-specialist kan het accent op  één 
gebied liggen (licht, geluid, beeld, camera- of 
montagewerk), maar het kan ook om een combinatie van 
gebieden gaan. Dit laatste is steeds vaker het geval. Voor 
deze opleiding geldt dat in verband met het perspectief op 
de arbeidsmarkt een beperkt aantal studenten wordt 
aangenomen. 
 
Beroepseisen 
Een AV-specialist: 
- kan in teamverband werken volgens projectmatige 
 aanpak. 
- is sociaal vaardig 
- stelt zich dienstbaar en proactief op 
- kan goed collegiaal werken 
- kan goed luisteren 
- kan zich concentreren op zijn bijdrage in het technische 
 en vormgevende proces 
- is flexibel (werktijden zijn vaak onregelmatig ook in het 
 weekend en ’s avonds) 
- is stressbestendig (werkt vindt onder tijdsdruk plaats) 
 
Toelatingseisen  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een positieve beoordeling op het portfolio (de 
toetsingscommissie beoordeelt de beoordelingscriteria). 
 

 

Creative developer  
BOL4: D 
 
Het werk 
Ben jij creatief en wil je naast programmeren graag leren 
hoe je games, VR-omgevingen en 3D ontwerpen maakt en 
bestuurt? Kies dan voor de specialisatie Creative Developer! 
Hierin ligt de focus op gamedevelopment, VR-omgevingen 
en het ontwikkelen van 3D visualisaties. Creative developer 

is (vanaf leerjaar 1) een specialisatie binnen de opleiding 
Software developer. 
  
Als Software Developer / Creative Developer zet je je  
oplossingsvermogen in om technische en creatieve 
oplossingen voor software te bedenken, ontwikkelen  en 
integreren. Dit doe je nooit alleen, maar samen met 
gebruikers en collega’s. 
 
• Je vertaalt een idee naar een goed concept 
• Je animeert personages  
• Je maakt kennis met één of meerdere 

programmeertalen  
• Je ontwerpt in 2D (Flash) en 3D 
• Je gebruikt video en geluid in je game  
 
Je werkt creatief; 
deadlines bepalen je 
manier van werken.  
 
Beroepseisen 
• Goede 

tekenvaardigheden  
• Gevoel voor vorm en 

kleur  
• Nauwkeurig en netheid   
• Analytisch en vernieuwend denkvermogen  
• Goede communicatieve vaardigheden  
• In teamverband kunnen werken/leren  
• Goede lees-, luister- en schrijfvaardigheden  
• Gevoel voor de Engelse taal  
• Zowel creatieve als technische talenten met het accent 

op de creatieve kant  
 
Toelatingseisen  
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een positieve beoordeling op het portfolio (de 
toetsingscommissie beoordeelt de beoordelingscriteria). 
 

 
Artiest Muzikant/Artiest 
Musical/Artiest Drama/Dans  
BOL 4: DL  (L=alleen musicalperformer) 
 
Het werk 
Muzikant 
Je bent gek op muziek en daar wil je wel je werk van 
maken. Je wilt misschien wel voor een solo-carriére gaan 
maar je kunt ook spelen in een band, in theater- en 
musicalproducties of muziekensembles, begeleiden van 
artiesten of backingvocal worden (achtergrond zanger/es). 
Een artiest muziek kan aan de slag in het beroepenveld 
voor muzikanten. Een muzikant heeft vaak te maken met 
freelance werk of tijdelijke contracten.  
Musical 
 
De musicalartiest krijgt over het algemeen eerst een plaats 
binnen het ensemble. In de grote producties kan een 
musicalartiest zich opwerken tot een alternate rol 
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(vervanger van de hoofdrol) en uiteindelijk wellicht tot de 
hoofdrol. Behalve binnen een musicalproductie vinden 
musical artiesten werk in het sociaal cultureel werk, binnen 
het toerisme of de recreatie, binnen de mediawereld of het 
terrein van training/coaching, maar ook binnen het 
onderwijs of de kunsteducatie.  
 

Acteur 
Ben je creatief en 
voel jij je op je 
gemak voor een 
groep mensen? 
Speel je graag 
toneel? Dan is het 
artiestenleven 
misschien wel iets 

voor jou. Als acteur kan je onder andere terecht komen in 
animatieteams van pretparken, in educatieve 
theatergezelschappen, kindertheatergezelschappen, 
dinnershows, ensemblewerk voor muziektheaterproducties, 
trainingsacteur, representatieve functies in recreatie en 
toerisme, gastvrouw/-heer en themafeesten.  
 
Dans  
Een danser danst wanneer en waar het maar kan. Of je nu 
van klassiek, modern, jazz of urban houdt: met deze 
opleiding word je een danser op topniveau! Daarnaast leer 
je ook alles over choreografie, het organiseren van 
culturele evenementen, het geven van dansles en 
ondernemersvaardigheden. 
Je studeert af in 1 van de 4 richtingen. 
 
Beroepseisen 

• je beschikt over (ontwikkelbaar) talent in muziek, 
dans, musical en/of drama 

• je bent artistiek, creatief en vernieuwend 
• je kunt improviseren 
• je bent flexibel en bereid om te leren/werken in 

avond/weekenduren 
• je beschikt over zelfdiscipline en 

doorzettingsvermogen 
• je beschikt over uitstekende sociale en 

communicatieve vaardigheden 
• je vindt het uitdagend je talent te ‘vermarkten’ 
• je kunt zelfstandig organiseren, netwerken en 

promotie maken 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL  
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Voordat je aan de opleiding Artiest begint vindt er een 
assesment plaats.  
 

 

Interieuradviseur  
BOL4: D 
 
Het werk 
Als interieuradviseur werk je in de detailhandel binnen de 
 interieurbranche. Je helpt de klant bij het inrichten van 
een bepaalde ruimte. Hierbij kun je denken aan woningen, 
kantoren en winkels. Samen met de klant inventariseer je 

de wensen. Op basis van jouw productkennis en het 
assortiment maak je een ontwerp, waarbij je de verkoop 
van eigen artikelen als uitgangspunt hebt. Als 
interieuradviseur werk je in de woninginrichting, 
projectinrichting, keuken- of badkamerbranche. Ook bij 
binnenhuisarchitecten kun je als interieuradviseur aan de 
slag. Daarnaast ben je commercieel genoeg om jouw 
ontwerpen te kunnen verkopen. 
 
Beroepseisen 
Als interieuradviseur kun je goed communiceren met de 
klant, overzicht houden over de bestellingen en leveringen 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : -  
E : - 
G : - 
 

 
Medewerker 
evenementenorganisatie  
BOL4:L 
 
Het werk 
Je bent betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld 
festivals, feesten, beurzen, zakelijke en alle andere 
denkbare evenementen. Van begin tot eind, dus van het 
idee en de voorbereiding tot en met de uitvoering. 
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 jij je onder andere bezig met het 
opzetten en uitvoeren van een communicatie- en 
marketingplan, het maken van draaiboeken, het ontwerpen 
van promotiemateriaal, het onderhouden van contacten 
met leveranciers, het inrichten van de locaties en het 
regelen van het personeel en de catering. 
 
Beroepseisen 
Je bent een echte uizendpoot die een evenement van a tot 
z kan uitvoeren. Je bent creatief en stressbestendig. In dit 
werk tellen vooral enthousiasme en flexibiliteit. Je komt 
bovendien in contact met heel veel (soorten) mensen, dus 
dat vraagt om goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL  
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Mediaredactiemedewerker 
BOL4:L 
 
Het werk 
Via websites, blogs en social media zoals Facebook worden 
elke dag veel nieuwtjes en artikelen verspreid. Voor 
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nieuwsredacties, bedrijven, overheden maar bijvoorbeeld 
ook festivals is het belangrijk daar 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, je 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. 
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. 
 
Beroepseisen 
Je beheerst de Nederlandse taal erg goed, zowel mondeling 
als schriftelijk. Verder moet je voor dit vak nieuwsgierig en 
doortastend zijn, en een brede interesse hebben. Je legt 
gemakkelijk contact en voelt je verantwoordelijk voor wat 
je doet. 

  

Toelatingseisen 
KB en GTL  
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Mediamanager 
BOL4:L 

 
Het werk 
Ontwikkelingen in de mediabranche volgen elkaar in hoog 
tempo op. Het is van groot belang dat je als mediamanager 
deze ontwikkelingen volgt en daarop inspeelt. Belangrijk is 
dat je innovatief en ondernemend bent en onderscheid 
weet te maken tussen belangrijke en minder belangrijke 
ontwikkelingen. Ook maak je 
kennis met de diverse 
vakgebieden uit de branche, 
zoals vormgeving, fotografie, 
de basis van programmeren 
en audio-visuele techniek. 
Ook krijg je les in 
ondernemersvaardigheden, 
Nederlands, rekenen, Engels 
en burgerschap. 
Als mediamanager werk je vaak bij bedrijven als 
communicatie-, reclame- en webdesignbureaus, 
ontwerpstudio’s, multimediabedrijven of tv-
productiebedrijven. 
 
Beroepseisen 
Je kunt goed in een team, maar ook zelfstandig werken. Je 
bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en 
mogelijkheden. Je bent een kei in plannen en organiseren 
en je legt gemakkelijk contact. Je bent heel precies en 
rondt alles ook financieel en administratief perfect af. 
Belangrijk is dat je ook innovatief en ondernemend bent. 

  

Toelatingseisen 
KB en GTL : geen aanvullende eisen  
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GROENE OPLEIDINGEN 
 
 
Bloem & natuurlijk ontwerp  
Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling 

(niveau 3) 
Vakexpert bloem, groen en styling (niveau 4) 
 
Groene detailhandel  
Verkoopspecialist groene detailhandel (niveau 3) 

Manager retail (niveau 4) 
   
Dierverzorging  
Vakbekwaam medewerker dierverzorging (niveau 3) 
Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4) 
Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4) 

Wildlife (niveau 4) 
   
Tuin & landschap  
Vakbekwaam hovenier (niveau 3) 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 

 
Sportvisserij & waterbeheer   
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 
(niveau 3) 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 

 
Bos- & natuurbeheer                                      
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 
(niveau 3) 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) 

 
Hoefsmid  
Hoefsmid (niveau 3)  
 

 
Paardenhouderij  

Vakbekwaam medewerker paardensport- en houderij 
(niveau 3) 
Bedrijfsleider paardensport en -houderij (niveau 4) 
 
Paardensport 

Instructeur paardensport en –houderij (niveau 3) 
Instructeur paardensport en –houderij (niveau 4) 
 
Teelt & technologie  
Vakbekwaam medewerker teelt (niveau 3) 
Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4) 

 
Groen, grond & infra  
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk  
(niveau 3) 
 

Voeding en technologie 
Vakexpert voeding en technologie (niveau 4) 
 
Voeding en voorlichting 
Vakexpert voeding en voorlichting (niveau 4) 

 
Al deze opleidingen worden verzorgd door 
Zone.college (nieuwe naam van Groene Welle). 
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Vakbekwaam medewerker 
bloem, groen en styling  
BOL/BBL3: Z 

Vakexpert bloem, groen en 
styling  
BOL/BBL4: Z 

Verkoopspecialist Groene 
detailhandel  

BOL/BBL3: Z 

Manager retail  

BOL/BBL 4: Z 
 
Het werk 
Huizen, werkplekken, zorginstellingen, evenementen. 
Mensen voelen zicht er fijner als er groen is. En dat is er… 
dankzij jou. Of je nu klanten helpt die een mooie plant 
zoeken, of een slimme manier bedenkt om de bloemen op 
een kantoor, school of ziekenhuis sfeervol en groen inricht, 
of een creatie maakt van natuurlijk materiaal. Wat je ook 
kiest, jij maakt de wereld groener, mooier en gezonder.  

 
Groene detailhandel 
is meer dan alleen 
verkopen, vakken 
vullen, klanten 
bedienen en 
afrekenen aan de 
kassa. Er komt 
zoveel meer bij 
kijken: de 
bedrijfseconomie, 

voorraadbeheer, concurrentie- en doelgroepenanalyse, 
optimale inrichting van de winkel en een goede 
productvoorlichting. Daarnaast onderhoudt je contacten 
met klanten en leveranciers en beantwoord je vragen. 
Omdat je vaak werkt met ‘levende’ producten, zoals 
bloemen en planten, weet je dat nauwkeurig werken 
belangrijk is. Je bent op de hoogte van (inter)nationale 
wet- en regelgeving. Het leveren van kwaliteit staat bij jou 
altijd voorop. 
 
Beroepseisen 
• iets hebben met bloemen en planten 
• creatief aangelegd zijn 
• belangstelling hebben voor mensen 
• zelfstandig kunnen werken 
• liefde voor het vak 
• oog hebben voor trends 
 
Functies 
• Bedrijfsleider bloemenwinkel of tuincentrum 
• Projectleider van grote beplantingen of kunstobjecten 
• Zelfstandig ondernemer 
• Ontwerper van gebouwgebonden groen 
• Bloem- en groendecorateur 
• Interieurbeplanter 
• Chef tuincentrum 
• Medewerker van een goede bloemist 
• Decorateur 
• Ontwerper/ vormgever 

 
Toelatingeisen 
KB voor niveau 3, GTL voor niveau 4 
T : advies: ec en wi 
Z+W : advies: ec en wi 
E : advies: ec en wi 
G : advies: ec en wi 
 

 

Vakbekwaam medewerker 
dierverzorging  
BOL3: Z 

Bedrijfsleider dierverzorging 
/ Wildlife  

BOL4: Z 

Dierenartsassistent 
paraveterinair  
BOL4: Z 
 

 
Het werk 
Dierverzorger is een veelzijdig beroep. Je zorgt voor goede 
voeding en verzorging van zowel het gezonde als het zieke 
dier. Je kunt te maken krijgen met zaken als 
medicijngebruik, trainen van dieren, voorraadbeheer, 
voortplanting , financiële administratie en contact met 
klanten en leveranciers. Is er iets met een dier aan de 
hand, dan zie je dat meteen en onderneem je actie. Bij de 
zorg voor de dieren hoort het schoonmaken van hok, stal of 
aquarium en het nóg een keer schoonmaken als dat nodig 
is. Een goede hygiëne is belangrijk om ziektes te 
voorkomen. Onregelmatige werktijden en vies worden vind 
je niet erg. Je kunt met verschillende dieren werken, 
bijvoorbeeld honden, katten, reptielen, geiten, schapen, 
vogels, paarden, varkens, konijnen of cavia’s 
 
Binnen de dierverzorging kun je ook kiezen voor Wildlife. 
Je kunt dan werken bij bijvoorbeeld een dierentuin (in 
binnen- of buitenland), een opvangcentrum of 
natuurorganisatie. Je passie en kennis voor natuur en 
dieren kun je ook overbrengen op anderen. Maar ook het 
schoonmaken van verblijven, 
het voeren en verzorgen van 
dieren gaat je goed af. Je 
spreekt je vreemde talen 
uitstekend, weet alles over de 
biotoop en het natuurlijke 
gedrag van wilde dieren. 
Verandert er iets in de 
leefomgeving van de dieren? 
Jij weet welke gevolgen dit 
heeft en hoe je hier op moet 
inspelen. Uiteraard staat de 
gezondheid en veiligheid van dier en mens bij jou voorop. 
Je bedenkt en organiseert ook activiteiten en weet je werk 
prima te verkopen. Je bent avontuurlijk ingesteld en houdt 
van afwisseling. Want: werken met wilde dieren is geen dag 
hetzelfde! 
 
Kennis van dieren, weten hoe een röntgenapparaat werkt 
en omgaan met verschillende klanten en leveranciers: als 
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dierenartsassistent paraveterinair heb je een 
afwisselende baan. In je beroep houd je je bezig met de 
verzorging en gezondheid van verschillende dieren. Je 
assisteert de dierenarts bij zijn medische ingrepen, 
verleent eerste hulp, beheert de diergeneesmiddelen, voert 
een zorgvuldige administratie, geeft voorlichting, assisteert 
bij opname en verzorgt de dieren. Je zorgt ervoor dat het 
dagelijks werk in de kliniek soepel verloopt. Ook heb je 
aandacht voor de financiële kant. Een intensieve baan waar 
je veel voor terug krijgt. Mede door jouw inzet gaan cliënt 
en dier tevreden weer naar huis! 
 
Beroepseisen 
● feeling hebben voor dieren 
● brede belangstelling hebben voor allerlei facetten rond 

het dier, o.a. welzijn en hygiëne 
● goede contactuele eigenschappen 
● nauwkeurig kunnen werken 
● hands-on mentaliteit 

 
Functies binnen de dierverzorging  
● Medewerker dierenpension,  –asiel of -opvangcentrum 
● Verkoper dierenspeciaalzaak 
● Medewerker kinderboerderijen  
● Vertegenwoordiger natuurorganisaties 
● Medewerker wildpark of dierentuin 
● Dierenartsassistent paardenkliniek of      

gezelschapsdierenkliniek 
● Dierenartsassistent gemengde praktijk of tweedelijns    

kliniek 
 
Toelatingseisen 
KB voor niveau 3, GTL voor niveau 4 
T : advies: bi 
Z+W : advies: bi en nask1 
E : advies: bi, nask1 en wi 
G : advies: bi en nask1 
 

 

Vakbekwaam hovenier  
BOL/BBL3: Z 

Opzichter/ uitvoerder 
groene ruimte  
BOL/BBL4: Z 

Vakbekwaam medewerker 
natuur, water en recreatie 
BOL/BBL3: Z 
 

Het werk 
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, plantsoenen 
en groenstroken, werken in de buitenlucht. Jij draait er je 
hand niet voor om. In overleg met opdrachtgever of 
leidinggevende werk je samen met collega’s opdrachten 
uit. Je bent handig met machines en vindt het leuk om met 

mensen om te gaan. 
Daarnaast kun je planten op 
een vaktechnische wijze 
onderhouden, omdat je de 
eigenschappen van de 
beplanting kent. 

  

Beheer van bos en natuur, plannen, toezicht houden, 
reparaties uitvoeren, overleggen met je leidinggevende en 
opdrachtgever, voorlichting geven: een baan in het bos- en 
natuurbeheer staat bol van de afwisseling. Je zorgt ervoor 
dat iedereen op de juiste manier met het terrein omgaat en 
spreekt mensen aan op hun gedrag. Werken volgens 
planning en bestek gaat je gemakkelijk af en je stuurt je 
collega’s aan op een goed resultaat. Bij de uitvoering zorg 
je voor veiligheid en je ziet direct of er iets mis is met 
bomen, struiken, planten of dieren. In overleg met 
leidinggevende of opdrachtgever onderneem je actie, 
zelfstandig of samen met collega’s. 
 
Hoe staat het met de visstand en de kwaliteit van het 
water? Welke hengel en techniek is het meest geschikt om 
te vissen op rivieren? Hoe organiseer je een groot 
sportvisevenement? En wat is 
de meest duurzame manier 
om vissen te kweken? In de 
opleiding Sportvisserij & 
waterbeheer houd je je bezig 
met verschillende 
onderwerpen. Kernwoorden: 
sportiviteit, duurzaamheid, 
recreatie, outdoor 
activiteiten, natuur en milieu, 
dierenwelzijn, waterbeheer, 
flora- en faunawetgeving en veel contacten met mensen en 
organisaties.  
 
Beroepseisen 
• leidinggevende capaciteiten 
• goed kunnen communiceren 
• affiniteit met de natuurlijke omgeving 
• kan in de uitvoering zo nodig meehelpen 
• buitenmens 
 
Functies binnen het groen 
Je kunt aan het werk in de volgende richtingen: 
● Hovenier 
● Medewerker of manager groenbedrijven 
● Tuinontwerper 
● Opzichter 
● Calculator/ werkvoorbereider 
● Productontwikkelaar 

Groenmedewerker waterschappen 
Verkoper hengelsportzaak  
Visstandbeheerder 

● Medewerker Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
provinciale landschappen  
Houtproducent  of Boomverzorger 

 
Toelatingseisen 
KB voor niveau 3, GTL voor niveau 4 
T : advies: bi 
Z+W : advies: wi en nask1 
E : advies: bi, nask1 en wi 
G : advies: bi en nask1 
 

 

 

 
  



27 
 

Vakbekwaam medewerker 
paardensport en -houderij 
(hippisch medewerker)  
BOL/BBL3: Z 

Bedrijfsleider paardensport 
en -houderij (hippisch 
bedrijfsleider)  
BOL/BBL4: Z 

Instructeur paardensport en 
–houderij (hippisch allround 
instructeur) BOL/BBL3: Z 

Instructeur paardensport en 
–houderij (hippisch allround 
instructeur) BOL/BBL4: Z 

Hoefsmid BOL/BBL3: Z 

 
Het werk 
Paarden zijn je lust en je leven. Je weet dat de dagelijkse 
verzorging van paarden veel tijd kost, maar dat heb je er 
graag voor over. De stal uitmesten, voeren, voorraadbeheer 
en zorgen dat het paard genoeg beweging krijgt, het hoort 
er allemaal bij. Jij ziet direct wanneer er iets mankeert 
aan een paard en zorgt voor een goede (medische) 
verzorging. Je bent een gesprekspartner voor de dierenarts. 
Daarnaast regel je van alles rondom de voortplanting en 
fokkerij. Het trainen aan de longe en beoordelen van 
paarden op exterieur, beweging en vrijspringen gaat je 
gemakkelijk af. 

  
Met een baan in de 
paardensport werk 
je met paarden en 
mensen en 
ontwikkel je je 
eigen hippische 
prestaties. Als 
ruiter werk je aan je eigen rijvaardigheid en als instructeur 
geef je les en advies aan klanten. Om goed les te kunnen 
geven aan anderen, rijd en train je zelf ook verschillende 
paarden. Je verdiept je in de combinatie van paard en 
ruiter en zoekt oplossingen voor de verbetering van 
sportieve prestaties van jezelf en anderen. Naast het 
trainen heb je ook de verantwoordelijkheid voor de 
verzorging van de paarden. 
 
Als hoefsmid ben je een echte vakman of -vrouw, die graag 
met paarden en mensen omgaat. In één oogopslag zie je 
welk hoefijzer een paard nodig heeft en hoe jij het dier het 
beste kan beslaan. Je houdt hierbij rekening met het 
exterieur, de stand en de beweging van het paard. Je komt 
regelmatig op stal en samen met de eigenaar of 
opdrachtgever houd je de ontwikkeling van het paard in de 
gaten. 
 

Beroepseisen 
• feeling hebben voor de paardenhouderij en/  
     of paardensport 
• beschikken over een veelzijdige inzet 
• beschikken over gastheerschap 
• gevoel voor handel hebben 
• zorg voor dieren hebben 
 
Functies binnen de paardenhouderij en paardensport 
• Medewerker of leidinggevende manager, pensionstal, 
     stoeterij, springstal of hengstenhouderij 
• Medewerker ruitersportzaken 
• Medewerker evenementenorganisaties 
• Sportcarrière 
•   Hoefsmid 
•   Medewerker stamboekhouder 
 
Toelatingseisen 
KB voor niveau 3, GTL voor niveau 4 
T : advies: bi 
Z+W : advies: wi en nask1 
E : advies: bi, nask1 en wi 
G : advies: bi en nask1 
 

 

Vakbekwaam medewerker 
teelt BOL/BBL3: Z 

Vakexpert teelt en groene 
technologie BOL/BBL4: Z 

 
Het werk 
Werk je op een bedrijf in de tuinbouw-, boomkwekerij of 
foodsector? Dan ben je een echte vakman met liefde voor 
het product. Of het nu bomen, bloemen, planten, groenten 
of fruit zijn; jij zorgt voor een goed, duurzaam en gezond 
product. Met gevoel voor groen, innovatief vermogen en 
technisch inzicht lever je een bijdrage aan 
voedselzekerheid, gezondheid en welzijn. Voor klanten in 
binnen- en buitenland ben jij de leverancier van duurzame 
producten en werk je aan verschillende innovatieve 
technieken en toepassingen. Jij maakt de wereld mooier, 
groener en gezonder.  
 
De sector staat bol van de techniek en innovaties: biobased 
tuinbouw, aquatische 
biomassa, plantenveredeling, 
klimaatbeheersing, 
energievoorziening.  Maar de 
internationale handel is ook 
een goede mogelijkheid. Jij 
zorgt voor de verkoop van 
gezonde bloemen, planten en 
producten, zoals paprika’s, 
tomaten en aardbeien. 

  
Beroepseisen 
● leiding kunnen geven 
● goed kunnen organiseren 
● nauwkeurig zijn 
● veelzijdige belangstelling voor plantenteelt producten 
● interesse voor nieuwe producten en 

productietechnieken  
● en technisch inzicht  
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Functies binnen de Teelt & technologie 
• In- en verkoper  
• Kweker  
• Kwaliteitscontroleur 
• Productmanager 
• Vertegenwoordiger 
• Bedrijfsleider 
• Planner 
 
Toelatingseisen 
KB voor niveau 3, GTL voor niveau 4 
T : advies: bi 
Z+W : advies: wi en nask1 
E : advies: bi, nask1 en wi 
G : advies: bi en nask1 
 

 

Vakbekwaam medewerker 
agrarisch loonwerk  
BBL3: Z 
 
Het werk 
Als loonwerker ben jij het visitekaartje van het bedrijf. Je 
komt bij verschillende bedrijven over de vloer, zoals 
gemeenten, agrarische bedrijven of aannemersbedrijven. 
Als loonwerker werk je graag met een trekker, hakselaar, 
shovel of graafmachine. 
Geen werkdag is hetzelfde. 
Soms help je de oogst 
binnen te halen of help je 
bij het afgraven van een 
natuurgebied en zorg je 
dat de grond elders wordt 
gestort. Je kunt goed 
samenwerken, maar vindt 
het ook prima om alleen 
een klus te klaren. Veilig 
werken staat bij jou 
voorop. 
  
Beroepseisen 
• feeling met het buitenleven 
• goed kunnen organiseren 
• zelfstandig kunnen werken 
• verstand van computers, melk- en landbouwmachines 
• goed kunnen analyseren 
 
Functies binnen Groen, grond & infra 
• Landschapsbeheerder 
•   Medewerker (agrarisch) loonbedrijf 
•   Trekker chauffeur 
•   Shovelmachinist of machinist graafmachine 
•   Technisch medewerker 
•   Medewerker waterschap 
•   Bedrijfsleider 
•   Machinist zelfrijdende machines 
 
Toelatingseisen 
KB voor niveau 3: advies: bi, wi en nask1 
 

 

Vakexpert voeding en 
technologie  
BOL4: Z 
 
Het werk 
Als vakexpert voeding en technologie ben je actief in de 
foodindustrie. Je ontwikkelt nieuwe producten en maakt ze 
ook echt. Je zorgt voor lekkere smaakvarianten, bedenkt 
nieuwe producten, test smaken uit, je controleert de 
kwaliteit en onderzoekt hoe je grote hoeveelheden van je 
product kunt maken. Jij zorgt er voor dat de kwaliteit en 
voedselveiligheid altijd perfect is. Een mooie afwisselende 
baan met bijna altijd baangarantie!  
 
Beroepseisen 
• feeling met techniek 
• nieuwe dingen willen ontdekken 
• zelfstandig kunnen werken 
• creatief zijn  
• goed kunnen analyseren en problemen oplossen 
 
Functies binnen voeding en technologie 
• Productontwikkelaar 
•   Medewerker kwaliteitsdienst 
•   Laborant 
•   Operator 
•   Ploegchef 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL voor niveau 4: avies bi, wi en nask1 
 

 

Vakexpert voeding en 
voorlichting  

BOL4: Z 
 
Het werk 
Als vakexpert voeding en voorlichting ben je bezig met het 
effect van voeding op je lichaam. Je weet hoe voeding 
wordt gemaakt, bent je bewust van de effecten op milieu 
en gezondheid en deelt deze kennis graag met anderen. Als 
vakexpert voeding en voorlichting werk je aan 
ontwikkeling, bereiding, kwaliteit van en advisering over 
voedsel. Jij bedenkt nieuwe producten, weet ze 
aantrekkelijk te verpakken, geeft advies, kent de 
wettelijke eisen en zorgt er voor dat die voor jouw 
product(en) worden nageleefd. 
 
Beroepseisen 
• nieuwe dingen willen ontdekken 
• zelfstandig kunnen werken 
• creatief en nieuwsgierig zijn  
• goed kunnen analyseren en problemen oplossen 
 
Functies binnen voeding en voorlichting 
• voedingsadviseur 
• gezondheidscoach 
• marketingmedewerker 
• medewerker productontwikkeling 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL voor niveau 4: advies: bi, wi en nask1 
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OPLEIDINGEN VOEDINGSBRANCHE 

 
Vakbekwaam medewerker vers (niveau 3) 
Vakman ondernemer (niveau 4) 
Leidinggevende team/afdeling/project (niveau 4) 
Eerste medewerker fastservice (niveau 3) 
Bedrijfsleider fastservice (niveau 4) 

Ondernemer vers (niveau 4) 
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Vakbekwaam medewerker 
vers  
BOL3 en BBL 3: S 
 
Het werk 
Als vakbekwaam medewerker vers produceer en verkoop je 
producten voor consumptiedoeleinden. Je kunt werken bij 
onder andere een levensmiddelenspeciaalzaak, een 
versafdeling van de supermarkt of een ambulante 
handelaar. Je werkt mee op de productie- en 
verkoopafdeling. Je beheert de voorraad en 
winkelpresentatie, doet bestellingen en houdt rekening met 

de wensen van de 
klant bij het 
samenstellen van 
het assortiment. 
Vanuit jouw 
vakkennis heb je 
een adviserende 
rol naar klanten 
en collega’s. Voor 
het verwerken van 
de verse 

producten gebruik je apparatuur, recepten en 
bereidingstechnieken. Je bent op de hoogte van wetgeving 
voor hygiëne en voedselveiligheid en zorgt dat deze worden 
nageleefd. Je voorkomt bederf en signaleert afwijkingen 
tijdig naar je leidinggevende. 
 
Beroepseisen 

 Je hebt een passie voor food  

 Je bent graag praktisch bezig 

 Je bent klantgericht 

 Je bent nauwkeurig 

 Je kunt goed samenwerken 

 Je kunt goed plannen en organiseren 
 
Toelatingseisen  

- Vmbo KB, GL, TL  
- Vbo, lbo, mavo 
- Overgangsbewijs 3 naar 4 havo of vwo 

 
 

 

Vakman ondernemer  
BOL4: S 
 
Het werk 
Als vakman-ondernemer heb je al een afgeronde 
vakopleiding op mbo-niveau 3. Dit is de basis om een eigen 
onderneming te starten. Je start je eigen onderneming op 
je eigen vakgebied en je weet hoe je dit moet runnen. Je 
bent gedreven om de zaak tot een succes te maken. Je 
denkt altijd een aantal stappen vooruit, je bent bereid een 
stap harder te zetten, risico’s te nemen en 
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen beslissingen. 
Je bent sociaal vaardig. Je kan met (onbekende) mensen 
omgaan en kan je inleven in anderen. Je weet hoe je je 
vakmanschap in kan zetten. Je denkt commercieel en 
innovatief. De werkzaamheden zijn veel en divers. Het 
vereist financieel en commercieel inzicht. Voor het starten 
van de onderneming beschik je over brede kennis en 

vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering, financiën 
en management. 
 
Beroepseisen 

 Je bent ondernemend 

 Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen 
in jouw vakgebied 

 Je kunt medewerkers aansturen en begeleiden 

 Je kunt klanten werven / binden 

 Je kunt een ondernemingsplan maken  
 
Toelatingseisen  

- Diploma mbo niveau 3 voor hetzelfde beroep of 
dezelfde richting 

 

 

Leidinggevende 
team/afdeling/project  
BOL4: S 
 
Het werk 
Als leidinggevende team/afdeling/project geef je direct 
leiding aan medewerkers. Je combineert het leidinggeven 
met uitvoerende taken en ondersteunt de uitvoering van 
het personeelsbeleid. Je bezit specialistische kennis op het 
gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven en management. 
Standaardwerkzaamheden verricht je naar eigen inzicht en 
waar nodig pas je werkwijzen aan. Je hebt een uitvoerende 
rol. Werkzaamheden die voortvloeien uit het 
personeelsbeleid voer je zelfstandig uit, en je bent een 
spreekbuis over deze onderwerpen naar je leidinggevende 
of de organisatie. 
 
Beroepseisen 

 Je bent zelfstandig 

 Je kunt goed communiceren 

 Je kunt goed plannen en organiseren  

 Je kunt medewerkers aansturen en begeleiden 

 Je vind het leuk om, naast het leidinggeven, ook 
zelf mee te werken in het bedrijf 

 
Toelatingseisen  

- Diploma mbo niveau 3 voor hetzelfde beroep of 
dezelfde richting 

 
 

 

Eerste medewerker 
fastservice  
BBL 3: S 
 
Het werk 
Als 1e medewerker fastservice werk je in een 
fastservicebedrijf, waar 
gasten relatief kort 
verblijven. Denk aan 
een cafetaria, 
strandpaviljoen, 
koffiezaak, lunchroom, 
pizza-afhaal en -
bezorgbedrijf of een 
cateringorganisatie. 
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Gasten verwachten snelle, correcte en eenvoudige service. 
Je vervult een leidinggevende, coördinerende, opleidende, 
informerende, bewakende en faciliterende rol. Je bent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de 
resultaten van het hele team tijdens jouw dienst. Je hebt 
een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe en 
delegeert fastservicewerkzaamheden aan (lerende) 
medewerkers. Je rapporteert dagelijks aan de manager of 
bedrijfsleider over het verloop van de dienst en verschaft 
daarbij informatie over het functioneren van de 
verschillende medewerkers. 
 
Beroepseisen 

 Je bent klantgericht 

 Je kunt goed plannen en organiseren 

 Je werkt graag met voeding 

 Je werkt graag volgens vaste procedures 

 Je kunt medewerkers begeleiden 
 
Toelatingseisen  

 Medewerker fastservice niveau 2 
 
 

 

Bedrijfsleider fastservice  
BBL 4: S 
 
Het werk 
Als manager/bedrijfsleider 
fastservice bewaak je het 
concept van het bedrijf, haal je 
de omzetdoelen en motiveer je 
het team. Snel goede producten 
leveren, daar draait het om. Als 
manager/bedrijfsleider 
fastservice geef je leiding aan de 
medewerkers en zorg je voor de 
personeelsplanning. Ook zorg je 
ervoor dat alle ingrediënten en 
andere goederen binnenkomen en 
opgeslagen worden. En als het 
nodig is, steek je natuurlijk zelf 
ook de handen uit de mouwen! Je kan goed met collega’s 
en klanten omgaan. En je vindt het niet erg om ’s avonds 
en in het weekend te werken. 
 
Beroepseisen 

 Je maakt begrotingen, budgetteert en 
administreert 

 Je beheert en plant de voorraden 

 Je hebt contact met leveranciers 

 Je geeft leiding aan de medewerkers en maakt 
planningen 

 Als het nodig is, help je mee op de werkvloer. 
 
Toelatingseisen  

- Diploma mbo niveau 3 voor hetzelfde beroep of 
dezelfde richting 

 

 

Ondernemer vers  
BBL 4: S 
 
Het werk 
Heb jij iets met verse kwaliteitsproducten en wil jij met je 
team iets moois neerzetten voor de klanten? Als 
ondernemer vers kun jij aan de slag. 
Als ondernemer vers ben je verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering van een onderneming in de verssector. Je 
bent op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen 
en buiten de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van 
hygiëne. Je geeft leiding aan diverse medewerkers. Je 
houdt je bezig met financiën, personeel en het 
operationeel beleid. Daarnaast geef je leiding, verzorg je 
de planning en regel je van alles. 
 
Beroepseisen 

 Je bepaalt wat er in de winkel ligt en verzorgt de 
inkoop en voorraden 

 Je bepaalt hoe de verse producten worden 
verwerkt en bereid 

 Je maakt keuzes in de presentatie en promotie van 
de producten 

 Je geeft leiding aan medewerkers en voert 
werkoverleg 

 Je hebt contact met leveranciers 

 Je voert de financiële administratie uit. 
 
Toelatingseisen  

- Diploma mbo niveau 3 voor hetzelfde beroep of 
dezelfde richting 
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Economische opleidingen 
 

 
 

Economie en Commercie  
Office Assistant (niveau 3)  
Juridisch administratieve dienstverlening (niveau4) 
Management Assistant (niveau 4) 
Medewerker HRM (niveau 4)  
Financieel Administratief Medewerker (niveau 4)  

Commercieel Medewerker (niveau 3)  
Klantmedewerker Bancaire Diensten & Schade- 
Verzekeringen (niveau 4)   
Medewerker Marketing & Communicatie (niveau 4)
  

Junior Accountmanager (niveau 4)  
Bedrijfsadministrateur en Assistent  
Accountant (niveau 4) 
Eerste verkoper (niveau 3)  
Ondernemer Retail (niveau 4)  

Filiaalmanager/ Manager Retail (niveau 4)  
Vestigingsmanager Groothandel (niveau 4)  
Assistent Manager Internationale Handel (niveau 3) 
Vestigingsmanager Groothandel (niveau 4) 
International Business Studies (niveau 4)  

 
Mode 
Allround Medewerker Mode/Maatkleding (niveau 3) 
Junior Stylist (niveau 4)  
Specialist Mode/Maatkleding (niveau 4)  
Junior Product Manager Fashion (niveau 4)  

 

 

 
 
Horeca 
Zelfstandig werkend Kok (niveau 3)  
Zelfstandig werkend Gastheer/Vrouw (niveau 3)  

Leidinggevende Keuken/ Bediening (niveau 4)  
Manager/Ondernemer Horeca (Hotelschool) (niveau 4) 
International Hospitality Studies (niveau 4)  
 
Toerisme, Recreatie en Facility 
Allround medewerker Facilitaire Dienstverlening 

(niveau 4) 
Facilitair leidinggevende (niveau 4)  
Luchtvaartdienstverlener (niveau 4)  
International Aviation Services (niveau 4)  
Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality  

(niveau 3) 
Leidinggevende Leisure & Hospitality (niveau 4) 
Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality  
(niveau 3)  
Leidinggevende Travel & Hospitality (niveau 4)  
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Office Assistant 

BOL3: DLM 
 
Het werk 
Binnen de richting Office en Management Support kun je 
het diploma Office assistant behalen. Als office Assistant 
verzorg je de correspondentie, kun je op correcte wijze 
telefoneren en verstrek je informatie, eventueel in een 
moderne vreemde taal. Daarnaast houd je de agenda bij, 
organiseer en notuleer je de vergaderingen en ben je 

bekend met e-mail 
etiquette en social media. 
Het secretariaat is een 
afdeling die voor een 
belangrijk deel 
dienstverlenend is voor 
directie en leidinggevende 
functionarissen. Daardoor 
vervul je vaak een 

centrale positie binnen een organisatie. De taken zijn 
vooral uitvoerend. Om deze functie goed uit te kunnen 
oefenen is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed 
beheerst (mondeling en schriftelijk), goed kunt inspringen 
op onverwachte situaties en een dienstverlenende instelling 
hebt. 
 
Beroepseisen 
Nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
Goede concentratie, een dienstverlenende instelling en 
goede contactuele vaardigheden hebben 
Met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan 
Goed kunnen/willen samenwerken 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : -  
G : - 
 

 

Juridisch Administratief 
Dienstverlener 

BOL4: DL 
 
Het werk 
Een juridisch administratief dienstverlener kan werken bij 
het Openbaar Ministerie of de rechtbank, bij een 
notariskantoor of incassobureau. Maar ook op meerdere 
plekken bij de overheid of in het bedrijfsleven. Je werk zal 
voor een deel bestaan uit klantcontacten waarbij je 
informatie verstrekt en inwint, maar ook uit het beheren, 
verwerken en bewerken van gegevens ten behoeve van 
vervolgprocedures of het opstellen van documenten. In alle 
gevallen gaat het om beroepen waarin gewerkt wordt met 
wetten en regelgeving. 
 
Beroepseisen 
Je werkt vaak met gevoelige informatie en die is bij jou in 
vertrouwde handen. Je bent stressbestendig, klantgericht, 
communicatief, neemt initiatief en kunt uitstekend plannen 
en organiseren. Je houdt van variatie en al wordt het 
hectisch: ook dan werk jij foutloos. Je denkt mee over het 

verbeteren van de werkwijze en adviseert je 
leidinggevende daarover. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : -  
G : - 
 

 

Management Assistant  

(Office en management support) 
BOL-4: DLM 
 
Het werk 
Binnen de richting Office en Management Support kun je de 
middenkaderopleiding Management Assistant behalen. Je 
doet dan belangrijk ondersteunend werk voor het 
management van de organisatie. Je werkzaamheden 
kunnen o.a. zijn: het opstellen van de agenda voor 
vergaderingen, het maken van de verslagen, het bewaken 
van de agenda van de leidinggevende/ directie en/of het 
maken van de planning voor andere 
secretariaatsmedewerkers. Soms moet je ontvangsten of 
congressen organiseren en gasten ontvangen. Ook neem je 
initiatieven, stimuleer je ideeën en doe je 
verbetervoorstellen. Je besteedt veel tijd aan 
organisatorische en coördinerende taken. 
 
Beroepseisen 
Je bent klantvriendelijk, flexibel, collegiaal, zelfstandig, 
stressbestendig en representatief. Je kunt goed met 
mensen omgaan en je kunt goed organiseren en plannen. Je 
hebt een dienstverlenende instelling en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook moet je niet bang zijn 
voor cijfers en computers en moet je goed kunnen willen 
samenwerken. Je bent op de hoogte van de office-
pakketten en sociale media en kunt hiermee omgaan. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : -  
G : - 
 

 

Medewerker Human 
Resource Management 
(HRM) 
BOL4: L 
 
Het werk 
Een medewerker HRM vind je bij allerlei soorten 
organisaties: van overheid tot commercieel bedrijf. Je 
werkt er op de afdeling personeelszaken en voert daar 
allerlei taken uit. Je schrijft vacatureteksten, nodigt 
sollicitanten uit, stelt arbeidsovereenkomsten op, plant 
functioneringsgesprekken en zorgt dat de opleidingen of 
cursussen voor het personeel geregeld worden. 
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Een groot deel van je tijd ben je kwijt aan het invoeren en 
controleren van gegevens in het administratieve systeem. 
Je houdt daarin bijvoorbeeld bij hoeveel kosten de 
medewerkers maken voor hun studie of hun reizen. Ook 
zorg je dat de personeelsdossiers compleet zijn en de 
verzuimregistratie klopt. 
 
Beroepseisen 
Voor dit beroep is het belangrijk dat je ingewikkelde 
situaties goed kunt analyseren. Als het nodig is ga je op 
onderzoek uit. Je kunt uitstekend plannen en organiseren, 
je houdt je aan instructies en procedures. Vertrouwelijke 
informatie is bij jou in veilige handen. Je kunt goed 
Nederlands spreken, lezen en schrijven. Ook ben je goed in 
het voeren van gesprekken, zelfs als je dan een vervelende 
mededeling moet brengen. 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : -  
G : - 

 

Financieel Administratief 
Medewerker 

BOL3: DLM 
 
Het werk 
Als financieel administratief medewerker verzorg je diverse 
werkzaamheden op een financiële afdeling van een bedrijf 

of instelling. Je komt bijvoorbeeld te 
werken op een afdeling debiteuren- 
en crediteurenadministratie, waar je 
zelfstandig de financiële 
bedrijfsgegevens verwerkt. In 
overleg met de chef analyseer en 
controleer je de verschillende 
bedrijfsactiviteiten om inzicht te 
krijgen in het rendement daarvan. 

Te denken valt aan de volgende functies: 
(bedrijfs)administrateur, assistent-accountant, boekhouder 
en medewerker belastingen. 
 
Beroepseisen 
nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
goede concentratie, een dienstverlenende instelling en 
goede contactuele vaardigheden hebben 
niet bang voor cijfers en 
computers 
met vertrouwelijke informatie om 
kunnen gaan 
goed kunnen/willen samenwerken 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Commercieel Medewerker  

BOL-3: DL 
 
Het werk 
Als commercieel medewerker werk je op de afdeling 
verkoop of contactcenter in zowel het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) als grootbedrijf waar je een veelzijdig 
takenpakket hebt. De hoofdtaak is het uitvoeren van 
commerciële activiteiten, zoals het onderhandelen met de 
klant, het adviseren van de klant en het uitvoeren van het 
offertetraject. Het onderhouden van klantrelaties is zeer 
belangrijk om die commerciële activiteiten goed te kunnen 
uitvoeren. Er zijn zowel functies in de binnendienst als in 
de buitendienst. 
 
Beroepseisen 
Je moet klantvriendelijk, flexibel, collegiaal, zelfstandig, 
stressbestendig, representatief zijn, goed met mensen 
kunnen omgaan en goed kunnen organiseren en plannen, 
een dienstverlenende instelling en 
verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ook moet je niet 
bang zijn voor cijfers en computers. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Klantmedewerker Bancaire 
Diensten & 
Schadeverzekeringen 
BOL-4: D 
 
Het werk 
Je werkt in het bankbedrijf, bij een verzekeraar of een 
assurantietussenpersoon met particuliere of zakelijke 
klanten en je treedt zelfstandig en proactief op bij het 
adviseren en verkopen van financiële producten en/of de 
administratieve afwikkeling daarvan. Tevens organiseer je 
promotionele activiteiten en voert ze uit. Ook moet je alert 
zijn om kansen te benutten die zich voordoen tijdens 
klantgesprekken door op aanvullende producten te wijzen 
(cross-selling). Je verstrekt informatie, beoordeelt en 
accepteert verzekeringsaanvragen, maakt zelfstandig 
offertes, voert product mutaties door, wikkelt schadeclaims 
af. Kortom een prachtige opleiding met prima 
vooruitzichten zowel voor een vervolgstudie als voor de 
arbeidsmarkt. Onderzoek wijst uit dat de behoefte aan 
MBO’ers met Wft-diploma’s sterk zal toenemen. De 
commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen kan 
worden ingezet in:  
een frontoffice omgeving 
een backoffice omgeving 
een multichannel Customer Contact Center  
dienstverlening middels telefoon 
e-mail en website (online informatie en advies)  
een buitendienstfunctie 
een combinatie van genoemde omgevingen 
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Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting moet je: 
nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
dienstverlenende instelling en goede contactuele 
vaardigheden hebben, klantgericht zijn 
affiniteit hebben met cijfers en computers 
met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan 
pro-actieve werkwijze  
goed kunnen luisteren 
je kunnen inleven in de wensen van de klant 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Medewerker Marketing en 
Communicatie  

BOL-4: DLM 
 
Het werk 
Je werkt op de afdeling marketing bij verschillende soorten 
organisaties. Afhankelijk van de 
organisatie kun je je ook bezig 
houden met communicatie en 
evenementenorganisatie. Je 
assisteert bij het opstellen van 
marketingplannen, draaiboeken 
en campagnes en voert deze 
uit. Ook marktverkenning en 
marktonderzoeken zijn 
onderdeel van je werkzaamheden. Verder werk je aan de 
promotie van de organisatie en voer je activiteiten uit op 
het gebied van informatie- en databeheer. 
 
Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting kun je: 
gemakkelijk contact kunnen leggen en onderhouden  
goed luisteren 
representatief zijn 
nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
een dienstverlenende instelling en goede contactuele 
vaardigheden hebben 
klantgericht denken 
goed werken met cijfers en computers 
met vertrouwelijke informatie omgaan 
goed samenwerken 
durven te presenteren 
goed organiseren 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Junior Accountmanager 
BOL4: DL 

Het werk 
Als junior accountmanager ben je mede verantwoordelijk 
voor een aantal klanten (accounts) van een bedrijf of een 
organisatie. Accountmanagers vind je in alle sectoren van 
het bedrijfsleven en in non-profitorganisaties. Je denkt met 
deze klanten mee en helpt ze bij het maken van keuzes 
voor producten of diensten. Zo geef je aan je klanten 
advies over hoe zij bijvoorbeeld hun prestaties kunnen 
verbeteren of kosten kunnen besparen. Vaak werk je als 
junior in een accountteam. 
 
Beroepseisen 
Voor deze beroepsrichting moet je: 
gemakkelijk contact kunnen leggen en onderhouden 
over commercieel inzicht beschikken 
goed kunnen luisteren 
je kunnen inleven in de wensen van de klant / account 
analyserend vermogen hebben 
probleemoplossend vermogen hebben 
representatief zijn 
goed kunnen onderhandelen 
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
hebben 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Bedrijfsadministrateur en 
Assistent Accountant 

(uitstroomvarianten van Financiële beroepen) 
BOL4: DLM 
 
Het werk 
Met het diploma van de middenkaderopleiding Financiële 
Beroepen 4 kun je zelfstandig een financiële administratie 
voeren. Daarnaast kun je het bedrijf inzicht verschaffen in 
haar financiële positie door het maken van bijvoorbeeld 
jaarverslagen of managementverslagen. Er zijn 2 
uitstroomvarianten: 
 
Bedrijfsadministrateur: Je werkt op de afdeling 
administratie van een bedrijf of bij een 
administratiekantoor. Je voert allerlei financiële gegevens 
in de administratie in en haalt daar weer informatie uit. Je 
bent thuis in de debiteuren- en crediteurenadministratie. 
Je geeft belangrijke 
ondersteuning  bij de 
maand-, kwartaal- en 
jaarafsluiting. Het 
management krijgt zo 
inzicht in de 
financiële positie van 
het bedrijf. Je bent 
thuis in de wereld van 
de financiën, maar ook kun je goed organiseren, 
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controleren en begeleiden. Je verricht werkzaamheden 
voor de loonheffingsafdrachten en voor de verwerking van 
het betalingsverkeer. 
 
Assistent Accountant: Als assistent accountant doe je 
administratief werk voor klanten van een 
accountantskantoor. Je moet een goed inzicht hebben in 
het boekhouden. Je werkt voor diverse klanten 
tegelijkertijd. Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt 
van die diverse bedrijven. Bij periodieke afsluitingen en 
maandelijkse aangiften is er vaak piekbelasting. 
Opdrachten moeten toch zorgvuldig en correct worden 
uitgevoerd. Je verzorgt o.a de maand-, kwartaal- en 
jaarafsluiting van administraties en de jaarrekening. Je 
verricht werkzaamheden voor de loonheffingsafdrachten en 
inkomstenbelasting. Je verricht activiteiten voor de 
debiteuren- en crediteurenadministratie en voor de 
verwerking van het betalingsverkeer. 
 
Beroepseisen 
nauwkeurig en zorgvuldig zijn 
goede concentratie, een dienstverlenende instelling en 
goede contactuele vaardigheden hebben 
niet bang zijn voor cijfers en computers 
met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan 
goed kunnen/willen samenwerken 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Eerste Verkoper 
BOL3: DLM 
 
Het werk 
Als eerste verkoper heb je te maken met allerlei aspecten 
van het verkoop vak. Je houdt je bezig met de verkoop en 
het optimaliseren van het verkoopproces. Je geeft advies 
aan klanten en collega’s, verzorgt de verkoopruimte en 
zorgt voor een commercieel aantrekkelijke presentatie van 
artikelen. Ook ben je bedreven in de omgang met klanten: 
je kunt als de beste adviseren en overtuigen van de 
aankoop en je dient als expert op het gebied van 
assortiment. 
 
Beroepseisen 
Als eerste verkoper ben je klantvriendelijk, flexibel, 
ondernemend, collegiaal, zelfstandig, stressbestendig en 
kun je goed met mensen omgaan en leidinggeven. Je hebt 
een professionele en commerciële instelling en bent gericht 
op het verlenen van service en diensten aan de klant. Je 
laat een motiverende beroepshouding zien en hebt een 
voorbeeldfunctie voor anderen. Als eerste verkoper kun je 
prioriteiten stellen 
wanneer de 
werkzaamheden 
daarom vragen: je 
neemt hierbij 
zelfstandig 
beslissingen. Je kan 
een goede balans 
vinden tussen 

klantvriendelijkheid en het ondernemingsbelang. Je gedrag 
is een voorbeeld voor anderen.  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : -  
G : - 
 

 

Ondernemer Retail 

BOL4: DLM 

 

Het werk 
Als ondernemer retail werk je zelfstandig in de 
detailhandel in uiteenlopende winkelformules binnen het 
MKB in zowel de food als non-food sector. Je geeft leiding 
aan een kleine zelfstandige onderneming. Voor het voeren 
van een goed beleid stel je een ondernemingsplan op met 
alle ideeën, gegevens en cijfers die van belang kunnen zijn. 
Je formuleert het beleid op het gebied van commercie, 
financiën, organisatie, personeel en logistiek. Met de 
verzorging van je 
winkel, 
assortimentskeuze, 
persoonlijk contact 
met de klant en een 
goede 
serviceverlening zorg 
je voor 
klantenbinding en het 
behalen van goede 
omzetresultaten. Je 
zorgt verder voor een netwerk om de marktpositie te 
versterken. Je hebt een uitvoerende en aansturende rol en 
je bent verantwoordelijk voor het eigen takenpakket, voor 
de medewerkers en de resultaten van de onderneming. 
 
Beroepseisen 
Als ondernemer retail heb je een ondernemende en 
commerciële houding. Je zal zeer zelfstandig te werk 
moeten kunnen gaan. Een sterke communicatie is voor een 
ondernemer van belang, denk bijvoorbeeld aan het 
aannemen en aansturen van personeel. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
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Filiaalmanager/ Manager 
Retail  
BOL4: DLM 
 
Het werk 
Als filiaalmanager begeleid en coördineer je alle 
werkzaamheden binnen de vestiging. Je bent 

verantwoordelijk voor alles in en om 
het bedrijf en bewaakt het imago 
van de vestiging. Je bent 
verantwoordelijk voor het behalen 
van een geprognosticeerde omzet 
binnen de beschikbaar gestelde 
budgetten en je neemt dus allerlei 
beslissingen om die omzet te 
behalen. Om de omzetten te 
behalen voert je beleidsmatige 
taken uit op het gebied van 
commercie, financiën en personeel. 

Het is daarbij belangrijk dat je het beleid van de centrale 
organisatie naar de eigen situatie vertaalt. Als 
filiaalbeheerder onderhoud bovendien externe contacten. 
 
Beroepseisen 
Als filiaalmanager ben je klantgericht, sociaalvaardig, 
ondernemend, representatief en assertief. Je hebt een 
commerciële en professionele instelling, bent 
servicegevoelig en vindt dienstverlening aan de klant 
belangrijk. Als filiaalbeheerder ben je een stimulerende en 
motiverende beroepshouding in de omgang met klanten, 
collega’s en leidinggevenden. Je hebt daarbij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Als filiaalbeheerder vind je 
een juiste balans tussen klantvriendelijkheid en 
ondernemingsbelang bij het uitvoeren van je 
verkoopwerkzaamheden. Door je kennis van financiële 
consequenties weet je hoe je in het belang van de 
organisatie kan handelen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : -  
G : - 
 

 

Vestigingsmanager 
Groothandel  

BOL4: DL 
 
Het werk 
In de internationale handel draait alles om de import en 
export van goederen. Je moet kunnen inschatten wat de 
buitenlandse behoefte aan binnenlandse producten is (en 
andersom) en wat voor interessants er zoal in binnen- en 
buitenland te koop is. Ook moet je goed op de hoogte zijn 
van wisselkoersen, douaneregelingen, 
transportmogelijkheden enz. Je bent al met al breed 
inzetbaar in diverse uitvoerende en organiserende functies. 
Tijdens de opleiding maak je kennis met inkoop en verkoop, 
internationale samenwerking, financiering en internationaal 
transport.  

De vestigingsmanager groothandel komt in het midden- en 
kleinbedrijf binnen de groothandelssector in uiteenlopende 
bedrijfsformules voor. Als vestigingsmanager beheer je een 
vestiging die onder een centrale organisatie valt en in de 
meeste gevallen een regiofunctie heeft. De 
vestigingsmanager kan in verschillende formules en 
branches voorkomen. De formule en branche bepalen voor 
een deel de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden. Een 
vestigingsmanager beheert een vestiging tot ongeveer 25 
medewerkers. Je hebt een aansturende en uitvoerende rol. 
Je bent verantwoordelijk voor je eigen takenpakket, voor 
de medewerkers en de resultaten van de vestiging. Je voert 
de taken op eigen initiatief uit binnen de kaders van de 
centrale organisatie. 
 
Beroepseisen 
Je bent vriendelijk, flexibel en collegiaal. Je kunt goed met 
mensen omgaan, je hebt een dienstverlenende instelling en 
verantwoordelijkheidsgevoel, je bent stressbestendig en 
kunt goed organiseren en plannen. Taalvaardigheid en 
rekenkundig inzicht zijn 
eveneens vereist.  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Assistent Manager 
Internationale Handel 

BOL4: D 
 
Het werk 
In de internationale handel draait alles om de import en 
export van goederen. Je moet kunnen inschatten wat de 
buitenlandse behoefte aan binnenlandse producten is (en 
andersom) en wat voor interessants er zoal in binnen- en 
buitenland te koop is. Ook moet je goed op de hoogte zijn 
van wisselkoersen, douaneregelingen, 
transportmogelijkheden enz. Je bent al met al breed 
inzetbaar in diverse uitvoerende en organiserende functies. 
Tijdens de opleiding maak je kennis met inkoop en verkoop, 
internationale samenwerking, financiering en internationaal 
transport. 
 
Als Assistent Manager Internationale Handel werk je in alle 
branches van de internationale handel: groothandel, 
productiebedrijven en dienstverlening. In de binnendienst 
opereer je hoofdzakelijk vanuit het eigen kantoor en heb je 
voornamelijk op afstand (telefonisch, fax, ICT-
toepassingen, e.d.) contact met de klant en andere 
betrokkenen. In de buitendienst ben je op de hoogte van de 
taal en cultuur van het exportland, zodat je in de 
benadering en advisering goed aansluit bij de buitenlandse 
klant. Je hebt een professionele en commerciële instelling 
en bent gericht op het verlenen van service en heeft het 
talent om in te springen op de situatie bij de klant. Je hebt 
een neus voor kansen in het buitenland: je zorgt dat je 
voortdurend op de hoogte bent van de ontwikkelingen in 
het exportgebied. 
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Beroepseisen 
Je bent vriendelijk, flexibel, 
collegiaal en nauwkeurig. Je 
kunt goed met mensen 
omgaan, je hebt een 
dienstverlenende instelling 
en verantwoordelijkheids-
gevoel, je bent 
stressbestendig en kunt goed 
organiseren en plannen. Taalvaardigheid en rekenkundig 
inzicht zijn eveneens vereist. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Vestigingsmanager Groot-
handel/ International 
Business Studies, tweetalig 

BOL4: D 
 
Het werk 
De internationale handel kent 3 richtingen: export, 
commercieel en logistiek. In de export koop je goederen in 
het binnenland en verkoop je deze weer in het buitenland. 
Je neemt beslissingen over productkeuze, bij wie je koopt 
en verkoopt. Als je in de commerciële sector werkt, heb je 
direct contact met grootverbruikers en tussenhandelaren. 
In de logistieke sector moet je een planning van de 
goederenstroom en de route kunnen maken. Je kunt een 
magazijn inrichten, administratie verwerken en 
correspondentie voeren. Je bent breed inzetbaar in diverse 
uitvoerende en organiserende functies. 
 
Beroepseisen 
Als vestigingsmanager groothandel of exportmedewerker 
moet je een commerciële instelling hebben. Je moet 
taalvaardig, flexibel en sociaal vaardig zijn. Daarnaast ben 
je communicatief ingesteld. Ook rekenkundig inzicht is 
vereist. Dit zijn allemaal eigenschappen waardoor je een 
sterke start maakt op de internationale arbeidsmarkt. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Allround Medewerker 
Mode/Maatkleding  

BOL3: DL 
 
Het werk 
Als allround medewerker mode/maatkleding werk je in een 
bedrijf dat kleding maakt, repareert of verandert. Dat kan 
maatkleding zijn of confectie. Confectie is kleding die in 

grote hoeveelheden wordt gemaakt en die verkocht wordt 
aan de groot- of detailhandel. In alle gevallen werk je in 
het atelier: de afdeling waar de kleding in elkaar wordt 
gezet. Meestal is dit één grote ruimte waarin onder andere 
snijtafels, strijk- en persapparatuur en een heleboel 
naaimachines (lock- of stikmachines) staan. Als allround 
medewerker verricht je specialistische werkzaamheden. 
 
Beroepseisen 
Je bent creatief, zelfstandig en flexibel. Je hebt een brede 
belangstelling voor alles wat met mode te maken heeft. Je 
bent communicatief ingesteld en kunt goed samenwerken. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 
Junior Stylist  

BOL4: D 
 
Het werk 
Na de opleiding Junior Stylist kun je 
meewerken aan het ontwerpen van 
kleding voor de confectie-industrie. 
Confectie is kleding die in grote 
hoeveelheden wordt gemaakt en die 
verkocht wordt aan de groot- of 
detailhandel. Als junior stylist werk 
je samen met de stylist de nieuwe collectie uit. Je 
assisteert bij het zoeken naar inspiratiemateriaal, stoffen 
en fournituren. Daarna leg je vast welke kleuren, stoffen en 
fournituren zijn uitgekozen om de nieuwe collectie mee te 
maken, Je werkt elke ontwerpschets uit in een technische 
tekening - met de hand of met de computer - en vult alle 
informatie die nodig is om het ontwerp te kunnen maken in 
op de Engelstalige style sheet, het blad waarop staat hoe 
het ontwerp er technisch uit gaat zien: welke stof, welke 
knopen, de afmeting, wel of niet gevoerd enz. Je zorgt er 
als junior stylist voor dat de afdeling 
productievoorbereiding en het productiebedrijf op tijd alle 
informatie krijgt die nodig is om het eerste sample - dit is 
het eerste voorbeeld van het gemaakte kledingstuk - te 
kunnen maken. En als een sample nog niet aan de eisen 
voldoet, pas je de technische tekening, de style sheet en 
het patroon aan waar dat nodig is om daarmee een volgend 
sample te kunnen laten maken. 
 
Beroepseisen 
Je bent creatief, zelfstandig en flexibel. Je hebt een brede 
belangstelling voor alles wat met mode te maken heeft. Je 
bent communicatief ingesteld en kunt goed samenwerken 
Je bent creatief, zelfstandig en flexibel. Je hebt een brede 
belangstelling voor alles wat met mode te maken heeft. Je 
bent communicatief ingesteld en kunt goed samenwerken. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
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Specialist Mode/Maatkleding 

BOL4: L 
 
Het werk 
Als specialist mode/maatkleding werk je in een bedrijf dat 
kleding maakt, repareert of verandert. Dan kan 
maatkleding zijn of confectie. Maatkleding is kleding die je 
speciaal voor één klant maakt. Confectie is kleding die in 
grote hoeveelheden wordt gemaakt en die verkocht wordt 
aan de groot- of detailhandel. In alle gevallen werk je in 
het atelier: de afdeling waar de kleding in elkaar wordt 
gezet. Meestal is dit één grote ruimte waarin onder andere 

snijtafels, strijk- en 
persapparatuur en een 
heleboel naaimachines 
(lock- of stickmachines) 
staan. Als specialist geef 
je bovendien leiding aan 
de hele afdeling: je 
bewaakt bijvoorbeeld de 
werksfeer, ondervangt 

knelpunten in de personeelsbezetting, registreert 
ziekteverzuim en vakantiedagen en overlegt met andere 
afdelingen. Zelf verricht je ook praktische werkzaamheden. 
 
Beroepseisen 
Je bent creatief, zelfstandig en flexibel. Je hebt een brede 
belangstelling voor kleding en mode. Als specialist beschik 
je over leidinggevende kwaliteiten om medewerkers te 
motiveren en te stimuleren, problemen op te lossen en 
duidelijke aanwijzingen en instructies te geven.  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt 
E : - 
G : - 
 

 

Junior Product Manager 
Fashion  

BOL4: D 
 
Het werk 
Na de opleiding Junior Product Manager Fashion kun je aan 
het werk in een zogenaamd kop staartbedrijf; een 
confectiebedrijf dat grote hoeveelheden kleding ontwerpt, 
maakt en die verkoopt aan de groot- of detailhandel. 
Werkzaamheden als ontwerpen, verkoop en marketing 
vinden plaats in Nederland, terwijl het maken van de 
kleding plaats vindt in een land waar de lonen lager liggen. 
In zo´n bedrijf werk je bijvoorbeeld op de afdeling inkoop. 
Werken voor een groothandel of een 
detailhandelsorganisatie is ook mogelijk. Je bent betrokken 
bij alle fasen van het 
productieproces en 
assisteert als schakel 
tussen de 
werkzaamheden in 
Nederland en het 
buitenland. Je speelt 
een rol in het 
overleggen met 

ontwerpers, kijkt of de producten technisch te maken zijn, 
bent betrokken bij inkoop van grondstoffen en accessoires, 
je bewaakt kwaliteitseisen en planning van het maken van 
proefmodellen. Je assisteert bij productieplanning, helpt 
mee problemen op te lossen en zoekt mee naar nieuwe 
leveranciers en productiebedrijven. Via het HBO of via 
bedrijfsscholing kun je het niveau bereiken waarin je 
hoofdverantwoordelijke wordt voor bovengenoemde taken. 
Al met al ben je een echte assistent-regelaar die ook 
vanachter een bureau via telefoon, email, enz. contacten 
onderhoudt en regelmatig leveranciers en 
productiebedrijven bezoekt. 
 
Beroepseisen 
Vaktechnische kennis over productietechnieken (bijv. 
naaien), productiemiddelen en grondstoffen is vereist. 
Daarnaast speelt de computer een belangrijke rol: denk aan 
illustrator/photoshop, systemen voor productieplanning. Je 
dient te weten wat er in de markt en de productiebedrijven 
speelt. Kennis van andere talen, zoals Engels en Duits is 
noodzakelijk. Ook inzicht in andere culturen is nodig. Zaken 
doen met bedrijven in bijvoorbeeld Aziatische landen is 
heel wat anders dan zaken doen in de westerse wereld. Je 
moet goed kunnen plannen, organiseren en kunnen werken 
onder tijdsdruk. Op kunnen gaan in een veelzijdige baan, 
gevoel hebben voor mode, openstaan voor andere culturen, 
houden van reizen zijn de kernwoorden. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Zelfstandig Werkend Kok 
BOL/BBL3: D, alleen BBL; L, alleen BOL 
 
Het werk 
Mensen een lekkere maaltijd voorzetten, daar ga jij voor! 
Je weet hoe je verschillende gerechten moet bereiden, 
bedenkt zelf recepten en stelt menu’s samen. Je zorgt voor 
een goede voorbereiding, bereidt de maaltijden van de 
gasten en let op de hygiëne. Ook kun je aan tafel gerechten 
bereiden of buffetten verzorgen. Jij bent de vakman of 
vakvrouw die het de gast naar de zin maakt. Je werkt 
zelfstandig in een team en je draagt gedeeltelijk 
verantwoordelijkheid 
voor het bedrijf waar je 
werkt. Daarnaast zorg 
je voor de planning, de 
inkoop en de financiële 
zaken. 
 
Je werkt vooral in de 
horeca, bij partycateraars, congrescentra of de 
internationale hotellerie. Je besteedt tijdens je opleiding 
aandacht aan het werken in de congres-, vergader- en de 
evenementenbranche. De branche wacht op medewerkers 
met deskundigheid op dit gebied. Naast de specifieke 
vakkennis die je opdoet voor dit beroep, kun je tijdens 
deze opleiding ook kennis opdoen uit andere vakgebieden.  
 
  



40 
 

Beroepseisen 
Je kunt goed in teamverband werken en je hebt gevoel voor 
dienstverlening. Je bent netjes en zorgvuldig en je hebt 
geen bezwaar tegen afwisseling in werkdruk en -tijden. Je 
bent flexibel en communicatief. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Zelfstandig Werkend 
Gastheer / Gastvrouw 
BOL/BBL3:  D alleen BBL; L alleen BOL 
 
Het werk 
In een restaurant, congrescentrum of ander horecabedrijf 
heet jij gasten welkom, geeft hen uitleg en advies en zorgt 
dat ze een prettig verblijf hebben. Jij zorgt ervoor dat hun 
wensen worden 
vervuld, bestellingen 
worden uitgevoerd en 
dat alles administratief 
goed wordt 
afgehandeld. Je weet 
veel over de 
samenstelling en 
bereidingswijze van 
gerechten en ook van wijnen en andere dranken. 
 
Na deze opleiding kun je aan het werk in de horeca en bij 
congres- en vergadercentra. Je leert tijdens je opleiding 
veel over de congres-, vergader- en evenementenbranche. 
Naast de specifieke vakkennis voor dit beroep kun je ook 
onderdelen leren uit andere vakgebieden. Je kunt 
bijvoorbeeld andere talen onder de knie krijgen. Met veel 
vakgebieden zijn combinaties mogelijk. 
 
Beroepseisen 
Je kunt goed werken in teamverband en je hebt gevoel voor 
dienstverlening. Je bent netjes en zorgvuldig en je hebt 
geen bezwaar tegen afwisseling in werkdruk en -tijden. Je 
bent flexibel en communicatief. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Leidinggevende Keuken / 
Bediening 
BOL4: L 
 
Het werk 
In de horeca en catering komt het aan op een goede 
voorbereiding, coördinatie en samenwerking. En dan niet 
alleen wat betreft het koken zelf, maar ook alles Hattem 

antwerpen 
eromheen. Het inplannen van voldoende mensen, het 
inrichten van het restaurant en de inkoop; jij zorgt ervoor 
dat alles perfect loopt! 
 
Je geeft leiding aan een team in een horeca-, catering- of 
bij een congres-, vergader- en evenementenbedrijf. Je 
ontwikkelt het afdelingsbeleid en je organiseert, plant en 
controleert de werkzaamheden van je medewerkers. Je 
bent verantwoordelijk voor het commerciële, financiële, 
operationele en voor personeelsbeleid van je afdeling. 
Beroepseisen 
Je kunt goed werken in teamverband en hebt gevoel voor 
dienstverlening. Je bent netjes en zorgvuldig en je hebt 
geen bezwaar tegen afwisseling in werkdruk en -tijden. Je 
bent commercieel en ondernemend. Je hebt leidinggevende 
capaciteiten en de ambitie om je verder te ontwikkelen. Je 
bent flexibel en communicatief. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Manager/Ondernemer  
Horeca (Hotelschool)  

BOL4: D 
 
Het werk 
Als manager/ondernemer horeca werk je in een café, hotel 
of restaurant. Je kunt als zelfstandig ondernemer je eigen 
horecabedrijf beginnen, maar ook kun je aan de slag als 
afdelingsmanager in veel verschillende organisatorische 
functies in de horeca. Functies waarin je niet alleen 
werkzaam kunt zijn als horeca/ondernemer 
(restauranthouder, hotelier, caféhouder, enz), maar ook als 
keukenmanager, restaurant manager, housekeeping 
manager, frontoffice manager, conference manager, 
cateringmanager, 
baliemedewerker recreatie of 
bedrijfsleider recreatiepark. Je 
bepaalt het beleid en ziet er ook 
op toe dat dit beleid wordt 
uitgevoerd. Daarnaast draag je 
zorg voor de bedrijfsvoering en 
zie je erop toe dat alle 
wettelijke regels en 
voorschriften die te maken 
hebben met bedrijf, in acht 
worden genomen. Managers zijn 
er in vele soorten en maten. Hoe 
het werk van een manager 
eruitziet, is afhankelijk van het 
soort bedrijf. Je kunt na het behalen van het diploma o.a. 
werken in de volgende organisaties: 
internationale hotellerie, recreatiepark/toerisme bedrijf, 
catering/bedrijfscatering, congresorganisatie, horeca-
onderwijs, facilitaire dienst (ziekenhuis en instelling), 
midden- en kleinbedrijf 
 
Beroepseisen 
De volgende beroepseisen zijn belangrijk: 
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- werken in teamverband  
- gevoel voor dienstverlening  
- zelfstandig werken  
- ondernemend  
- commerciële instelling  
- omgaan met mensen  
- netheid en zorgvuldigheid  
- creativiteit  
- flexibel zijn  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : advies: - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : advies: - 
G : advies: - 
 

 

International Hospitality 
Studies, tweetalig 
(Manager/Ondernemer Horeca) 
BOL4: D 
 
Het werk 
Met de tweetalige opleiding International Hospitality 
Studies behaal je twee 
diploma’s: manager/ondernemer 
horeca op niveau 4 en BTEC 
National Diploma in Hospitality. 
Je kunt als zelfstandig 
ondernemer je eigen 
horecabedrijf beginnen, maar 
ook kun je aan de slag als 
afdelingsmanager in veel 
verschillende organisatorische functies in de horeca. Je 
kunt werkzaam zijn als horeca-ondernemer 
(restauranthouder, hotelier, caféhouder, enz.), als 
keukenmanager, restaurantmanager, 
housekeepingmanager, front-officemanager, 
conferencemanager, cateringmanager, baliemedewerker 
recreatie of bedrijfsleider recreatiepark. Je kunt in deze 
functies de verantwoordelijkheid dragen voor personeel, 
sales, producten, receptie en bedrijfsadministratie. Je kunt 
werken in de volgende organisaties: 
 
• internationale hostellerie  
• recreatiepark/toerismebedrijf 
• luchtvaartmaatschappij 
• catering/bedrijfscatering 
• congresorganisatie 
• bierbrouwerij/wijnhuis 
• facilitaire dienst (ziekenhuis en instelling) 
 
Het diploma is internationaal erkend, wat vele 
mogelijkheden biedt om in het buitenland te werken. 
 
Beroepseisen 
• werken in teamverband 
• gevoel voor dienstverlening 
• zelfstandig en flexibel werken 
• ondernemend commerciële instelling  
• omgaan met mensen 
• taalvaardig zijn netheid en zorgvuldigheid 
 
 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 

 

Allround Medewerker 
Facilitaire Dienstverlening 
BOL-3 DL 
 
Het werk 
Als Allround medewerker Facilitaire Dienstverlening heb je 
een breed en afwisselend beroep. Kortgezegd bezorg jij 
mensen een prettige en veilige werkomgeving. Hiervoor heb 
je diverse taken zoals gasten ontvangen, gebouwen 
onderhouden, voorraad beheren, de administratie doen, 
lunches bereiden en klaarzetten. Naast dat je zelf het werk 
uitvoert heb je ook het overzicht over het werk van andere 
collega’s. Je kunt werken bij een kantoorgebouw, 
zorginstelling, hotel, sportcomplex of evenementenbedrijf. 
 
Beroepseisen 
Je kunt goed in een team werken. Je bent flexibel en vind 
een goede service belangrijk. Je ziet de behoefte en 
wensen van medewerkers en gasten als jouw 
verantwoordelijkheid. Ook vind je het leuk om een gebouw 
en de omgeving ervan te verzorgen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : -  
Z+W : -  
E : -  
G : -  
 
 

 

Facilitair Leidinggevende  

BOL-4: DL 
 
Het werk 
Met een diploma Facilitair Leidinggevende kun je werkzaam 
zijn in de facilitaire dienst van organisaties als verpleeg- en 
zorginstellingen, hotels, bedrijven, congrescentra, 
bungalowparken en bij evenementen. Ook kun je werken in 
bedrijfsrestaurants, catering- en partyservicebedrijven, 
gebouwbeheer en schoonmaakbedrijven. Je verricht 
werkzaamheden op het gebied van organiseren en 
leidinggeven, plannen, inkopen en voorraadbeheer. Met een 
diploma op niveau 4 ben je als facilitair leidinggevende een 
echte regelneef. 
 
Beroepseisen 
Je moet in teamverband kunnen werken en daarnaast goed 
kunnen organiseren. Je moet praktisch en huishoudelijk 
ingesteld zijn, nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken en 
kunnen organiseren en plannen. Flexibel en 
dienstverlenend zijn behoren tot de vereisten alsmede het 
hebben van commercieel gevoel. 
 
  



42 
 

Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : -  
Z+W : -  
E : -  
G : -  
 

 

Luchtvaartdienstverlener  

BOL4: DL 
 
Het werk 
Met het diploma van de middenkaderopleiding 
luchtvaartdienstverlener ben je breed inzetbaar in 
dienstverlenende functies in de luchtvaart, zowel als 
medewerker bij het 
cabine- als bij het 
passagepersoneel. 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 tax-free artikelen, stelt 
mensen met vliegangst gerust enzovoort. Het 
passagepersoneel verzorgt onder meer het inchecken, het 
begeleiden van de passagiers naar de ‘gate’ en het vliegtuig 
en verkoopt tickets. 
Luchtvaartondernemingen hebben te maken met een 
voortdurende groei van het aantal passagiers. Hierdoor 
neemt de behoefte aan cabine- en passagepersoneel in de 
komende jaren sterk toe. Je kunt na het behalen van het 
diploma o.a. werken bij: Luchtvaartmaatschappijen 
(passage en cabine) of in de (internationale) toeristische 
branche of hotelbranche. 
 
Beroepseisen 
Je beschikt over een dienstverlenende instelling. Daarnaast 
moet je goed kunnen organiseren, werken in teamverband, 
stressbestendig zijn, representatief en fysiek geschikt zijn, 
correct spreken zowel in het Nederlands als in verschillende 
vreemde talen, en goed kunnen communiceren. 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn 
eveneens een vereiste. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T :  
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 
Aanvullende eisen 
Een goede lichamelijke conditie is een voorwaarde om te 
kunnen werken in de luchtvaart. Chronische 
gezondheidsproblemen kunnen een reden zijn voor 
luchtvaartmaatschappijen om iemand op bepaalde functies 
niet aan te nemen. Daarnaast gelden de volgende eisen: 
lengte: 1,58 – 1.90meter (cabine) 
bril/lenzen: tussen -5 en +5 (cabine) 
dienstverlenend en representatief zijn 
geen zichtbare piercing of tatoeage 
in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort/ID 

een verklaring omtrent het gedrag te kunnen tonen  
Sommige luchtvaartmaatschappijen stellen eisen aan 
minimum leeftijd (cabine) 
 

 

International Aviation 
Services, tweetalig  

(Luchtvaartdienstverlener)  
BOL4: D 
 
Het werk 
Met de tweetalige opleiding International Aviation Services 
(IAS) behaal je 2 diploma’s: Luchtvaartdienstverlener en 
het BTEC National Diploma in Aviation Services. Je bent 
breed inzetbaar in dienstverlenende functies in de 
luchtvaart, zowel als medewerker bij het cabine- als bij het 
passage personeel. 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 tax-free 
artikelen, stelt mensen met 
vliegangst gerust, enzovoort. Het 
passage personeel verzorgt onder 
meer het inchecken aan de balie, 
assisteert bij de self check-in, en 
begeleidt de passagiers naar de ‘gate’ en het vliegtuig. 
Luchtvaartondernemingen hebben te maken met een 
voortdurende groei van het aantal passagiers. Hierdoor 
neemt de behoefte aan cabine- en passage personeel in de 
komende jaren sterk toe. Je kunt na het behalen van het 
diploma o.a. werken bij: Luchtvaartmaatschappijen 
(passage en cabine) of in de (internationale) toeristische of 
de hotelbranche. 
 
Beroepseisen 
Je beschikt over een dienstverlenende instelling. Daarnaast 
moet je goed kunnen organiseren, werken in teamverband, 
stressbestendig zijn, representatief en fysiek geschikt zijn 
en goed kunnen communiceren zowel in het Nederlands als 
in verschillende vreemde talen. Zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel zijn eveneens een vereiste. Je 
moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden 
en je zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen 
uitdrukken. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 
Aanvullende eisen 
Een goede lichamelijke conditie is een voorwaarde om te 
kunnen werken in de luchtvaart. Chronische 
gezondheidsproblemen kunnen een reden zijn voor 
luchtvaartmaatschappijen om iemand op bepaalde functies 
niet aan te nemen. Daarnaast gelden de volgende eisen: 
 
lengte: 1,58 – 1.90 meter (cabine) 
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bril/lenzen: tussen -5 en +5 (cabine) 
dienstverlenend en representatief zijn 
geen zichtbare piercing of tatoeage 
in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort/ID 
een verklaring omtrent het gedrag te kunnen tonen 
 
Voor IAS geldt als extra toelatingseis 
Voor het vak Engels minimaal een 7 op je eindlijst. Een 
vakkenpakket met 3 moderne vreemde talen en 
aardrijkskunde, geschiedenis en/of economie is de beste 
voorbereiding op de opleiding 
 

 

 

Leidinggevende Travel & 
Hospitality, tweetalig 
BOL4: D 
 
Het werk 
Met de tweetalige opleiding Leidinggevende Travel & 
Hospitality ga je aan de slag als afdelingsmanager in veel 
verschillende organisatorische functies in de internationale 
reis- en toerisme wereld. Als hoofd informatie geef je 
toeristische en recreatieve informatie en advies aan gasten 
of klanten. Dit doe je mondeling en schriftelijk in het 
Nederlands, maar ook in vreemde talen. Daarnaast verkoop 
je producten en diensten. Je kunt gaan werken in de 
sectoren horeca (hotels), toerisme, recreatie of horeca. Als 
leidinggevende of hoofd informatie ben je de schakel 
tussen de medewerkers van de afdeling of vestiging en het 
management.  
 

Beroepseisen 
Je bent commercieel 
ingesteld, communicatief en 
klantgericht, dienstverlenend, 
creatief, pro-actief, 
probleemoplossend, flexibel, 
resultaatgericht en 
representatief. Je bent 

accuraat en je kunt systematisch werk uitvoeren. Daarnaast 
is het van belang om motiverend, mensgericht en 
ondernemend te zijn. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 

 

Zelfstandig medewerker 
Leisure & Hospitality 
BOL 3: DL 
 
Het werk 
Als zelfstandig medewerker leisure & hospitality ben jij 
voor gasten op een camping, bungalowpark, attractiepark 
of bij een outdoor bedrijf het aanspreekpunt bij vragen. 
Dat kan achter een balie zijn, waar je de gasten ontvangt 
en bijvoorbeeld naar hun plek brengt. Maar je kunt ook op 

andere plekken werken, bijvoorbeeld in de horeca. 
Daarnaast ben je degene 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. 
 
Jouw doel: klanten 
en gasten een zo 
goed mogelijke tijd 
geven. je luistert 
naar hun wensen en probeert daar zoveel mogelijk aan te 
voldoen. Daarnaast heb je ook oog voor het commerciële 
aspect: je organisatie wil natuurlijk een goed financieel 
resultaat halen en jij denkt mee over de manieren waarop 
dat kan. Na deze opleiding kun je veel kanten op. 
 
Beroepseisen 
Je bent gastvrij, enthousiast, sociaal, communicatief en 
proactief. Je kunt verschillende groepen mensen 
enthousiasmeren. Je kunt goed in een team werken, weet 
de zaken goed te plannen en te organiseren. Verder ben je 
creatief en flexibel, je hebt oog voor de veiligheid van je 
gasten en voelt je verantwoordelijk voor je werk. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 

 

Leidinggevende Leisure & 
Hospitality 
BOL4: DL 
 
Het werk 
Recreatieparken, campings, bungalowparken en andere 
bedrijven in de toeristische en recreatieve sector moeten 
het hebben van klantvriendelijkheid en gastvrijheid. Als 
leidinggevende leisure & hospitality ben jij 
verantwoordelijk dat die op een zo hoog mogelijk niveau 
zijn. Jij geeft leiding aan het team dat daarvoor zorgt. Je 
bent zowel achter als voor de schermen bezig en steekt zelf 
ook af en toe je handen uit de mouwen. Je zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat klanten te woord worden gestaan bij 
de balie. En ook is er dankzij jou altijd een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma voor alle doelgroepen. 
 
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. Als 
leidinggevende denk je ook verder. Je stelt jezelf 
voortdurend vragen als: hoe kunnen we het werk nóg 
slimmer organiseren? Waar liggen nog commerciële kansen? 
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Wat zijn de trends waarop we moeten inspelen? Ook daar 
gaat deze opleiding op in. We bereiden je voor op een leuk 
en veelzijdig beroep. Dankzij onze nauwe banden met de 
branche sluiten theorie en praktijk naadloos op elkaar aan. 
 
Beroepseisen 
Je bent gastvrij, enthousiast, sociaal, communicatief en 
proactief. Je hebt altijd overzicht en kunt goed 
leidinggeven. Je bent een kei in plannen en organiseren, en 
je weet problemen snel op te lossen. Je kunt goed 
samenwerken, hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en in 
wat je doet heb je de lat altijd hoog liggen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 

 

Zelfstandig Medewerker 
Travel & Hospitality 
BOL3: DL 

 
Het werk 
Als mensen op vakantie gaan of een park bezoeken, willen 
ze dit zorgeloos doen. Dus vooraf moet alles goed geregeld 
en duidelijk zijn. En krijgen ze op de plek zelf vragen of 
problemen? Dan willen ze snel een oplossing en antwoord. 
Als zelfstandig medewerker travel & hospitality zorg jij in 
die gevallen voor het beste advies en een perfecte service. 
Van het verkopen van reizen of samenstellen van 
arrangementen, adviseren en begeleiden van gasten tot het 
organiseren van uitstapjes of activiteiten. 
 
Je belangrijkste doel is: een tevreden klant. Maar 
daarnaast probeer je ook te zorgen voor meer omzet door 
precies die producten en diensten te adviseren die bij de 
klant passen. Deze opleiding begint breed en vervolgens 
specialiseer je je in de richting die jou het meeste 
aanspreekt. Je kunt daarna bijvoorbeeld aan de slag achter 

de receptie van een hotel 
of recreatiebedrijf, de 
VVV of ANWB-winkels, 
reisbureaus, campings en 
bungalowparken, indoor- 
en outdoorcentra en 
attractieparken.  
Beroepseisen 
Je bent gastvrij, 

enthousiast, sociaal, communicatief en proactief. Je kunt 
verschillende groepen mensen enthousiasmeren en je kunt 
goed functioneren als teamspeler. Je bent goed in plannen 
en organiseren, je bent creatief en flexibel in het oplossen 
van problemen. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
 

 

Leidinggevende Travel & 
Hospitality 
BOL4: DL 
 
Het werk 
Gasten van een hotel, park of camping verwachten dat daar 
alles uitstekend is geregeld. Ze zijn immers op vakantie, 
zakenreis of een dagje uit en hebben geen zin in problemen 
of stress. Als leidinggevende travel & hospitality ben jij 
ervoor verantwoordelijk dat klanten goed worden geholpen. 
Je denkt mee over de werkwijze, stuurt een team aan en 
werkt zelf ook mee. Als coördinator en aanspreekpunt weet 
je problemen snel op te lossen en denk je continu mee over 
een betere werkwijze en dienstverlening. Daarnaast ben je 
ook medeverantwoordelijk voor het commerciële resultaat. 
Dankzij jou speelt de organisatie goed in op trends en 
ontwikkelingen en weet zich te onderscheiden van de 
concurrenten. 
 
Na deze opleiding kun je op veel plekken terecht. Je kunt 
aan de slag bij bijvoorbeeld een hotel, reisbureau, 
recreatiebedrijf, de VVV of ANWB-winkel. Maar ook bij 
campings, bungalowparken, attractieparken, outdoorcentra 
of een touroperator. 
 
Beroepseisen 
Je bent gastvrij, enthousiast, sociaal, communicatief en 
proactief. Je bent goed in plannen en organiseren, je bent 
creatief en flexibel in het oplossen van problemen. Je kan 
verschillende groepen enthousiasmeren en je kunt goed 
samenwerken in een team 
 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of ec of 2e mvt  
E : - 
G : - 
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OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 

 

 
Gezondheidszorg    
Apothekersassistent (niveau 4)  
Doktersassistent (niveau 4)  
Tandartsassistent (niveau 4)  
Verzorgende IG (niveau 3)  

Verpleegkundige (niveau 4)  
 
Welzijn 
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)  
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) 

Onderwijsassistent (niveau 4)  
Sociaal Werk (niveau 4)  
Maatschappelijke Zorg (niveau 3)  
Maatschappelijke Zorg (niveau 4)  
 

 

 
 
Optiek en Audicien    
Opticien (niveau 4) 
Audicien (niveau 4)  
 

Uiterlijke verzorging 
(allround)Kapper (niveau 3) 
Salonmanager (niveau 4)  
Schoonheidsspecialist (niveau 3)  
Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4) 

(Wellnessmanager)  
International Beauty Therapist (Allround  
Schoonheidsspecialist tweetalig) (niveau 4)  
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Apothekersassistent  

BOL4: D 
 
Het werk 
Als apothekersassistent kun je gaan werken in openbare 
apotheken, apotheken in ziekenhuizen en soms bij 
apotheekhoudende huisartsen. Werken bij een 
farmaceutische groothandel of in de farmaceutische 
industrie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je bent 
verantwoordelijk voor het bereiden en afleveren van 
geneesmiddelen op recept. Je geeft informatie en 
voorlichting over geneesmiddelen. Je kunt de voorraad 
beheren en de apparatuur en materialen onderhouden. 
Verder verricht je administratieve werkzaamheden en 
bedien je de telefoon.  
 
Beroepseisen 
Een apothekersassistent is zowel aan de balie als per 
telefoon het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Je moet 
daarom goed kunnen luisteren en gemakkelijk kunnen 
omgaan met mensen. Je zorgt ervoor dat de juiste 
medicijnen worden afgeleverd aan de cliënten. Goed 
voorlichten over het gebruik en de werking van medicijnen 
is erg belangrijk. Je moet flexibel en nauwkeurig zijn en 
goed kunnen samenwerken in een team. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Doktersassistent 

BOL4: D 
 
Het werk 
Als doktersassistent kun je alleen of in teamverband gaan 
werken bij een huisartspraktijk (solo- of groepspraktijk, 
gezondheidscentrum), bij een specialist in een polikliniek 
of bij de sociale gezondheidszorg. Werken bij een 
Arbodienst of bij de GGD behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. Het aannemen van de telefoon is een 
belangrijk deel van de werkzaamheden. Je  beoordeelt 
klachten op spoed en je geeft voorlichting bij eenvoudige 
zorgvragen. Je verzorgt de administratie in de praktijk, 
verricht eenvoudige  medisch-technische handelingen en je 
doet laboratoriumonderzoek. 
 
Beroepseisen 
Als doktersassistent moet je goed kunnen luisteren en 
situaties snel naar hun ernst kunnen inschatten. Je moet je 
goed kunnen inleven in de situatie van de zorgvrager en 
over een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
beschikken. Bij het verrichten van kleine handelingen 
(bijvoorbeeld het prikken van bloed) is het belangrijk dat 
nauwkeurig en  zorgvuldig gewerkt wordt. 
 
Toelatingseisen 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

Tandartsassistent  

BOL4: D 
  
Het werk 
Als tandartsassistent kun je gaan werken in een solo- of 
groepspraktijk, bij een orthodontist, of bij de afdeling 
mondziekte en kaakchirurgie in het ziekenhuis. Cliënten 
komen met zorgvragen en je stelt hen op hun gemak. Je 
verzorgt het instrumentarium en de apparatuur en je 
assisteert bij tandheelkundige behandelingen en onderzoek. 
Je voert eenvoudige handelingen zelf uit, je geeft 
voorlichting en je houdt je bezig met preventie. Verder 
verricht je administratieve werkzaamheden en je bedient 
de telefoon. 
 
Beroepseisen 
Als tandartsassistent moet je goed kunnen luisteren, 
gemakkelijk contact maken met cliënten en mensen op hun 
gemak stellen. Zorgvuldig werken is vereist. Verder moet je 
goed kunnen organiseren en samenwerken en over een 
goede uitdrukkingsvaardigheid beschikken, bijvoorbeeld bij 
het geven van poetsinstructies. Je assisteert de tandarts bij 
behandelingen, daarom ken je de protocollen goed. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : -  
G : - 
 

 

Verzorgende IG 
BOL/ BBL3: DLM 
 
Het werk 
Binnen de opleiding Verzorgende IG (verzorgende in de 
individuele gezondheidszorg) leer je hoe je mensen 
verzorgt en begeleidt. Je leert hoe je mensen kunt helpen 
met de alledaagse dingen zoals wassen, aankleden, eten en 
drinken en bewegen. Maar je leert ook om mensen de 
medicijnen te geven en wonden te verzorgen. Ook leer je 
om ouderen, zieken en mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke handicap te ondersteunen in het omgaan 
met een ziekte of handicap. Vrouwen die thuis van hun kind 
bevallen leer je te ondersteunen tijdens en na de bevalling. 
Veranderingen in de gezondheid van de zorgvrager leer je 
observeren en te rapporteren in het zorgplan.  
In de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 
kun je je specialiseren met de volgende profielen: 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), 
Gehandicaptenzorg (GHZ) 
en Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 
en Kraamzorg. 
 
Als je verzorgende IG 
(verzorgende in de 
Individuele 
Gezondheidszorg) bent, mag je ook een aantal 
verpleegkundige handelingen uitvoeren. Je mag de officiële 
titel van Verzorgende IG voeren. 
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Beroepseisen 
Je houdt van huishoudelijk en verzorgend werk en je kunt 
zorg en aandacht geven aan cliënten/zorgvragers. Goed 
kunnen omgaan met mensen, kunnen luisteren, praktisch 
en handig zijn en kunnen organiseren zijn belangrijke 
vereisten voor dit beroep. Onregelmatige werktijden vind 
je geen bezwaar. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 

 

Dubbelkwalificatie: Maatschappelijke Zorg en 
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg:  
 
Lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid hebben 
veel met elkaar te maken. Ben jij in beide geïnteresseerd? 
Wil jij mensen op beide fronten tegelijkertijd helpen weer 
beter te worden? Dan kun je kiezen voor de 
dubbelkwalificatie Maatschappelijke Zorg en Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg. Deze driejarige opleiding rond 
je af met twee mbo niveau 3-diploma’s. 
In deze opleiding doe je eerst het basisjaar MZ/VIG. Aan 
het eind van dat jaar kies je voor Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg, voor Maatschappelijke Zorg óf voor de 
dubbelkwalificatie. In dat laatste geval kies je bij het VIG-
deel voor het profiel Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT) of het profiel Gehandicaptenzorg (GHZ). 
 
 

 

Verpleegkundige  

BOL/BBL4: DLM 
 
Het werk 
Je werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak van zorg, 
wonen en welzijn. Je kunt in tal van beroepspraktijken en 
omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld in verpleeg- of 
verzorgingshuizen, instellingen voor psychiatrie of 
verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten, in 
ziekenhuizen maar ook in de thuissituatie van zorgvragers 
of in combinaties daarvan. Je verleent verpleegkundige 
zorg aan verschillende categorieën 
zorgvragers van alle leeftijden. 
Doelgroepen zijn bijvoorbeeld 
oudere zorgvragers, chronisch 
zieken, revaliderende zorgvragers, 
zorgvragers met een handicap, 
klinische zorgvragers, zorgvragers 
met psychiatrische problematiek, 
zwangere- en kraamvrouwen, 
pasgeborenen, kinderen en jeugdigen met potentiële of 
feitelijke gezondheid- of bestaansproblemen. Ook werk je 
vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van 
de zorgvrager, zoals ouders en andere verzorgers. Je richt 
je met name op de verpleegkundige zorg voor de 
individuele zorgvrager en zijn directe omgeving. Je kunt 
ook voor een groep zorgvragers werken, bijvoorbeeld in een 
kleinschalige woonomgeving. Binnen de opleiding Mbo-
Verpleegkundige kun je je specialiseren met deze vier 
profielen: Ziekenhuis, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en 
Gehandicaptenzorg (GHZ).. Na diplomering kun je je in het 
BIG-register als verpleegkundige laten registreren. 
 

Beroepseisen 
Als verpleegkundige moet je van verzorgend werk houden 
en zorg en aandacht kunnen geven aan zorgvragers. Goed 
kunnen omgaan met mensen, goed kunnen luisteren, 
praktisch en handig zijn en goed kunnen organiseren zijn 
belangrijke vereisten bij dit beroep. Onregelmatige 
werktijden moet je geen bezwaar vinden.  
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 

 

Pedagogisch Werk; 
Binnen de opleiding Pedagogisch Werk kun je kiezen voor de 
profielen: 
 

● Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) 
● Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) 
● Onderwijsassistent (niveau 4) 

 
Pedagogisch Medewerker 3 – 
Kinderopvang 
BOL/BBL3: DLM 
 
Het werk 
Een pedagogisch medewerker 3 – kinderopvang richt zich op 
kinderen van 0 tot 18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. 
Soms kunnen kinderen een ontwikkelingsachterstand 
hebben of zijn er opvoedingsproblemen. De pedagogisch 
medewerker 3 – kinderopvang biedt opvang, ondersteuning 
en ontwikkelingsmogelijkheden. Je creëert een veilige, 
maar ook uitdagende 
omgeving voor het kind. 
Daarbij is kennis van de 
ontwikkeling van het kind en 
pedagogisch inzicht van 
groot belang. De 
werkzaamheden kunnen per 
doelgroep sterk verschillen. 
Dat hangt ook af van de 
werkplek waar het pedagogisch werk wordt uitgevoerd. Een 
pedagogisch medewerker 3 – kinderopvang kan werkzaam 
zijn als bijvoorbeeld leidster in een 
kinderopvangvoorziening, peuterwerker, groepsleidster of 
gezinsondersteuner. 
 
Beroepseisen 
- betrokkenheid hebben met de doelgroep 
- goed kunnen omgaan met anderen 
- een vertrouwensrelatie kunnen aangaan 
- kunnen samenwerken en overleggen 
- kunnen stimuleren en creatief zijn 
- geduld hebben en kunnen omgaan met ongewoon gedrag 
- (bege-)leiding kunnen geven, onder leiding kunnen werken 
- flexibel zijn 
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  
 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 
 
Een aanvullende eis is dat je en sociale instelling en 
communicatieve vaardigheden hebt. Enige mate van 



48 
 

persoonlijke stabiliteit is tevens belangrijk om het diploma 
te kunnen behalen. 
 

 

Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker 
BOL4: DLM 
 
Het werk 
Als gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker 4 
begeleid je groepen 
kinderen in een 

peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of bij de voor-, 
tussen- en/of naschoolse opvang. Daarnaast geef je leiding 
aan medewerkers op niveau 2 en/of 3. Daarbij verricht je 
coördinerende-, organisatorische- en/of beleidsmatige 
taken binnen de opvang. In het kader van de Brede School-
ontwikkeling kun je ook extra opgeleid worden om in de 
brede school te werken. 
 
Beroepseisen 
* verantwoordelijkheid kunnen dragen 
* kunnen samenwerken 
* contact kunnen leggen 
* kunnen omgaan met feedback 
* inzicht hebben in de vraag of behoefte van de doelgroep 
* betrokkenheid hebben met de doelgroep 
* een vertrouwensrelatie kunnen aangaan 
* kunnen omgaan met ongewoon gedrag 
* flexibel zijn en initiatieven nemen 
* (bege-)leiding kunnen geven, onder leiding kunnen  
 werken 
* doelgericht kunnen werken 
* kritisch kijken naar jezelf 
* goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : -  
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een aanvullende eis is dat je en sociale instelling en 
communicatieve vaardigheden hebt. Enige mate van 
persoonlijke stabiliteit is tevens belangrijk om het diploma  
te kunnen behalen. Het profiel gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker valt onder de opleiding Pedagogisch Werk, 
hieronder valt ook Onderwijsassistent. Deze profielen 
hebben een gezamenlijke basisperiode in het begin van de 
opleiding. 
 

 

Onderwijsassistent  

BOL4: DLM 
 
Het werk 
Een onderwijsassistent werkt op een school en zorgt voor 
‘meer handen in de klas’. Onder verantwoordelijkheid van 
de leraar begeleid je leerlingen bij rekenen, taal, 
zelfstandig werken, spelen, samenwerken, sport, werken 
op de computer en creatieve activiteiten. Je begeleidt 

kinderen individueel, maar geeft ook leiding aan groepjes 
leerlingen. Naast het praktisch werken met leerlingen in de 
klas, verdiep je je ook in verschillende onderwijssystemen 
in Nederland, de schoolgids, het leerplan, het werken met 
lesmethodes, de toetsing, observatie en de zorg voor 
leerlingen met een specifieke hulpvraag. In het laatste jaar 
van de opleiding Onderwijsassistent bestaat de 
mogelijkheid om een plustraject Onderwijsondersteuner 
en/of Medewerker Brede School te volgen. Een 
onderwijsondersteuner kan zelfstandig voor een klas of 
groep leerlingen staan en begeleidt grotere groepen 
leerlingen. Een onderwijsassistent kan ook werkzaam zijn in 
een combifunctie. Zo kun je ingezet worden in de Brede 
School, Voor- en Vroegschoolse Educatie en ook taken 
verrichten in de opvang van kinderen buiten de directe 
schooluren. Het profiel onderwijsassistent valt onder de 
opleiding Pedagogisch werk, hieronder valt ook 
gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Deze profielen 
hebben een gezamenlijke basisperiode in het begin van de 
opleiding. 
 
Beroepseisen 
Tijdens de opleiding wordt vooral aandacht besteed aan de 
volgende beroepseisen: 
je kunt gemakkelijk contact maken met leerlingen en 
beïnvloedt groepsprocessen op een positieve manier.  
Je creëert een veilige,  respectvolle en creatieve sfeer 
je helpt leerlingen binnen de geldende regels om 
zelfstandig en verantwoordelijk te worden 
je hebt kennis van lesmethodes, je kunt uitleggen en lesjes 
geven. Dit  doe je op 
een stimulerende en 
motiverende manier  
je bent mede 
verantwoordelijk voor 
overzichtelijke, 
ordelijke en veilige 
situaties in de klas, de 
gang en op het 
schoolplein.  
Je kunt activiteiten  organiseren. 
je communiceert en overlegt op een professionele manier 
met alle betrokkenen in de school. 
 Zelfkennis, samenwerking, betrouwbaarheid  en 
collegialiteit vormen de basis voor het werken in je team. 
je hebt contacten met ouders of verzorgers van leerlingen 
en je kent je grenzen van je eigen functie binnen de 
organisatie 
je denkt regelmatig na over je eigen functioneren. 
Je durft kritisch te  zijn naar jezelf en je streeft ernaar je 
beroepsuitoefening te actualiseren en te verbeteren. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Sociaal Werk 
BOL4: DL 
 
Het werk 
Een sociaal werker ondersteunt en behartigt de belangen 
van mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. 
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Je hebt vaak een sleutelrol binnen het sociale wijkteam en 
zorgt voor verbinding tussen (mantel)zorg, hulpverlening en 
wijkopbouw. Het werk is erop gericht de zelfredzaamheid 
van een buurt en haar bewoners te vergroten. In het sociaal 
werk zoek je het liefst naar collectieve oplossingen, maar 
het kan ook voorkomen dat gezinnen vragen om een 
individuele ondersteuning. Je kunt als sociaal werker kiezen 
uit twee profielen:  
sociaal cultureel werker of 
sociaal maatschappelijk dienstverlener. 
Als sociaal cultureel werker richt je je vooral op groepen. 
Je verdiept je in de achtergronden van de groepen mensen 
die wonen in het werkgebied. Je organiseert activiteiten en 
projecten die passen bij wat jouw opdrachtgever, vaak de 
gemeente, belangrijk vindt. Denk aan het activeren van 
langdurig werklozen, het integreren van allochtonen of het 
voorkomen van overlast door hangjongeren. Je moet vaak 
een beroep doen op vrijwilligers. Je werkt vanuit een 
buurthuis, 
welzijnsinstelling, 
buitenschoolse opvang of 
andere openbare ruimte. 
Het profiel Sociaal 
maatschappelijk 
dienstverlener richt zich 
vooral op individuele 
ondersteuning. Je helpt 
mensen die moeite hebben met de organisatorische kanten 
van het leven. Je brengt de knelpunten in kaart en vertaalt 
die naar een dienstverleningsplan. Je adviseert of 
ondersteunt bij juridische en financiële vraagstukken en 
waar nodig doe je het woord namens je cliënt. Je houdt in 
de gaten of de afstemming met hulpverleners en instanties 
goed verloopt. Sociaal maatschappelijk dienstverleners zijn 
werkzaam bij alle soorten zorg- en welzijnsorganisaties, 
maar ook bij de gemeente of de politie. 
 
Beroepseisen 
je bent hulpvaardig 
je bent flexibel 
je werkt graag samen 
je hebt inzicht in de behoefte van de doelgroep 
je bent ondernemend en resultaatgericht 
je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden 
je beschikt over inlevingsvermogen in anderen 
je bent maatschappelijk betrokken 
je kunt grenzen stellen 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een aanvullende eis is dat je en sociale instelling en 
communicatieve vaardigheden hebt. Enige mate van 
persoonlijke stabiliteit is tevens belangrijk om het diploma  
te kunnen behalen. 
 

 

Maatschappelijke Zorg 3: 
Begeleider Gehandicaptenzorg / Begeleider 
Specifieke Doelgroepen   
BOL-3: : DLM 
 
Binnen Maatschappelijke Zorg kiezen voor twee 
profielen: Begeleider Gehandicaptenzorg en 

Begeleider Specifieke Doelgroepen. 
 
Er zijn in Nederland veel mensen die zichzelf niet 
zelfstandig kunnen redden in onze maatschappij. Mensen 
die wel wat ondersteuning en begeleiding kunnen gebruiken 
bij het wonen, het invullen van de dag en het regelen van 
allerlei zaken. Dit kunnen jonge mensen zijn, maar ook 
volwassenen en ouderen. Soms hebben ze een beperking, 
psychosociale problemen of beide. 
 
Het werk 
De begeleiding kun je geven aan groepen, maar ook 
individueel. Je kunt op allerlei plekken aan de slag, 
bijvoorbeeld in een woonvorm, welzijnsinstelling, 
zorgboerderij, activiteitencentrum, sociale werkplaats, 
verzorgings- of verpleeghuis. In sommige functies begeleid 
je cliënten thuis. 
 
Beroepseisen 
Je werkt graag met mensen. Je kunt goed samenwerken, 
staat stevig in je schoenen en je kunt omgaan met 
feedback. Je kunt je inleven in de situatie van een ander. 
- betrokkenheid hebben met de doelgroep 
- een vertrouwensrelatie kunnen aangaan 
- kunnen stimuleren en creatief zijn 
- geduld hebben en kunnen omgaan met ongewoon gedrag 
- (bege-)leiding kunnen geven en onder leiding kunnen 
werken 
- flexibel zijn 
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
hebben 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 
Dubbelkwalificatie: Maatschappelijke Zorg en 
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg:  
 
Lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid hebben 
veel met elkaar te maken. Ben jij in beide geïnteresseerd? 
Wil jij mensen op beide fronten tegelijkertijd helpen weer 
beter te worden? Dan kun je kiezen voor de 
dubbelkwalificatie Maatschappelijke Zorg en Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg. Deze driejarige opleiding rond 
je af met twee mbo niveau 3-diploma’s. 
In deze opleiding doe je eerst het basisjaar MZ/VIG. Aan 
het eind van dat jaar kies je voor Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg, voor Maatschappelijke Zorg óf voor de 
dubbelkwalificatie. In dat laatste geval kies je bij het VIG-
deel voor het profiel Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT) of het profiel Gehandicaptenzorg (GHZ). 
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Maatschappelijke Zorg 4 
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg / 
Specifieke Doelgroepen / Agogisch 
Medewerker GGZ/ Thuisbegeleider 
BOL4: DLM 
 
Binnen Maatschappelijke Zorg kun je kiezen voor vier 
profielen: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, 
Agogisch Medewerker GGZ, Thuisbegeleider en Persoonlijk 
Begeleider Specifieke Doelgroepen. 
 
Het werk 
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je 
cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook kun je te 

maken krijgen met 
meervoudig 
gehandicapten. De 
combinatie van een 
handicap met psychische, 
psychosociale of 
gedragsproblematiek komt 
ook voor. In je werk krijg 
je te maken met grote 

verschillen in mogelijkheden van cliënten. Er zijn 
verschillende functies en taken. Het begeleiden en 
organiseren van activiteiten in het kader van dagbesteding 
voor cliënten met een  beperking, kan zo’n taak zijn. Ook is 
het mogelijk dat je cliënten thuis of in een vervangende 
woonsituatie begeleidt of ondersteunt bij het wonen, 
werken en hun vrijetijdsbesteding. 
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen begeleid 
je cliënten die zijn opgenomen in een instelling of 
dagbehandeling volgen. Je draagt bij aan het zo zelfstandig 
mogelijk functioneren van de cliënt in de eigen of 
vervangende woonsituatie. Cliënten kunnen 
psychogeriatrische, psychiatrische, psychosociale of 
gedragsproblemen hebben. Je activeer, ondersteunt en 
verleent zorg aan individuen en groepen. Taken zijn 
bijvoorbeeld het organiseren van en begeleiden bij 
activiteiten in het kader van dagbesteding. Je werkt als 
begeleider in de psychiatrie of de ouderenzorg. Je kunt ook 
werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang of bij een 
vervangende woonvoorziening. 
 
Je kunt ook aan de slag als Thuisbegeleider of als 
Agogisch Medewerker GGZ 
 
Beroepseisen 
Verantwoordelijkheid kunnen dragen 
● Kunnen samenwerken 
● Contact kunnen leggen 
● Kunnen omgaan met feedback 
● Inzicht hebben in de vraag of behoefte van de 

doelgroep 
● Een vertrouwensrelatie kunnen aangaan 
● Kunnen omgaan met ongewoon gedrag 
● Flexibel zijn en initiatieven nemen 
● (bege-)leiding kunnen geven en onder leiding kunnen 

werken 
● Doelgericht kunnen werken 
● Kritisch kunnen werken 
● Goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden hebben 

 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 
 
Een aanvullende eis is dat je en sociale instelling en 
communicatieve vaardigheden hebt. Enige mate van 
persoonlijke stabiliteit is tevens belangrijk om het diploma  
te kunnen behalen. 
 

 
Opticien  

BOL/BBL4: D 
 
Het werk 
Een opticien heeft een afwisselend beroep: geen enkele 
klant is hetzelfde. Er zijn wel een aantal werkzaamheden 
die regelmatig voorkomen. Het uitvoeren van een 
oogmeting, het adviseren van de klant en in het bijzonder 
de verkoop van brillen behoren tot je taak. Als opticien 
verricht je zelfstandig werkzaamheden in de winkel. Je 
kunt op basis van zelf uitgevoerde oogmetingen correcties 
vaststellen en glasadvies verstrekken. Alhoewel dit op het 
eerste gezicht een 
eenvoudige zaak lijkt, komt 
het op de vakkennis van de 
opticien aan of de klant met 
de juiste bril de zaak verlaat. 
En dat heeft natuurlijk alles 
te maken met specifieke 
wensen van de klant. 
 
Beroepseisen 
Als opticien moet je gevoel hebben voor technische en 
paramedische aspecten van dit beroep en fijnmechanisch 
werk. Je moet goed met mensen kunnen omgaan, 
representatief en flexibel zijn en gevoel hebben voor mode 
en trends. Zelfstandig kunnen werken is en vereiste. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : wi of nask1 
E : - 
G : - 
 

 

Audicien 
BBL4: D 

Het werk 

Een audicien heeft een veelzijdig beroep. Je bent van alle 
markten thuis: in technische en medische zin weet je waar 
je over praat. Maar ook commercieel sta je je mannetje. In 
het audiciensbedrijf ontvang je klanten en je zorgt dat ze 
zich op hun gemak voelen. Je onderzoekt welke oplossing 
het oor nodig heeft en vertaalt dat naar een passend 
hulpmiddel. Daarbij houd je rekening met de wensen en het 
budget van de klant. Uiteraard ben je op de hoogte van de 
laatste hoor-oplossingen en dat laat je zien in het advies. 
De kwaliteit van het product en jouw service zorgen ervoor 
dat de klant blijft terugkomen. 
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Beroepseisen 
je kunt zelfstandig werken 
je hebt gevoel voor de technische kanten van het vak 
je hebt gevoel voor de paramedische kant van het vak 
je kunt geconcentreerd en nauwkeurig werken 
je hebt een goede fijne motoriek 
je onderhoudt contacten met KNO artsen 
je kunt goed omgaan met mensen 
je kunt goed luisteren en adviseren 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 

 

 

(Allround)Kapper  

BOL/BBL3: L 
 
Het werk 
Om goed te kunnen knippen, heb je natuurlijk techniek 
nodig. Ook moet je bijvoorbeeld weten hoe het haar op 
bepaalde behandelingen reageert. 
Maar het allerbelangrijkste is 
misschien wel dat je het leuk vindt 
om met mensen om te gaan. Voor 
veel mensen is een kijkje in de 
spiegel van de kapper pure 
verwennerij. Maar je hebt natuurlijk 
ook klanten die gewoon even snel 
geknipt willen word en. Alle klanten 
moeten de salon met een goed gevoel 
verlaten. Tijdens de opleiding voor 
kapper leer je daarom niet alleen hoe 
je een permanent zet. We helpen je 
ook een klantvriendelijke houding ontwikkelen. Dit noemen 
we de communicatieve en sociale vaardigheden. Verder 
werken we samen aan een goede commerciële instelling. 
Die heb je nodig, omdat in veel kapsalons ook producten 
worden verkocht waarmee klanten hun haar zelf kunnen 
verzorgen. De allround kapper voert specialistische 
vakhandelingen uit. 
 
Beroepseisen 
• een klantvriendelijke houding hebben 
• gevoel voor hygiëne hebben 
• zorgvuldig kunnen werken 
• goed met mensen om kunnen gaan 
• creatief zijn 
• goed kunnen luisteren 
 
Beroepen 
• haarstylist 
• topstylist 
• 
• verkoper bij cosmeticabedrijven in de medische of 
sociale sector (o.a. haartransplantatie) 
 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Salonmanager 

BOL/BBL4: L 
 
Het werk 
Als salonmanager heeft haarverzorging absoluut geen 
geheim meer voor jou! Je beheerst alle basisvaardigheden 
van de technieken en in deze opleiding ga je je verder 
verdiepen in deze technieken. Jij hebt antwoorden op alle 
vragen van klanten, en oplossingen voor al hun problemen. 
Jij weet het perfecte advies- en behandelplan op te stellen 
en weet hun wensen perfect te vertalen.  
Je werkt zelfstandig met klanten. Ook kun je leidinggeven 
of ben je eigenaar van een salon. Het feit dat jij 
vakmanschap en creativiteit weet te combineren, maakt je 
tot een echte vakspecialist. Als salonmanager ben je 
eindverantwoordelijk en neem je zelfstandig beslissingen. 
Naast het contact met je klanten houd jij je dan ook ook 
bezig met bijvoorbeeld de marketing, de financiële 
administratie en het leidinggeven aan medewerkers en 
stagiaires. 
 
Beroepseisen 

● Je hebt oog voor detail, 
● Je bent geduldig en legt gemakkelijk contact 
● Je neemt ook de verantwoordelijkheid voor de 

taken en behandelingen die je uitvoert.  
● Jij bent degene die collega’s vaak nieuwe 

technieken aanleert  
● Je hebt ook een talent voor commercie, marketing 

én administratie. 
 
Beroepen 
• haarstylist 
• topstylist 
• salonmanager/bedrijfsleider 
• verkoper of technisch begeleider/adviseur bij 
cosmeticabedrijven in de medische of sociale sector (o.a. 
haartransplantatie) 
• ondernemer 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 

 

 

Schoonheidsspecialist  
BOL3: DL 
 
Het werk 
Je wordt opgeleid voor het diploma schoonheidsspecialist in 
combinatie met drogisterij/parfumerie. Als 
schoonheidsspecialist help je schoonheid beter tot z’n recht 
te laten komen. Je werkt met verschillende mensen. 
“Gezonde” mannen en vrouwen, maar ook zieken, 
gehandicapten, ouderen en revaliderende. Alle mensen 
fleuren op dankzij een schoonheidsbehandeling. Dat maakt 
het beroep zo aantrekkelijk! Je hebt bovendien een 
persoonlijk en direct contact met de klanten. Je adviseert, 
verzorgt en levert zo een belangrijke bijdrage aan het 
zelfvertrouwen van de klant. 
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Een schoonheidsbehandeling is feitelijk een ontspanning 
voor de klant. Een 
belangrijke 
ontwikkeling die 
momenteel 
waarneembaar is bij 
grote winkelketens, is 
de verandering van 
winkels in genees- en 
verbandmiddelen naar 
schoonheids- en 
gezondheidswinkels met deskundige adviezen. Veel 
drogisterijen hebben achter de winkel een behandelruimte 
of zelfs hele salons waarin de schoonheidsspecialist 
werkzaam is. Hierdoor ontstaat ook de koppeling naar 
assortiment van drogisterij/parfumerie. Het werkterrein is 
breed. Je kunt na je opleiding gaan werken: 
Bij een salon of beautyfarm 
Bij hotels of op cruiseschepen 
In een kuuroord  of sauna. In adviserende banen bij een 
drogisterij of parfumerie Promotie doen voor een groot 
cosmeticahuis. 
 
Beroepseisen 
Je moet graag met je handen willen werken. Je moet ook 
goed kunnen luisteren, geduldig zijn, en je goed kunnen 
inleven in de wensen van klanten, zodat je kunt vaststellen 
welke behandeling de klant wenst. Je moet erg zorgvuldig 
kunnen werken, bijvoorbeeld als je de huid verzorgt. 
Nauwkeurigheid heb je nodig als je de nagels in de 
gewenste vorm vijlt. Om een goede make-up te kunnen 
kiezen, moet je creatief zijn. Je moet het ook leuk vinden 
om je theoretisch steeds in het vak te blijven verdiepen, 
want behandelingsmogelijkheden en producten veranderen 
vaak en soms ingrijpend. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 

 

Allround 
Schoonheidsspecialist 
(Wellnessmanager)  
BOL4: DL 
 
Het werk 
Als allround schoonheidsspecialist bied je op het gebied van 
lichaamsverzorging een aantal aanvullende specialistische 
behandelingen aan. De werkmogelijkheden voor een 
wellnessmanager zijn: een beautyfarm runnen (leiding 
geven aan meerdere werknemers) of een eigen bedrijf 
beginnen. Je geeft voorlichting aan de cliënt, adviseert de 
cliënt en je geeft eventueel nazorg. De allround 
schoonheidsspecialist is eindverantwoordelijk voor de 
aanvullende behandeling, informatieoverdracht en 
voorlichting naar de cliënt. Je voert een specialistische 
behandeling uit aan de hand van een analyse en behandel 
plan. Je informeert de cliënt over de uit te voeren behan- 
deling. Als allround schoonheidsspecialist oriënteer je je op 
de vestigingsmogelijkheden, markt, wet- en regelgeving bij 

het starten van een onderneming. Je stelt een onder 
nemingsplan op dat als basis dient voor de bedrijfsvoering. 
Je voert de PR van je bedrijf. Indien je als allround schoon 
heidsspecialist personeel in dienst hebt, ontwikkel je 
personeelsbeleid en geef je op een motiverende manier 
leiding.  
 
Beroepseisen 
Je moet graag met je handen 
willen werken. Je moet ook 
goed kunnen luisteren, 
geduldig zijn, en je goed 
kunnen inleven in de wensen 
van klanten, zodat je kunt 
vaststellen wat ze willen aan 
behandeling van de huid. Je 
moet erg zorgvuldig kunnen werken, bijvoorbeeld als je de 
huis verzorgt. Nauwkeurigheid heb je nodig als je de nagels 
in de gewenste vorm vijlt. Om een goede make-up te 
kunnen kiezen, moet je creatief zijn. Je moet ook zin 
hebben om je theoretisch steeds in het vak te blijven 
verdiepen, want behandelingsmogelijkheden en producten 
veranderen vaak en soms ingrijpend. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen 
 

 

International Beauty 
Therapist (Allround 
Schoonheidsspecialist), 
tweetalig  
BOL4: D 
 
De opleiding Allround Schoonheidsspecialiste wordt ook 
tweetalig (Engels) aangeboden, onder de naam 
International Beauty Therapist (IBT). Als je voor deze 
variant kiest, kun je twee diploma’s behalen:  
het mbo-diploma Allround Schoonheidsspecialiste op niv. 4 
het internationaal erkende Pearson BTEC level 3 Diploma in 
Beauty Therapy.  
Bij de tweetalige opleiding worden veel lessen in het Engels 
aangeboden en komen onderwerpen aan bod als “Provide 
Facial Skincare” & “Provide Bodymassage”. Het is een 
praktijkgerichte opleiding met goede 
aansluitingsmogelijkheden op vervolgopleidingen 
(bijvoorbeeld fysiotherapie en huidtherapie). 
Schoonheidsspecialisten die het internationale diploma 
hebben behaald kunnen aan de slag bij internationale 
hotelketens met wellnesscentra, op cruiseschepen of in 
buitenlandse grotere salons (bijvoorbeeld in Engeland of 
Finland). Het BTEC level 3 Diploma Beauty Therapy behalen 
is alleen mogelijk in combinatie met de opleiding allround 
schoonheidsspecialist. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL:  

 

Aanvullende eis: Je moet voor het vak Engels minimaal een 

7 hebben gescoord op je diploma. 
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OPLEIDINGEN SPORT EN VEILIGHEID 
 
 

 
Sport  
Sport- en Bewegingsleider (niveau 3)  
Coördinator Sport (niveau 4)  
 

Veiligheid 
Handhaver Toezicht & Veiligheid (niveau 3)  
Coördinator beveiliging (niveau 4)  
 
Defensie 

Veiligheid & Vakmanschap – Grondoptreden (niveau 3)
  
Veiligheid & Vakmanschap – Techniek (niveau 3)  
Veiligheid & Vakmanschap – Vliegtuig- 
onderhoud (niveau 4)  
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Sport- en Bewegingsleider 
BOL3: DL 

Het werk 
Ben je sportief, vind je bewegen en sporten ontzettend 
leuk? Zie je het als een uitdaging om anderen bij hun 
sportbeoefening te begeleiden? Vind je het leuk om 
anderen te helpen om beter te leren bewegen en 
tegelijkertijd zelf veel te bewegen? Dan is de opleiding tot 

Sport- en Bewegingsleider 
zeker wat voor jou.  
Je kunt bijvoorbeeld aan 
de slag bij 
sportverenigingen, 
zwembaden, 
buitensportorganisaties, 
fitnesscentra en sport- en 
bewegingscentra. Je stemt 

je werk af met je leidinggevende aan wie je achteraf 
rapporteert. Je werkt met vrijwilligers, stagiaires en 
medewerkers en soms stuur je hen aan. Je coacht, geeft 
instructies en begeleidt mensen op een leuke manier, je let 
op hun veiligheid en zorgt dat ze met plezier terugkomen. 
 
Beroepseisen 
• sportief zijn en een goede lichamelijke conditie hebben 
• geduld hebben, flexibel zijn, omgaan met klanten 
• op een sportieve manier met mensen willen omgaan 
• inzicht hebben in de vraag van de klant 
• kunnen stimuleren, samenwerken, overleggen, 
organiseren en plannen 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een aanvullende eis is dat je een sportieve en sociale 
instelling hebt. Een toelatingstest waarin lesgeven, 
bewegingsvaardigheid en motivatie bekeken worden 
behoort tot de toelatingsprocedure. 
 

 

Coördinator Sport 
BOL4: DL 
 
Het werk 
Sport & Bewegen 
Sport & Bewegen is belangrijk voor iedereen. Jongeren en 
ouderen, validen en mindervaliden, verenigingen en 
overheid, de vrijetijdssector en het bedrijfsleven. Ze 
houden zich meer en meer bezig met sport en zien de 
noodzaak om méér te bewegen. Daarom zijn er steeds meer 
deskundigen nodig om les en begeleiding te geven aan 
bewegende mensen. Als je van sport houdt en je brengt 
graag je passie voor bewegen over op anderen, dan kun je 
van je hobby je beroep maken. 
 
Binnen de niveau 4 opleiding Sport & Bewegen zijn er 
verschillende richtingen waaruit je kunt kiezen: 
* Coördinator Sport- & Bewegingsagogie 
* Coördinator Buurt, Onderwijs & Sport 

* Coördinator Sport, Bewegen & Gezondheid 
* Coördinator Sportinstructie, Training & Coaching 
 
* Coördinator Sport- & Bewegingsagogie 
Sommige mensen hebben moeite met bewegen, 
bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking, een 
ongeluk of een ziekte. Voor hen kan sporten en bewegen 
een middel zijn om hun problematiek dragelijker te maken. 
Maar ook voor mensen met gedrags- of psychische 
problemen kan bewegen heel nuttig zijn. Als coördinator 
sport & bewegingsagogie weet jij met welke activiteiten 
een doelgroep het beste gebaat is. Jij plant sport- en 
bewegingsprojecten en zorgt ervoor dat deze activiteiten 
van a tot z worden uitgevoerd. Je stuurt vrijwilligers en 
medewerkers aan en legt verantwoording af aan je 
leidinggevende. 
 
Je werkt vooral in revalidatiecentra, jeugdhulpverlening, 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg of bij justitie. Je werkt 
meestal in een team met specialisten uit andere 
vakgebieden, waarmee je regelmatig overlegt. Het is dus 
belangrijk dat je kunt functioneren binnen een team. Je 
werkt intensief met mensen die soms heftige emoties 
kunnen hebben. Dit vraagt om een integere, begripvolle en 
respectvolle benadering, waarbij je wel een professionele 
afstand weet te bewaren. Je kunt, afhankelijk van de 
keuzes die je tijdens de opleiding maakt, ook aan de slag 
bij sportclubs, zwembaden, fitnesscentra en in het 
onderwijs. 
 
* Coördinator Buurt, Onderwijs & Sport 
BOS is de afkorting van Buurt, Onderwijs & Sport. Als BOS-
medewerker leer je alles over de maatschappelijke 
betekenis van sport en bewegen. Bewegen en sporten is 
voor kinderen een stimulans om gezonder te leven en 
elkaar te ontmoeten. Door te sporten ontwikkelen kinderen 
zich beter en leren ze met anderen om te gaan. 
 
Als BOS-medewerker werk je veel in het buurtsportwerk. Je 
kunt aan de slag als combinatiefunctionaris, 
buurtsportcoach, pedagogisch medewerker kinderopvang en 
in de naschoolse opvang. In het basisonderwijs kun je 
werken als Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en 
Sport (LOBOS), bijvoorbeeld binnen de brede school. Je 
werkt meestal met jeugd in de leeftijd van 4-19 jaar. Je 
functioneert vaak in een omgeving waarin je veel moet 
organiseren en improviseren. 
 
* Coördinator Sport, Bewegen & Gezondheid 
Als coördinator sport, bewegen & gezondheid ondersteun of 
begeleid jij mensen om een positieve draai te geven aan 
hun levensstijl. Jij begeleidt mensen die dat nodig hebben 
om op een verantwoorde en gezondere manier te leven. 
Niet alleen lichamelijk gezond, maar ook in mentaal en 
sociaal opzicht. Jouw grootste uitdaging is om mensen 
zover te krijgen dat ze hun ongezonde gedrag voor altijd 
veranderen. 
 
Je kunt met deze opleiding aan de slag bij organisaties die 
een breed aanbod hebben op het gebied van sport, 
bewegen en gezondheid. Dat zijn er meer dan je denkt. Je 
kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een fitnesscentrum of 
een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk. Daar heb je 
veel persoonlijk contact met klanten. Met hen stel je de 
doelen vast en probeert die te bereiken. Je werkt vaak in 
een team met professionals uit andere vakgebieden waarbij 
jullie elkaar goed aanvullen. 
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* Coördinator Sportinstructie, Training & Coaching 
Zorgen dat mensen betere sportprestaties gaan leveren: dát 
is de uitdaging voor een coördinator sportinstructie, 
training & coaching. Je kunt aan het werk met 
sporttalenten en complete sportteams. Maar je weet ook 
de recreatieve sporters, ouderen en mensen met een 
handicap of fysieke klachten te inspireren en te motiveren. 
Dit doe je bijvoorbeeld bij sportverenigingen, 
buitensportbedrijven, fitnesscentra, recreatieparken of 
sport- en bewegingscentra. Je plant hier zelf al je 
activiteiten in en voert het grootste deel zelf uit, waarbij 
je je kunt laten ondersteunen door een assistent. Binnen 
dit profiel kun je kiezen uit twee specialisaties: 
 
Specialisatie Sport (Voetbal/Fitness/ Zwemmen/Turnen) 
Je bent betrokken bij de ontwikkeling van het 
sporttechnische beleid en onderhoudt contacten met de 
media en sponsoren. Daarbij werk je altijd samen met je 
leidinggevende of werkgever en heb je een coördinerende 
rol. Hiermee haal je voor bovenstaande sporten hoge 
trainersdiploma’s. Je krijgt met deze specialisatie de kans 
om professioneel te werken binnen de Nederlandse 
sportorganisaties. 
 
Specialisatie Buitensport 
Met uitdagende activiteiten in 
binnen- en buitenland stomen we 
je klaar voor de 
buitensportbranche. Deze 
specialisatie leert je uitdagende 
en bijzondere outdooractiviteiten 
te leiden en te coördineren. Dit is iets voor jou als je 
grensverleggend bezig wilt zijn en avontuurlijk bent 
ingesteld! Je kunt, afhankelijk van de keuzes die je tijdens 
de opleiding maakt, ook aan de slag bij commerciële 
sportorganisaties, zwembaden, fitnesscentra en in het 
onderwijs. 
 
Beroepseisen 
• sportief zijn en een goede lichamelijke conditie hebben 
• geduld hebben, flexibel zijn en kunnen omgaan met 
     ‘ongewoon’ gedrag 
• graag op een sportieve manier met mensen om willen 
     gaan 
• inzicht hebben in de vraag van de doelgroep 
• kunnen stimuleren, samenwerken, overleggen, 
     organiseren en plannen 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een aanvullende eis is dat je een sportieve en sociale 
instelling hebt. Een toelatingstest waarin lesgeven, 
bewegingsvaardigheid en motivatie bekeken worden 
behoort tot de toelatingsprocedure. 
 

 

Handhaver Toezicht & 
Veiligheid  

BOL3: DL 
 
Het werk 
Als handhaver toezicht & veiligheid houd je toezicht op een 
juist gebruik van de (semi-) openbare ruimte; je bent 
hierbij de eerste professionele schakel  in de keten van 
publieke veiligheid. Meestal werk je voor de gemeente als 
opsporingsambtenaar , maar altijd in samenwerking met de 
politie. De werkzaamheden zijn een combinatie van 

preventief toezicht houden 
en corrigerend optreden. De 
essentie van het beroep 
bestaat uit het toezicht op 
de orde en veiligheid 
houden, het informeren en 
verwijzen van publiek, het 
optreden bij incidenten, het 
handhaven van specifieke 

verordeningen en het ondersteunen bij projecten en 
evenementen. De Handhaver toezicht & veiligheid kan in 
verschillende beroepssituaties opgeleid worden. 
Bijvoorbeeld binnen de stadstoezicht organisaties, 
gemeenten of bij de politie. Als handhaver toezicht & 
veiligheid moet je op verantwoorde wijze omgaan met 
fysiek en verbaal geweld in een steeds meer verhardende 
samenleving. Je hebt de bevoegdheid om voor een aantal 
vastgestelde strafbare feiten sanctionerend op te treden. 
Ook ben je bevoegd om bij sommige strafbare  feiten 
boetes uit te schrijven. Houders van het diploma 
“Handhaver Toezicht & Veiligheid” kunnen dus bij diverse 
toezichthoudende organisaties aan het werk. Als zij 
solliciteren bij de politie, kunnen via een EVC-procedure bij 
de politieopleiding vrijstellingen verleend worden. 
 
Beroepseisen 
Er worden hoge eisen gesteld aan de persoonlijkheid van 
een handhaver toezicht & veiligheid. Competenties als 
betrouwbaarheid, stabiliteit, communicatieve en sociale 
vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, 
zelfstandigheid, integriteit, maatschappijgericht denken, 
burgergerichtheid, inschattingsvermogen en initiatief 
nemen zijn hierbij belangrijk. Je houding is de-escalerend 
en je kan omgaan met stress en agressief gedrag. De 
handhaver toezicht & veiligheid moet zich ervan bewust 
zijn dat hij een voorbeeldfunctie vervult en dat dragen van 
een uniform bij derden bepaalde verwachtingen wekt die 
hij zal moeten waarmaken. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL 
T : - 
Z+W : - 
E : - 
G : - 
 
Een sporttest, een taaltoets, een rollenspel en een 
intakegesprek maken deel uit van de toelatingsprocedure. 
 

 



56 
 

Beveiliger/Coördinator 
Beveiliging 
BOl3: DL 

Het werk 
Als beveiliger (niveau 2) zorg je voor de beveiliging van een 
onderneming, instelling of object. Je oefent preventief 
toezicht uit en je verleent passende diensten. Je loopt of 
rijdt rond en let op ongewoon gedrag. Het werken in de 
beveiliging is soms routinematig, maar het blijft een 
boeiende zaak. De veiligheid staat immers altijd voorop. Als 
er iets ernstigs gebeurt, zoals een ongeluk, brand of 
diefstal, kom je meteen in actie. Je reageert snel en weet 
wat je moet doen. Door je uniform komen mensen 
makkelijker naar je toe. Je helpt ze en 
blijft altijd opletten.  

Als coördinator beveiliging (niveau 3) 
werk je als meewerkend voorman in de 
beveiliging. Je controleert en begeleidt 
de werkzaamheden van de beveiligers. 
In belangrijke mate ben je 
verantwoordelijk voor het handelen 
volgens standaardprocedures en richtlijnen. Je geeft leiding 
aan een kleine groep collega’s. Ook moet je in de functie 
van coördinator beveiliger collega’s kunnen stimuleren, 
motiveren, instrueren en corrigeren. 
 
Beroepseisen 
Je bent een stabiele persoonlijkheid, je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, je bent zelfstandig en 
flexibel, je bent initiatiefrijk, kunt goed met mensen 
omgaan en communiceert vaardig, je kunt jezelf 
schriftelijk en mondeling goed uitdrukken, Goed leiding 
kunnen geven, plannen en organiseren.  
Instroom opleiding via niveau 2 beveiliger 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 
 

 

Veiligheid & Vakmanschap – 
Grondoptreden  

BOL3: D 
 
Het werk 
De aankomend militair werkt en leeft in een binnenlandse 
of buitenlandse militaire omgeving en voert taken uit op 
bijvoorbeeld kazernes, aan boord van een varende eenheid 
en in het (militaire) veld. Militairen worden over de 
gehele wereld ingezet, onder zeer uiteenlopende 
omstandigheden. Het uitvoeren van werkzaamheden kan 
plaatsvinden op land, op en vanaf zee, bij daglicht en bij 
duisternis, onder alle weersomstandigheden en onder 
primitieve omstandigheden. Een militair werkt zeer 
regelmatig samen met Engelstalige collega's. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat hij goed de Engelse taal beheerst. 
De opleiding bereidt voor op een loopbaan bij Defensie. De 
gediplomeerde aankomend medewerker grondoptreden of 
aankomend onderofficier grondoptreden kan, indien hij aan 
de veiligheids-, keuring- en selectie-eisen voldoet, als 
militair worden aangesteld en bij één van de 
defensieonderdelen gaan werken. Aankomend militairen 

zullen in de eerste plaats 
gaan werken bij één van 
de operationele 
commando's. Als hij is 
aangesteld bij Defensie 
en ingedeeld bij één van 
de operationele 
commando's volgt hij 
eerst een algemene 
basisopleiding en vervolgens een functieopleiding. 
 
Beroepseisen 
Er worden (ook fysiek) hoge eisen gesteld aan je gesteld als 
je bij Defensie gaat werken. Eigenschappen als stabiliteit, 
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, kunnen 
samenwerken en het nemen van initiatief zijn hierbij 
belangrijk. Als je besluit te solliciteren bij Defensie wordt 
je ook gekeurd (psychologisch/sport/medisch) door 
Defensie om te kijken of je geschikt bent voor een baan als 
militair, dit gebeurt aan het einde van de opleiding. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 
 
Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen) 

● Bij aanvang van de opleiding moet je een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen 

● Je dient in het bezit te zijn van een positief 
sportmedisch advies. Voor aanvang van de 
opleiding doe je hiervoor een sportmedische test 
bij de Isala Klinieken in Zwolle 

● Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal 
aantal studenten toelaten per vakrichting en 
niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit 
maximale aantal nieuwe studenten nog niet is 
bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. 

 

 

Veiligheid & Vakmanschap – 
Techniek  

BOL-3: D 
 
Heb jij aanleg voor techniek en zoek je een uitdagende 
opleiding in combinatie met Defensie? Dan kan je bij het 
Deltion College terecht bij één van de 3 technische 
opleidingen die wij aanbieden. Je kan bij ons kiezen uit 
Bedrijfsautotechniek, Servicemedewerker gebouwen of de 
opleiding informatica communicatie techniek. 
 
Het werk 
Heb je interesse in een leidinggevende baan bij Defensie en 
wil je leren sleutelen aan (militaire) voertuigen? Dan is de 
opleiding Veiligheid & Vakmanschap Bedrijfsautotechnicus 
(BAT) wat voor jou. Lesonderdelen zoals 
luchtremdruksystemen, smeersystemen en laadsystemen 
zijn onderdelen van de vakopleiding. Daarnaast krijg je 
uiteraard ook lessen gericht op het militaire vak. Na deze 
opleiding kan je solliciteren op een baan als onderofficier 
bedrijfsautotechnicus bij de Koninklijke Landmacht of het 
Korps Mariniers. Voor  jongens en meiden die goed 
presteren tijdens de opleiding is het een aantal malen per 
jaar mogelijk om mee te gaan met het Rallyteam van het 
Deltion College. Als student krijg je dan de mogelijkheid 
om mee te kijken achter de schermen van de Rallysport en 
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mee te werken. Kortom een leuke, afwisselende opleiding 
voor de echte sleutelaars onder ons. 
 
Heb je interesse in Defensie en wil jij tot een veelzijdig 
bouwvakker worden opgeleid? Dan is de opleiding Veiligheid 
& Vakmanschap Servicemedewerker Gebouwen (SMG) wat 
voor jou. Lesonderdelen zoals installatietechniek, 
elektrotechniek en bouwkunde zijn onderdelen van deze 
opleiding. Daarnaast krijg 
je uiteraard ook lessen 
gericht op het militaire 
vak. Na deze opleiding 
kan je solliciteren op een 
baan als 
servicemedewerker 
gebouwen bij de 
Koninklijke Landmacht. 
 
Heb je interesse in Defensie en wil jij als leidinggevende bij 
de ICT-afdeling van Defensie aan de slag? Dan is de 
opleiding Veiligheid & Vakmanschap ICT wat voor jou. 
Lesonderdelen zoals de ECDL-module, hardware, software, 
communicatie voor ICT zijn onderdelen van de opleiding. 
Daarnaast krijg je uiteraard ook lessen gericht op het 
militaire vak. Na deze opleiding kan je solliciteren op een 
baan als onderofficier bij de verbindingsdienst van de 
Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht. 
 
Beroepseisen 
Er worden hoge eisen gesteld aan je gesteld als je bij  
Defensie gaat werken, zowel fysiek als mentaal. 
Eigenschappen als stabiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, 
zelfstandigheid, kunnen samenwerken en het nemen van 
initiatief zijn hierbij belangrijk. Als onderofficier wordt 
daarnaast van jou verwacht dat je leiding durft en wilt 
nemen, mensen stimuleert en kunt samenwerken en 
overleggen. Als je besluit te solliciteren bij Defensie wordt 
je ook gekeurd (psychologisch/sport/medisch) door 
Defensie om te kijken of je geschikt bent voor een baan als 
militair, dit gebeurt aan het einde van de opleiding. 
 
Toelatingseisen 
KB en GTL: geen aanvullende eisen v.w.b. vakken 
 
Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen) 

● Bij aanvang van de opleiding moet je een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen 

● Je dient in het bezit te zijn van een positief 
sportmedisch advies. Voor aanvang van de 
opleiding doe je hiervoor een sportmedische test 
bij de Isala Klinieken in Zwolle 

● Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal 
aantal studenten toelaten per vakrichting en 
niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit 
maximale aantal nieuwe studenten nog niet is 
bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. 
 

 

Veiligheid en Vakmanschap – 
Vliegtuigonderhoud 
BOL4: D 
 
Het werk 
Met de vakrichting Vliegtuigonderhoud in combinatie met 
het onderwijsprogramma Veiligheid & Vakmanschap (Veva) 
kun je binnen de Luchtmacht veel kanten op. Tijdens je 
opleiding word je voorbereid op een uitdagende technische 
startfunctie binnen de vakrichting vliegtuigonderhoud. Je 
leert hoe je allerlei soorten luchtvaartuigen kan 
onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden en 
repareren van Helikopters, Transportvliegtuigen of F-16’s.  
Werken in het vliegtuigonderhoud is veelzijdig en 
dynamisch. Vliegtuigonderhoud omvat het uitvoeren van 
planbaar onderhoud (preventief), repareren van defecten 
(correctief) en het uitvoeren van verbeteringen 
(modificaties) van mechanische, elektrische of avionische 
aard. De Luchtmacht biedt daarvoor diverse functies op de 
operationele vliegvelden: Leeuwarden, Volkel, Gilze-Rijen, 
Eindhoven, Woensdrecht en Marine Vliegkamp de Kooy 
nabij Den Helder. Mocht je na je opleiding toch buiten 
Defensie aan de slag willen, dan biedt deze vakrichting een 
mooi basis voor een technische loopbaan in het 
bedrijfsleven.  
 
Beroepseisen 
Een goed ontwikkeld 
ruimtelijk 
voorstellingsvermogen en 
technisch inzicht zijn 
nodig. Zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid zijn vereist tijdens je werkzaamheden. De 
eisen voor wat betreft de Engelse taal liggen voor deze 
opleidingen beduidend hoger dan bij andere niveau 3 - 
opleidingen. Er worden hoge eisen gesteld aan je gesteld 
als je bij Defensie gaat werken, zowel fysiek als mentaal. 
Eigenschappen als stabiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, 
zelfstandigheid, kunnen samenwerken en het nemen van 
initiatief zijn hierbij belangrijk. Als onderofficier wordt 
daarnaast van jou verwacht dat je leiding durft en wilt 
nemen, mensen stimuleert en kunt samenwerken en 
overleggen. Als je besluit te solliciteren bij Defensie wordt 
je ook gekeurd (psychologisch/sport/medisch) door 
Defensie, dit gebeurt aan het einde van de opleiding. Zie 
ook www.veva.nl. 
 
Toelatingseisen 
TL en GL: wi of nask1 

Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen) 

● Bij aanvang van de opleiding moet je een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen 

● Je dient in het bezit te zijn van een positief 
sportmedisch advies. Voor aanvang van de 
opleiding doe je hiervoor een sportmedische test 
bij de Isala Klinieken in Zwolle 

● Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal 
aantal studenten toelaten per vakrichting en 
niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit 
maximale aantal nieuwe studenten nog niet is 
bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. 
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Niveau 2-opleidingen 
Economie 

 
  

Administratie 
BOL2: DM 
  
Je verricht administratief werk in de richtingen secretarieel 
of bedrijfsadministratie. In de richting 
secretarieel/receptie ontvang je bezoekers, je 
beantwoordt de telefoon, verzorgt de post en controleert 
en corrigeert uitgaande brieven en e-mails. In de richting 
bedrijfsadministratie help je bij de verwerking van 
eenvoudige boekingsstukken (controleren, coderen en 
inboeken). Je verwerkt allerlei gegevens in de computer, 
zoals persoonsgegevens en facturen. 
 
  
  

Handel 
BOL/BBL2: DLM 
  
Handel houdt in: je werkt als verkoper in een winkel. Je 
helpt klanten en zorgt er voor dat de winkel op orde is. Jij 
bent het aanspreekpunt voor klanten. Om af te rekenen, 
voor advies en met vragen of klachten komen ze bij jou. 
  
  

Medewerker Sport &  
Recreatie 
BOL2: DL 
  
Je voert als medewerker sport- en recreatie allerlei 
praktische taken uit bij een recreatiebedrijf, 
kampeerbedrijf, bungalowpark, dagattractiepark, 
sportorganisatie of in de evenementenorganisatie. Je 
ontvangt gasten, wijst ze de weg, helpt bij activiteiten en 
zorgt ervoor dat alles schoon en op orde is. In het begin van 

deze opleiding 
maak je ook kennis 
met de profielen 
Helpende Zorg & 
Welzijn en 
Medewerker 
Facilitaire 
Dienstverlening. 
 
 

 
 

Kapper 
BBL/BOL2: L 
  
Als kapper vorm je kapsels met verschillende technieken en 
hulpmiddelen en vind je het leuk om met mensen om te 
gaan. Je werkt in een kapsalon. 
 
  
  

Brood- en banketbakken 
BBL/BOL2: D 
  
Het ontwikkelen, bakken en decoreren van 
bakkerijproducten. 
Beroepen: (assistent) brood- en banketbakker, 
broodbakker, banketbakker. 
  
  

Horeca 
BBL/BOL2: DL 
  

Als kok werk je in de keuken in horecabedrijven. Je 

verzorgt de voorbereidende werkzaamheden en tijdens de 

lunch en het diner bereid je de maaltijden van de gasten. 

Als gastvrouw/-heer luister je naar de wensen van de 

gasten en zorg je ervoor dat die worden vervuld. 

 
 

Medewerker Facilitaire 
Dienstverlening 
BOL2: DL 
  
Als medewerker facilitaire dienstverlening werk je in het 
gebouwbeheer, schoonmaak of voorraadbeheer. Ook kun in 
de zelfbediening en catering rond voeding werken. In het 
begin van deze opleiding maak je ook kennis met de 
profielen Helpende Zorg & Welzijn en Medewerker Sport & 
Recreatie 
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Niveau 2-opleidingen 

Zorg, Welzijn, Veiligheid 
 

 
Dienstverlening  
(Helpende Zorg en Welzijn) 
BBL/BOL2: DLM 
  
Je ondersteunt bij de lichamelijke verzorging, 

huishoudelijke zorg of activeringsactiviteiten van 

hulpbehoevende 

mensen. Je 

werkt in een 

instelling voor 

mensen met een 

beperking, een 

verzorgings- of 

verpleeghuis of 

bij de mensen 

thuis. Je 

ondersteunt mensen die in het dagelijks leven afhankelijk 

zijn van anderen. Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, 

beperking of ziekte. Je helpt bij de persoonlijke verzorging, 

de huishoudelijke zorg en bij het organiseren van 

activiteiten. Je kunt werken met mensen van verschillende 

leeftijden die soms beperkte mogelijkheden hebben. Je 

houdt de gezondheid van de cliënt in de gaten en 

rapporteert daarover aan je leidinggevende. Je werkt in 

een zorginstelling of bij mensen thuis. In het begin van 

deze opleiding maak je ook kennis met de profielen 

Medewerker Sport & Recreatie en Medewerker Facilitaire 

Dienstverlening.  

 

 
  
  

Beveiliging 
BOL2: DL 
  

Werken in de beveiligingsbedrijfstak en voorbereiden op 

werken en leren bij verschillende uniformberoepen. Je 

houdt toezicht door te surveilleren en na te gaan of er 

zaken gebeuren die niet de bedoeling zijn. Beveiligers zijn 

overal nodig. Je kunt op verschillende plekken werken, van 

fabrieken tot kantoren. Bijvoorbeeld bij evenementen, op 

de luchthaven, in de gevangenis en in winkels. 

 
  
  

 

Defensie 
BOL2: D 
  
Defensie heeft altijd nieuw personeel nodig, immers 
militairen verlaten de dienst of gaan naar een 
vervolgfunctie. 
Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) is de mbo – opleiding die 
voorafgaat aan een sollicitatie bij Defensie. Je maakt er 
kennis met de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht en 
het bereidt je voor op je eerste functie bij Defensie. 
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Niveau 2-opleidingen 
Creatief 

 

 
 

Mode 
BBL/BOL2: L 

 

Je werkt als basismedewerker mode/ maatkleding in 
kledingateliers of in een kledingwinkel. Je maakt patronen, 
knipt deze op maat en zet het kledingstuk in elkaar. 

 Sign 
BOL 2: D 
 
Signbedrijven ontwerpen en maken allerlei soorten 
signproducten. Denk bijvoorbeeld aan autoreclame, 
reclameborden, gevelreclame, tekst- en naamplaten en 
(LED) lichtreclame, maar ook spandoeken, banners, vlaggen 
en kleding. Het is een beroep met gevarieerde 
werkzaamheden met verschillende specialismen. Je bereidt 
sign producten 
digitaal voor, bedient 
apparatuur, werkt 
sign producten af en 
monteert het sign 
materiaal op locatie. 
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Niveau 2-opleidingen 

Techniek 
 

 
Bouw 
BBL/BOL2: D 
  
Het bouwen van huizen, fabrieken en andere grote 
gebouwen. 
Beroepen: metselaar, rietdekker, tegelzetter, timmerman, 
voeger, servicemedewerker gebouwen. 
  
  
 

Infratechniek (Grond-, Weg- 
en Waterbouw) 
BBL2: D 
  
Buiten werken in de 
grondverzet en bestrating 
en bij de aanleg en het 
onderhoud van wegen, 
bruggen, kanalen enz. 
  
  

Meubel & Hout 
BBL/BOL-2: D 
  
Je maakt meubels en je bewerkt hout. Je timmert van 
houten voorwerpen en onderdelen voor de bouw van een 
gebouw. 
Beroepen: meubelmaker, machinaal houtbewerker. 
  
  

Schilderen/ Lakverwerking 
BBL/BOL2: D 
  
Voorbereiden, schilderen, behangen, lakverwerking, 
industrie spuiten 
 
  

Elektrotechniek/ Industriële 
Elektrotechniek / 
Mechatronica 
BBL/BOL-2: D 
  
Elektrotechniek: technisch uitvoerend werk op het gebied 
van het aanleggen van elektriciteit in gebouwen. 
Industriële Elektrotechniek gaat over het maken en 
onderhouden van elektrotechnisch aangestuurde apparaten. 
Een monteur mechatronica monteert en onderhoudt 
machines en is zowel handig op elektrisch, ict- als 
werktuigbouwkundig gebied. 
 
  

Motorvoertuigentechniek 
BBL/BOL2: D 
  
Motorvoertuigentechniek 
kent de richtingen: 
autotechniek (personen- 
en bedrijfsauto's), 
schadetechniek, 
autospuiten, 
carrosserietechniek, 
fiets- en scootertechniek 
en motorfietstechniek. 
Carrosserietechniek, fiets- en 
scootertechniek,motorfietstechniek, schadetechniek: BBL 
Autotechniek: BOL / BBL 
 
  

Metaal / Installatietechniek 
BBL/BOL2: D 
  
Metaal: technisch - praktisch uitvoerend werk in de metaal 
en werktuigbouw, waarbij apparaten, machines en 
constructies centraal staan. 
Beroepen : plaatwerker, constructiewerker, verspaner 
Installatietechniek: het monteren en onderhouden van gas-
, water en warmtetoestellen en het plaatsen van 
toestellen. 
 
  

Transport & Logistiek 
BBL/BOL2: DL 
 

Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor Het gaat 

om de op- en overslag van goederen, het voorbereiden en 

regelen van het vervoer van goederen of personen. Als 

chauffeur vervoer je lading tussen één of meerdere laad- 

en losplaatsen. Je bent verantwoordelijk voor de 

vrachtauto, de lading en voor de veiligheid van de 

medeweggebruikers en jezelf. 

 
Beroepen: chauffeur, parts- en baliemedewerker en 
logistiek medewerker 
Chauffeur : BBL 
Logistiek medewerker, parts- en baliemedewerker: BOL / 
BBL 
 

Zeevaart  
BOL-2:D 
 

Schippers beperkt werkgebied op zee zijn technische en 
handige medewerkers op schepen. Zij werken bij de 
belading en het onderhoud van de schepen tijdens het 
vervoeren over water van goederen en personen. 
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Niveau 2-opleidingen 

Groen 
 

 
Dierverzorging 
BOL-2: Z 
  
Werken met en verzorgen van verschillende dieren, zoals 
honden, katten, reptielen, geiten, schapen en vogels. 
Beroepen: medewerker dierenasiel, hondenuitlaatservice, 
kinderboerderij of dierenwinkel. 
  
 
  

Groen, grond & infra 
(Loonwerk) 
BBL-2: Z 
  
Je werkt graag met een trekker, hakselaar, shovel of 
graafmachine en kunt ze ook onderhouden. Want techniek 
speelt een belangrijke rol. Natuurlijk werk je graag buiten 
en weet je van aanpakken.  
Beroepen: medewerker (agrarisch) loonbedrijf, 
medewerker waterschap, medewerker gemeentelijke 
groendiensten of waterschap, trekkerchauffeur 
  
 
  

Teelt & technologie 
BBL/BOL-2: Z 
  
Verzorgen van uitvoerende 
werkzaamheden, zoals 
aanvoer van plant-, poot- of 
zaaigoed, het gebruiksklaar 
maken van grond of kas en 
het handmatig of met 
machines oogsten. Techniek 
speelt in deze sector ook een 
grote rol. 
Beroepen: medewerker 
kwekerij, medewerker veiling 
 
 
  

Bloem & natuurlijk ontwerp 
en Groene detailhandel 
BBL/BOL-2: Z 
  
Samen met collega’s maak je plannen voor de inrichting 
van de etalage en zorg je dat de winkel er tiptop uit ziet. 
Je weet welke stijl bij welke klant past en je hebt veel 
kennis van allerlei materialen, technieken en trends. 
Natuurlijk maak je verschillende boeketten en help je 
klanten.  
Beroepen: medewerker bloemenwinkel, tuincentrum of 
binderij. 
 
 
 

Tuin & landschap 
BBL/BOL-2: Z 
  
Aanleggen, onderhouden en mooier maken van tuinen, 
parken, campings en groenstroken. Je werkt ook met 
machines en werktuigen en hebt aandacht voor veilig 
werken. 
Beroepen: medewerker hoveniersbedrijf, 
onderhoudsmedewerker golfterrein, groenmedewerker 
recreatiepark. 
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Niveau 2-opleidingen 

Voeding 
 

 
Medewerker vers   

BBL 2: S 
 
De medewerker vers is vooral bezig met de standaard 
be- en verwerkingshandelingen aan de versproducten 
en wat daaromheen komt kijken. Daarnaast speelt hij 

met het aanbod aan versproducten in op de wensen 
en behoeften van de klant. 
Je kent als medewerker vers de versproducten door 
en door. Je bewerkt producten en voorziet klanten 
van goede adviezen. De ontvangst van goederen en 

het mooi presenteren van producten is aan jou wel 
toevertrouwd. Zo kunnen klanten niet meer om jouw 
versproducten heen. 
Na afronding van de opleiding ontvang je het 
diploma medewerker vers (crebonummer 25423). 

 
 
Toelatingseisen  

Om te starten heb je een afgeronde mbo-opleiding op 
niveau 1 of een afgeronde vmbo-, vbo- of lbo-

opleiding nodig 
 
 
 

Medewerker fastservice   

BBL 2: S 
 
Het werk 
Jij werkt bij een bedrijf waar mensen snel en goed 
willen eten. Met de opleiding medewerker fastservice 

ben je bijzonder gastgericht, je hebt talent voor 
verkopen en je zorgt dat gasten snel en goed 
geholpen worden. Je takenpakket is divers: je bereidt 
producten, serveert gerechten en helpt de gasten. 
Hygiënisch werken vind je heel belangrijk. Je zorgt 

als medewerker fastservice dat de producten er 
lekker uitzien en dat de zaak schoon is. 
Na afronding van deze opleiding ontvang je het 
diploma medewerker fastservice (crebonummer 
25178). 
 
Toelatingseisen  

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je een 
afgeronde mbo 1 opleiding of afgeronde vmbo-, vbo- 
of lbo-opleiding nodig. 
 
 


