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Betreft: uitnodiging MBO infoavond op donderdag 17 november 2016 

 

Geachte leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

Het Connect College organiseert, in samenwerking met de MBO opleidingen, een 

informatieavond voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.  

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden op het MBO wordt van alle leerlingen 

verwacht dat ze aanwezig zullen zijn op deze avond. Deze avond is een onderdeel 

van het loopbaandossier van de leerling en daarmee een verplicht onderdeel van 

het examen.  

- We hebben dit jaar weer nieuwe opleidingen uitgenodigd. 

- Je kunt je inschrijven voor maximaal 3 voorlichtingsronden. 

- Iedere ronde duurt 40 minuten. Tussen twee rondes zit steeds 5 minuten 

wisseltijd. 

- Het inschrijfformulier lever je uiterlijk woensdag 19 oktober 2016 in bij je 

mentor. 

- Voor vragen kun je terecht bij de decaan mevr. Grispen in E09.  

- Enkele dagen voor de informatieavond krijg je van je decaan een brief met de 

indeling voor deze avond. 

- Deze avond is verplicht voor alle leerlingen VMBO klas 3 en 4 als onderdeel 

van het examenprogramma. 

 

Belangrijk!! Het niveau van de opleiding: 

- Leerlingen die VMBO basis (BBL) volgen kunnen naar MBO niveau 2. 

- Leerlingen die VMBO kader (KBL)/ gemengd (GL) / theoretisch (TL) volgen, 

kunnen naar MBO niveau 3 of 4. 

 

K. Grispen 

decaan VMBO Connect College (kantoor E09) 

K.Grispen@connectcollege.nl 





Deelnemersformulier voor de voorlichtingsavond MBO (verplicht) 

Uiterlijk woensdag 19 oktober inleveren bij de mentor!! 

 

Datum :  Donderdag 17 november 2016 

 

Naam  :  …………………………………………………… 

 

Klas  : ………………………………. 

 

Aantal pers. :  …………………(incl. leerling) 

 

Voor de voorlichting kies ik de volgende opleidingen: 

1. Opleiding: ……………………………………… Nummer: ……… 

2. Opleiding: ……………………………………… Nummer: ……… 

3. Opleiding: ……………………………………… Nummer: ……… 

 

Bijzonderheden: ……………………………………………………………………………… 

 

 

  



1. Laboratoriumonderwijs      Niveau 3 & 4 

 

De laborant voert onderzoeken uit naar stoffen. Door de grote hoeveelheid aan stoffen en 

het scala aan eigenschappen is diversiteit in het onderzoek groot. Vind je het leuk om 

proefjes en experimenten te doen? Ben je graag bezig met onderzoek, analyses en 

controles? Dan past laboratoriumonderwijs vast bij je.  

Je kunt aan de slag in bijvoorbeeld de levensmiddelenbranche, een ziekenhuis, de 

bloedbank, de chemische industrie of bij de milieudienst van de gemeente.  

De verschillende opleidingen zijn; Allround laborant, Analist Klinische Chemie, Chemisch-

fysisch Analist en Biotechnologisch Analist. Wiskunde of natuurkunde of scheikunde in je 

pakket is wenselijk. 

Voor meer informatie zie: www.techniek-college.nl  

 

2. Procestechniek      Niveau 2 & 3 & 4 

 

Procestechniek 

Als operator bewaak, controleer en beheers je geautomatiseerde productieprocessen. Je 

bestuurt complexe productieapparatuur, waarmee grondstoffen via scheikundige of 

natuurkundige bewerkingen worden omgezet in halffabricaten of eindproducten. Je werkt 

meestal vanuit een centrale controlekamer, waar je via de procescomputers totaaloverzicht 

hebt.  

Je gaat werken bij productiebedrijven in de procesindustrie, zoals chemiebedrijven, 

kunststoffenfabrikanten, voedingsmiddelenindustrie of farmaceutische bedrijven. 

De opleidingen zijn operator A, B of C. 

Voor meer informatie zie: www.techniek-college.nl  

 

3. Servicemonteur onderhoud elektrotechnische installaties (maintenance)  

 Niveau 3 & 4 

 

In de industrie nemen machines steeds meer het werk van de mens over. Deze machines 

produceren allerlei producten, van frisdrank tot plastics, van auto-onderdelen tot zeer 

geavanceerde medische producten. Deze machines moeten natuurlijk wel goed 

functioneren, want als het proces stagneert, kost dit het bedrijf erg veel geld. Je werkt als 

servicetechnicus (m/v) in de procestechniek of bij onderhouds- of servicebedrijven in de 
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industrie, maar ook in grote en kleine productiebedrijven en bij energiebedrijven. Je 

onderhoudt en repareert machines en installaties Vaak werk je bij een klant op locatie.  

Je plant, onderhoudt en repareert machines en installaties. Dit kan zijn in de elektrotechniek 

of in de werktuigbouwkunde.  

Een ander woord voor maintenance is "service en onderhoud". 

Voor meer informatie zie: www.techniek-college.nl  

 

4. Luchtvaarttechniek       Niveau 3 & 4 

 

Sleutelen aan een motor die groter is dan jezelf? Ontdekken dat zonder jou, het vliegtuig niet 

de lucht in mag. Als vliegtuigonderhoudsmonteur voer je werkzaamheden uit in het 

onderhoud en de reparaties van vliegtuigen. Je moet nauwkeurig kunnen werken, 

stressbestendig zijn, over goede sociale vaardigheden beschikken en gevoel voor 

verantwoordelijkheid hebben. Je kunt terecht in de grote, kleine of militaire luchtvaart en in 

de helikoptertechniek. 

Voor meer informatie zie: www.techniek-college.nl   

 

5. Metaaltechniek      Niveau 2 & 3  

 

Metaaltechniek wordt ook wel constructiewerk of werktuigbouwkunde genoemd. Je stelt 

metalen onderdelen van constructies samen en monteert ze. Je werkt vaak in een grote hal, 

waarbij je samenwerkt met anderen en gebruik maakt van gereedschappen en machines. 

Met deze machines ga je boren, lassen, monteren en afbramen. Je kunt aan de slag bij 

metaalbedrijven of in de scheepsbouw.  

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 
6. Electrotechniek en installatietechniek    Niveau 2 & 3 &  

 

Binnen de installatietechniek ben je bezig met het aanleggen van gas- en waterleidingen, 

luchtkanalen en rioleringen in woningen en gebouwen. Daarnaast behoort het installeren van 

CV-ketels, klimaatbeheersingssystemen, alsook de aanleg en inrichting van badkamers en 

keukens tot de taken. Berekenen, ontwerpen en tekenen van deze installaties hoort er 

uiteraard ook bij. 
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Veel apparaten, machines en gebruiksvoorwerpen werken op stroom. Om deze stroom van 

de centrale naar de gebruiker te krijgen zijn elektrotechnici nodig. Elektrotechniek zit overal; 

pas als er iets kapot gaat, merk je hoe afhankelijk we zijn van stroom. Dit is ook het mooie 

aan dit vak.  Elektrotechniek is gericht op het ontwerpen, vervaardigen en onderhouden van 

elektrische installaties. Binnen de richting elektrotechniek valt o.a. energietechniek, 

automatisering, besturings- en regeltechniek. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

7.  Techniek in de zorg         Niveau 4 

 

Die is een opleiding voor mensen die als technicus in de zorg willen werken. Medewerkers 

die het leuk en belangrijk vinden om ervoor te zorgen dat allerlei technologische apparaten 

goed functioneren en blijven functioneren. Binnen de zorg wordt de invloed van techniek en 

domotica steeds belangrijker. Je draagt er mede toe bij dat het leven van patiënten en 

cliënten zo aangenaam mogelijk is. Je werkt in ziekenhuizen, maar ook bij mensen thuis, 

waar je een domotica systeem aanlegt. Door jouw kennis van techniek en kennis van 

ziektebeelden, ben je een aanvulling in alle zorginstellingen. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

8.  Mechatronica/technisch enigeering      Niveau 4 

 

Mechatronica is gebaseerd op het ontwerpen van bewegende systemen door technologische 

disciplines als werktuigbouw, elektronica en informatica te combineren. Je ontwerpt 

producten of systemen, bereidt de productie voor, begeleidt het productiewerk en 

onderhoudt of verkoopt producten en systemen. Een allround functie dus. Zonder jou lopen 

productieprocessen volkomen vast. 

Je bent verantwoordelijk voor veel verschillende werkzaamheden. Als je producten en 

systemen ontwerpt, ben je bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens, het 

uitwerken van ontwerpen en de materiaalkeuze. Daarnaast maak jij de kostenberekening en 

bewaakt deze. Je bereidt ook de productie voor. Je maakt de tekening en zorgt voor de 

benodigde mensen en middelen. Jij voert de kwaliteitscontroles uit en levert het werk op. 

Voor meer informatie: zie www.gildeopleidingen.nl  
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9. Motorvoertuigentechniek      Niveau 2 & 3 & 4 

 

Het aantal auto’s, motoren en vrachtwagens neemt toe. Het soort werk verandert sterk. Er 

komt steeds meer elektronica en ICT in de voertuigen. Je moet dan ook van verschillende 

vakgebieden iets afweten om een auto te onderhouden en te repareren. 

Naast theoretische achtergronden van verbrandingsmotoren, onderstellen en 

elektronica/elektrotechniek, computersystemen in auto’s, verwerft men ook praktische 

vaardigheden op het gebied van diagnose, onderhoud en reparatie. Je gaat aan het werk als 

autospuiter, autotechnicus, technisch autospecialist, werkplaatsmanager etc.  

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl  

 

10. Bouwkunde en infratechniek      Niveau 2 & 3 & 4 

 

Bij bouwkunde denk je al snel aan het bouwen van een huis en bij infratechniek aan het 

aanleggen van wegen en bouwen van bruggen. Maar het is veel meer. Voordat je kunt gaan 

bouwen, moet je eerst ontwerpen en tekenen. Bij de bouw zelf werken veel vakmensen 

samen. Metselaars, timmerlieden, straatmakers werken samen met de ontwerper, uitvoerder 

en beheerder.  

Je kunt aan de slag als timmerman, metselaar, steigerbouwer, stukadoor, voeger.  

Op niveau 4 (middenkaderfunctionaris bouw en infra) ben je de ontwerper, je bereidt de 

uitvoering voor, voert projecten, doet metingen en bent operator. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

11. Schilderen          Niveau 2 & 3  

 

Het fantastische en mooie aan werken in de schildersbranche is dat alles mooier is als je 

weggaat dan toen je kwam. 

Je bent trouwens niet alleen met schilderen bezig: je kunt ook glaszetten, behangen en 

decoratietechnieken toepassen. In deze branche kun je doorgroeien tot leidinggevende of 

specialist in het maken van berekeningen. Een baan met toekomst. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 
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12. Fijnmechanische techniek       Niveau 2 & 3 & 4 

 

Leeuwenborgh biedt twee opleidingen aan binnen fijnmechanische techniek; Verspaner en 

Research-instrumentenmaker.  

Verspaner: Als verspaner werk je met precisieapparatuur. Je maakt onderdelen voor 

specialistische machines en apparaten. Je werkt in de transportmiddelen- of machine-

industrie. Hierbij gebruik je vaak technieken als draaien, freezen en slijpen. 

Research-instrumentenmaker: Hierbij ben je de specialist in de metaalindustrie. Je werkt in 

werkplaatsen, gereeedschapsmakerijen, laboratoria of bij opticiens, in de operatiekamers 

van ziekenhuizen, in meetkamers of ingenieursbureaus.  

Voor meer informatie zie: www.techniek-college.nl  

 

13. Economie breed         Niveau 2  

 

Jouw loopbaan staat centraal bij de brede economie opleiding niveau 2. Gedurende de 

opleiding maak je kennis met de volgende beroepen; verkoper, medewerker secretariaat en 

receptie, medewerker ICT, medewerker (financiële) administratie uit de sector economie èn 

logistiek medewerker uit de sector techniek. De werkzaamheden van deze beroepen worden 

tijdens je studie onderzocht en ervaren. Uiteindelijk maak na een half jaar een definitieve 

keuze voor je uitstroomrichting. 

Wil jij het verschil maken door een breed opgeleide en zelfbewuste topper te worden? Kies 

dan voor deze opleiding! 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

14. Commercieel        Niveau 3 & 4 

 

Heb je oog voor communicatie? Kun jij goed presenteren? Ben jij je ervan bewust dat zaken  

alleen goed gaan als klanten tevreden zijn? Je hebt veel contact met bestaande klanten en 

probeert nieuwe klanten te werven. Je informeert, geeft adviezen, verleent service, 

behandelt klachten en voert verkoopgesprekken. Je zoekt uit wat de kanten willen bestellen, 

wat het gaat kosten en hoe en op welke manier het op tijd geleverd kan worden. 

Belangrijk is dat je goed kunt onderhandelen, over commerciële vaardigheden beschikt, 

gemakkelijk met klanten omgaat en weet hoe je klachten over de kwaliteit of de levertijd van 
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producten bevredigend kunt oplossen.  

Er zijn diverse commerciële opleidingen: (junior) accountmanager, assistent 

communicatiemedewerker, commercieel medewerker (binnendienst en buitendienst), 

assistent manager internationale handel en marketing medewerker. Je kunt aan de slag bij 

allerlei commerciële bedrijven maar ook bij een reclamebureau, de overheid, de gemeente, 

een groothandel of een productiebedrijf. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl  

 

15. Retail         Niveau 3 & 4 

 

Supermarkten of speciaalzaken, er komt heel wat bij kijken om ze draaiende te houden. 

Zowel in de winkel als in het magazijn is er van alles te doen.  

Je kunt je verdiepen in bijvoorbeeld elektronica, mode, food, sport, doe-het-zelf of 

parfumerie. Je wordt dan een echte kenner op dat gebied. In een winkel moet je altijd 

klantvriendelijk zijn en de winkel moet er goed uitzien. Het is flink aanpakken als er een 

nieuwe vracht binnenkomt. Rond de feestdagen of met een uitverkoop is het heel druk. Je 

krijgt te maken met verschillende klanten. Samen met je collega’s maak je jouw winkel of 

afdeling tot een succes! 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

16. Financieel administratief      Niveau 3 & 4 

 

Administratie is een breed vakgebied, dat zich vooral achter de schermen afspeelt. Deze 

opleiding is iets voor jou als je graag met cijfers werkt. Je hebt belangstelling voor financiën, 

je bent eerlijk en nauwkeurig. Je kunt dingen goed regelen en werkt graag met de computer. 

Ook vind je het prettig om min of meer zelfstandig te werken, maar wel lid van een team te 

zijn. Je voelt je duidelijk verantwoordelijk voor je eigen werk. Er zijn diverse opleidingen in 

deze sector: assistent accountant, bedrijfsadministratief medewerker en financieel 

administratief medewerker. Je gaat werken op de administratie van een bedrijf, 

administratiekantoor of instelling. 

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl 

 

  

http://www.gildeopleidingen.nl/
http://www.gildeopleidingen.nl/
http://www.leeuwenborgh.nl/


17. Financiële dienstverlening       Niveau 4 

 

Als je aan de slag wilt als financieel adviseur bij een bank of verzekeringskantoor, dan is 

deze richting echt iets voor jou. Je leert alles over financiële producten, regels rondom 

financiële wetten en zakelijk professioneel klantencontact. Als adviseur help je ondernemers 

en particulieren met hun financiële huishoudboekje en portefeuille van verzekeringen. 

In 2014 is de naam van de opleiding veranderd van medewerker bank en verzekeren naar 

medewerker financiële dienstverlening. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de 

branche aan het veranderen is. Daar waar bankfilialen sluiten en particulieren hun 

bankzaken meer digitaal afhandelen, ontstaat er juist meer behoefte aan financieel adviseurs 

die namens grote of kleine bedrijven (banken, verzekeraars, makelaarskantoren) financieel 

advies kunnen geven. Voor dit laatste geldt overigens dat het in het bezit hebben van een 

diploma uit de branche (WFT) verplicht is en zal blijven. In de opleiding financiële 

dienstverlening (bank en verzekeren) zitten deze diploma onderdelen ( WFT Basis, WFT 

Consumptief Krediet & WFT Schade)  verwerkt. 

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl 

 

18. International Business Studies (IBS)     Niveau 4 

 

Door het team International Business Studies word je tweetalig opgeleid (Nederlands en 

Engels) voor een beroep in een internationale werkomgeving op het gebied van 

internationale handel en communicatie. Een opleiding met veel uitdaging, waarbij talen een 

belangrijke rol spelen. Je gaat werken bij een internationaal bedrijf of leert hierna verder voor 

een HBO opleiding International Business.  

Naast het diploma IBS Assistent-manager internationale handel bestaat de mogelijkheid het 

Certificate of excellence: European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) te behalen. 

Ook bestaat de mogelijkheid het Business English Certificate (BEC) Vantage voor Engels op 

B2-niveau te behalen. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid Spaans of Duits met een 

certificaat op B1-niveau af te ronden.  

Voor meer informatie: www.summacollege.nl  
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19. Secretarieel         Niveau  3 & 4 

 

Hou je van regelen en organiseren? Ben je een kei in spelling en taal? Ben je zorgvuldig, 

zelfstandig en kun je goed omgaan met vertrouwelijke zaken? Dan is een secretariële functie 

misschien iets voor jou. Je houdt van dingen regelen en netjes opbergen, schrijven, bellen 

en alles goed bijhouden. Je werkt graag met de computer en bent nauwkeurig. Je bent 

positief en vriendelijk ingesteld en vindt het leuk om ervoor te zorgen dat anderen hun werk 

goed kunnen doen.  

Er zijn diverse opleiding op secretarieel gebied: secretarieel medewerker, secretaresse, 

directiesecretaresse/managementassistent en telefoniste/receptioniste. Je kunt gaan werken 

bij een bedrijf, een gemeente of instelling. 

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl 

 

20. Juridisch         Niveau 4 

 

Als juridisch medewerker verzamel je gegevens, controleert of ze juist zijn en toetst of de 

regels wel rechtvaardig worden toegepast. Je adviseert klanten met juridische vragen of 

ondersteunt mensen met het vinden van een baan. Je verricht ondersteunende 

administratieve werkzaamheden, stelt documenten op en zorgt ervoor dat het dossier van de 

klant altijd op orde is. Behalve met klanten heb je ook contact met officiële instanties en 

overheidsinstellingen. Je moet nauwkeurig kunnen werken, vriendelijk met mensen kunnen 

omgaan en belangstelling hebben voor de klant. De Nederlandse taal is heel belangrijk in 

deze sector. 

Binnen de juridisch sector kun je de volgende opleidingen volgen; juridisch medewerker 

zakelijke dienstverlening, medewerker personeel en arbeid en medewerker sociale 

zekerheid. Je kunt gaan werken bij een gemeente, een provincie, vakbonden, een advocaat, 

een notaris, een makelaar, een deurwaarder, afdeling personeelszaken, een 

ziektekostenverzekeraar of een uitkeringsinstelling.  

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl  
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21. Informatie en Communicatie Technologie ICT    Niveau 3 & 4  

 

Je werkt graag met computers en vindt het interessant om te weten wat er allemaal kan met 

een computer. Hardware installeren vind je leuk om te doen. Daarnaast ben je bezig met 

nieuwe ontwikkelingen en is het geen enkel probleem als elke werkdag anders is. Bij 

spoedklussen houd je het hoofd koel en je vindt het leuk om klanten en collega’s te helpen 

als ze problemen hebben met hun computer. Als ICT beheerder of medewerker ben je bezig 

met het installeren, onderhouden en beheren van hardware, software en netwerken. Je 

analyseert problemen en communiceert met de klanten. Je kunt aan de slag bij de ict- 

afdeling van een bedrijf of instelling.  

Binnen deze richting zijn diverse opleidingen; ICT-beheerder, medewerker beheer ICT en 

medewerker ICT. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

22. Logistiek       Niveau 2 & 3 & 4 

 

Met een logistieke opleiding weet jij alles over distributie en planning. Hoe komen goederen 

van A naar B, daar draait het om. Je werkveld is het distributiecentrum of productiebedrijf in 

uiteenlopende sectoren. Als medewerker, teamleider of supervisor. Logistiek omvat het hele 

traject, van leverancier tot aan de klant. Je werkt dagelijks met goederen, planningssystemen 

en met mensen. Je kunt gaan werken bij logistieke bedrijven of grote bedrijven met een 

logistiek afdeling. Logistiek is veelzijdig en biedt veel mogelijkheden en momenteel in 

Limburg een snelgroeiende sector.  

Voor meer informatie: www.leeuwenborgh.nl  

 

23. Kunst, theater en media (KTM)      Niveau 3 & 4 

 

Je bent creatief en je kunt nauwgezet werken en organiseren. Je hebt belangstelling voor 

kunst, muziek of theater, misschien is een opleiding aan deze school iets voor jou.  

Er zijn een aantal verschillende opleidingen binnen KTM; Podium- en evenementen techniek, 

waarbij je aan het werk gaat als lichttechnicus of geluidstechnicus. Als Artiest Drama ben je 

vooral op het podium te vinden en ben je aan het acteren of entertainen. Bij Audiovisuele 

Produktie werk je aan voorstellingen, waar uiteindelijk het publiek bij betrokken wordt. Je 
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kunt je specialiseren in video of fotograaf. Bij Artiest Popmuzikant ga je als musicus aan de 

slag en bij Medewerker Evenementenorganisatie word je opgeleid voor een baan bij een 

evenementenbedrijf of museum. 

Voor meer informatie zie: www.arcuscollege.nl 

 

24.  Mediavormgeving         Niveau  3 & 4 

 

Als mediavormgever vertaal je een commerciële of informatieve boodschap naar een 

aantrekkelijk communicatiemiddel. Iedere klant, iedere opdracht en ieder middel is anders, 

dus er wordt steeds een nieuwe, creatieve oplossing van je verwacht. Of het nu gaat om het 

ontwerpen van een folder, affiche, verpakking, advertentie of etiket; dat is voor jou als 

mediavormgever geen enkel probleem. Sterker nog, het is telkens een 

nieuwe uitdaging. Dat maakt ook dat het vak nooit gaat vervelen! 

Als mediavormgever ligt het voor de hand dat je aan de slag gaat bij een reclamebureau, 

uitgeverij of drukkerij. Hier werk je als grafisch ontwerper of webdesigner. Je kunt als 

mediavormgever ook aan de slag als standbouw-, decor- & interieurontwerper, illustrator of 

fotograaf. 

Voor informatie: www.gildeopleidingen.nl   

 

25.  Fashion        Niveau  2 & 3 & 4 

 

Als mode jouw passie is, dan is een opleiding in Fashion misschien iets voor jou. Je kunt 

bijvoorbeeld kiezen voor Allround medewerker mode. Als allround medewerker 

mode/maatkleding ben je de hele dag met mode bezig. Het werk is erg afwisselend. Je 

maakt kleding, maar bent ook bezig met administratie en klantcontact. Je geeft instructies 

aan werknemers die dat nodig hebben. 

Of je kiest voor de opleiding Junior productmanager fashion. Bij deze opleiding draait het om 

de dynamiek in de mode en modebranche. Trendwatching, styling, het samenstellen van 

collecties: je leert er alles over. Na het afronden van deze opleiding ontvang je het diploma 

Junior Productmanager Fashion.  

Je kunt ook kiezen voor de opleiding Junior stylist. Als Junior stylist werk je op een 

stylingafdeling nieuwe collecties uit. Collectie-thema’s presenteer je door middel van 

moodboards. Je bepaalt de kleuren, stoffen en fournituren. Je werkt ontwerpschetsen uit tot 

technische tekeningen en maakt stylesheets. Je werkt met speciale tekenprogramma´s op 
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de computer.  

Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl 

 

26. Dienstverlening          Niveau 2 

 

Je vindt het fijn om anderen te helpen en te assisteren. Je bent klantgericht. Daarbij ben je 

niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Omgaan met mensen gaat je gemakkelijk 

af. Je kunt zelfstandig werken, maar werkt ook graag in een team. Als het nodig is, durf je 

initiatief te nemen en pak je problemen aan. Je hebt een open en kritische houding en kunt je 

goed aanpassen in verschillende situaties. 

Je bent geduldig en tactvol en kunt goed rekening houden met verschillende organisaties 

waar je werkzaamheden voor verricht. Schoonmaken en opruimen vind je niet vervelend. Je 

werkt juist graag in een schone en nette omgeving. Je kunt goed omgaan met diverse 

materialen en deze onderhouden. Daarnaast vind je het leuk om maaltijden te bereiden en 

verricht je graag voorkomende werkzaamheden in een keuken.  

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

27. Maatschappelijke zorg      Niveau 3 & 4 

 

Maatschappelijke zorg heeft alles te maken met ‘je goed voelen’. Veel mensen hebben in 

hun dagelijkse woon- en leefsituatie begeleiding of ondersteuning nodig om zelfstandig te 

kunnen functioneren of om meer uit het leven te kunnen halen. Als je jezelf herkent  in deze 

beschrijving dan is deze opleiding iets voor jou. Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en 

een stabiele, sterke persoonlijkheid. Je bent in staat een langdurige, intensieve relatie met 

mensen op te bouwen, maar kunt ook goed je eigen grenzen aangeven. Van nature ben je 

geïnteresseerd in mensen en maatschappelijke vraagstukken. Je kunt je goed inleven, maar 

laat je niet meeslepen en het lukt je om een professionele afstand te bewaren. Door de 

positieve houding die je hebt, zie je de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van mensen.  

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 
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28. Pedagogisch werk /Onderwijsassistent    Niveau 3 & 4 

 

Bij werken in de kinderopvang of onderwijs draait alles om de ontwikkeling van kinderen. Niet 

één dag is hetzelfde, dus het werk is erg afwisselend. 

Lijkt het jou leuk om kinderen te begeleiden en helpen bij hun ontwikkeling? Kun jij je goed 

inleven, ben je flexibel, weet je van aanpakken en kun je tegen een stootje? Dan ben jij op je 

plek in het pedagogisch werk. 

Mensen, klein én groot voel je van nature goed aan. Je bent betrokken, enthousiast en 

begripvol, maar kunt ook goed je grenzen aangeven. Voor een groep straal je rust en 

stabiliteit uit. Daardoor heb je de zaken goed onder controle. Ook door onverwachte 

gebeurtenissen laat je je niet uit het veld slaan. Je bent flexibel en creatief in het bedenken 

van oplossingen. Als onderwijsassistent leer je hoe je een leerkracht in en buiten de les zo 

goed mogelijk kunt ondersteunen. Na onderwijsassistent kun je doorstromen naar de Pabo. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl  

 

29. Medische zorg       Niveau 3 & 4 

 

Iedereen heeft op bepaalde momenten in het leven medische zorg nodig. Dan is het fijn om 

in handen te zijn van mensen die hun vak perfect beheersen en die betrokken zijn. Je vindt 

het leuk om anderen te helpen, kunt goed met mensen omgaan en weet van aanpakken. Je 

kunt goed zelfstandig werken, maar werkt ook graag in een team. Ieder mens en iedere 

situatie is anders is, daarom moet je flexibel zijn en je goed kunnen aanpassen en inleven. 

Geduld en tact zijn heel belangrijk, net als correcte sociale vaardigheden en daadkracht. 

Het werkveld in de gezondheidszorg is heel breed. Van kraamzorg tot zorg voor ouderen of 

chronisch zieken. Je kunt kiezen voor een verzorgend beroep, zoals helpende, verzorgende 

of verpleegkundige. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

30. Medisch assisterende        Niveau 4 

 

Je kunt je goed in een ander inleven en vindt het leuk om veel contacten te hebben en 

mensen te helpen. Dan kun je kiezen uit de volgende opleidingen. 

Apothekersassistent:  
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Je houdt van afwisseling, je kunt goed samenwerken en je bent zelfstandig, klantvriendelijk, 

servicegericht en heel precies. Aan korte aanwijzingen van de arts heb je genoeg om te 

weten om welk geneesmiddel het gaat. Je controleert altijd of het voorgeschreven medicijn 

zonder nadelige gevolgen te gebruiken is. Daarna zet je het klaar voor de klant. De meeste 

geneesmiddelen zijn op voorraad of te bestellen, maar sommige bereid je zelf. Je zorgt voor 

een goede voorlichting als je het middel aan de klant meegeeft. 

Doktersassistent:  

Je houdt van afwisseling en je bent goed in flexibel inspelen op onverwachte situaties. Zelfs 

als het hectisch is, weet je het hoofd koel te houden. Je kunt goed plannen, werkt zelfstandig 

en precies. Je bent de schakel tussen patiënt en arts. Je eerste contact met patiënten is 

vaak via de telefoon. Tijdens zo’n gesprek is het belangrijk dat je goed inschat hoe dringend 

de hulpvraag of klacht is. Sommige medisch-technische handelingen, zoals bloedprikken en 

wonden verbinden, mag jezelf uitvoeren. Je werkt in de praktijk van een huisarts of 

specialist, een medisch GG- en GD- centrum, in de jeugdgezondheidszorg, in een 

verpleeghuis of op de polikliniek van een ziekenhuis. 

Tandartsassistent:  

Je hebt enig technisch inzicht en kunt flexibel inspelen op onverwachte situaties. Zelfs als 

het hectisch is houd jij het overzicht. Je kunt goed plannen een werkt zelfstandig en precies. 

Je bent verantwoordelijk voor een goed lopende organisatie in de tandartspraktijk. Daarvoor 

werk je nauw samen met de tandarts. Je assisteert bij tandheelkundige handelingen, maar 

durft ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het leuke van je werk is het contact met allerlei 

soorten mensen van kleuter tot ouderen. Je stelt ze op hun gemak en begeleidt ze tijdens en 

na de behandeling. Daarnaast werk je ook regelmatig zelfstandig met patiënten. Je maakt 

nieuwe afspraken en werkt de administratie bij. Je kunt aan het werk bij een tandartspraktijk,  

een orthodontist of kaakchirurg. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

31. Kapper         Niveau 2 & 3 & 4 

 

De kappersopleiding is een praktische opleiding. Je leert op oefenkoppen, loopt veel stage 

en je werkt vanaf het eerste jaar mee in de kapsalon van de school. Je let daarbij goed op 

hygiëne, milieu en Arbo regels. Meestal werk je als kapper samen met een team collega’s en 

gaan er dagelijks heel wat hoofden door je handen. Je bent thuis in zowel het herenvak als 

het damesvak en dat maakt je inzetbaarheid des te groter. Jouw vak heeft veel facetten, dat 

gaat van wassen en knippen tot verven en permanenten. Naast vakdeskundigheid wordt van 
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jou ook vriendelijkheid en invoelingsvermogen verwacht. Creativiteit en modegevoeligheid 

zijn heel belangrijk. Daarnaast moet men erop kunnen vertrouwen dat je discreet bent en alle 

persoonlijke gesprekken tussen jou en de klant voor jezelf houden. Je kunt de opleiding 

volgen tot junior kapper en tot kapper. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

32. Schoonheidsspecialist en Wellness         Niveau 3 & 4 

 

Of je nu werkt in een kapsalon, schoonheidsinstituut, fitness- en gezondheidscentrum, 

nagelstudio of spa: wellness en beauty is een mooie wereld om in te werken. 

Een wereld die groeit, want de klant wil steeds meer mogelijkheden. Knippen én make-up. 

Wellness én beauty. Verzorging én ontspanning. Je wordt goed in je vak, als je nauwkeurig 

kunt kijken en luisteren naar mensen. Wat voor persoonlijkheid heeft iemand en wat wil 

hij precies? Als je daarop kunt inspelen, maak je iemand niet alleen mooier maar ook 

zelfverzekerder. Stralend de deur uit, dat is in dit vak het ultieme doel. Het beroep van 

schoonheidsspecialist(e) is een boeiend beroep. Niet alleen omdat je de mensen werkelijk 

mooier kunt maken, maar ook omdat dit ‘mooier worden’ de mensen vaak ook een beter 

gevoel geeft. Denk maar eens aan de beauty verwendagen. Met zo’n dag wordt niet alleen 

het uiterlijk verwend, maar ook het innerlijk.  

Je voelt de mensen goed aan en je ziet er zelf verzorgd uit. Je kunt zorgvuldig en hygiënisch 

werken en je bent klantvriendelijk. Mensen moeten je kunnen vertrouwen en jij moet ze op 

hun gemak kunnen stellen. Je leert niet alleen welke behandelingen er zijn, maar ook hoe je 

een eigen zaak moet runnen en wat je daar allemaal voor nodig hebt. 

Voor meer informatie: www.gildeopleidingen.nl  

 

33. Horeca         Niveau 2 & 3 & 4 

 

Ga jij voor een carrière in de horeca? Dan kies je voor een boeiende en dynamische 

bedrijfstak. Gastvrij, vriendelijk, professioneel en commercieel, dat is waar het in de 

horecabranche om gaat. Je houding en uiterlijk verzorging zijn de eerste zaken waar een 

gast op let. In een hotel, restaurant, congres- of vergadercentrum, discotheek, 

fastfoodbedrijf, cateringbedrijf etc. gaat het om in de watten leggen van de gasten. Of je nu 

voor de schermen werkt, in de bediening of erachter in de keuken, samen met je collega’s 

probeer je elk uitje voor de gasten tot een feest te maken.  
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De opleidingen die je kunt volgen zijn; gastvrouw/heer, (zelfstandig werkend) kok, 

manager/ondernemer horeca.  

Voor meer informatie zie: www.derooipannen.nl  

 

34.  Toerisme/ recreatie  en luchtvaartdienstverlener   Niveau 2 & 3 & 4 

 

Je houdt van reizen en je vindt het leuk om mensen te adviseren, te informeren en te 

begeleiden. Avontuur en uitdaging spreken je aan. Je bent geïnteresseerd in vreemde talen 

en culturen. Je wilt werken in een branche met toekomst, in binnen-of buitenland. Dan is een 

opleiding in de toerisme of recreatie een goede keuze voor jou. Je kunt met je diploma o.a. 

gaan werken bij luchthavens, reisbureaus, campings, bungalowparken, outdoorcentra, 

sportparken, attractieparken etc. Ook kun je aan het werk in de luchtvaardienstverlening als 

stewardess. Om in deze wereld succesvol te zijn, moet je beschikken over vakkennis en 

sociale vaardigheden. De opleidingen zijn front officemanager, verkoper reizer, 

luchtvaartdienstverlener, leisure & hospitality assistent, host of executieve.  

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl 

 

35. Veiligheid & vakmanschap en Handhaving (HTV)  Niveau 2 & 3 

 

Deze opleiding leidt op voor een functie binnen Defensie. Als je op zoek bent naar actie en 

avontuur dan is een baan bij de landmacht, luchtmacht of marine misschien iets voor jou. Je 

kunt ontdekken of een opleiding bij de landmacht of luchtmacht of marine echt iets voor je is. 

Want het is niet alleen afwisselend werk, maar ook vaak veeleisend. Het verlangt veel van je 

geestelijk en lichamelijk. Je moet een teamspeler zijn, een echte doorzetter en graag actief 

bezig zijn. 

Als handhaver houd je toezicht op specifieke wijken, parken of op het gemeentehuis. Samen 

met je collega’s zorg je voor een veilige omgeving. Als handhaver mag je bepaalde strafbare 

feiten opsporen en vervolgens ingrijpen. Afhankelijk van je functie mag je bijvoorbeeld 

staande houden en boetes geven. Daarbij straal je rust en overwicht uit om escalaties te 

voorkomen. Je bent inventief, kunt goed samenwerken en je verliest de grenzen van je eigen 

rol niet uit het oog. Je moet de verschillende bezwaar mogelijkheden binnen de 

rechtshandhaving gebieden kunnen uitleggen aan het publiek. Je surveilleert in uniform op 

plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en treedt op indien daartoe aanleiding 
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voorstaat. 

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl 

 

36.  Sport en Bewegen (CIOS)      Niveau 2 & 3 & 4 

 

Je bent dol op sport en vindt het leuk om les te geven in sport en activiteiten te organiseren. 

Binnen deze opleiding moet je goed kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. Er wordt 

niet alleen aan je vakbekwaamheid gewerkt, maar ook aan jouw persoonlijkheid. Je kunt 

gaan werken met zeer uiteenlopende groepen (jeugd, volwassenen, ouderen). Ook kun je 

specialist worden in een bepaalde tak van sport of in het begeleiden van mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking.  

De opleiding sport- en bewegings(bege)leider is gericht op het kunnen les- en leidinggeven 

aan bewegende mensen. Bij niveau 4, sport- en bewegingscoördinator, kun je aan de slag 

als buurt- onderwijs- en sportmedewerker, als trainer/coach of als bewegingsagoog. 

Ook zijn er allerlei functies bij overheidsinstanties, sportbonden en sportorganisaties 

mogelijk.  

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl 

 

37. CitaVerde College Design      Niveau 2 & 3 & 4 

 

Styling van bijvoorbeeld je woonomgeving met natuurlijke materialen. Dat is waar een groen 

vormgever iedere dag mee bezig is. Jij weet wat de laatste trends zijn en hoe je sfeer krijgt. 

Met kleuren, vormen en veel natuurlijke materialen creëer je de mooiste 

bloemarrangementen en interieurs. Maar ook met niet-levende natuurlijke materialen, zoals 

hout, leer, steen, wollen stoffen en andere decoratiematerialen weet jij de juiste sfeer neer te 

zetten. Of jij nu werkt aan styling van een woonhuis, een terras of van een werkomgeving, 

jouw werk draagt eraan bij dat de wereld om ons heen een beetje mooier, beter en leuker 

wordt. Als vormgever ben je altijd op zoek naar de nieuwste producten en trends. Je leest 

veel vak- en interieurtijdschriften. Ook ga je regelmatig naar beurzen, volg je workshops en 

struin je het internet af. Tijdens je studie leer je alles over ontwerpen, kleuren, marketing en 

zelfs kunstgeschiedenis, je gaat werken met allerlei materialen die gebruikt worden in het 

decoreren, etaleren en presenteren en gebruikt daarbij allerlei gereedschappen en moderne 

middelen zo ook digitale programma's.  

Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl 
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38. Citaverde Sport, recreatie en toerisme    Niveau 2 & 3 & 4 

 

Het liefst ben je altijd buiten . Lekker in de natuur, alleen of met andere mensen. Je werkt 

graag met je handen en bent een echte doener. Herken je dit? Dan is de opleiding Natuur & 

Recreatie iets voor jou. Dit is een combinatie van groen, recreatie en techniek in één 

opleiding. In deze opleiding leer jij van alles over een recreatiebedrijf. En daar komt veel bij 

kijken! Zo krijg je les in (groen)onderhoud. Denk daarbij aan grasmaaien, hagen knippen en 

de basis van bestrating aanleggen. Maar ook het herstellen en het onderhouden van 

vakantiewoningen op een vakantiepark hoort tot deze veelzijdige opleiding. Verreweg het 

leuks vinden de meeste studenten het contact met de gasten. Goed gastheerschap is waar jij 

voor staat. Of dat nu is bij het organiseren van sport- en spelactiviteiten, het leiden van 

excursies of het geven van rondleidingen.  

Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl  

 

39. Citaverde Green Life Sciences      Niveau 3 en 4 

 

Heb je interesse in toegepaste biologie, wet- en regelgeving, techniek en scheikunde dan is 

de opleiding Green Life Sciences wellicht iets voor je jou. Binnen deze opleiding maak je 

namelijk kennis met drie hele verschillende werelden:  Natuur en Water  Milieu  Voeding 

en technologie. Maar deze drie werelden hebben wel veel met elkaar gemeen. Zo staan 

veiligheid, kwaliteit en gezondheid in alle drie centraal. Of je er nu voor zorgt dat water van 

goede kwaliteit is om in te zwemmen. Voedsel op een veilige manier geproduceerd wordt of 

ervoor zorgt dat bedrijven milieuregels naleven. Je voorkomt dat mensen en dieren ziek 

worden en je draagt bij aan een prettige leefomgeving. In het eerste jaar leer je deze drie 

werelden kennen en maak je een keuze voor één van deze drie. Je kan dus echt nog kanten 

op. Kies je voor Milieu dan kun je later aan de slag als milieu-inspecteur. Kies je voor 

voeding en technologie dan kun je als procesoperator gaan werken in bijvoorbeeld een 

kaasfabriek of een bierbrouwerij. Ben je helemaal weg van Natuur en Water dan kun je 

onder andere terecht bij recreatieparken of gaan werken als boswachter of waterbeheerder. 

Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl  
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40.  Citaverde Dieropleidingen     Niveau 2 & 3 & 4 

 
Voel jij je vertrouwt tussen dieren? Of dat nou cavia's, schapen of baardagamen zijn? 

Misschien heb je thuis wel een aantal huisdieren die je met veel enthousiasme verzorgd? 

Dan is deze opleiding écht iets voor jou. Dierverzorger is een veelzijdig beroep. Je kunt 

bijvoorbeeld werken in een dierentuin, dierenpension of dierenspeciaalzaak. Terwijl jij met de 

dieren aan het werk bent, houd je ze goed in de gaten. Je ziet het wanneer ze zich anders 

gedragen en komt in actie als het nodig is. Je weet hoe belangrijk veiligheid en hygiëne zijn 

en je kent de regels op dit gebied. Je vindt het dan ook geen probleem om het hok, de stal of 

aquarium schoon te maken. Als medewerker van een dierenspeciaalzaak weet je dat het 

handelen met dieren een positief beeld bij de klanten en je bezoekers moet achterlaten. 

Dierenwelzijn en diergezondheid staat dan ook centraal, net als de aandacht voor veiligheid 

van mens en dier. Je kunt gaan werken bij een dierentuin, manege, dierenartspraktijk, 

dierenasiel, pension, kinderboerderij, dierenwinkel of in de paardensport. De opleidingen zijn 

dierverzorging, dierenartsassistent, paraveterinair, paardenhouderij en paardensport.  

Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl  
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