Sectorenoefening
Je kunt op verschillende manieren alle beroepen indelen. Eén manier is de beroepen in sectoren te
ordenen. Lees onderstaande sectoren en kruis aan welke sectoren je het meest interessant vindt.
Tip 1: lees bij elke sector eerst het stukje ‘belangstelling voor’. Spreekt dit je aan, lees dan
door en kijk of je in deze sector ook verder geïnteresseerd bent. Spreekt je dit niet aan, ga
dan naar de volgende sector. Maak aan het einde van de oefening voor jezelf en top 3 van
sectoren die jou het meest aanspreken.
Tip 2: markeer elk beroep en elke opleiding die je mogelijk interessant vindt. Aan het einde
van de oefening heb je dan gelijk een handige lijst die je kunt onderzoeken.
Administratie en ICT
Belangstelling voor:
Financiële dienstverlening, accountancy, bedrijfseconomie, belastingen, statistiek, secretarieel
werk.
Mogelijke taken en beroepen
Jaarrekeningen controleren, adviseren over de opzet van een efficiënte administratie, adviezen
geven op het gebied van verzekeringen, directiesecretaresse, boekhouder/bedrijfseconoom,
belastingadviseur, accountant-administratieconsulent,
hoofd financiële administratie, bewaken van de financiële continuïteit van een organisatie, het
ontwikkelen van administratieve systemen.
Werkomgeving
Een bank, verzekeringskantoor, accountantskantoor, administratieve afdeling van een bedrijf,
belastingkantoor, bedrijfskundig adviesbureau, gemeente, non-profitorganisatie, softwarehuis, de
beurs, bureau voor statistiek.
Opleidingen
Accountancy, Business Studies, Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Finance, Tax &
Advice (een samenvoeging van ‘Tax, Law & Economics’ en ‘Banking & Insurance’),
Bedrijfswiskunde.
Agrarisch, Aarde, natuur & milieu
Belangstelling voor
Natuur, milieu en milieubeleid, bloemen/planten, fruit/groenten, dieren, landschappen en tuinen,
levensmiddelentechnologie, agrarische bedrijfskunde, aardrijkskunde.
Mogelijke taken en beroepen
Beheren en verzorgen van bossen en natuurterreinen, ontwerpen van
sportterreinen/parken/tuinen e.d., onderzoek doen naar nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen
onkruid en insecten, organisatieadviseur voor land- en tuinbouw, beleidsmedewerker bij dierenof milieuorganisatie, productontwikkelaar levensmiddelen, importeur tropische producten,
landschapsarchitect, medewerker bij Dierenbescherming o.i.d., boomkweker, bestudering van de

aardkorst, milieukundig onderzoeker/inspecteur
analyse van water- en bodemmonsters, inrichting van landelijke gebieden
Werkomgeving
Provinciale gezondheidsdienst voor dieren, fabrikant voor veevoeders,
kwekerij, keuringsdienst van waren, plantenveredelingsbedrijf, fabrikant van voeding- en
genotsmiddelen, ingenieursbureau voor tuin- en landschapsarchitectuur, dier-/veehouderij,
organisatie als Staatsbosbeheer, landbouwkundig onderzoeksstation.
Opleidingen
Land- en Watermanagement, Kust- en Zeemanagement, Bos- en Natuurbeheer,
Diermanagement, Plattelandsvernieuwing, Voedingsmiddelentechnologie, Dier- en veehouderij,
Tuinbouw en Akkerbouw, Tuinbouw en Agribusiness, Tuin- en landschapsinrichting,
Biotechnologie, Educatie en kennismanagement groene sector, Tropische Landbouw,
Toegepaste Biologie, Milieukunde, Watermanagement, Greenport Business and Retail,
Landscape and Environmentmanagement, Bedrijfskunde en Agribusiness.

Bestuurs-en bedrijfskunde
Belangstelling voor:
Management en bedrijfsvoering, het functioneren van organisaties en het verbeteren van
bedrijfsprocessen, opleidingen met aspecten die voor ondernemen van belang zijn.
Werkomgeving o.a.
Een technisch productiebedrijf, overheidsinstelling, organisatieadviesbureau, grote bank, grote
verzekeraar, transportonderneming, uitgeverij, bouwonderneming, supermarktketen,
telecombedrijf
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Deskundige op het gebied van personeelsmanagement, marketingdeskundige, financieeleconomisch manager, organisatie-adviseur, bestuursambtenaar overheid, interim-manager,
beleidsmedewerker provincie, deskundige op het gebied van e-commerce, manager logistiek,
hoofd personeelszaken, deskundige op het gebied van innovatiemanagement.
Opleidingen:
Business Studies, Bedrijfskunde, Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Technische
Bedrijfskunde, International Business, Bedrijfskunde en Agribusiness, Human Technology,
Toegepaste Bedrijfskunde, People and Business Management, Bedrijfswiskunde,
Intregrale Veiligheid, Business Management, Business Engineering, Human Resource
Management, Bedrijfsmanagement MKB, European Studies.

Bouw en ontwikkeling
Belangstelling voor:
Bouwen van woningen, gebouwen, stadions, winkelcentra, bruggen, wegen, sluizen, dijken,
kanalen, het plannen en (mede) realiseren van woon-, industrie- en recreatiegebieden, inrichting
van de ruimte (stedelijk of landelijk).
Werkomgeving o.a.
Architectenbureau, bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningcorporatie, gemeente (bouw en
woningtoezicht), ontwerpbureau, stedenbouwkundig adviesbureau, Rijkswaterstaat.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Bouwkundig ontwerper, Projectleider bruggenbouw, Landmeetkundige, Aannemer bouwkundige
werken, Medewerker stadsontwikkeling, Medewerker beheer en onderhoud woningcorporatie,
Constructie-technisch tekenaar nieuwbouwproject, Tekenaar/ontwerper interieurbouw,
Bedrijfsleider bouwmarkt, Inspecteur waterbouwkundige werken, Stedenbouwkundige,
Planologisch medewerker
Opleidingen
Bouwkunde, Built & Environment, Civiele Techniek (weg- en waterbouwkunde),
Geodesie (landmeetkunde), Ruimtelijke Ordening en Planologie, Bouwmanagement en
Vastgoed, Ocean Technology (watergebieden), Landscape Design, Geo, Media & Design.

Communicatie
Belangstelling voor:
Journalistiek, voorlichting, PR en reclame, digitale communicatie, het communicatiebeleid van
een bedrijf, de werking van de media (radio, TV, krant, tijdschrift), talen en hun toepassing
Werkomgeving o.a.
Krant of tijdschrift, uitgeverij, communicatieadviesbureau, communicatieafdeling van een bedrijf,
radio of televisieomroep, reclamebureau, afdeling voorlichting van een gemeente,
vertaalbureau, bureau voor communicatietrainingen, evenementen- of congresorganisator.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Artikelen schrijven voor een dag- of weekblad, een blad opmaken met teksten, foto’s en
illustraties, Perswoordvoerder voor een bedrijf, Tekstschrijver, Contentmanager van websites,
Communicatieadviseur, Voorlichter bij een gemeente, Vertalen van boeken, handleidingen,

filmteksten, Trainer/consultant bedrijfscommunicatie, programmamaker bij de radio of televisie,
Schrijven van reclame- of advertentieteksten en folders,
Opleidingen
Communicatie, Communication and Multimediadesign, Communicatiesystemen, Journalistiek,
Vertaalacademie, Oriëntaalse talen en communicatie, Media en Entertainment Management,
International Business, Media, Informatie en Communicatie, Crossmediale Communicatie (AD).

Cultuur & Communicatie
Belangstelling voor o.a.
Informatie- en documentatiebeheer, informatiedienstverlening, management van
informatiestromen, beveiligen van bedrijfsinformatie (computers), diverse cultuuruitingen,
het uitgeefproces van boeken, kranten, tijdschriften en digitale producten.
Werkomgeving o.a.
Bibliotheek, museum, archief, documentatiecentrum, uitgeverij, cultureel centrum, boekhandel,
informatiecentrum, importeur van boeken, cd-romproductiebedrijf.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Leiding geven in openbare bibliotheek, samenstellen en beheren van de collectie van historisch
archief, bezoekers rondleiden in museum, literatuuronderzoek doen, uitgeven van studieboeken
en leermiddelen, verzamelen, beschrijven en beschikbaar stellen van bedrijfsdocumentatie,
organisator van culturele reizen, archivaris, webmaster, bladmanager.
Opleidingen
Informatiedienstverlening en Management, Informatiemanagement, Information Security
Management, Culturele & Maatschappelijke Vorming, Cultureel Erfgoed, Media, Informatica en
Communicatie, Oriëntaalse Talen en Communicatie.
Handel en reclame
Belangstelling voor:
In- en verkoop, handel, commercie, marketing, PR, economische onderwerpen,
reclamecampagnes, zakelijke dienstverlening, ondernemerschap.
Werkomgeving o.a.
Winkel, import of export, grootwinkelbedrijf, salesafdeling van productiebedrijf, Kamer van
Koophandel, reclamebureau, commerciële afdeling van bank, internetbedrijf, makelaarskantoor.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Marketingplan maken voor de lancering van nieuw product, inkoper,
vertegenwoordiger/accountmanager, adviezen geven over de beste vorm van reclame
ondernemer, filiaalbeheerder, hypotheekadviseur, beleggingsadviseur, exportmedewerker,
verkoopleider.

Opleidingen
Business Studies, Commerciële Economie (met hierin de differentiaties Creative Marketing &
Sales, Global Marketing & Sales, Marketing of Social Business, Sportmarketing & Management)
Ondernemerschap & Retailmanagement, International Business, Food and Business, Vastgoed
en Makelaardij, European studies, Communicatie, Media, Informatie en Communicatie.

Horeca, Voeding & Facilitaire Dienstverlening
Belangstelling voor:
Gastvrijheidindustrie, hotel, restaurant, café, voeding (advies, technologie, marketing of
ontwerp), klantenservice en dienstverlening, het managen van een grote huishouding
(huisvesting en gebouwmanagement), eventmanagement (feesten, culturele manifestaties,
concerten e.d.), vastgoedmanagement
Werkomgeving o.a.
Hotel, culinair restaurant, café, adviesbureau voor de horeca, bedrijf voor party- en
cateringservice, bedrijfsrestaurant, snackbar, facilitaire dienst van groot kantoor of
verzorgingstehuis, schoonmaakbedrijf, congres- en evenementenorganisator, Diëtetiekpraktijk.
Mogelijke taken/beroepen o.a.
Kok, hotel runnen, gastheer/gastvrouw in restaurant, inkopen van drank en voedsel voor groot
hotel, verzorgen van feesten en partijen, vertegenwoordiger/accountmanager bierbrouwerij,
projectleider schoonmaakbedrijf, caféhouder, hoofd facilitaire dienst in ziekenhuis, hoofd
voedingsdienst in verzorgingstehuis, receptionist in hotel, restaurantmanager, hoofd
klantenservice.
Opleidingen
Business Administration in Hotelmanagement, Leisure & Eventmanagement, Hoger
Hotelonderwijs, Facility Management, Food and Business, Food Design and Innovation, Food
Commerce and Technology, Voeding & Diëtetiek.
Informatica
Belangstelling voor:
Computers: hardware en/of software, kantoor- of productieautomatisering, internet en andere
ICT toepassingen, communicatie en multimediadesign.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Multimediadesigner, Internetconsultant, Netwerkspecialist, Systeembeheerder, Informatieanalist,
Helpdeskmedewerker, Programmeur, Projectleider, Software engineer, Webmaster

Opleidingen
Business IT & Management, Informatica, Technische Informatica, Geo, Media & Design, Human
Technology, Communicatie & Multimedia Design, Creative Media & Game Technologies,
Communicatiesystemen, Netwerk Infrastructuur Design, Industriële Automatisering,
Bedrijfswiskunde, Kunst & Techniek, Embedded systems engineering, Mediatechnologie,
Information Security Management, Advanced Sensor Applications, Information Management,
Bio-Informatica, Mechatronica, ICT Servicemanagement (AD).

Kunst en vormgeving
Belangstelling voor:
Tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie, film, video, multimedia, dansen, acteren, muziek
maken, binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving, grafische- en reclamevormgeving,
organisatie- of managementfuncties in de sector
kunst en cultuur, achtergronden van kunst en cultuur, kunsthandel, musea en galerieën
Mogelijke taken/beroepen o.a.
Beeldend kunstenaar, het interieur van woning of kantoor ontwerpen, folder voor
bedrijfspresentatie ontwerpen, modefoto’s maken, handige gebruiksvoorwerpen ontwerpen,
vormgeven aan audiovisuele producten, muziekstukjes voor reclamedoeleinden componeren,
programmamaker schouwburg, film-of toneelvoorstelling regisseren.
Opleidingen
Autonome Beeldende Kunst, Circus Arts, Vormgeving, Kunst en Techniek, Docent Beeldende
Vormgeving, Muziek, Theater, Dans, Film & TV, Kunst & Economie, Cultureel Erfgoed,
Communication and Multimediadesign, Engineering, Design and Innovation, Game Architecture
and Design, Industrieel Product Ontwerpen, Arts & Crafts (AD).
Lichamelijke oefening en Sport
Belangstelling voor:
Sport en spel, sportmanagement, beweging en gezondheid, recreatie.
Werkomgeving o.a.
Een school voor voortgezet onderwijs, sportschool, revalidatiecentrum, jeugdgevangenis,
bedrijfsfitnesscentrum, instelling voor sportwetenschappelijk onderzoek, betaaldvoetbalorganisatie, producent of importeur van sportkleding, bungalowpark of camping
afdeling sportzaken van de gemeente.

Mogelijke taken en beroepen o.a.
Organiseren en begeleiden van recreatieprogramma, Gymnastiekles geven, Sportfysiotherapeut,
Bewegingstherapeut, Speltherapeut jeugdhulpverlening, Marketingmanager bij fabrikant voor
turntoestellen, Onderzoek doen naar houding en beweging in relatie tot werk (Arbo-adviseur),
Sportjournalist, Judoleraar, Organisator sportevenementen, Healthcoach.
Opleidingen
Sportmarketing & Management, Sport, Sportkunde, Management en Ondernemen, Leraar
Lichamelijke Opvoeding, ‘Sport, Gezondheid & Management’, ‘Hoger Toeristisch & Recreatief
Onderwijs’, Leisure & Eventmanagement, Fysiotherapie (richting sportfysiotherapie),
Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck.
Media en Vormgeving
Belangstelling voor:
Het drukproces van kranten, boeken, tijdschriften en CD/DVD hoezen, werken met
opmaakprogramma’s op de computer, vormgeven en illustreren van drukwerk
reclamevormgeving, het maken van games e.d.
Werkomgeving o.a.
Offsetdrukkerij, reclamebureau, ontwerpstudio, multimediabedrijf, huisdrukkerij van bedrijf of
grote school, copyshop of sneldrukkerij, zeefdrukkerij, papierindustrie, krant, uitgeverij.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Werkvoorbereider grafische industrie, Grafisch vormgever, maker van games, Zeefdrukker,
opmaken van pagina’s en advertenties bij krant, DTP’er (desktop publishing) bij reclamebureau,
drukkerij of uitgeverij, vertegenwoordiger papierindustrie, manager drukkerij, producent van
multimediaproducties
Opleidingen
Creative Media & Game Technologies, Communicatie, Communication & MultimediaDesign,
Crossmediale Communicatie (AD), Game Architecture and Design, Vormgeving.
Medisch
Belangstelling voor:
Biologie en het menselijk lichaam, ziektebehandeling en preventie, medisch
laboratoriumonderzoek, medische techniek, gezondheid en een gezonde leefwijze
de werking van geneesmiddelen
Werkomgeving
Ziekenhuis, huisartsenpraktijk, revalidatiecentrum, verpleeghuis, Arbodienst, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geneesmiddelenindustrie, medisch researchinstituut,
gezondheidscentrum, praktijk voor fysiotherapie.
Mogelijke taken en beroepen
Fysiotherapeut, verloskundige, gezondheidsvoorlichter, onderzoek doen naar nieuwe
geneesmiddelen, natuurgeneeskundige, laborante
verpleegkundige, ergotherapeut (oefeningen doen ter revalidatie), medisch-technische apparaten
perfectioneren, voedingsadviezen geven, oogmeetkundig onderzoek doen.

Opleidingen
Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Voeding en Diëtetiek,
Farmakunde, Oefentherapie Cesar /Mensendieck, Huidtherapie, Orthopedische technologie,
Bewegingstechnologie, Mens & Techniek (voorheen GezondheidszorgTechnologie),
Podotherapie, Psychomotorische therapie en bewegingsagogie, Medische Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken, Optometrie, Biometrie, Medische Informatiekunde, Audiologie,
Verloskunde, Applied Science, Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek,
Chemie, Orthoptie, ‘Sport, Gezondheid & Management’, Medische Hulpverlening.
Mens en Arbeid
Belangstelling voor:
Studie- en beroepskeuze, loopbaanbegeleiding, arbeidsvoorziening (mensen aan het werk
helpen), werving en selectie (van personeel voor een bedrijf), personeelswerk (de menselijke
factor binnen een bedrijf), personeelsmanagement, organisatieadvies.
Werkomgeving
Adviesbureau voor studie- en beroepskeuze, adviesbureau voor loopbaanbegeleiding en
outplacement, Centrum voor Werk en Inkomen, reïntegratiebedrijf, bureau voor werving en
selectie, psychologisch adviesbureau, uitzendbureau, afdeling personeelszaken van bedrijf
afdeling opleidingen van gemeente, afdeling Studievoorlichting van een hogeschool.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Mensen helpen bij het vinden van baan, studie- en beroepskeuzeadviseur bij particulier
adviesbureau, consultant werving en selectie bij psychologisch adviesbureau, ziekteverzuim
terugdringen bij een bedrijf, training leiding geven verzorgen, opleidingsplan schrijven voor de
medewerkers van bedrijf, manager testen op zijn geschiktheid voor hogere positie (assessments
afnemen), sollicitatietraining verzorgen, iemand vanuit de thuissituatie begeleiden naar werk,
beschrijven wat iemand moet kunnen in bepaalde baan.
Opleidingen
Human Resource Management, Bedrijfskunde, Opleidingskunde, People and Business
Management, Sociaal Juridische Dienstverlening.
Metaal en Techniek
Belangstelling voor:
Sleutelen, knutselen, repareren, elektrotechniek, elektronica, computertechniek, de werking van
allerlei technische apparaten en machines, alternatieve energie (wind- en zonne-energie).
Werkomgeving o.a.
Technisch productiebedrijf, energiecentrale, installatiebedrijf, machinefabriek, constructiebedrijf,
scheepsbouwbedrijf, ingenieursbureau, telecombedrijf, autofabriek, landbouwmechanisatiebedrijf

Mogelijke taken en beroepen o.a.
Bedrijfsleider in een productiebedrijf, verkoper technische installaties, werktuigbouwkundig
tekenaar, ontwikkelen van high-tech technologieën, ontwerpen van gebruiksvriendelijke
technische apparaten, aanleggen van elektronische beveiligingssystemen in winkels, repareren
van bagagetransportbanden op Schiphol, verbeteren van het rendement van windmolens,
bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van microtechnologie, als trouble-shooter optreden bij
storingen in een productieproces.
Opleidingen
Werktuigbouwkunde, Engineering, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Algemene Operationele
Technologie, Industrieel Product Ontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Autotechniek,
Scheepsbouwkunde, Aviation Studies, Engineering, Design and Innovation, Industriële
Automatisering, Business Engineering, Human Technologie, Windesheim Honours College
(technology & innovation), Advanced Sensor Applications, Maintanance & Mechanics (AD).
Milieu
Belangstelling voor:
Schone productieprocessen, milieuzorgsystemen, milieuwetgeving, een duurzame leefomgeving,
bos-, natuur- en watergebieden.
Werkomgeving o.a.
Een gemeente, energiebedrijf, waterleidingsbedrijf of waterschap, milieukundig, adviesbureau,
papierverwerkende industrie, olieraffinaderij, chemische industrie, onderzoeksinstituut,
ministerie van VROM, ingenieursbureau voor bodemhygiëne.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Verbeteren van industriële processen, zorgen voor een lager verbruik van energie, zoeken naar
milieuvriendelijke alternatieven, voorlichting geven over milieuzaken, bedrijven controleren op
naleving milieuvoorschriften, onderzoek doen naar milieuverontreiniging, vergunningen of
ontheffingen verstrekken, technische oplossingen zoeken voor milieuproblemen, water en
bodemmonsters analyseren, een milieuzorgplan voor een bedrijf opstellen, beheren en
verzorgen van bossen en natuurterreinen
Opleidingen
Bos- en Natuurbeheer, Aquatische Ecotechnologie, Milieukunde, Land- en Watermanagement,
Chemie, Kust- en Zeemanagement, Toegepaste Biologie, Watermanagement, Landscape and
Environmanagement, Climate & Management, Milieugerichte materiaaltechnologie.

Onderwijs
Belangstelling voor:
Het verbeteren van het onderwijs, leerprocessen, kennisoverdracht en didactiek, lesgeven in het
basis- of voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, opleidingen en trainingen verzorgen t.b.v.
het bedrijfsleven.

Werkomgeving o.a.
Basisschool, middelbare school, beroepsopleiding, universiteit, educatieve uitgeverij,
schoolbegeleidingsdienst, ‘afdeling opleidingen’ van een organisatie, opleidingsinstituut voor het
bedrijfsleven, instituut voor toetsontwikkeling, kenniscentrum onderwijs-arbeid,
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Lesgeven, ontwikkelen van lesprogramma’s, studieadviezen geven, voorlichting geven over
educatieve producten, hoofd opleidingen van een bedrijf, uitgever studieboeken, stages
begeleiden, trainen van vaardigheden, docenten coachen bij hun werk, schoolbegeleider van
een basisschool.
Opleidingen
Leraar Basisonderwijs, Leraar algemene of bedrijfseconomie, Leraar talen, Leraar exacte
vakken, Leraar technische vakken, Leraar ICT, Leraar lichamelijke oefening, Docent beeldende
kunst en vormgeving, ‘Docent muziek, drama of dans’, Leraar Gezondheidszorg en Welzijn,
Leraar Godsdienst, Educatie en Kennismanagement groene sector, Opleidingskunde.

Onderzoek en procestechniek
Belangstelling voor:
Exacte wetenschappen, natuurverschijnselen, laboratoriumonderzoek, processen van grondstof
naar eindproduct.
Werkomgeving o.a.
Onderzoeksinstituut, researchafdeling van een bedrijf, wetenschappelijk vakblad, farmaceutische
industrie, universiteit, overheidsinstituut, aardolie-industrie, ziekenhuis
Softwarebedrijf, biotechnologisch bedrijf.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Onderzoeken van producten op schadelijke stoffen, industriële vervaardiging van producten uit
grondstoffen, ontwikkelen van nieuwe medicijnen, medewerker kankeronderzoek, chemisch
technoloog, medisch laborant, microbioloog, in kaart brengen van water (zeeën, meren, rivieren),
computermatig analyseren van grote hoeveelheden, biologische data,
nieuwe technieken en meetmethoden ontwikkelen op basis van natuurkundige kennis
Opleidingen
Applied Science, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemische Technologie,
Biotechnologie, Chemie, Voedingsmiddelentechnologie, Biometrie, Technische Natuurkunde,
Ocean Technology, Geodesie, Bio-Informatica, Forensisch onderzoek.

Recht
Belangstelling voor:
Wet- en regelgeving voor burgers en bedrijven, actuele maatschappelijke thema’s, strafrecht,
bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, mensen
helpen zelf hun juridische vragen op te lossen, juridische aspecten van bedrijfsvoering.
Werkomgeving o.a.
De rechtbank, advocatenkantoor, juridische afdeling van een groot bedrijf, notariskantoor, bank
of verzekeringskantoor, belastingdienst, Ministerie van Justitie, bureau voor rechtshulp,
incassobureau, vakbond.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering, bemiddelen in een arbeidsconflict, opstellen
van contracten tussen bedrijven, echtscheiding regelen, hypotheekakte opstellen, juridisch
adviseur van een vakbond, gerechtssecretaris.
Opleidingen
Finance, Tax & Advice, HBO Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening,
Bestuurskunde/Overheidsmanagement, European Studies, International & European Law,
International Public Management.
Sociaal
Belangstelling voor:
Het gedrag van mensen en de psychologische verklaringen daarvoor, de begeleiding van
mensen met psychische en psychosociale problemen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van mensen, het welzijn van mensen in hun werk, relaties en vrije tijd, mensen helpen met
zingevings- en levensvragen.
Werkomgeving o.a.
Bureau voor algemeen maatschappelijk werk, een bureau voor sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, consultatiebureau voor alcohol en drugs, gezinsvervangend tehuis,
activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten, buurthuis of wijkcentrum, instelling voor
reclassering, afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk, instelling voor gezins- en bejaardenzorg,
psychiatrische inrichting.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Het begeleiden van daklozen, echtpaar helpen bij hun relatieproblemen, gedetineerde
begeleiden bij zijn terugkeer in de maatschappij, ouders adviseren bij de opvoeding van hun
kinderen, activeringsprogramma bedenken voor bejaarden, geestelijk werker, begeleider
Vluchtelingenwerk, arbeidstherapeut in instelling voor zwakzinnigen, Psychodiagnostisch
medewerker TBS kliniek, therapeut ‘drama’ voor instelling verslaafdenzorg, relatietherapeut,
psychologische testen afnemen.
Opleidingen
Social Work, Creatieve (of Kunstzinnige) Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening,
Pedagogiek, Godsdienst/pastoraal werk, Toegepaste Psychologie, Human Resource
Management, Toegepaste Gerontologie.

Textiel & Mode
Belangstelling voor:
Kleding, mode, textiel, stoffen, lederwaren, het ontwerpen, produceren of verkopen ervan,
styling, design en marketing richting mode.
Werkomgeving
Modewinkel, groot winkelbedrijf, textielbedrijf, stylingbureau, inkoopcombinatie voor stoffen,
maatkledingbedrijf, producent voor sportkleding, modetijdschrift.
Mogelijke taken en beroepen
Inkopen van kleding voor een groot winkelbedrijf, kledingadviseur, modevormgever of stylist,
bedrijfsleider productieproces bedrijfskleding, kleermaker, patroontekenaar, verkoper heren- of
dameskleding, aankleden van het interieur bij een fotoreportage, zelfstandig ondernemer modeof schoenenzaak, ontwerpen van patronen of dessins voor gordijnstoffen.
Opleidingen
Mode, Fashion Textile Technologies, Modemanagement, Fashion Design, Amsterdam Fashion
Institute (AMFI).
Toerisme en recreatie
Belangstelling voor:
Het organiseren van reizen, advies geven over vakantiemogelijkheden, een camping of
bungalowpark leiden, management van vrijetijdsactiviteiten, marketingcampagnes bedenken
voor toeristische attracties.
Werkomgeving
Reisbureau, touroperator, touringcarbedrijf, toeristisch vakblad, VVV of ANWB kantoor, Een
bungalowpark, pret- of recreatiepark, adviesbureau voor toerisme en recreatie, cruise- of
veerdienstmaatschappij, luchtvaartmaatschappij.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Rondreis op maat samenstellen, excursies regelen, popfestival organiseren, promotieplan maken
voor een nieuw themapark, toerisme in een ontwikkelingsland helpen ontwikkelen, bijdrage
leveren aan het sportstimuleringsbeleid, leiden van een multifunctionele vrijetijdsaccommodatie,
onderzoek doen naar de beleving van bezoekers van een pretpark, producten ontwikkelen bij
een reisorganisatie, begeleiden van groepen vakantiegangers.
Opleidingen
Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, ‘Management Toerisme’ of ‘International Tourism
Management’ (Engelstalige variant), Leisure & Event Management, Facility Management, Media
en Entertainment Management, Vitaliteitsmanagement en Toerisme.
Uniform
Belangstelling voor:
Politie, leger, brandweer, bewaking en beveiliging, gevangeniswezen, veiligheidszorg, werken bij
defensie.
Werkomgeving
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee,
politie, brandweer, gevangenis, beveiligingsbedrijf, particulier adviesbureau voor integrale

veiligheid, overheid.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Politiefunctionaris, Adviseur rampbestrijding, Veiligheidscoördinator, Beveiligingsspecialist
Marinier, Bodyguard, Marechaussee, Bewakingsbeambte,
HBO opleidingen
Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Politie, Marechaussee,
Integrale Veiligheid, Integrale Veiligheidskunde, HBO-Politiekundige, Security Management.

Verkeer, transport en logistiek
Belangstelling voor:
Verkeersproblematiek, goederen- en personenvervoer, plannen en organiseren van transport,
logistiek van het productieproces in een bedrijf en van grote evenementen.
Werkomgeving
Transportbedrijf, evenementenorganisatie, vervoersbedrijf, hulporganisatie, productiebedrijf,
groot (winkel)bedrijf, ziekenhuis, ANWB, inkooporganisatie, adviesbureau,
Verkeersveiligheidsdienst.
Mogelijke taken en beroepen o.a.
Het inrichten van de productie, inkoop en voorraadbeheer bij een productiebedrijf, deskundige op
het gebied van opslag en transporttechnieken, als spil optreden bij de organisatie van een groot
evenement, het interne transport bij een supermarktketen organiseren, nieuwe
vervoersmogelijkheden ontwikkelen, ontwerpen van een stratenplan voor een nieuwe wijk,
patiëntenstroom in een ziekenhuis stroomlijnen, een hulpactie coördineren, distributiemanager,
chauffeur/schipper/of piloot, verkeerskundig adviseur, luchtverkeersleider.
Opleidingen
Business Studies, Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie), Logistics
Engineering (voorheen Logistiek & Technische Vervoerskunde), Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening
en Planologie, Maritiem Officier, Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, Maritieme
Techniek, Logistiek Management (AD).

Mijn top 3 sectoren:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

