Bijlage 13 KANSBEROEPEN en KRAPTEBEROEPEN
Een aantal beroepen wordt onder meerdere kopjes genoemd. Deze beroepen zijn met
een sterretje (*) gemerkt.
KANSBEROEPEN:
Schoonmaak-reiniging



industrieel schoonmaker (machines, installaties, gebouwen), schoonmaker
calamiteiten, straler
gevelreiniger

Agrarisch-groen-milieu









hovenier
greenkeeper, boomverzorger
voorman groenvoorziening
kweker, meewerkend voorman teelt (groente, bloembollen, bomen, fruit)
vertegenwoordiger agrarische producten
medewerker/projectleider/adviseur bodemonderzoek en – sanering
milieu-inspecteur
consultant-adviseur waterbeheer

Wis- en natuurkundig/laboratorium



(bio)chemisch analist
hydroloog

Bouwnijverheid






















opperman grond-, weg en waterbouw (gww)
straatmaker / rioleringsmedewerker / vakman grond- weg- en waterbouw
(gww)
grond- en kabelwerker
opzichter weg- en waterbouw
uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)
hoofduitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)
projectleider grond-, weg- en waterbouw (gww)
tekenaar civiele techniek
adviseur/ontwerper-constructeur civiele techniek
hoofd constructeur / ontwerper civiele techniek
landmeter
geodeet / cartograaf / landmeetkundige
heier
machinist hydraulische graafmachine
machinist dozer
machinist wiellaadschop
machinist mobiele kraan
machinist torenkraan
monteur kranen en funderingsmachines (ook on- en offshore)
opperman bouw
steigerbouwer

Versiebeheer: nr. 1 d.d. 24082016
Pagina 1 van 7

































metselaar, tegelzetter, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken,
gipsblokken, giboblokken)
natuursteenbewerker
stukadoor, kitter
betonboorder, betonreperateur
betonstaalverwerker
dekvloerenlegger
isoleerder bouw
timmerman, wand- en plafondmonteur, keukenmonteur.
rolluik- en zonweringinstallateur
monteur/reparateur metalen ramen-, deuren-, kozijnen-, trappenmaker
dakdekker / pannenlegger / rietdekker (incl. voorman)
onderhoudsmedewerker gebouwen
(onderhouds)schilder / behanger
glaszetter
parketvloerenlegger
houtskeletbouwer
machinaal houtbewerker / CNC bediener houtbewerkingsmachines
assemblage / montagemedewerker hout
voorman timmerfabriek
werkvoorbereider interieurbouwbedrijf
standbouwer
asbestverwijderaar / sloper
deskundige asbestsanering
uitvoerder bouw
werkvoorbereider-calculator bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)
(tekenaar-)werkvoorbereider bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)
tekenaar bouwkunde
tekenaar-constructeur bouwkunde
ontwerper-constructeur bouwkunde
bouwkundig inspecteur
medewerker Energie Prestatie Advisering (EPA)

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie





















vakman metaalgieterij
metaalbuiger/walser/perser
plaatwerker / CNC-metaalbuiger, – snijder
metaalsnijder
containermonteur
soldeerder, lasser niveau 1 & 2 (foto, elektrode, TIG, MIG / MAG)
gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (TIG, MIG/MAG, elektrode)
meesterlasser
lasrobotbeheerder
lastechnicus
lasinspecteur
machinebankwerker
machinaal verspaner (draaien, frezen, kotteren, slijpen) – niet CNC
CNC-machinebediener (excl programmeren)
CNC-programmeur
CNC-verspaner inclusief programmeren (draaien, frezen, kotteren, slijpen)
industrieschilder, verfspuiter, constructieschilder
galvaniseur
scheepsschilder
autospuiter
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banden- en uitlaatspecialist
autoruitschademonteur
autoschadehersteller
auto-elektrotechnicus
(bedrijfs)autotechnicus (onderhoud, reparatie)
APK-keurmeester
werkplaatschef auto's
monteur landbouwmachines
fietstechnicus
carrosseriebouwer
assemblagetechnicus voertuigen
jachtbouwer (metaal)
dieselmotortechnicus schepen
scheepswerktuigkundige *
uitvoerder werktuigbouw
assemblagemedewerker voertuigen, elektronica, metaal/elektro,
kunststof/rubber
voorman montage / assemblage metaalproducten
kunststof deuren,- ramen- en kozijnenmaker
constructiesamenbouwer / steller
constructiebankwerker, scheepsbouwer
monteur mechanica
controleur machines / voertuigen
medewerker productcontrole (industrie) *
monteur / inbedrijfssteller fabrieksinstallaties *
(onderhouds)monteur machines/installaties, liften, werktuigen
medewerker technische dienst *
validatie engineer / maintenance engineer *
tekenaar-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen
(tekenaar-)werkvoorbereider werktuigbouw, elektrotechniek
(werkvoorbereider-)calculator werktuigbouw, elektrotechniek
ontwerper-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen, offshore,
scheepsbouw
hoofdconstructeur machines / gereedschappen
projectleider werktuigbouw
wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde
industrieel ontwerper (technisch)
manager afdeling research / R&D *
kwaliteitsmanager *
organisatieadviseur (technisch) *
hoofd productieplanning (industrie) *
bedrijfsleider metaalbewerkingsbedrijf / constructiebedrijf
technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers
technische producten) *

Elektrotechniek









kabellasser / monteur datacommunicatie
assistent-monteur zwakstroom
monteur elektriciteitsnetten
elektricien / monteur elektrische installaties (huisaansluitingen)
monteur bliksembeveiliging
monteur beveiligingsinstallaties
scheepselektricien / scheepselektromonteur
medewerker technische dienst *
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monteur bovenleiding railvervoer
monteur elektrische railvoertuigen
meet- en regeltechnicus / monteur meet- en regeltechniek
projectleider industriële automatisering / PLC-programmeur
(hoofd-)monteur elektrotechnische panelen, elektrische installaties, middenen hoogspanningsinstallaties
elektronicamonteur (industriële en consumentenelektronica)
controleur elektronische apparaten en onderdelen
ontwerper elektrotechnische installaties / elektronica
monteur telecommunicatie
ontwerper telematica
tekenaar elektrotechniek
(hoofd)ontwerper-constructeur elektrotechniek
projectleider elektrotechniek
inspecteur elektrische installaties
medewerker productcontrole (industrie) *
kwaliteitsmanager *
organisatieadviseur (technisch) *

Installatietechniek














monteur gas, water, elektriciteit, datacommunicatie
distributiemonteur gas / water (transportleidingen)
installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming/ allround loodgieter
onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming
pijpfitter industriële montage
monteur verwarming utiliteitsbouw
(hoofd)monteur koeltechniek, luchtbehandeling
monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties *
uitvoerder installatietechniek
tekenaar-constructeur installatietechniek
(tekenaar-)werkvoorbereider installatietechniek
(werkvoorbereider-)calculator installatietechniek
ontwerper-constructeur installatietechniek

Procestechniek

















mechanisch operator procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie
operator A (proces)industrie
procesoperator B, fieldoperator/paneloperator procesindustrie
operator C procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie
productieleider procesindustrie / voedingsmiddelenindustrie
calculator procesindustrie (technisch)
procestechnoloog, productontwikkelaar procesindustrie /
voedingsmiddelenindustrie
manager afdeling research / R&D *
clinical research associate *
medewerker productcontrole (industrie) *
kwaliteitsmanager *
keurmeester van waren / kwaliteitscontroleur voedingsmiddelen
medewerker technische dienst *
validatie engineer / maintenance engineer *
organisatieadviseur (technisch) *
hoofd productieplanning (industrie) *
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Transport en logistiek












expeditiemedewerker, lader / losser
trekkerchauffeur intern transport/heftruckchauffeur
bijrijder
vrachtwagenchauffeur (algemeen, autolaadkraan, geconditioneerd vervoer,
tankauto, truckmixer, gevaarlijke stoffen)
machinist spoorwegen
schipper binnenvaart
scheepswerktuigkundige *
logistiek medewerker / -planner
transportplanner/planner wegtransport
luchtverkeersleider
verkeersplanoloog

Zorg/medisch/medisch-technisch






















ambulancechauffeur
verzorgende ig
verpleegkundige mbo
verpleegkundige psychiatrie
wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige, gespecialiseerd
verpleegkundige ziekenhuis
nurse practitioner/verpleegkundig specialist
physician assistant
specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts,
arts maag-darm-leverziekten, klinisch geriater, tandarts, reumatoloog,
verzekeringsarts, anesthesioloog
psychiater
medewerker steriele medische hulpmiddelen
audicien, opticien
technisch oogheelkundig assistent
optometrist
mondhygiënist
operatie-assistent, anesthesiemedewerker
medisch elektronicus
microbiologisch analist
radiodiagnostisch laborant
apothekersassistent
apotheker
clinical research associate *

Voeding





zelfstandig werkend bakker
bedrijfsleider brood/-banketbakkerij
zelfstandig werkend kok restaurant
chef-kok restaurant, chef de partie

Economisch-financieel-commercieel


assistent inkoper
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inkoper
technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers
technische producten) *
commercieel medewerker binnendienst
callcentermedewerker (inbound/outbound)
medewerker klantenservice
marketingmedewerker / online-marketeer
accountmanager reclame/sales promotor
schade-expert
taxateur onroerend goed
hypotheekadviseur
assistent-controller
assistent-accountant
accountant-administratieconsulent
registercontroller
registeraccountant
compliance officer
economisch adviseur / consultant

Veiligheid






brandwacht / medewerker brandweer / brandweerman
medewerker vergunningen en advies brandweer
beveiligingsadviseur brandveiligheid / inbraakpreventie
militair onderofficier
militair officier

Onderwijs/pedagogisch






docent speciaal onderwijs, docent LWOO / PRO
docent Engels, Duits 1e en 2e graads
docent exacte vakken 1e en 2e graads (wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
biologie)
docent techniek / ICT
docent verpleegkunde

Gedrag en maatschappij




consulent wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
intercedent
recruiter












servicedeskmedewerker ICT
netwerkbeheerder ICT
systeembeheerder ICT
programmeur ICT (dot.net, java, scripttalen, C, C#, PHP, sharepoint, cloud)
webdeveloper
testdeveloper
securityspecialist
adviseur ERP / CRM
BI-specialist, data-scientist, business-analist
architect/specialist technische infrastructuur ICT / systeemanalist

ICT
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KRAPTEBEROEPEN:
Verkoopmedewerker telecomartikelen
Toezichthouder bewaking
Voorman bouwtimmerman
Mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie
Supervisor klantenservice
Productieplanner
Projectassistent
Accountmanager ict
Online marketeer
Zeer krap
Callcentermedewerker (outbound)
Assistent inkoper
Programmeur scripttalen (middelbaar)
Webdeveloper (middelbaar)
Monteur beveiligingsinstallaties
Tekenaar bouwkunde
Assistent-accountant
Adviseur ict
Programmeur Java (hoger)
Programmeur scripttalen (hoger)
Zeer krap
Tester ict
Webdeveloper (hoger)
Bedrijfsmanager detailhandel
Docent wiskunde (2e graads)
Ontwerper elektrotechnische installaties
Wijkverpleegkundige
Belastingadviseur
Registeraccountant
Datawarehouse ontwikkelaar
Manager afdeling ontwikkeling en research
(productontwikkeling)
Advocaat
Procestechnoloog / productontwikkelaar procesindustrie
Basisarts
Tandarts
Gezondheidszorgpsycholoog
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