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Verklaring der tekens 

. = gegevens ontbreken 
* = voorlopig cijfer 
x = geheim 
- = nihil 
- = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
0 (00) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
2010-2011 = 2010 tot en met 2011 
2010/2011 = het gemiddelde over de jaren 2010 tot en met 2011 
2010/’11 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2010 en eindigend in 2011 
1990/’91-2010/’11 = boekjaar enz. 1990/’91 tot en met 2010/’11 
 
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. 
Verbeterde cijfers in staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt. 
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1. Achtergrond revisie SBC 1992 

 
Beroepen worden zowel binnen als buiten het CBS veelal 
gecodeerd volgens de Standaard Beroepenclassificatie 
1992. De SBC 1992 is ontwikkeld in de periode 1987-
1991. In deze classificatie waren in beginsel alle beroe-
pen opgenomen die in de periode van omstreeks 1970 tot 
1990 werden uitgeoefend.  
Door verschillende gebruikers is inmiddels naar voren 
gebracht dat nieuwe beroepen niet te vinden zijn en ook 
niet goed passen in de SBC. De SBC 1992 sluit onvol-
doende aan bij de beroepen die tegenwoordig voorkomen 
op de arbeidsmarkt. Om tegemoet te komen aan de 
wensen van gebruikers is de SBC 1992 na intensief 
overleg met gebruikers gereviseerd. In deze gereviseerde 
classificatie, aangeduid als Standaard Beroe-
penclassificatie (SBC) 2010, zijn dezelfde classifi-
catiecriteria gehanteerd, maar deze zijn opnieuw 
gedefinieerd en uitgebreid om aan wensen van gebrui- 

 kers te kunnen voldoen. Verder is de SBC 2010 
aangevuld met nieuwe beroepen. 
 
Deze publicatie is een verantwoording van het hoe en 
waarom van de SBC 2010. Een uitgebreide toelichting op 
de SBC in het algemeen is reeds verschenen bij de 
publicatie van de SBC 1992. In paragraaf 2 wordt 
ingegaan op de herziene definities van de criteria en de 
daaruit resulterende structuur van de SBC 2010. In 
paragraaf 3 wordt de codestructuur toegelicht en 
paragraaf 4 gaat in op de indeling van de beroepen in 
beroepsniveaus, -klassen en -groepen. Paragraaf 5 
behandelt de verschillen tussen SBC 2010 en de 
eveneens gereviseerde ISCO 2008. Paragraaf 6 
beschrijft de vraagstelling die nodig is om de SBC-code 
te kunnen vaststellen. 
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2. Uitgangspunten en criteria SBC 2010 

Beroepen worden in de SBC 2010 gekenmerkt door drie 
criteria, namelijk niveau, richting en werksoorten:  
 

- Niveau: de beroepen zijn ingedeeld in vijf 
niveaus, van elementair tot en met weten-
schappelijk. Het niveau wordt bepaald aan 
de hand van het niveau van de voor het 
beroep meest geëigende opleiding en de 
duur van de benodigde werkervaring.  

- Richting: het tweede criterium dat gebruikt 
wordt is de richting. Dit criterium wordt ge-
operationaliseerd met behulp van richting 
van de voor het beroep meest geëigende 
opleiding en de aard van de vakspecialis-
tische werkervaring.  

- Werksoorten: aan ieder beroep zijn maximaal 
3 werksoorten toegekend. De werksoorten 
zijn kenmerkend voor verschillen tussen 
takenpakketten. Bijv. ‘adviseren: juridisch, 
fiscaal’ en ‘adviseren: organisatorisch’ 
worden als afzonderlijke werksoorten 
beschouwd.  

 
Hierop aansluitend operationaliseert het CBS het begrip 
beroep als de verzameling takenpakketten van functies 
met hetzelfde niveau en dezelfde richting van de beno-
digde bekwaamheden en dezelfde combinatie van de 1, 2 
of 3 belangrijkste werksoorten. Onder één beroep vallen 
dus meerdere functiebenamingen. Deze benamingen zijn 
opgenomen in de downloadbare applicatie van de SBC 
2010. 
 
Informatie over het bestaan van beroepen, functie-
benamingen van beroepen en de criteriawaarden van 
beroepen heeft het CBS ontleend aan diverse bronnen. De 
belangrijkste hiervan zijn: 
 

- De beroepen- en opleidingentabel van het 
CWI (thans UWV) 

- Prismant voor de beroepen op het gebied 
van zorg en welzijn 

- CREBO en CROHO, de registers voor mid-
delbaar en hoger beroepsonderwijs, voor wat 
betreft beroepsbenamingen, die voorkomen 
in de opleidingen die opleiden voor bepaalde 
beroepen 

- Informatie uit respondentantwoorden op de 
vragen naar beroep in de CBS-Enquête 
Beroepsbevolking 

- De publicatie Taken, functies, rollen en 
competenties in de informatica van Johan C. 
Op de Coul  

- De Nederlandse bestanden met functiebe-
namingen van beroepen van EurOccupa-
tions. EurOccupations, een samenwerkings-
project van 10 universiteiten en onderzoek-
instellingen heeft een beroependatabase 
ontwikkeld waarin informatie is opgenomen 
over 1500 beroepen in 8 Europese landen  

- Functieraster Rijk voor benamingen van 
beroepen bij de Rijksoverheid 

- Talloze websites met beschrijvingen van be-
roepen of vacatures en de daarvoor benodig-
de opleiding. 

2.1 Niveau 
In de SBC 2010 bepaalt het niveau van de meest 
geëigende opleiding om een beroep uit te oefenen teza-
men met de duur van de vakspecialistische werkervaring 
het beroepsniveau. Eenzelfde beroep kan gewoonlijk wor-
den uitgeoefend door mensen met de meest geëigende 
opleiding en een korte inwerktijd, maar ook door mensen 
met een één niveau lagere opleiding en een ruimere 
periode van vakspecialistische werkervaring.  
 
De SBC 1992 was gebaseerd op de Standaard Onderwijs-
indeling 1978 (SOI 1978). Deze classificatie kende geen 
subniveaus, zoals die sinds 1998 in de SOI zijn geïntro-
duceerd. Sinds 1992 hebben meerdere grote onderwijs-
reorganisaties plaatsgevonden in het Nederlandse onder-
wijssysteem. De wijzigingen in de niveau-indeling van de 
SOI zijn daarop afgestemd. Al deze veranderingen 
maakten het noodzakelijk de afbakening van de criteria 
van het beroepsniveau opnieuw vast te stellen. 
 
Gedeeltelijk in tegenstelling tot de SBC 1992 hebben 
beroepen die als leerling worden uitgeoefend, bijv. in het 
kader van een beroepsbegeleidende leerweg, hetzelfde 
niveau als het beroep waarvoor de leerling wordt opgeleid. 
In de SBC kwamen veel voorkomende leerlingberoepen 
voor als afzonderlijke beroepen, maar één niveau lager 
dan het beroep waartoe opgeleid werd. Wanneer dit 
consequent zou worden toegepast zou dit tot een te groot 
aantal nieuwe beroepen leiden. Of een beroep wordt 
uitgeoefend als leerling of als vakman/-vrouw zal moeten 
worden afgeleid uit een vraag naar het actueel onderwijs. 
 
Elementaire beroepen 
 
Beroepen waarvoor een opleiding met een niveau 
vergelijkbaar aan basisonderwijs voldoende is, worden in 
de SBC 2010 beschouwd als een elementair beroep. Dit is 
in overeenstemming met de SBC 1992. Een gevolg van 
het hanteren van dezelfde definitie van het elementaire 
beroepsniveau als in de SBC 1992 is wel dat er minder 
(varianten van) beroepen elementair zullen zijn. Voor een 
deel van de elementaire beroepen van de SBC 1992 
bestaan inmiddels opleidingen. Dit zijn voornamelijk 
assistenten- of basisberoepsopleidingen (resp. SOI-niveau 
3.2 en SOI-niveau 4.1). Dit heeft ertoe geleid dat een deel 
van deze beroepen op verschillende niveaus wordt 
uitgeoefend. Deze beroepen zijn in de SBC 2010 
opgesplitst naar niveau, namelijk elementair en lager.  
 
In de SBC 2010 zijn beroepen waarvoor een opleiding op 
SOI-niveau 3.1 de meest geëigende is meegenomen bij de 
elementaire beroepen. Achtergrond hiervan is dat oplei-
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dingen op niveau 3.1 veelal talen- en hobbycursussen of 
een laag niveau van basiseducatie zijn. Mensen met dit 
niveau hebben dus, evenals mensen met niveau SOI-
niveau 1 of 2, geen afgeronde opleiding in het voortgezet 
onderwijs.  
 
Lagere beroepen 
 
In de SBC 2010 is een vertaalslag gemaakt van de oplei-
dingen die in de SBC 1992 beschouwd werden als meest 
geëigend voor het lagere beroepsniveau naar de huidige 
opleidingsvormen. In de SBC 1992 zijn lagere beroepen 
afgebakend als de beroepen waarvoor een lbo-opleiding, 
eventueel aangevuld met een korte beroepsopleiding (die 
vroeger gegeven werden op lbo-scholen), een kmbo-
opleiding of een korte primaire opleiding in het 
leerlingwezen de meest geëigende was.  
 
Deze onderling wat in niveau verschillende typen oplei-
dingen zijn vanaf de SOI 1998 voorzien van niveau 3.2, 
3.3 of 4.1. Bij de SBC 2010 is gestreefd naar een 
gelijksoortige afbakening van lagere beroepen als in de 
SBC 1992. Daarom is ook bij de SBC uitgegaan van deze 
drie (sub) niveaus van de SOI (zie ook de publicatie van 
de SOI 2006, hierin zijn zowel de oude als de nieuwste 
typen opleidingen opgenomen). 
De tegenwoordige opleidingen met SOI-niveau 3.2 zijn de 
basisberoepsgerichte leerweg vmbo, de assistentenoplei-
ding mbo-1 e.d.), 3.3 omvat de overige leerwegen vmbo 
en 4.1 betreft voornamelijk de basisberoepsopleiding mbo-
2. Beroepen waarvoor deze opleidingstypen als het meest 
geëeigend zijn beschouwd, zijn in de SBC 2010 
opgenomen als een lager beroep.  
 

Middelbare beroepen 
 
In het voorgaande is reeds aangegeven waarom het CBS 
er de voorkeur aan geeft om mbo-2-beroepen in beginsel 
in te delen bij de de lagere beroepen. Om deze reden zijn 
beroepen waarvoor een 4.2- of 4.3-opleiding (vakopleiding 
mbo-2 en havo, of middenkader-/ specialistenopleiding 
mbo-4 en vwo) de meest geëigende is als middelbare 
beroepen beschouwd. 
 
Hogere beroepen 
 
Tot de hogere beroepen worden in de SBC 2010 beroepen 
verstaan waarvoor een opleiding op SOI-niveau 5.1, 5.2 of 
5.3 het meest geëigend is. Niveau 5.1 hebben de associa-
te-degreeopleidingen en andere, veelal particuliere be-
roepsopleidingen na mbo-4 of havo met een duur van 2-<4 
jaar. Vierjarige hbo-opleidingen hebben niveau 5.2 en de 
universitaire bachelor- en de vroegere kandidaatsoplei-
dingen niveau 5.3.   
 
Deze ondergrens van SOI 5.1 is gekozen om deze gelijk te 
laten lopen met de afbakening van het opleidingsniveau 
behorend bij de “Professionals “ in de ISCO (zie paragraaf 
5). Beroepen op niveau 5.1 kunnen ook worden uitge-
oefend door mensen met een lagere opleiding dan op het 
niveau van 5.1 en veel ervaring. 
 

Wetenschappelijke beroepen 
 
In de ISCO worden de Professionals niet onderverdeeld 
naar beroepsniveau. In Nederland ligt echter wel een 
duidelijke cesuur tussen hbo- en wo- (wetenschappelijke) 
beroepen. In de SBC 2010 zijn wetenschappelijke  
beroepen, evenals in de SBC 1992, beroepen waarvoor 
een opleiding op het niveau van SOI-niveau 6 (masters) of 
7 (gepromoveerd of lange post-mastersopleiding) de 
meest geëigende is of een hbo-opleiding gevolgd door een 
ruime vakspecialistische werkervaring.  
 
Gelijksoortige beroepen op meerdere niveaus 
 
Een flink aantal beroepen komt in de SBC 2010 voor op 
meerdere niveaus. Zo kan het beroep van statistisch ana-
list worden uitgeoefend op middelbaar en hoger niveau. 
Het verschil is dat de statistisch analist op hoger niveau 
meer complexe statistische analyses verricht dan de 
statistisch analist op middelbaar niveau. Dit blijkt bijv. uit 
de mate waarin sprake is van het verlenen van assistentie 
bij statistisch onderzoek of het zelfstandig verrichten van 
statistisch onderzoek.  
 
Een vergelijkbaar probleem doet zich voor in de afbake-
ning van de middelbare en de hogere verpleegkundige 
beroepen. Het verschil tussen de niveaus blijkt uit de werk-
zaamheden waarbij de verpleegkundige die het beroep op 
een hoger niveau uitoefent coördinerende taken heeft of 
taken op het gebied van kwaliteitszorg. In de SBC 1992 
werden verpleegkundigen onderscheiden in mbo- en hbo-
verpleegkundigen, afhankelijk van hun opleiding. De 
meeste verpleegkundigen met een hbo-opleiding oefenen 
een mbo-verpleegkundige functie uit en dus geen hoger 
beroep. Alleen wanneer sprake is van een bepaald 
complex verpleegkundig specialisme (bijv. intensive care) 
of van coördinerende taken of taken op het gebied van 
kwaliteitszorg is sprake van een hoger beroep. Hiermee is 
rekening gehouden bij het onderscheiden van beroepen 
van verpleegkundigen. 
 
Beroepen waarvoor zowel een mbo-2-opleiding op SOI-
niveau 4.1 als een mbo-3-opleiding op niveau 4.2 opleidt, 
zijn in de SBC 2010 op twee beroepsniveaus gecodeerd. 
Daarbij is veronderstelt dat de beroepsniveaus tot uiting 
komen in de mate van zelfstandigheid en de complexiteit 
van de taken die worden uitgeoefend. Een uitzondering is 
gemaakt voor een aantal beroepen in de technische sector 
waar iemand die een 4.1-opleiding heeft afgerond zijn 
beroep uitoefent als aankomend beroepsbeoefenaar en 
nadat de persoon voldoende werkervaring heeft opgedaan 
de werkzaamheden op het hogere niveau uitoefent. Hierbij 
is veronderstelt dat ook de 4.1-opgeleiden al gauw een 
takenpakket uitvoeren dat nauwelijks verschilt van 
degenen met een 4.2-opleiding. 
 
Indien op grond van de omschrijving van de werkzaam-
heden niet duidelijk wordt of het takenpakket tot het 
beroep met een hoger of het beroep met een lager niveau 
behoort, wordt het niveau van de feitelijk door de beroeps-
beoefenaar gevolgde opleiding als indicator gebruikt voor 
het niveau van het takenpakket. Wanneer bijv. een beroep 
op zowel middelbaar als hoger niveau in de classificatie 
voorkomt en de beroepsbeoefenaar een hogere beroeps- 
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of wetenschappelijke opleiding heeft afgerond wordt het 
hogere niveau toegekend. Is het feitelijk opleidingsniveau 
middelbaar (of lager), dan wordt het middelbare beroeps-
niveau toegekend. 
 

2.2 Richting 
In beginsel zijn alle functiebenamingen (en daarmede de 
beroepen) gecodeerd met de onderwijsrichting van de 
opleiding die het meest geschikt is om het takenpakket van 
de functie uit te voeren. Wanneer zo’n opleiding er niet is, 
bijv. omdat het takenpakket met uiteenlopende opleidingen 
kan worden uitgevoerd,  is voor de opleidingsrichting van 
de SOI 2006 gekozen die het beste aansluit bij het 
takenpakket, zelfs als er geen feitelijke opleiding op het 
desbetreffende niveau bekend is in de SOI. Hiermee is ook 
bereikt dat gelijksoortige beroepen van verschillend niveau 
wel dezelfde richting hebben gekregen. 
 
In de SBC 1992 zijn 13 verschillende hoofdrichtingen 
onderscheiden. Voor de hoofdrichting van de benodigde 
bekwaamheden is destijds uitgegaan van de sectoren uit 
de Standaard Onderwijsindeling 1978. De indeling naar 
richting van de SOI is gereviseerd in de periode tussen juli 
2004 en december 2006. De indeling naar richting van de 
SOI was sinds 1978 vrijwel ongewijzigd gebleven. Een re-
visie was daarom nodig om de indeling weer meer 
geschikt te maken voor onderzoek naar ontwikkelingen op 
de onderwijs- en arbeidsmarkt. De revisie van de indeling 
naar richting van de SOI is echter ook gebeurd met het 
oog op de revisie van de Standaard Beroepenclassificatie.  
 
In de SBC 2010 zijn 10 hoofdrichtingen onderscheiden die 
aansluiten op één of meer van de sectoren van de SOI 
2006. De hoofdrichtingen zijn nader gedetailleerd in 135 
richtingen waarbij zoveel mogelijk is vastgehouden aan de 
systematiek van de SOI 2006 (tabel 1). In bijlage 1 is 
aangegeven welke SOI-richtingen corresponderen met 
welke beroepsrichtingen.  
 
In vergelijking met de richtingindeling van de SBC 1992 
zijn in de herziene indeling bepaalde richtingen nadruk-
kelijker aanwezig, bijv. op het gebied van informatica of 
administratie. Daarnaast ligt er nu minder nadruk op com-
binaties van de hoofdrichting met andere hoofdrichtingen. 
In de SBC 1992 was bijv. de hoofdrichting medisch, 
paramedisch in de richtingen gecombineerd met 
‘medisch/paramedisch, exact/technisch’, ‘economisch/ ad-
ministratief/commercieel’ en ‘persoonlijke/sociale verzor-
ging’.  
Geprobeerd is de gemengde beroepsrichtingen zo veel 
mogelijk te vermijden. Bij deze combinaties van twee 
richtingen slaat de differentiatie vaak op een speciale 
competentie in relatie tot de eerste richting. Deze komen 
vaak ook al tot uitdrukking in de werksoorten van het 
beroep, waardoor het gebruik van deze gemengde be-
roepsrichtingen niet zo vaak nodig is. Voorbeelden van 
gemengde richtingen zijn Gezondheidszorg met wiskunde/ 
natuurwetenschappen/ informatica/ (fysische) techniek en 
Gezondheidszorg met management/ economie/ commerci-
eel/ administratie. 
De combinatie van een hoofdrichting met de hoofdrichting 
techniek komt overigens nog steeds vaak voor.  

Management 
 
De twee beroepsklassen (zie paragraaf 4) van Managers 
zijn conform de SBC 1992 nader gedetailleerd naar andere 
hoofdrichtingen.  
 
Elementaire beroepen 
 
Ook alle elementaire beroepen zijn naar richting van de 
weliswaar beperkte bekwaamheden ingedeeld. In de SBC 
1992 vielen de elementaire beroepen allemaal in de 
categorie Algemeen, omdat niet meer dan enig algemeen 
onderwijs nodig was om zo’n beroep uit te oefenen. Veel 
gebruikers hadden daar echter problemen mee.  
 
Beleidsmedewerkers 
 
Beleidsmedewerkers hebben over het algemeen de 
richting van de inhoud van hun werk gekregen en geen 
richting openbaar bestuur. Dit met uitzondering van 
algemeen bestuurlijke beleidsmedewerkers. 
 
Detailhandelsberoepen 
 
De meeste uitvoerende en bedrijfshoofdenberoepen in de 
detailhandel hebben een detailhandelsrichting (203-208) 
die past bij de producten die worden verkocht. Enkele 
gespecialiseerde functies hebben echter een richting die 
past bij een richting die geen detailhandelsrichting is, bijv. 
‘Beeldende vormgeving’ (108) bij een bedrijfshoofd kunst-
handel, of ‘Bouw’ (504) in geval van keukenverkopers. 
 
Commerciële beroepen:

Commerciële functies, zoals vertegenwoordigers, inko-
pers, verkopers van diensten, verkopers in de groothandel, 
accountmanagers  en functies van bedrijfshoofden, mana-
gers e.d. hebben gewoonlijk een SBC-code  met een rich-
ting die bij het te produceren of te verkopen product (goed 
of dienst) past, behalve als het gaat om producten 
waarvoor naar het oordeel van het revisieteam niet zoveel 
productkennis nodig is. In dat geval is gekozen voor 
‘Commercieel algemeen’  of  ‘Overige handel in goederen 
en diensten’.  
 
Militaire beroepen 
 
In navolging van de indeling van militaire opleidingen in de 
Standaard Onderwijsindeling 2006 zijn militaire beroepen 
zo veel mogelijk ingedeeld bij beroepen in de burger-
maatschappij, wanneer die redelijk vergelijkbaar zijn. In de 
beroepsrichtinggroepen Openbare orde, veiligheid en 
Openbare orde, veiligheid met techniek zijn alleen die 
militaire beroepen terechtgekomen die zeer specifiek zijn 
voor de krijgsmacht. 
 
Gezondheidszorg 
 
In de nieuwe richtingindeling zijn binnen de hoofdrichting 
gezondheidszorg richtingen als geneeskunde, verpleging, 
farmacie onderscheiden waardoor de inhoud duidelijker en 
meer herkenbaar is.  
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Tabel 1  
Hoofdrichtingen en richtingen onderscheiden in de codes SBC 2010 
 
0 Onderwijs 
000 algemene opleiding 
001 onderwijskunde en leraren algemeen 
002 leraren talen, humaniora 
003 leraren sociale vakken 
004 leraren aardrijkskunde, geschiedenis 
005 leraren kunst-, expressievakken 
006 leraren wiskunde, natuurwetenschappen, agrarische en informatica 

vakken 
007 leraren hout-, bouwvakken 
008 leraren overige technische vakken, transport en logistiek 
009 leraren economie, administratie, secretariële vakken 
010 leraren lichamelijke oefening, sport 
011 leraren gezondheidszorg 
012 leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening 
013 overige leraren 
1 Humaniora, communicatie en kunst 
101 talen 
102 humaniora (geen talen, incl theologie) 
103 communicatie algemeen 
104 communicatiemedia (niet elektro-technische aspecten) 
105 inhoud communicatiemedia 
106 communicatieve vaardigheden 
107 kunst, expressie algemeen 
108 beeldende vormgeving 
109 radio-, tv-productie, theater en muziek 
110 communicatie(-media), informatie met techniek 
111 kunst, expressie met techniek 
112 humaniora, communicatie en kunst met management/ economie/ 

commercieel 

2 Economie, commercieel, administratie, secretarieel, 
management, arbeidsorganisatie en personeel 

201 algemene economie, bedrijfseconomie 
202 commercieel algemeen (incl. marketing) 
203 detailhandel algemeen 
204 detailhandel levensmiddelen 
205 detailhandel bloemen en planten 
206 detailhandel textiel en woninginrichting 
207 detailhandel schoenen 
208 detailhandel in overige goederen 
209 overige handel in goederen 
210 makelaardij 
211 geld- en bankzaken 
212 verzekeringswezen 
213 administratie (niet-financieel) 
214 financiele administratie 
215 secretarieel 
216 economie, commercieel, administratie en secretarieel met 

wiskunde, natuurwetenschappen, informatica / techniek 
217 arbeidsorganisatie, personeel 
218 management z.n.d. 
3 Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid 
301 recht 
302 openbaar bestuur algemeen, overig juridisch, bestuurlijk 
303 administratie van het openbaar bestuur, financieel beheer 
304 economische zaken 
305 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu 
306 welzijn, onderwijs, cultuur, sport, recreatie 
307 technische bestuurskunde 
308 overige beleidsterreinen 
309 belastingen, sociale zekerheid 
310 politie, justitie 
311 krijgsmacht 
312 overige openbare orde, veiligheid 
313 openbare orde, veiligheid met techniek 
4 Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica 
401 wiskunde, natuurwetenschappen algemeen 
402 wiskunde 
403 natuurkunde, sterrenkunde, materiaalkunde 
404 scheikunde 
405 geologie, natuurkundige aardrijkskunde, meteorologie 
406 biologie, biochemie 
407 laboratorium: chemisch, algemeen 
408 laboratorium: fysisch 
409 laboratorium: medisch 
410 laboratorium: biologisch, biochemisch, agrarisch, procestechniek 
411 informatica algemeen 

 

412 informatiearchitectuur, systeemanalyse 
413 beheer informatiesystemen 
414 technische infrastructuur 
415 informatiebeveiliging 
416 wiskunde, natuurwetenschappen met informatica, overige 

toegepaste informatica 
5 Techniek 
501 techniek algemeen 
502 elektrotechniek 
503 weg- en waterbouwkunde, landmeetkunde 
504 bouw 
505 afbouw, interieurbouw 
506 installatietechniek 
507 metaalbewerking 
508 voertuigbouwkunde algemeen 
509 fietsenmakers 
510 auto-, motorfietstechniek 
511 scheepsbouwkunde 
512 vliegtuigbouwkunde 
513 voertuigbouwkunde, overig 
514 werktuigbouwkunde 
515 procestechniek levensmiddelen 
516 biotechnologie 
517 procestechniek (geen levensmiddelen) 
518 textiel-, leerverwerking 
519 techniek overig 
520 techniek met management/ economie/ commercieel 
521 techniek met informatica 
6 Agrarisch en milieu 
601 agrarisch algemeen 
602 land-, tuin-, en bosbouw 
603 dierenteelt, -verzorging 
604 landschapsarchitectuur, tuin- en groenvoorziening 
605 milieu algemeen, bodem, water, atmosfeer, natuurbehoud, -

bescherming en reiniging 
606 agrarisch met techniek 
607 agrarisch met management/ economie/ commercieel 
7 Gezondheidszorg 
701 gezondheid algemeen 
702 geneeskunde 
703 verpleging 
704 tandheelkunde 
705 farmacie 
706 diergeneeskunde 
707 fysiotherapie, bewegingsleer 
708 oefentherapie 
709 arbeids-, ergotherapie 
710 psychotherapie 
711 voeding en diëtetiek 
712 logopedie, akoepedie, orthoptie 
713 overige therapieën 
714 optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 
715 gezondheidszorg met wiskunde/ natuurwetenschappen/ informatica 

/ (fysische) techniek 
716 radiologie, beeldvormende technieken 
717 gezondheidszorg met management/ economie/ commercieel / 

administratie 

8 Verzorging, sociale dienstverlening en sociaal 
wetenschappelijk onderzoek 

801 thuis- en intramurale zorg 
802 sociale dienstverlening 
803 sociaal-cultureel werk 
804 psychologie 
805 pedagogiek, andragogiek 
806 sociale wetenschappen algemeen en overig 
807 huishoudkunde 
808 lichaamsverzorging 
809 uitvaart-, lijkverzorging 
9 Horeca, toerisme, recreatie, transport en logistiek 
901 horeca 
902 toerisme 
903 vrijetijdsbesteding, recreatie, sport 
904 transport en logistiek algemeen 
905 lucht-, weg-, railvervoer 
906 ladingbehandeling 
907 scheepvaart en visserij 
908 transport en logistiek met administratie/ verzorging 
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2.3 Werksoorten 
De indeling naar niveau, hoofdrichting en richting van de 
benodigde bekwaamheden is gedetailleerd, maar voor 
vele gebruikers niet gedetailleerd genoeg. Daarom worden 
de beroepscategorieën die ontstaan door combinatie van 
niveau, hoofdrichting en richting nader gedetailleerd met 
behulp van de werksoorten. Deze werksoorten zijn 
kenmerkend voor verschillen tussen takenpakketten. Een 
beroep wordt beschreven met 1, 2 of 3 werksoorten.  
In de SBC 1992 werd een lijst van 128 werksoorten 
gebruikt. In de SBC 2010 is de lijst uitgebreid naar 147 
werksoorten (tabel 2). Dit grotere aantal werksoorten is in 
de eerste plaats ontstaan door uitsplitsingen van 
werksoorten van de SBC 1992, om nogal uiteenlopende 
beroepen die veel voorkomen van elkaar te kunnen 
onderscheiden.  
 
Dit is ondermeer gebeurd met de (oude) werksoorten 
Adviseren: juridisch, fiscaal, Informatica ontwikkelen, advi-
seren, Informatica beheren, verwerken, Verzorgen, helpen 
mensen, Dieren verzorgen, africhten, Acteren, regisseren, 
Musiceren, dirigeren, componeren.  

Enkele van de oude werksoorten zijn samengevoegd, on-
der andere de werksoorten in de grafische beroepen.  
Ontbrekende werksoorten zijn toegevoegd (bijv. Glas en 
kristallen bewerken) en omschrijvingen van andere werk-
soorten zijn enigszins aangepast.  
Voorts is een leidinggevende werksoort toegevoegd om 
leidinggevende beroepen beter te kunnen onderscheiden 
en de overige leidinggevende werksoorten zijn anders ge-
definieerd (zie paragraaf 2.4). 
 
Nieuw is ook dat de werksoorten in clusters en hoofd-
clusters zijn ingedeeld. Dit maakt het mogelijk om in de 
zoekapplicatie of in eigen programma’s beroepen te 
kunnen selecteren op afzonderlijke werksoorten, maar ook 
op (hoofd)clusters van werksoorten. Deze clustering is te 
vinden in de raadpleegapplicatie van de SBC 2010. 
 
De werksoorten en hun clusters zijn van een 3-cijferige 
hiërarchische code voorzien. De afzonderlijke werksoorten 
zijn behalve van een korte ook van een meer volledige 
omschrijving voorzien. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

Tabel 2  
Code en korte omschrijving van de werksoorten van de SBC 2010 
 
011 leiding geven aan leidinggevenden en organisatie 

strategisch en tactisch besturen 
012 leiding geven aan uitvoerenden en organisatie strategisch 

en tactisch besturen 
013 leiding geven aan uitvoerenden en organisatie(onderdeel) 

vnl. tactisch en operationeel leiden, met budgettaire 
verantwoordelijkheid 

014 leiding geven aan uitvoerenden (operationeel) zonder 
budgettaire verantwoordelijkheid 

015 strategisch besturen zonder leiding geven 
021 beleid voorbereiden 
022 werk voorbereiden, coördineren 
031 ontwerpen, construeren, productontwikkelen 
032 technisch tekenen/ meten 
033 calculeren (kostprijs berekenen) 
111 notarieel werk verrichten 
112 juridisch bemiddelen, vertegenwoordigen van partijen 
113 rechtspreken 
114 juridisch adviseren, juridische regelingen maken 
121 verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek 
122 analisten- en ander laboratoriumwerk 
123 inspecteren 
124 controleren, testen, sorteren 
125 toezicht houden, bewaken, beveiligen 
131 adviseren: organisatorisch 
132 adviseren: commercieel, economisch 
133 adviseren: technisch, technologisch 
134 adviseren: sociaal, maatschappelijk, gezondheidskundig 
135 voorlichten 
136 ontvangen, informeren 
211 vertalen 
212 tolken 
223 beschrijven, redigeren 
224 creatief schrijven 
241 media vormgeven 
242 printmedia produceren 
243 techniek verzorgen van audiovisuele producties, 

telecommunicatie-apparatuur bedienen  
251 tentoonstellen 
252 presenteren programma's 
253 presenteren van uiterlijk 
261 componeren 
262 dirigeren 
263 regisseren 
264 acteren 
265 dansen 
266 zingen 
267 musiceren 
268 beeldende kunst beoefenen 

271 sport beoefenen 
311 adviseren informatie-, communicatietechnologie 
312 ict-toepassingen ontwikkelen 
313 ict beheren 
411 office management, secretarieel werk verrichten 
412 data typen, tekstverwerken 
413 verrichten kantoor-hulpwerkzaamheden 
421 administreren: toetsing aan regels 
431 administreren: boekhoudkundig 
441 archief-, bibliotheekwerk verrichten 
451 personeelswerk, functieanalyse verrichten 
511 handel drijven in het groot, bemiddelen bij handel 
512 inkopen en verkopen in het klein 
521 inkopen 
531 verkopen 
541 afrekenen 
551 magazijnwerkzaamheden verrichten 
552 bezorgen 
553 transporteren, laden en lossen 
561 besturen vliegtuig 
562 besturen vaartuig 
563 besturen railvoertuig 
564 besturen vrachtauto 
565 besturen autobus 
566 besturen personenauto, bestelauto 
567 mobiele machines, kranen bedienen 
610 smelten, vormen, gieten 
611 plastisch vormgeven 
612 verspanen 
613 metaalbewerken allround 
614 fijnmechanisch bankwerken 
615 lassen, snijden, solderen 
616 plaatwerken 
617 glas en kristallen bewerken 
618 leder bewerken 
619 confectiewerk verrichten, kleermaken 
621 monteren constructies 
622 assembleren: lijnproductie 
623 assembleren: glasvezelkabels (geen lijnproductie) 
624 monteren, repareren: elektronica 
631 machinaal houtbewerken 
632 bouw-, verbouw-, bouwonderhoudswerk verrichten 
633 beton-, betonstaalwerk verrichten 
634 timmeren 
635 metselen, voegen, tegelzetten 
636 straatmaken, grondwerken 
641 stukadoren 
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642 glaszetten, glas snijden 
643 dakdekken 
644 isoleren 
645 schilderen, verven, spuiten 
646 vloerbedekken, stofferen 
651 aanleggen, monteren buisleidingen (installatietechniek) 
652 gas-, water-, klimaatbeheersingsinstallaties installeren en 

onderhouden 
653 kabels leggen en aansluiten 
654 elektrische gebouwinstallaties installeren en onderhouden 
655 opbouwen, repareren van elektrische apparaten en 

installaties (geen gebouwinstallaties) 
661 productieprocessen bewaken 
662 (productie)machines instellen, ombouwen, bedienen 
663 inpakken, verpakken (handmatig) 
673 ambachtelijk vervaardigen, repareren 
681 installaties en machines ter plekke opbouwen (monteren) 
682 installaties en machines onderhouden en repareren 

(monteren): mechanisch 
683 (motor)voertuigen onderhouden, repareren  
691 demonteren 
692 slopen 
711 facilitair, huishoudelijk werk verrichten 
721 schoonmaken interieur  
722 glazenwassen, dakgoten, gevels reinigen, 

schoorsteenvegen 
723 textiel/ kleding reinigen 
724 straten, rioleringen, parken reinigen 
725 grote objecten, installaties (industrieel) reinigen 
726 steriliseren 
811 genezen mensen 
812 medisch ondersteunen 
821 verplegen 
822 kraamzorg verlenen 
823 therapeutisch begeleiden (fysiek) 
824 verzorgen, helpen: ouderen 
825 verzorgen, helpen: kinderen 
826 verzorgen, helpen: zieken 
827 verzorgen, helpen: gehandicapten  
828 verzorgen, helpen: psychiatrische patiënten 
829 verzorgen, helpen: alle soorten mensen 
831 uiterlijk verzorgen (excl haarverzorging) 
832 haar verzorgen 
841 agogisch, maatschappelijk behandelen en begeleiden 
842 activiteiten begeleiden 
851 les geven, doceren 
852 training geven, coachen (fysiek) 
911 dieren genezen 
912 diergeneeskundig assisteren 
921 fokken, verzorgen van dieren ( geen veeteelt) 
922 trainen van dieren 
923 jagen, ongedierte bestrijden 
941 tuinbouwwerk verrichten 
942 hovenierswerk verrichten 
943 akkerbouwwerk verrichten 
944 veeteeltwerk verrichten 
945 bosbouw, natuurbeheer verzorgen 
946 visserijwerk verrichten 
951 snijden, slachten 
952 voedsel bereiden 
953 serveren 

 

2.4 Leidinggevende beroepen 
Voor nogal wat leidinggevende beroepen bestond in de 
SBC 1992 geen passende code. Het ging daarbij ook om 
beroepen waarin aan grote aantallen medewerkers leiding 
werd gegeven. Daardoor werden zij in CBS-enquêtes niet 
goed waargenomen, omdat ze ingedeeld werden bij niet-
leidinggevende beroepen. 
In de SBC 2010 zijn aan personeel leidinggevende beroe-
pen anders onderscheiden, ingedeeld en afgebakend dan 
in de SBC 1992. Dit is mogelijk gemaakt doordat: 
 

- er een vierde leidinggevende werksoort bij is 
gekomen 

- de toekenning van SBC-codes met de leidinggeven-
de werksoorten 011-014 op een wat andere manier 
geoperationaliseerd wordt dan met de SBC 1992.  

2.4.1 Werksoorten in de SBC 2010 voor het onder-
scheiden van leidinggevende beroepen  

 
Werksoort (ws) 011 van de SBC 2010 behoort bij het 
hoogste, strategisch-tactische managementniveau, waarbij 
leiding wordt gegeven aan leidinggevenden. Bij ws 012 is 
eveneens sprake van strategisch-tactisch management als 
belangrijke taak, maar bij deze ws wordt leiding gegeven 
aan meestal hoogopgeleide uitvoerenden. Bij ws 013 is 
sprake van management met een kleinere span of control, 
waarbij veelal ook nog andere, uitvoerende, werksoorten 
voorkomen, het accent ligt meer op tactisch-operationeel 
management en het leiding geven aan uitvoerenden, maar 
wel met financiële/budgettaire beslissingsbevoegdheid. Bij 
ws 014 is sprake van leiding geven aan personeel, zonder 
financiële/budgettaire beslissingsbevoegheid. 
 
Voor de SBC 2010 zijn de oude ws 1 (nieuw 011) en 2 
(012) gehandhaafd, hoewel de omschrijving iets is aan-
gepast. De oude ws 3 is echter gesplitst in ws 013 en ws 
014, om onderscheid te kunnen maken tussen degenen 
die hoofdzakelijk tactisch-operationeel leiding geven en 
daarbij meestal financiële bevoegdheid uitoefenen, en 
degenen die alleen dagelijkse dan wel operationele leiding 
geven aan een groep personeelsleden.  
 
Het onderscheid naar ws 014 (Leiding geven aan uitvoe-
renden (operationeel) zonder budgettaire verantwoorde-
lijkheid) is gemaakt naar aanleiding van wat eerder bekend 
was over de onder handen zijnde wijziging van de ISCO 
met betrekking tot supervisors.  
In de ISCO 2008 worden binnen een aantal (5) 
beroepsrichtingen zg supervisors onderscheiden. Deze 
worden volgens de ILO ook wel voormannen/-vrouwen of 
teamleiders genoemd. Dit zijn mensen die hoofdzakelijk 
werk dat door anderen wordt uitgevoerd plannen, 
organiseren, coördineren, controleren en daaraan leiding 
geven. Het grootste deel van hun tijd besteden deze 
aan deze leidinggevende werkzaamheden. Deze ILO-
definitie sluit echter  niet uit dat ze ook nog tijd – maar 
minder dan de helft van hun tijd -  besteden aan het zelfde 
soort werk als dat van degenen waar zij leiding aan geven. 
Bij de revisie SBC is ws 014 niet slechts in een beperkt 
aantal richtingen van beroep toegekend, maar in alle 
richtingen van de SBC en op alle beroepsniveaus vanaf de 
lagere beroepen. 
 
Volgens de ISCO 2008 is een supervisor resp. manager 
iemand die het grootste deel van zijn tijd besteedt aan 
supervisie resp. management. Dit kan het geval zijn zowel 
wanneer aan weinig mensen leiding wordt gegeven als 
wanneer dit er veel zijn. Het aantal mensen speelt dus 
geen rol. 
 
In de SBC komen zowel leidinggevende beroepen voor 
met alleen ws 014 als beroepen met daarnaast 
vakspecifieke werksoorten. In dit laatste geval wordt ook 
meegewerkt met degenen waaraan dagelijkse leiding 
wordt gegeven. 
 
Ws 013 (Leidinggeven aan (hoofdzakelijk) uitvoerenden en 
organisatie(onderdeel) voornamelijk tactisch en opera-
tioneel leiden met budgettaire verantwoordelijkheid) is in 
het revisieproces toegekend aan functiebenamingen van  
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leidinggevenden die een wat kleiner bedrijf, met meestal 
minder dan 50 personeelsleden, runnen (dus met 
financiële bevoegdheid), waarbij zowel aan leiding-
gevenden als aan uitvoerenden leiding kan worden gege-
ven. Daarnaast is ws 013 toegekend aan leidinggevende 
beroepen waarin op andere wijze dan als bedrijfshoofd fi-
nanciële beslissingen worden genomen, bijv. onderhan-
delende managers en overheidsmanagers die verantwoor-
delijk zijn voor een beleidsterrein maar geen topdirecteur/ 
DG/ SG zijn. Op wat beperktere schaal kan ook in ws 013 
sprake zijn van strategisch management. Deze werksoort 
sluit, evenals de ws 011 en 012, direct aan bij de 
toelichting van de ILO bij managers:

- behalve dat zij net als supervisors werk dat door 
anderen wordt uitgevoerd plannen, coördineren, 
controleren en leiden,  

- nemen zij beslissingen over budgetten en  
- over de algemene strategie en operationeel beleid 

van een bedrijf of organisatorische eenheid 
- en over het inhuren en ontslaan van arbeidskrach-

ten. 
 
Er zijn functiebenamingen waaraan alleen ws 013 is 
toegekend. Het gaat hier om beroepen waarin vrijwel 
uitsluitend leiding wordt gegeven van hoofdzakelijk 
tactisch-operationele aard. Deze beroepen zijn betiteld als 
‘Bedrijfshoofd …….bedrijf (management)‘ of een andere 
leidinggevende aanduiding gevolgd door ‘(management)’.  
 
De functiebenamingen waaraan ws 013 is toegekend heb-
ben echter vaak ook nog 1 of 2 andere werksoorten. Deze 
zijn veelal betiteld als ‘Bedrijfshoofd …....bedrijf (<50%   

meewerkend)’. 
 
Het gaat bij beroepen met ws 013 dus om management 
met een kleinere span of control dan bij managers met ws 
011 of 012. Ws 013-managers zijn naar analogie van de 
ISCO-toelichting gedefinieerd en geoperationaliseerd als 
managers die tenminste de helft van hun tijd besteden aan 
 management. Wanneer in concrete gevallen minder dan 
de helft van de tijd aan management wordt besteed wordt 
iemands beroep niet als managementberoep beschouwd, 
en wordt het gelijkgesteld met het beroep waar hij leiding 
aan geeft, of het wordt ingedeeld bij een beroep van 
bedrijfshoofd zonder leidinggevende werksoort (bijv. bij de 
agrarische bedrijfshoofden en detailhandelaars). 
 
Volgens de hiervoor genoemde ILO-toelichting op het 
begrip manager zijn dus ook de leidinggevenden met ws 
012 of ws 011 manager. Bij ws 012 ligt het accent op het 
voeren van strategisch/tactisch beleid in combinatie met 
het geven van leiding aan uitvoerenden (door bijv. 
schooldirecteuren en hoofden van onderzoekafdelingen 
die leiding geven aan een organisatie(onderdeel) met 
hoofdzakelijk hoogopgeleide uitvoerenden. Bij ws 011 
wordt daarentegen leiding gegeven aan leidinggevenden. 
Bij beroepen met ws 011 en 012 is vrijwel uitsluitend 
sprake van strategisch-tactisch managementwerk. Een 
tweede ws komt slechts incidenteel voor bij de functies 
waaraan deze ws zijn toegekend. 
 
Managerberoepen met ws 011 zijn in de classificatie over 
het algemeen betiteld als ‘Manager ………(groot bedrijf)’. 
Dit in tegenstelling tot managerberoepen met ws 013. 
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3. Opbouw van de beroepscode van de SBC 2010 

In bijlage 3 met de volledige SBC-classificatie zijn alle 
beroepen voorzien van een code. Deze SBC-code 
bestaat uit zes cijfers, die zo gedetailleerd mogelijk 
niveau en richting van een beroep beschrijven. Het eerste 
cijfer geeft het niveau (1, 2, 4, 6 of 8) van het beroep aan. 
De volgende drie cijfers geven de richting (zie tabel 1) 
aan en de laatste twee cijfers vormen een volgnummer 
van de combinatie van de werksoorten van de beroepen 
binnen één niveau en richting. 
 

In totaal zijn 5 beroepsniveaus onderscheiden, 10 
hoofdrichtingen, 135 richtingen (zie tabel 1) en 147 
werksoorten (tabel 2). Na raadpleging en codering van 
beroepeninformatie uit diverse bronnen heeft dit gere-
sulteerd in 2707 beroepen die het meest gedetailleerde 
aggregatieniveau van de SBC 2010 vormen. Deze 
kunnen verder worden geaggregeerd tot 263 beroeps-
groepen, 45 beroepsklassen en 5 beroepsniveaus. Deze 
aggregaties zijn ook voorzien van een code. De 
samenstelling van de codes van deze aggregaties staat 
in paragraaf 4. 
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4. Indeling in standaard beroepsniveaus, -klassen en -groepen

De beroepen zijn ingedeeld in beroepsgroepen en –klas-
sen. Hierbij is gepoogd ervoor te zorgen dat beroeps-
groepen een zodanige omvang (populatieschatting 3500) 
hebben dat ze bij de steekproefgrootte van de CBS-
Enquête Beroepsbevolking met voldoende statistische 
betrouwbaarheid gepubliceerd kunnen worden.  
Dit is als volgt gebeurd. In eerste instantie waren 
beroepsgroepen en -klassen gevormd puur op basis van 
niveau en (hoofd)richting van de onderscheiden beroe-
pen. Wanneer beroepsgroepen naar schatting te klein 
zouden worden, zijn deze (of delen daarvan) samen-
gevoegd met andere beroepsgroepen. Dit is aan de 
beroepscodes te zien die opgenomen zijn in een be-
roepsgroep.  
 
Meestal zijn te kleine beroepsgroepen samengevoegd 
met beroepsgroepen met hetzelfde niveau en een 
verwante richting. In enkele gevallen hebben samen-
voegingen plaatsgevonden met een beroepsgroep van 
een niveau hoger of lager, omdat anders erg heterogene 
beroepsgroepen zouden zijn ontstaan. 
 
Het resultaat van indeling en gedeeltelijke  hergroepering 
in beroepsgroepen en -klassen is de nieuwe Standaard 
beroepenclassificatie 2010 in bijlage 3. 
 
Indeling detailhandelsberoepen 
 
Een deel van de detailhandelsberoepen heeft een andere 
richting dan detailhandel (bijv. detailhandelsberoepen in 
kunst, keukens, etc.). Deze zijn met uitzondering van de 
managers van een groot bedrijf verplaatst met behoud 
van beroepsrichtingscode in de SBC-code naar de be-
roepsgroepen met een richting detailhandel.  
 
Indeling commerciële beroepen 

Bij het vormen van beroepsgroepen zijn alle vertegen-
woordigers, inkopers, verkopers in de groothandel, ac-
countmanagers, ook indien zij gecodeerd zijn met een 
niet-commerciële richting (maar met een richting die 
aansluit bij het produkt dat zij verhandelen of inkopen) 
samengevoegd in de Middelbare resp. Hogere beroepen 
overige handel in goederen en diensten (40209 en 
60209). 
 
Indeling leidinggevende beroepen 
 
De strategische managementberoepen met ws 011 en ws 
012 vormen in de uiteindelijke groepering van beroepen 
in beroepsgroepen en –klassen, net als in de SBC 1992, 
de hogere en de wetenschappelijke management-
beroepen. Bij de hogere en bij de wetenschappelijke 
managementberoepen (699 en 899) zijn  6 beroepsgroe-
pen gevormd onderscheiden naar combinaties van 
hoofdrichtingen van de inhoudelijke vakkennis die 
managers in meerdere of mindere mate moeten hebben 
om hun organisatie te kunnen managen.  

De leidinggevende beroepen met ws 013 of ws 014 zijn 
niet ingedeeld in de beroepsklassen van de manage-
mentberoepen (699 en 899), maar in de beroepsklassen 
met de richting van de beroepen waaraan leiding wordt 
gegeven.  
Bijv. binnen de beroepsgroep 40507 Middelbare metaal-
bewerkingsberoepen komen bedrijfshoofden voor met 
alleen ws 013,  maar ook met ws 013 en een andere ws. 
In deze beroepsgroep komt voorts één niet meewerkende 
chef voor, dus met alleen ws 014 en een groot aantal 
chefs en voormannen met  ws 014 en andere ws. 
 
De codes van de beroepsniveaus zijn 1 elementair, 2 
lager, 4 middelbaar, 6 hoger en 8 wetenschappelijk. 
 
De code van de beroepsklasse is opgebouwd als volgt:  
 
1e digit: niveaucode (1, 2, 4, 6, 8)  
2e digit:  

- een 0 als de hoofdrichting niet gesplitst is  
- een 0 of een 5 als de hoofdrichting gesplitst is  
- een 9 als het gaat om de twee beroepsklassen van 

managers  
3e digit: 

- de 1-cijfercode van de hoofdrichting van de richting 
van de klasse (1-9)  

- een  9 (aansluitend op een 9 op de tweede digit) 
als het gaat om de twee beroepsklassen van 
managers (699 en 899). 

 
Voorbeeld: 
209 Lagere horeca-, toerisme- en recreatieberoepen 
259 Lagere transport- en logistiekberoepen 
In deze codes wijst de 2 op het lagere niveau, de 0/5 op 
het feit dat hoofdrichting 9 Horeca, toerisme, recreatie, 
transport en logistiek - in verband met het grote aantal 
beroepsbeoefenaars – in twee subgroepen is gesplitst. 
 
De code van de beroepsgroep bestaat uit de drie digits 
van de beroepsklasse, gevolgd door een tweecijferig 
volgnummer binnen de beroepsklasse. Aan niet op elkaar 
aansluitende volgnummers is te zien dat tussenliggende 
volgnummers zijn samengevoegd met andere beroeps-
groepen. 
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5. Relatie tussen SBC en ISCO 

De ISCO 2008 is de internationale beroepenclassificatie  
van de ILO. Deze classificatie is ten tijde van het publi-
ceren van de SBC 2010 nog niet in druk verschenen. Wel 
kan het CBS desgewenst een voorlopige versie van de 
ISCO 2008 en de daarbij behorende definities toezenden, 
evenals een op het taalgebruik in Nederland afgestemde 
vertaling in het Nederlands van de ISCO. Er komt ook 
een officiële vertaling van de Europese Unie in het Ne-
derlands. Deze is echter door het compromiskarakter van 
deze vertaling tussen het taalgebruik in Nederland en 
België niet erg duidelijk.  
De ISCO moet worden gehanteerd bij de levering van 
data over beroepen aan Eurostat. In beginsel is de ISCO 
2008 ook een indeling van beroepen naar niveau en rich-
ting en takenpakketten. De indeling is echter veel minder 
gedetailleerd dan de SBC. Ook zijn in de ISCO de criteria 
minder systematisch uitgewerkt. Hierdoor is de ISCO niet 
zo geschikt als classificatie voor arbeidsmarktonderzoek.  
 
Ondanks het detail van de SBC 2010 kan de ISCO 2008 
niet integraal worden afgeleid uit SBC-codes. Dit is een 
gevolg van verschillen in uitgangspunten en prioriteiten 
tussen SBC en ISCO. 

Tabel 3 
Aantallen onderscheiden categorieën op de verschil-
lende niveaus van aggregatie van de ISCO 2008 en de 
SBC 2010 
 
ISCO 2008 Aantal categorieën SBC 2010 
Major groups   10       5 Beroepsniveaus 
Sub-major 
groups 

 43     45 Beroepsklassen 

Minor groups 130   263 Beroepsgroepen 
Unit groups 436 2707 Beroepen 
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6. Benodigde vraagstelling voor het vaststellen van de codes 
SBC 2010

Voor het kunnen vaststellen dan wel afleiden van SBC-
beroepencodes is het nodig zodanige vragen te stellen 
dat dit mogelijk is. 
 
Een beroepenvraagstelling behoort een vraag naar het 
beroep dat respondent uitoefent te bevatten. Afhankelijk 
van het antwoord kan nog aanvullende informatie nodig 
zijn over: 
 

- nadere detaillering van de functienaam 
- de belangrijkste werkzaamheden 
- of respondent geen, het grootste deel van zijn tijd of 

vrijwel uitsluitend leiding geeft 
- of wat voor soort leiding dit is (zie paragraaf 2.4.1) 
- positie in de werkkring (werknemer/zelfstandige 

etc.) 
- aan hoeveel mensen direct en indirect leiding wordt 

gegeven 
- niveau en richting van de hoogste afgeronde oplei-

ding 
- soort bedrijf waar respondent feitelijk werkt 
- om het juiste niveau van verpleegkundigen en 

andere zorgverleners dient in sommige gevallen 
gevraagd te worden naar specifieke taken. 

 
Deze aanvullende informatie dient veelal om de nadere 
specificaties die veelal tussen haakjes achter de beroeps-
benaming in de classificatie staan te kunnen vaststellen. 
Welke vragen verwoord moeten worden is voorts afhan-
kelijk van de vraagstellingsmethode. 
 

6.1 Operationalisering codering 

leidinggevende beroepen 
Een aantal benamingen van leidinggevende beroepen 
kan zonder verder doorvragen aan een SBC-beroep met 
de juiste werksoort worden toegekend. Dit betreft 
functiebenamingen die maar op één leidinggevend 
niveau voorkomen. Dit geldt in de eerste plaats voor 
beroepen met ws 012. Voorbeelden hiervan zijn:  
directeur basisschool, rector school, manager 
woondiensten, kantoordirecteur van een bank, voorzitter 
produktschap. Voorbeelden van beroepen met ws 011: 
manager concertgebouw en rector magnificus. Ws 013: 
filiaalmanager postkantoor. De benamingen hoogleraar 
…… en voorman ….. wijzen op ws 014. 
Bij de meeste benamingen van  beroepen met ws 011, 
013 of 014 moet echter doorgevraagd worden om het 
leidinggevend niveau vast te stellen. 
 
Om beroepen naar de vier soorten leiding geven (zie 
paragraaf 2.4.1)  te kunnen onderscheiden is het nodig te 
vragen of iemands werk vrijwel uitsluitend management 
of leiding geven betreft en zo nee of dit tenminste de helft 
van zijn tijd is. Zo nee: dan krijgt het beroep van de 

respondent een SBC-code van een niet-leidinggevend 
beroep.  
Zo ja: dan is een vraag nodig aan niet-bedrijfshoofden/-
leiders om vast te stellen of zij kunnen beslissen over het 
budgettaire of financiële zaken en/of inhuren en ontslaan 
van personeel (in verband met het onderscheid tussen 
beroepen met ws 013 en beroepen met ws 014). 
 
Ook een vraag naar het aantal mensen waar direct en 
indirect aan wordt leiding gegeven is nodig. Hiermee kun-
nen onwaarschijnlijke antwoorden worden gecorrigeerd 
en doorgeleid worden naar een bepaald (leidinggevend) 
beroep.  
 
In de SBC 1992 kreeg iemand in de meeste gevallen pas 
een beroep met één van de drie leidinggevende 
werksoorten als er aan ten minste 10 mensen werd 
leiding gegeven. Sinds 1992 is de arbeidsmarkt 
veranderd. Door automatisering, efficiencyverhoging en 
outsourcen kunnen vele organisaties met aanmerkelijk 
minder mensen toe dan in het verleden. Hierdoor werden 
steeds meer managers ten onrechte gecodeerd met een 
niet-leidinggevend, uitvoerend beroep. 
Overwogen is om personen die aan niet meer dan 4 
mensen leiding geven niet te beschouwen als personen 
met een leidinggevend beroep. De Klankbordgroep 
(bestaande uit belangrijke externe en interne gebruikers) 
van de revisie SBC was echter van mening dat dit niet 
juist is, waar het om gaat is dat hij/zij meer dan de helft 
van zijn tijd bezig is met leiding geven. 
In de SBC 2010 is daarom geen ondergrens gesteld aan 
het aantal medewerkers (in plaats van 10) waaraan wordt 
leiding gegeven.  
 
Het beroep van respondenten die aan tenminste 50 
mensen direct en indirect leiding geven, wordt in de 
meeste gevallen  doorgeleid (via het te maken conver-
sieschema) naar beroepen met ws 011, als ze tenminste 
de helft van hun tijd bezig zijn met leiding geven en 
financiële zeggenschap hebben. Hierbij wordt impliciet 
aangenomen dat zij vrijwel uitsluitend bezig zijn met 
strategisch/tactisch management. In situaties waar leiding 
wordt gegeven aan veel deeltijdwerk wordt de grens 
hoger, bij 100 gelegd, bijv. bij de hoofdverpleegkundige of 
een bedrijfshoofd van een schoonmaakbedrijf. 
 
Bij de samenstelling van de SBC 2010 is ervan uitgegaan 
dat de SBC-codes worden afgeleid uit bewerkingscodes. 
Een bewerkingscode is een voorlopige code voor het 
antwoord op de vragen naar beroep. Deze worden met 
behulp van conversieschema’s omgezet worden in codes 
van SBC (en ISCO) –codes. In deze conversieschema’s 
wordt vastgelegd welke waarden van aanvullende 
variabelen bepalen welke SBC/ISCO-code van 
toepassing is. 
 
Veel (management)beroepen van bedrijfshoofden zijn 
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gecodeerd met ws 013 in combinatie met één of twee 
uitvoerende werksoorten, die kenmerkend zijn voor het 
uitvoerende werk in hun bedrijf. Bijv. de bedrijfsleider/ 
ondernemer (of manager) van een modeontwerpbureau 
(SBC 610803) is voorzien van de werksoorten 013 en 
031. Als zo’n persoon vrijwel uitsluitend bezig is met 
management, is zijn beroep (SBC 610802) slechts 
voorzien van ws 013 omdat de uitvoerende werksoort 
dan vervalt. Als hij minder dan de helft van zijn tijd bezig 

is met management wordt hij beschouwd als 
modeontwerper (SBC 610813) met alleen de werksoorten 
031 (ontwerpen) en 268 (beeldende kunst beoefenen). 
Ten slotte als het een groot bedrijf (tenminste 50 
mensen) is, is aannemelijk dat dit management strate-
gisch/tactisch van aard is. Het toegekende beroep is dan 
610801, dat voorzien is van alleen ws 011.  
 

Vraag- en beslissingsschema voor de keuze van het soort leidinggevend beroep 
 
Voorwaarden Werksoorten toegekend beroep 
Functie-
benaming 
leidt direct 
tot beroep 
met: 

Tijdbesteding 
aan leiding 
geven 

Zeggenschap over 
budget/ financieel of 
inhuren/ ontslaan 
personeel 

Geeft leiding 
aan: 
1

Beroep met: Beroep met 
uitvoerende ws 

=< Helft   
Zonder leidingge-
vende ws 

Ja 
 

Ja Ws 011    Ws 011  
Ja Ws 012    Ws 012  
Ja Ws 013    Ws 013  

< 50 pers. Ws 013  Ja Ws 011 
of Ws 013  >=50 pers. Ws 011  

Vrijwel 
uitsluitend 

Nee 

> Helft 

Nee 
 

Ws 014 

Ja 
< 50 pers. Ws 013 Nee Vrijwel 

uitsluitend >=50 pers. Ws 011 Nee 
< 50 pers. Ws 013 Ja 

Nee 

> Helft 

Ja 

>=50 pers. Ws 011 Nee 

1 Soms zal een andere grens dan 50 personen worden gehanteerd. 
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Bijlage 1.  Richtingen SOI per SBC-richting 

SBC 2010 richting SOI 2006 rubriek 
000 - algemene opleiding 0111 - basisonderwijs groep 1 en 2 

0112 - basisonderwijs groep 3 en hoger 
 0113 - basiseducatie 
 0121 - brugjaren algemeen voortgezet onderwijs 
 0122 - mavo 
 0123 - mulo 
 0124 - havo 
 0125 - mms 
 0126 - atheneum 
 0127 - hbs 
 0128 - gymnasium 
 0129 - ongedeeld vwo 
 0151 - algemeen onderwijs overig 
 0191 - persoonlijke ontplooiing 
 9819 - overig onderwijs n.e.g. 
001 - onderwijskunde en leraren algemeen 1111 - kleuterleidsters 

1112 - leraren basisonderwijs 
 1113 - pedagogisch-didactische cursussen en specialisaties voor 

leraren 
 1711 - onderwijsmanagement 
 2317 - onderwijskunde 
002 - leraren talen, humaniora 1211 - leraren nederlands 

1212 - leraren duits 
 1213 - leraren engels 
 1219 - leraren germaanse talen overig 
 1221 - leraren frans 
 1222 - leraren italiaans 
 1223 - leraren spaans 
 1229 - leraren romaanse talen overig 
 1231 - leraren klassieke talen 
 1239 - leraren overige talen 
 1242 - leraren godsdienst 
 1249 - leraren humaniora overig 
003 - leraren sociale vakken 1251 - leraren maatschappijleer 

1252 - leraren psychologie, pedagogiek, andragogiek 
004 - leraren aardrijkskunde, geschiedenis 1241 - leraren geschiedenis 

1261 - leraren aardrijkskunde 
005 - leraren kunst-, expressievakken 1271 - leraren beeldende vorming algemeen 

1272 - leraren tekenen 
 1273 - leraren handvaardigheid 
 1274 - leraren textiele werkvormen 
 1275 - leraren muziek 
 1276 - leraren theater 
 1277 - leraren expressievakken overig 
006 - leraren wiskunde, natuurwetenschappen, 
agrarische en informatica vakken 

1311 - leraren wiskunde 

1312 - leraren informatica 
 1313 - leraren natuur-, scheikunde 
 1314 - leraren laboratoriumtechniek 
 1315 - leraren biologie 
 1316 - leraren agrarische vakken 
 1319 - leraren natuurwetenschappen overig 
007 - leraren hout-, bouwvakken 1421 - leraren meubelmaken, timmeren 

1422 - leraren bouwkunde 
 1423 - leraren metselen 
 1424 - leraren schilderen 
008 - leraren overige technische vakken, transport en 
logistiek 

1411 - leraren techniek algemeen 

1491 - leraren metaaltechniek, metaalkunde 
 1492 - leraren werktuigbouwkunde 
 1493 - leraren elektrotechniek 
 1494 - leraren transportvakken 
 1495 - leraren grafische technieken 
 1496 - leraren consumptieve technieken 
 1497 - leraren textiel-, leerverwerking 
009 - leraren economie, administratie, secretariële 
vakken 

1511 - leraren economie, boekhouden 

1512 - leraren administratieve, secretariële vakken 
010 - leraren lichamelijke oefening, sport 1611 - leraren lichamelijke oefening 

1612 - sportinstructeurs 
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SBC 2010 richting SOI 2006 rubriek 
011 - leraren gezondheidszorg 1621 - leraren medische, paramedische vakken 
012 - leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale 
dienstverlening 

1631 - leraren huishoudkunde, voeding 

1632 - leraren persoonlijke verzorging 
013 - overige leraren 1691 - leraren overige vakken 
101 - talen 2100 - vangnet humaniora 

2111 - algemene taalwetenschap 
 2112 - taal- en cultuurwetenschappen 
 2121 - nederlands 
 2122 - nederlands als tweede taal 
 2131 - duits 
 2132 - engels 
 2133 - fries 
 2139 - germaanse talen overig 
 2141 - frans 
 2142 - italiaans 
 2143 - spaans 
 2149 - romaanse talen overig 
 2151 - klassieke talen 
 2191 - overige talen 
102 - humaniora (geen talen, incl theologie) 2211 - geschiedenis 

2221 - theologie 
 2291 - wijsbegeerte 
 2292 - archeologie 
 2299 - humaniora overig n.e.g. 
103 - communicatie algemeen 2411 - communicatie algemeen 
104 - communicatiemedia (niet elektro-technische 
aspecten) 

2421 - telefoon-, telex-, faxverkeer 

2422 - bibliotheek, archief 
 2731 - mediatechnologie 
105 - inhoud communicatiemedia 2431 - uitgeverij 

2432 - journalistiek 
 2433 - public relations 
106 - communicatieve vaardigheden 2441 - call-centermedewerkers, interviewers 

2445 - mondelinge communicatie overig 
 2449 - overige communicatieve vaardigheden 
107 - kunst, expressie algemeen 2511 - kunst algemeen 

2512 - kunstgeschiedenis 
 2513 - museologie 
108 - beeldende vormgeving 2521 - beeldende kunst algemeen 

2522 - fotografie, film, video 
 2529 - beeldende kunst overig 
 2531 - grafisch ontwerpen 
 2532 - web-, multimediadesign 
 2541 - modeontwerpen 
 2542 - etaleren, decoreren (geen gebouw) 
 2551 - vormgeving overig 
109 - radio-, tv-productie, theater en muziek 2561 - radio-, tv-productie 

2571 - theater 
 2581 - muziek 
110 - communicatie(-media), informatie met techniek 2741 - grafische techniek algemeen 

2743 - grafische voorbereiding 
 2744 - druktechniek 
 2745 - bind-, afwerkingstechniek 
111 - kunst, expressie met techniek 2771 - kunst, audiovisueel met techniek 
112 - humaniora, communicatie en kunst met 
management/ economie/ commercieel 

2711 - humaniora met informatica 

2721 - communicatie(-media) en informatie met management/ 
economie/ commercieel 

 2761 - kunst, expressie met management/ economie/ 
commercieel 

201 - algemene economie, bedrijfseconomie 3111 - algemene economie 
3112 - bedrijfseconomie 

202 - commercieel algemeen (incl. marketing) 3200 - vangnet commercieel 
3211 - commercieel algemeen 

 3212 - marketing, commerciële economie 
 3213 - reclame 
203 - detailhandel algemeen 3222 - detailhandel algemeen 
204 - detailhandel levensmiddelen 3223 - detailhandel levensmiddelen 
205 - detailhandel bloemen en planten 3224 - detailhandel bloemen en planten 
206 - detailhandel textiel en woninginrichting 3225 - detailhandel textiel en woninginrichting 
207 - detailhandel schoenen 3227 - detailhandel schoenen 
208 - detailhandel in overige goederen 3228 - detailhandel in overige goederen 
209 - overige handel in goederen 3221 - handel algemeen 

3229 - handel overig 
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SBC 2010 richting SOI 2006 rubriek 
210 - makelaardij 3231 - makelaardij, vastgoedkunde 
211 - geld- en bankzaken 3241 - geld- en bankzaken 
212 - verzekeringswezen 3251 - verzekeringswezen 
213 - administratie (niet-financieel) 3500 - vangnet administratie, secretarieel 

3511 - administratie algemeen 
 3519 - administratie overig 
214 - financiele administratie 3512 - financiële administratie 
215 - secretarieel 3521 - office management 

3522 - bedrijfscorrespondentie 
 3523 - secretarieel overig 
216 - economie, commercieel, administratie en 
secretarieel met wiskunde, natuurwetenschappen, 
informatica / techniek 

3711 - econometrie 

3712 - bedrijfstechniek, technische bedrijfsvoering 
 3713 - actuariaat 
 3721 - economisch met andere differentiatie 
 3731 - commercieel met andere differentiatie 
 3741 - management met informatica/ economie 
 3751 - administratieve informatica 
217 - arbeidsorganisatie, personeel 3411 - organisatiekunde, kwaliteitszorg 

3412 - arbeidskunde 
 3413 - ergonomie 
 3414 - personeelswerk 
 3415 - school-, beroepskeuze, re´ntegratie 
 3416 - arbeidsbemiddeling 
218 - management z.n.d. 3311 - management algemeen 

3312 - leiding geven 
 3313 - werkvoorbereiding, planning 
301 - recht 4111 - nederlands, algemeen recht, rechterlijke macht 

4112 - internationaal recht 
 4113 - notariaat 
302 - openbaar bestuur algemeen, overig juridisch, 
bestuurlijk 

2313 - politicologie 

4121 - bestuurskunde algemeen 
 4191 - juridisch, bestuurlijk overig 
 4711 - juridisch, bestuurlijk met management/ economie 
 4721 - juridisch, bestuurlijk met administratief 
 4731 - juridisch, bestuurlijk met andere differentiatie 
303 - administratie van het openbaar bestuur, financieel 
beheer 

4122 - administratie van het openbaar bestuur 

4123 - financieel beheer 
304 - economische zaken 4124 - economische zaken 
305 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu 2321 - sociale geografie 

2322 - planologie 
 2323 - ontwikkelingskunde (regio) 
 4125 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu 
306 - welzijn, onderwijs, cultuur, sport, recreatie 4126 - welzijn, onderwijs 

4127 - cultuur, sport, recreatie 
307 - technische bestuurskunde 4128 - technische bestuurskunde 
308 - overige beleidsterreinen 4129 - beleidsterreinen overig 
309 - belastingen, sociale zekerheid 4131 - belastingen 

4132 - sociale zekerheid 
310 - politie, justitie 4211 - politie 

4221 - justitie 
311 - krijgsmacht 4231 - krijgsmacht algemeen 

4232 - landmacht 
 4233 - luchtmacht 
 4234 - zeemacht 
312 - overige openbare orde, veiligheid 4291 - openbare orde, veiligheid overig 
313 - openbare orde, veiligheid met techniek 4741 - redding en opruiming, brandweer 

4742 - bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, genie 
 4743 - transport, verbindingen 
 4744 - bewapening, wapenonderhoud 
 4745 - elektra, elektronica, vuurgeleiding 
 4746 - veiligheid krijgsmacht 
 4747 - krijgsmacht overig 
 4749 - openbare orde, veiligheid overig 
401 - wiskunde, natuurwetenschappen algemeen 5111 - wiskunde, natuurwetenschappen algemeen 

5112 - moleculaire wetenschappen 
402 - wiskunde 5131 - wiskunde 
403 - natuurkunde, sterrenkunde, materiaalkunde 5141 - natuurkunde, materiaalkunde 

5151 - sterrenkunde 
404 - scheikunde 5161 - scheikunde 
405 - geologie, natuurkundige aardrijkskunde, 
meteorologie 

5171 - geologie 
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SBC 2010 richting SOI 2006 rubriek 
5172 - natuurkundige aardrijkskunde 
5191 - meteorologie 

406 - biologie, biochemie 5181 - biologie 
5182 - biochemie 

407 - laboratorium: chemisch, algemeen 5121 - chemisch, algemeen 
408 - laboratorium: fysisch 5122 - fysisch 
409 - laboratorium: medisch 5123 - medisch 
410 - laboratorium: biologisch, biochemisch, agrarisch, 
procestechniek 

5124 - biologisch, biochemisch, agrarisch 

5125 - procestechniek 
411 - informatica algemeen 5211 - computergebruik 

5212 - informatietechnologie algemeen 
412 - informatiearchitectuur, systeemanalyse 5221 - informatiearchitectuur, -analyse 

5222 - applicatiebouw 
413 - beheer informatiesystemen 5231 - beheer informatiesystemen 
414 - technische infrastructuur 5241 - technologie, beheer van netwerken en servers 

5242 - helpdeskmedewerkers informatietechnologie 
415 - informatiebeveiliging 5251 - informatiebeveiliging 
416 - wiskunde, natuurwetenschappen met informatica, 
overig informatica 

5711 - wiskunde, natuurwetenschappen met informatica 

5721 - informatica met differentiatie n.e.g. 
501 - techniek algemeen 6110 - vangnet techniek algemeen 

6111 - techniek algemeen 
 6112 - technische natuurkunde 
 6113 - technische wiskunde 
502 - elektrotechniek 6211 - elektrotechniek algemeen 

6212 - elektrische energietechniek 
 6213 - elektronica algemeen 
 6214 - computertechniek 
 6215 - consumenten-, kantoorelektronica 
 6216 - telecommunicatie, datacommunicatie 
 6217 - industriële procesautomatisering 
503 - weg- en waterbouwkunde, landmeetkunde 6311 - weg- en waterbouwkunde algemeen 

6312 - (riolerings)buis-, kabelleggen 
 6313 - wegenbouw 
 6314 - verkeerskunde 
 6315 - waterbouw, baggeren 
 6316 - landmeetkunde 
504 - bouw 6321 - bouwkundige architectuur, stedenbouw 

6322 - bouwkunde algemeen (geen ontwerp) 
 6323 - bouwtechnisch tekenaar, constructeur 
 6324 - beton-, staalbouwkunde 
 6325 - metselen 
 6326 - timmeren 
 6329 - bouwkunde overig 
505 - afbouw, interieurbouw 6331 - binnenhuisarchitectuur 

6332 - stukadoren, steenhouwen 
 6333 - schilderen, decoreren (gebouwen) 
 6334 - interieur afwerken gebouwen 
 6335 - houtbewerken, meubelmaken (niet fabrieksmatig) 
 6336 - afbouw algemeen 
506 - installatietechniek 6341 - installatietechniek algemeen 

6342 - waterleiding, sanitair installeren 
 6343 - gasinstallatie 
 6344 - instalectro 
 6345 - klimaattechniek 
 6346 - dakbedekking installeren 
 6349 - installatietechniek overig 
507 - metaalbewerking 6411 - metaalbewerking algemeen 

6412 - gieterijtechniek, metaalkunde 
 6413 - constructiewerken, lassen, smeden 
 6414 - machinebankwerken 
 6415 - fijnmechanische techniek, instrumentmaken metaal 
 6419 - metaalbewerking overig 
508 - voertuigbouwkunde algemeen 3226 - detailhandel auto's, motoren 

6421 - voertuigbouw algemeen 
 6424 - carrosserie-, interieurbouw voertuigen 
509 - fietsenmakers 6429 - fietsenmakers 
510 - auto-, motorfietstechniek 6422 - auto-, motorfietstechniek 

6423 - autoschadeherstellen 
511 - scheepsbouwkunde 6426 - scheepsbouwkunde 
512 - vliegtuigbouwkunde 6427 - vliegtuigbouwkunde 
513 - voertuigbouwkunde, overig 6425 - caravanbouw, -herstel 

6428 - motorvoertuigbouwkunde overig 
514 - werktuigbouwkunde 6431 - werktuigbouwkunde algemeen 
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6432 - bedrijfswerktuigkundigen, machinisten e.d. 
6433 - werktuigkundig monteurs, reparateurs n.e.g. 

 6434 - werktuigkundig tekenaars, constructeurs 
 6435 - gastechniek 
 6439 - werktuigbouwkunde overig 
515 - procestechniek levensmiddelen 6511 - levensmiddelen algemeen 

6512 - vlees, vis 
 6513 - zuivel 
 6514 - brood, gebak 
 6519 - levensmiddelen overig 
516 - biotechnologie 6521 - biotechnologie 
517 - procestechniek (geen levensmiddelen) 2742 - papierverwerking, -veredeling 

6531 - procestechniek algemeen 
 6532 - metallurgie 
 6533 - keramiek 
 6534 - papier, strokarton, rubber 
 6535 - textiel, leer 
 6536 - industrieel houtbewerken, meubelmaken 
 6537 - petrochemie, kunststoffen 
 6538 - scheikundige technologie overig 
 6539 - procestechniek overig 
518 - textiel-, leerverwerking 6611 - maatkleding, confectie 

6612 - schoeiselmaken, herstellen 
 6619 - textiel-, leerverwerking overig 
519 - techniek overig 6691 - industriële vormgeving 

6692 - muziekinstrumentbouw 
 6693 - delfstoffenwinning 
 6694 - fijnmechanische techniek overig (geen metaal) 
 6695 - lakverwerking (excl bouw, autospuiten) 
 6699 - techniek overig n.e.g. 
520 - techniek met management/ economie/ commercieel 6711 - techniek algemeen 

6712 - bouwkunde 
 6713 - weg- en waterbouwkunde 
 6714 - metaalbewerking 
 6715 - werktuigbouwkunde 
 6716 - voertuigbouwkunde 
 6717 - elektrotechniek 
 6718 - procestechniek 
 6719 - textiel-, leerverwerking 
521 - techniek met informatica 6721 - techniek met informatica 
601 - agrarisch algemeen 7111 - agrarisch algemeen 
602 - land-, tuin-, en bosbouw 7112 - plantenteelt algemeen 

7121 - land (akker-)bouw 
 7131 - tuinbouw algemeen 
 7132 - groenten-, fruitteelt 
 7133 - bloementeelt 
 7134 - potplantenteelt 
 7135 - boomteelt 
 7139 - tuinbouw overig 
 7141 - bosbouw 
603 - dierenteelt, -verzorging 7151 - dierenteelt, -veredeling, -verzorging algemeen 

7152 - rundveeteelt 
 7153 - varkens-, pluimveeteelt 
 7154 - paardenverzorging, -fokkerij 
 7155 - visteelt 
 7159 - dierenteelt, -verzorging overig 
604 - landschapsarchitectuur, tuin- en groenvoorziening 7191 - landschapsarchitectuur 

7192 - tuin-, groenvoorziening 
605 - milieu algemeen, bodem, water, atmosfeer, 
natuurbehoud, -bescherming en reiniging 

7211 - milieu algemeen 

7221 - bodem, water, atmosfeer algemeen 
 7222 - bodemkunde 
 7223 - waterkwaliteit 
 7231 - natuurbehoud, -bescherming 
 7731 - milieu met sociale wetenschappen 
 7761 - milieu met gezondheidszorg 
 8231 - reiniging interieur 
606 - agrarisch met techniek 7721 - landbouwtechniek 

7722 - landbouwmechanisatie 
 7723 - cultuurtechniek 
 7729 - agrarisch met techniek overig 
 7751 - technische milieukunde 
 7759 - milieu met techniek, transport overig 
607 - agrarisch met management, economie, 
commercieel 

7711 - agrarische economie 
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7712 - agrarische groothandel, logistiek 
7719 - agrarisch met economie overig 

 7741 - milieu met management/ economie 
701 - gezondheid algemeen 8111 - gezondheid algemeen 
702 - geneeskunde 8121 - (huis)arts, specialist, geneeskunde 

8122 - verloskundige 
 8123 - medische assistentie 
703 - verpleging, verzorging 8131 - verpleging 
704 - tandheelkunde 8141 - tandarts 

8142 - mondhygiënist 
 8143 - tandartsassistent 
705 - farmacie 8731 - farmacie 
706 - diergeneeskunde 8181 - diergeneeskunde 
707 - fysiotherapie, bewegingsleer 8150 - vangnet therapie 

8151 - fysiotherapie, bewegingsleer 
708 - oefentherapie 8155 - oefentherapie 
709 - arbeids-, ergotherapie 8152 - arbeids-, ergotherapie 
710 - psychotherapie 8153 - psychotherapie 
711 - voeding en diëtetiek 8161 - voeding 

8162 - diëtetiek 
712 - logo-/akoepedie, orthoptie 8171 - logo-, akoepedie 

8172 - orthoptie 
713 - overige therapieën 8154 - alternatieve geneeswijzen, therapieën 

8159 - therapie overig 
714 - optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 8733 - optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 
715 - gezondheidszorg met wiskunde, 
natuurwetenschappen, informatica / (fysische) techniek 

8732 - biomedische wetenschappen 

8734 - audicien, audiometrie 
 8735 - tandtechniek 
 8736 - orthopedisch instrument-, schoenmaken 
 8737 - adaptatietechniek 
 8739 - prothesetechniek, bewegingstechnologie overig 
 8741 - neurofysiologie 
 8742 - hart-, longfunctie 
 8749 - fysische techniek overig 
 8751 - medische informatica 
716 - radiologie, beeldvormende technieken 8743 - radiologie, beeldvormende technieken 
717 - gezondheidszorg met management/ economie/ 
commercieel / administratie 

8711 - gezondheidszorg met management/ economie/ 
commercieel 
8721 - medisch secretarieel 

 8761 - gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging 
algemeen 

801 - thuis- en institutionele zorg 8132 - verzorging patiënten 
8213 - thuiszorg, bejaardenverzorging (incl. verzorging 
gehandicapten) 

802 - sociale dienstverlening 8221 - sociaal werk algemeen 
8222 - sociaal-maatschappelijke dienstverlening 

 8223 - sociaal-juridische dienstverlening 
 8224 - jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging 
 8227 - sociaal-pedagogisch werk overig 
803 - sociaal-cultureel werk 8228 - sociaal-cultureel werk, activiteitenbegeleiding 
804 - psychologie 2315 - psychologie 
805 - pedagogiek, andragogiek 2316 - pedagogiek, andragogiek 
806 - sociale wetenschappen anders/overig 2311 - sociale wetenschappen algemeen 

2312 - sociologie 
 2314 - culturele wetenschappen 
807 - huishoudkunde 8211 - huishoudkunde, verzorging algemeen 

8212 - facilitair management 
808 - lichaamsverzorging 8241 - haarverzorging 

8249 - lichaamsverzorging overig 
809 - uitvaart,- lijkverzorging 8251 - uitvaart-, lijkverzorging 
901 - horeca 9111 - horeca algemeen 

9112 - restaurantbedrijf 
 9113 - cafébedrijf 
 9114 - koken 
 9115 - bedienen, serveren 
 9119 - horeca overig 
 9711 - horeca 
 9721 - horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding met techniek 
902 - toerisme 9121 - toerisme algemeen 

9122 - reisbureau, touroperating 
 9712 - toerisme 
903 - vrijetijdsbesteding, recreatie, sport 9131 - vrijetijdskunde 

9132 - recreatie 



24 

SBC 2010 richting SOI 2006 rubriek 
9133 - sport 
9713 - vrijetijdsbesteding, recreatie 

904 - transport en logistiek algemeen 9211 - (transport en) logistiek algemeen 
9212 - transport, vervoer algemeen 

905 - lucht-, weg-, railvervoer 9221 - wegvervoer 
9222 - railvervoer 

 9231 - vlieger 
 9232 - verkeersleiding 
 9239 - luchtvaart overig 
 9741 - luchtvaart 
906 - ladingbehandeling 9251 - ladingbehandeling algemeen 

9252 - intern transport 
 9253 - vervoer gevaarlijke stoffen 
907 - scheepvaart en visserij 7724 - visserijkunde 

9240 - vangnet scheepvaart 
 9241 - scheepvaart algemeen, varend 
 9249 - scheepvaart overig 
 9742 - scheepswerktuigkundige/ maritiem officier 
 9743 - schipper 
 9744 - scheeps(radio)communicatie 
 9747 - scheepvaart overig 
908 - transport en logistiek met administratie, verzorging 9731 - transport en logistiek met administratie 

9751 - transport en logistiek met verzorging 
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Bijlage 2. Volledige omschrijving werksoorten 

Code, korte en volledige omschrijving van de werksoorten 
 
011 Leiding geven aan leidinggevenden en organisatie strategisch en tactisch besturen 
Een organisatie of organisatieonderdeel strategisch en tactisch besturen en in het kader daarvan beslissingen nemen, 
financiële bevoegdheid uitoefenen en leiding geven aan leidinggevenden. 
 
012 Leiding geven aan uitvoerenden en organisatie strategisch en tactisch besturen 
Een organisatie of organisatieonderdeel strategisch en tactisch besturen en in het kader daarvan beslissingen nemen, 
financiële bevoegdheid uitoefenen en leiding geven aan uitvoerende professionals. 
 
013 Leiding geven aan uitvoerenden en organisatie(onderdeel) vnl. tactisch en operationeel leiden, met budgettaire 
verantwoordelijkheid 
Een organisatie of organisatieonderdeel voornamelijk tactisch en operationeel besturen of projecten managen en in het kader 
daarvan beslissingen nemen, financiële bevoegdheid uitoefenen en leiding geven aan voornamelijk uitvoerenden. 
Toelichting: Wanneer bedrijfshoofden behalve leiding geven ook acquireren, inkopen en verkopen, worden deze activiteiten 
niet als afzonderlijke werksoorten beschouwd, maar als een vorm van financiële bevoegdheid uitoefenen. Alleen 
bedrijfshoofden in de detailhandel zijn wel voorzien van werksoort 512 INKOPEN EN VERKOPEN IN HET KLEIN 

 
014 Leiding geven aan uitvoerenden (operationeel) zonder budgettaire verantwoordelijkheid 
Een organisatieonderdeel of een activiteit van een organisatie operationeel managen en in het kader daarvan leiding geven 
(eventueel in projectverband) aan uitvoerenden met zeer weinig mogelijkheden financiële bevoegdheid uit te oefenen. 
 
015 Strategisch besturen zonder leiding geven 
Het voeren van strategisch en tactisch beleid van een organisatie en het nemen van beslissingen hierover, zonder dat aan 
personen leiding wordt gegeven. Voorts het houden van toezicht op een raad van bestuur of directie. 
 
021 Beleid voorbereiden 
Het voorbereiden van het beleid van een organisatie(onderdeel), door het verstrekken van mondelinge en schriftelijke 
adviezen op grond van een opdracht van een beleidvoerende. Bij het voorbereiden van het beleid wordt geen beslissing over 
dat beleid genomen. Ook het uitvoeren van overheidsbeleid valt onder deze werksoort. 

Toelichting: Adviseren en coördineren/ werk voorbereiden in het kader van beleid voorbereiden is niet als afzonderlijke 
werksoort beschouwd. 
 
022 Werk voorbereiden, coördineren 
(Voorbereidende) werkzaamheden verrichten van organisatorische, coördinerende aard om activiteiten van een organisatie-
onderdeel efficient te laten verlopen. Ook het vormgeven van een informatiearchitectuur behoort tot deze werksoort. Het 
maken van afspraken voor het leveren van enkele diensten, zoals bijv. reparatie, onderhoud, bezorgen, wordt beschouwd als 
vorm van coördineren. Wanneer afspraken gemaakt worden in het kader van secretarieel werk dan valt dit onder werksoort 
411 OFFICE MANAGEMENT, SECRETARIEEL WERK VERRICHTEN. 
Toelichting: Het vormgeven van informatiearchitectuur is de voorbereidende fase van de ontwikkeling van een 
informatiesysteem of van technische ICT-infrastructuur. Hierbij wordt de koppeling gelegd tussen het bedrijfsproces van een 
organisatie en hoe daar met ICT-ontwikkeling op kan worden aangesloten. 

 
031 Ontwerpen, construeren, productontwikkelen 
Ontwerpen maken en deze concretiseren met tekeningen en andere visuele voorstellingen en/of technische berekeningen; 
ontwikkelen van producten die niet getekend worden. Hierbij rekening houden met wensen van cliënten en technische en 
economische mogelijkheden. Het gaat hierbij o.a. om technische toegepaste vormgeving (industrieel ontwerpen, mode 
ontwerpen) en het ontwikkelen van producten in de commerciële en niet commerciële dienstverlening aan consumenten (bijv. 
verzekeringspakketten), voedingsmiddelen en plantenveredeling. Het ontwikkelen van biochemische processen en nieuwe 
soorten plantaardige of dierlijke niet-agrarische organismen valt onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) 
ONDERZOEK. Het ontwikkelen van ICT-producten, w.o. websites, valt onder 312 ICT-TOEPASSINGEN ONTWIKKELEN. Het 
vormgeven van websites en grafische produkten valt onder 241 MEDIA VORMGEVEN. 

Toelichting: Er is vanuit gegaan dat tekenaar/constructeurs op mbo-niveau alleen tekenen (werksoort 032 TECHNISCH 
TEKENEN/ METEN) als belangrijkste werksoort hebben en op hbo-niveau ook construeren, dat wil zeggen technische 
berekeningen maken in relatie tot een ontwerp. Wanneer sprake is van planten veredelen, wordt tevens op werksoort 941 
TUINBOUWWERK VERRICHTEN gescoord. Websites ontwikkelen en vormgeven valt onder werksoort 312 ICT-
TOEPASSINGEN ONTWIKKELEN resp 241 MEDIA VORMGEVEN. 
 
032 Technisch tekenen/ meten 
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Aan de hand van een ontwerp detailtekeningen of andere visuele voorstellingen maken, bestekken en materiaalstaten maken. 
De opgegeven maatvoering overbrengen op door anderen te bewerken materialen. Het begroten van kosten valt onder 033 
CALCULEREN (KOSTPRIJS BEREKENEN). 

 
033 Calculeren (kostprijs berekenen) 
De kosten berekenen van het uitvoeren van een opdracht, project of het maken van een product, vooraf of achteraf; het 
berekenen van de benodigde hoeveelheden uren, grondstoffen of materialen etc. voor die opdracht of dat product. 
 
111 Notarieel werk verrichten 
Adviseren over, vastleggen van en financieel afhandelen van besluiten waarbij van overheidswege een notaris betrokken moet 
zijn. 
 
112 Juridisch bemiddelen, vertegenwoordigen van partijen 
Bij een rechtbank of geschillencommissie etc. de belangen van een partij (meestal bij een conflict) verdedigen in geschrift en 
woord. Ook het geven van advies hierover en mediation valt onder deze werksoort. Optreden als officier van justitie valt niet 
onder deze werksoort, maar onder 113 RECHTSPREKEN. 

 
113 Rechtspreken 
Bij de rechtspraak betrokken zijn als rechter, officier van juistitie of als lid van een geschillencommissie. 
 
114 Juridisch adviseren, juridische regelingen maken 
Juridisch en fiscaal adviseren en formuleren van contracten (anders dan als notaris, advocaat etc), wetten en regelingen. 
Onder deze werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk is.  
 
121 Verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek 
Gegevens verzamelen, vastleggen, bewerken en analyseren en daarover rapporteren in het kader van een empirisch, 
theoretisch of probleemgericht onderzoek. Exclusief de werkzaamheden die verricht worden door analisten in laboratoria en 
het onderzoek dat wordt verricht specifiek voor het verstrekken van adviezen. Zie ook werksoort 122 ANALISTEN- EN ANDER 
LABORATORIUMWERK. 
Toelichting: Het ontwikkelen van nieuwe biochemische processen valt ook onder deze werksoort en niet onder werksoort 031 
ONTWERPEN, CONSTRUEREN, PRODUCTONTWIKKELEN. Publicaties schrijven over de resultaten van een onderzoek 
valt onder werksoort 223 BESCHRIJVEN, REDIGEREN. Daarmee onderscheiden wetenschappelijke onderzoekers zich van 
andere onderzoekers. 
 
122 Analisten- en ander laboratoriumwerk 
Volgens een gestandaardiseerde analytische methode gegevens verzamelen en vastleggen, meestal uitgevoerd in een 
laboratorium. Voorts het in een laboratorium kweken van dierlijke en plantaardige levende weefsels uit celmateriaal en 
vermeerdering daarvan onder meer voor medische en vermeerderingsdoeleinden, w.o. in vitro fertilisatie. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van genetische manipulatie. 
 
123 Inspecteren 
Toezicht houden op de naleving van voorschriften, verordeningen en wetten. Zie voor andere vormen van inspecteren of 
controleren werksoorten 125 TOEZICHT HOUDEN, BEWAKEN, BEVEILIGEN, 421 ADMINISTREREN: TOETSING AAN 
REGELS en 124 CONTROLEREN, TESTEN, SORTEREN. 

 
124 Controleren, testen, sorteren 
Het controleren, testen of sorteren van grondstoffen en producten door meting of zintuiglijke beoordeling ervan. Ook het testen 
en inregelen (kalibreren) van meetapparatuur behoort tot deze werksoort 
 
125 Toezicht houden, bewaken, beveiligen 
Openbare orde en veiligheid handhaven, surveilleren en bewakingsdiensten verrichten ten aanzien van personen, goederen 
en objecten (installaties, gebouwen, terreinen, milieu en natuur). Plaats-, toegangs- en identificatiebewijzen controleren. 
Ladingspapieren en dergelijke controleren en registreren. Zie voor andere vormen van toezicht houden werksoorten 123 
INSPECTEREN en 421 ADMINISTREREN: TOETSING AAN REGELS. Het in veiligheid brengen en redden van mensen valt 
onder werksoort 829 VERZORGEN, HELPEN: ALLE SOORTEN MENSEN. 
Toelichting: Onder het handhaven van veiligheid wordt ook verstaan: dieren of andere dingen in veiligheid brengen. Verder 
valt hier ook onder het bedienen van sluizen en bruggen, wapensystemen en het bewaken met gebruik van radar- of andere 
apparatuur. 
 
131 Adviseren: organisatorisch 
Adviezen verstrekken ten aanzien van organisatorische aspecten, zoals firmastrategie en interne (productie)organisatie. 
Onder deze werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk is. Wetenschappelijk 
onderzoek valt onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK. 

Toelichting: Onderzoektaken niet specifiek voor één advies worden wel als afzonderlijke werksoort beschouwd. Bijv. 
onderzoek van beleggingsadviseurs. 
 
132 Adviseren: commercieel, economisch 
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Adviezen verstrekken op economisch of commercieel gebied, zoals verkoopstrategie, marktmogelijkheden en 
reclamecampagnes. Onder deze werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk is. 
Wetenschappelijk onderzoek valt onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK. Het ontwikkelen van 
producten in de commerciële dienstverlening aan consumenten valt onder 031 ONTWERPEN, CONSTRUEREN, 
PRODUCTONTWIKKELEN. 
 
133 Adviseren: technisch, technologisch 
Technologische adviezen verstrekken, over bijv. materiaalgebruik, productiemethoden, en milieuaspecten. Onder deze 
werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk is. Wetenschappelijk onderzoek valt 
onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK. 

 
134 Adviseren: sociaal, maatschappelijk, gezondheidskundig 
Op sociaal, cultureel, pedagogisch, psychologisch en/of gezondheidskundig gebied, adviezen uitbrengen, bijstand verlenen en 
gesprekken leiden. Onder deze werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk is. 
Wetenschappelijk onderzoek valt onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK. 

Toelichting: De taken van de medewerkers van de Telefonische hulpdienst, Kindertelefoon e.d vallen onder deze werksoort 
 
135 Voorlichten 
Zowel mondeling als schriftelijk informatie verstrekken, in de vorm van lezingen, speeches schrijven, woordvoeren namens 
een organisatie, gesprekken met de pers voeren, mondeling verslaggeven in de media, persberichten, brochures en 
dergelijke.  Zie voor andere vormen van voorlichten (w.o. het omroepen van boodschappen) werksoort 136 ONTVANGEN, 
INFORMEREN. Het schrijven van persberichten en brochures valt onder 223 BESCHRIJVEN, REDIGEREN. 

Toelichting: Toegevoegd: speeches schrijven, woordvoeren, mondeling verslaggeven in de media (kwam van werksoort 263 
REGISSEREN) 
 
136 Ontvangen, informeren 
Bij een organisatie bezoekers, klanten, leveranciers en dergelijke te woord staan volgens standaardprocedures. Ook het 
omroepen van informatieve boodschappen, het leiden van reizen en het vermaken van gasten (anders dan door culturele 
optredens en activiteitenbegeleiding) valt onder deze werksoort. Zie voor andere vormen van informatie verstrekken werksoort 
135 VOORLICHTEN. 
Toelichting: Omroepen van informatieve boodschappen en vermaken van gasten (bijv. door prostitués en callgirls) 
toegevoegd. Onder te woord staan wordt ook telefonisch te woord staan begrepen, bijv. in een contactcenter. 
 
211 Vertalen 
Schriftelijke vertalingen maken. Ook woordenboeken schrijven valt onder deze werksoort. 
 
212 Tolken 
Mondelinge vertalingen geven van het gesproken woord en het vertalen in of uit gebarentaal valt onder deze werksoort. 
 
223 Beschrijven, redigeren 
Het schrijven van informatieve boeken, artikelen en andere teksten voor publicatie en het redigeren van (ook kunstzinnige) 
teksten. Het gaat hierbij o.m. om gidsen, handleidingen, rapporten, krantenberichten, teksten voor websites en voorlichtende 
teksten die bedoeld zijn voor publicatie. Het schrijven van teksten die bedoeld zijn voor documentatie van een activiteit valt 
onder de werksoort waartoe die activiteit behoort. Het schrijven van adviezen valt onder de een van de adviserende 
werksoorten: 131 ADVISEREN: ORGANISATORISCH, 132 ADVISEREN: COMMERCIEEL, ECONOMISCH, 133 
ADVISEREN: TECHNISCH, TECHNOLOGISCH, 134 ADVISEREN: SOCIAAL, MAATSCHAPPELIJK, 
GEZONDHEIDSKUNDIG en 311 ADVISEREN INFORMATIE-, COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE. 
Toelichting: Teksten voor websites toegevoegd 
 
224 Creatief schrijven 
Boeken, verhalen en gedichten schrijven die grotendeels op fantasie berusten. Ook het voordragen hiervan valt onder deze 
werksoort. 
 
241 Media vormgeven 
Ontwerpen maken en vormgeven voor verschillende media-uitingen, zoals tijdschriften, reclame, websites. Hierbij wordt 
meestal een computer gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever en de doelgroep. Een 
goedgekeurd ontwerp gereedmaken om te kunnen gebruiken als input van het drukproces. Hieronder valt ook het monteren 
van teksten en beelden op een film of papier en het letterzetten. 
 
242 Printmedia produceren 
Materiaal (papier, folie, t-shirts e.d.) in een of meer kleuren bedrukken. Drukwerk handmatig of machinaal afsnijden, stansen, 
lijmen, binden en dergelijke. Belettering, reclame gedrukt op folie aanbrengen op de objecten (meestal voertuigen) waarvoor 
ze bedoeld zijn. Het bedrukken van stoffen in de textielindustrie valt onder 662 (PRODUCTIE)MACHINES INSTELLEN, 
OMBOUWEN, BEDIENEN. 
 
243 Techniek verzorgen van audiovisuele producties, telecommunicatie-apparatuur bedienen 
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Fotograferen en film ontwikkelen en afdrukken. Beeld- en geluidsopnamen maken met film-, video- en audio-apparatuur. 
Beeld- en geluidsopnamen monteren, samenstellen en bewerken. Belichtingsinstallaties-, geluids- en telecommunicatie- en 
zendapparatuur bedienen. Het bedienen van apparatuur voor beveiligingsdoeleinden valt onder werksoort 125 TOEZICHT 
HOUDEN, BEWAKEN, BEVEILIGEN. Kunstzinnig fotograferen valt onder de werksoort 268 BEELDENDE KUNST 
BEOEFENEN. 
 
251 Tentoonstellen 
Het tentoonstellen van kunst, oudheden en andere collecties. Ook etaleren, demonstreren van koopwaar, valt onder deze 
werksoort. 
Toelichting: Presenteren op websites of in catalogi  valt onder werksoort 241 MEDIA VORMGEVEN en/of 223 
BESCHRIJVEN, REDIGEREN. 
 
252 Presenteren programma's 
Op radio, televisie of in een theater programma's presenteren en aankondigen.  
 
253 Presenteren van uiterlijk 
Het presenteren van het eigen uiterlijk ten behoeve van fotoreportages, modeshows en dergelijke. 
 
261 Componeren 
Componeren en arrangeren van muziek.  
 
262 Dirigeren 
Groepen uitvoerende musici tijdens repetities instrueren en de uitvoering muzikaal leiden. 
 
263 Regisseren 
Toneel-, theater-, radio-, televisie- en filmproducties regisseren. 
 
264 Acteren 
Rollen vertolken voor toneel, opera, operette, revue, musical, radio, televisie, of film.  
 
265 Dansen 
Alleen of in groepsverband onder muziekbegeleiding dansvormen voor publiek uitvoeren. Ook choreografie en mime vallen 
onder deze werksoort. Het geven van danslessen valt onder werksoort 851 LES GEVEN, DOCEREN. 
 
266 Zingen 
Muziekstukken publiekelijk ten gehore brengen, door middel van de menselijke stem. Het geven van zangles valt onder 
werksoort 851 LES GEVEN, DOCEREN. 
 
267 Musiceren 
Een muziekinstrument bespelen. Het geven van muziekles valt onder werksoort 851 LES GEVEN, DOCEREN. 
 
268 Beeldende kunst beoefenen 
Kunstwerken vervaardigen. Ook tekenen, illustreren, kunstschilderen, kunstzinnig fotograferen en restaureren van 
kunstvoorwerpen vallen onder deze werksoort. Bloemschikken, bloemstukken maken en kunstsmeden vallen eveneens onder 
deze werksoort. Edel- en kunstsmeden valt (ook) onder werksoort 611 PLASTISCH VORMGEVEN. 

Toelichting: Kunstsmeden valt behalve onder werksoort 611 PLASTISCH VORMGEVEN ook onder werksoort 268 
BEELDENDE KUNST BEOEFENEN. 
 
271 Sport beoefenen 
Tegen betaling een bepaalde tak van (denk)sport beoefenen. Daartoe regelmatig trainen onder leiding van een 
sportinstructeur, trainer of coach. 
311 Adviseren informatie-, communicatietechnologie 
Advies geven over de ontwikkeling, het beheer en gebruik van informatiesystemen en technische informatie- en 
communicatie-infrastructuur. Onder deze werksoort valt ook het onderzoek dat voor het opstellen van een advies noodzakelijk 
is. Het vormgeven van informatiearchitectuur valt onder 022 WERK VOORBEREIDEN, COÖRDINEREN. Wetenschappelijk 
onderzoek valt onder 121 VERRICHTEN VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK. 

 
312 ICT-toepassingen ontwikkelen 
Informatiesystemen en technische informatie- en communicatie-infrastructuur, w.o. websites, ontwikkelen. Hieronder valt 
ondermeer het het functioneel en technisch ontwerpen, het programmeren, het integreren van software en hardware en het 
testen en evt. invoeren van ICT-applicaties (zie ook 313 ICT BEHEREN). Deze toepassingen kunnen ook liggen op het gebied 
van technische bedrijfsprocessen en telecommunicatie. Het vormgeven van informatiearchitectuur valt onder 022 WERK 
VOORBEREIDEN, COÖRDINEREN. 
 
313 ICT beheren 
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Beheren, installeren, configureren en onderhouden van informatiesystemen en componenten van de technische infrastructuur. 
Hieronder valt ook het helpen van ICT-gebruikers, de controle op het gebruik van programma's en data en het beheren van 
websites. Testen en invoeren kan ook van deze werksoort een onderdeel vormen (zie ook 312 ICT-TOEPASSINGEN 
ONTWIKKELEN) 
 
411 Office management, secretarieel werk verrichten 
Voor anderen zelfstandig een grote variatie aan, o.a. administratieve, werkzaamheden verrichten, vergaderingen 
voorbereiden, bijwonen en notuleren, concepten uittypen en agenda's beheren. Het maken van afspraken voor 
dienstverlening, los van ander secretarieel werk valt onder werksoort 022 WERK VOORBEREIDEN, COÖRDINEREN. 

 
412 Data typen, tekstverwerken 
Typen, tekstverwerken, gegevens invoeren, administratieve werkzaamheden verrichten waarin veel met teksten gewerkt 
wordt, zoals het voeren van de personeelsadministratie, corresponderen, (standaard-)akten opmaken en dergelijke. 
 
413 Verrichten kantoor-hulpwerkzaamheden 
Min of meer uitsluitend relatief eenvoudige kantoorwerkzaamheden verrichten ter ondersteuning van (andere) administratieve 
werkzaamheden, zoals het verzorgen van de interne post, kopiëren, telefoon aannemen, koffie zetten en dergelijke. 
 
421 Administreren: toetsing aan regels 
Administratieve werkzaamheden verrichten waarbij het met name aankomt op toetsing aan gegeven wetten, bestuurlijke en 
andere regelingen, en de direct daaruit voortvloeiende handelingen verrichten. Ook regelingen op het terrein van 
verzekeringen vallen hieronder. Zie voor andere vormen van toetsing aan regels werksoorten 123 INSPECTEREN en 125 
TOEZICHT HOUDEN, BEWAKEN, BEVEILIGEN. 
 
431 Administreren: boekhoudkundig 
Administratieve en andere werkzaamheden verrichten waarbij veel rekenwerk (meestal met een computer) voorkomt, zoals 
boekhouden, het opstellen van statistieken, het verwerken van belastinggegevens, het berekenen van verzekeringspremies en 
dergelijke. 
 
441 Archief-, bibliotheekwerk verrichten 
Documenten coderen, samenvatten, systematisch opbergen. Boeken, cd's, dvd's en andere informatiedragers registreren en 
uitlenen. Gebruikers van het archief of de bibliotheek voorlichten over de gang van zaken in het archief of in de bibliotheek. 
 
451 Personeelswerk, functieanalyse verrichten 
Arbeidskrachten selecteren, werven en ontslaan. Bemiddelend optreden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Adviseren en begeleiden ten aanzien van opleiding, cursussen en andere loopbaanactiviteiten. Functies analyseren en 
waarderen. 
Toelichting: Functieanalyse toegevoegd aan korte en lange omschrijving van de werksoort. 
 
511 Handel drijven in het groot, bemiddelen bij handel 
In het groot goederen, waardepapieren, diensten en andere handelswaren aan- en verkopen, of bemiddelen bij handel. 
Opdrachten hiertoe verwerven (acquisitie) en taxaties verrichten op grond van ervaring met de prijzen in een branche. Het 
gaat hierbij vooral om groothandel, import en export, veilen, handel in effecten en transacties tot stand brengen in de 
makelaardij, vastgoedhandel, verzekeringswezen, handelsbemiddeling en bookmaking. 

 
512 Inkopen en verkopen in het klein 
Inkopen (of op andere wijze bedrijfsmiddelen verwerven, zoals huren, leasen) èn verkopen (inclusief vertegenwoordigen en 
acquireren) in de detailhandel of voor een klein productiebedrijf. Zie voor andere vormen van handel de werksoorten 511 
HANDEL DRIJVEN IN HET GROOT, BEMIDDELEN BIJ HANDEL en 521 INKOPEN, 531 VERKOPEN en 541 AFREKENEN. 

Toelichting: Deze combinatie van eigenlijk twee werksoorten is bedoeld voor detailhandelaren die bedrijfshoofd zijn, om naast 
werksoort 013 LEIDING GEVEN AAN UITVOERENDEN EN ORGANISATIE(ONDERDEEL) VNL. TACTISCH EN 
OPERATIONEEL LEIDEN, MET BUDGETTAIRE VERANTWOORDELIJKHEID en 512 INKOPEN EN VERKOPEN IN HET 
KLEIN nog een andere werksoorten te kunnen coderen, bijv. voor broodbakken of fietsen maken. Apotheek en autohandel 
wordt niet beschouwd als detailhandel. De werksoort is verder gebruikt voor bedrijfshoofden die minder dan de helft van hun 
tijd besteden aan het managen van hun bedrijf, voor wie in- en verkopen een belangrijke activiteit is. Het gaat hierbij niet om 
de handel in diensten. 
 
521 Inkopen 
Grondstoffen, producten en diensten inkopen, huren of leasen waarvan prijs, kwaliteit en leveringscondities passen binnen het 
productie- en verkoopbeleid. Marktverkenningen uitvoeren en offertes behandelen horen bij deze werksoort. 
 
531 Verkopen 
Goederen of diensten verkopen, verhuren of leasen. Dit kan zowel via telecommunicatie als persoonlijk gebeuren, gevraagd 
en ongevraagd. Voorlichting en adviezen geven omtrent samenstelling, gebruiks- en toepassingsmogelijkheden van de 
koopwaar en klantenservice verlenen, zoals bijv. klachtenbehandeling en ruilen, vallen ook onder deze werksoort. Ook 
acquisitie, het maken van offertes en de verkoop van advertenties vallen onder deze werksoort. Als uitsluitend wordt 
afgerekend valt dit onder de werksoort 541 AFREKENEN. 
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541 Afrekenen 
Aan de kassa, aan het loket of elders afrekenen, eventueel plaats, toegangsbewijs of spaarzegels verstrekken, ruil-, of 
retourbonnen uitschrijven. Ook het treffen van een betalingsregeling valt onder deze werksoort. Als naast afrekenen ook 
voorlichting en advies over producten gegeven wordt valt dit onder de werksoort 531 VERKOPEN. 

Toelichting: Ook het afrekenen ('elders') door een deurwaarder en het treffen van een betalingsregeling valt onder deze ws. 
 
551 Magazijnwerkzaamheden verrichten 
In een magazijn, veem, houtwerf en dergelijke de inkomende goederen op kwaliteit en kwantiteit controleren, opslaan, 
uitgeven en zorgen voor de administratieve afdoening. Het vakkenvullen, scannen van voorrraad en verwerken van emballage 
in supermarkten en andere winkels valt ook onder deze werksoort evenals het afvoeren van verpakkingen. Het systematisch 
opbergen van geschriften en documenten valt onder werksoort 441 ARCHIEF-, BIBLIOTHEEKWERK VERRICHTEN. 

 
552 Bezorgen 
Goederen of materialen naar iemand toe brengen. Ook de hierbij noodzakelijke administratieve handelingen vallen onder deze 
werksoort. 
 
553 Transporteren, laden en lossen 
Met lichaamskracht en ongemotoriseerde hulpmiddelen transporteren van goederen en/of laden en lossen van goederen van 
schepen, vliegtuigen, treinen en (vracht-)auto's. Bij het laden worden goederen vaak op kwantiteit gecontroleerd. Zie voor 
andere vormen van het verplaatsen van goederen werksoort 567 MOBIELE MACHINES, KRANEN BEDIENEN. 

Toelichting: Voorbeeld van transporteren is het met ongemotoriseerde karretjes verzorgen van intern transport in bedrijven of 
rondbrengen van maaltijden in zorginstellingen 
 
561 Besturen vliegtuig 
Voor het vervoer van personen en/of goederen een passagiers-, vrachtvliegtuig of helicopter besturen. Ook het testen van 
vliegtuigen en aan boord een vliegplan maken, valt onder deze werksoort. Het instrueren van piloten valt onder 851 LES 
GEVEN, DOCEREN. 
 
562 Besturen vaartuig 
Voor het vervoer van personen en/of goederen een passagiers-, vrachtschip, hovercraft, vissersvaartuig, sleepboot of duwbak 
besturen door middel van roerhouden, navigeren en loodsen. Ook een geleide veerpont bedienen valt onder deze werksoort.  
 
563 Besturen railvoertuig 
Voor het vervoer van personen en/of goederen een metro, tram, trein of locomotief besturen. Intern transport met een 
locomotief valt ook onder deze werksoort. 
 
564 Besturen vrachtauto 
Voor het vervoer van goederen een vrachtwagen, vrachtwagencombinatie of truck met oplegger besturen. Zelf laden en 
lossen of toezicht daarop houden. Bij internationaal vervoer de douaneformaliteiten verzorgen. 
 
565 Besturen autobus 
Voor het vervoer van personen een autobus, trolleybus of touringcar besturen. 
 
566 Besturen personenauto, bestelauto 
Voor het vervoer van personen een personenauto, taxi, kleinbus of ambulance besturen. Voor het vervoer van goederen een 
bestelauto besturen. Het laden en lossen door de chauffeur zelf van de bestelauto en het afrekenen van geleverde goederen 
en materialen valt ook onder deze werksoort. 

 
567 Mobiele machines, kranen bedienen 
Met rijdende machines of kranen werkzaamheden verrichten. Vaak wordt daarbij naar aanwijzingen van anderen gehandeld. 
Ook het lasten verplaatsen met een heftruck valt onder deze werksoort. Het besturen van railvoertuigen valt onder werksoort 
563 BESTUREN RAILVOERTUIG. 
Toelichting: Rijdende machines zijn o.a. landbouw- en asfalteermachines. 
 
610 Smelten, vormen, gieten 
Metaal of kunststof door verhitten of door toevoeging van chemische stoffen vloeibaar maken en tijdens dit proces andere 
metalen of stoffen toevoegen om de eigenschappen van de stof te verbeteren. Met behulp van mallen en matrijzen gietvormen 
maken. Vloeibaar metaal of kunststof in een vorm gieten, waardoor de holle gietvorm met metaal of kunststof wordt gevuld. 
Zie voor het in vaste toestand vormgeven van metaal en kunststoffen werksoort 611 PLASTISCH VORMGEVEN. 

 
611 Plastisch vormgeven 
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Metaal, natuur- of kunststof in vaste toestand vervormen, door middel van smeden, walsen, persen, extruderen, boetseren, 
draaien (bijv. op een pottenbakkersschijf), houtsnijden en dergelijke. Ook edel- en kunstsmeden valt onder deze werksoort. 
Zie voor het in vloeibare toestand vormgeven van metaal en kuststoffen werksoort 610 SMELTEN, VORMEN, GIETEN. 

Toelichting: Kunstsmeden is ook gecodeerd met werksoort 268 BEELDENDE KUNST BEOEFENEN. 
 
612 Verspanen 
Een van de verspanende technieken in de metaalbewerking toepassen, zoals draaien, frezen, boren, ruimen, kotteren, 
schaven, slijpen, polijsten. Het handmatig of computergestuurd (CNC) instellen van de bank. Zie voor het toepassen van 
meerdere bij metaalbewerking voorkomende technieken werksoort 613 METAALBEWERKEN ALLROUND. 

 
613 Metaalbewerken allround 
Meerdere bij metaalbewerking voorkomende technieken, gereedschappen en machines toepassen. Daaronder vallen draaien, 
frezen, boren, ruimen, kotteren, schaven, slijpen, polijsten. Het handmatig of computergestuurd (CNC) instellen van de 
banken. Zie voor het toepassen van een van deze technieken werksoort 612 VERSPANEN. 

 
614 Fijnmechanisch bankwerken 
Het vervaardigen van producten die vragen om een hoge mate van nauwkeurigheid (mallen en matrijzen, machineonderdelen, 
gereedschappen, medische instrumenten, meetapparatuur, vliegtuiginstrumenten). Bij deze werksoort wordt gebruik gemaakt 
van vrijwel alle gereedschappen en machines in een metaalwerkplaats. Ook uurwerken monteren, repareren of reviseren en 
het met de hand of met handgereedschap bouwen en onderhouden van producten waarvoor het vervaardigen een grote 
precisie vereist, zoals prothesen en muziekinstrumenten vallen onder deze werksoort. Zie ook de verwante werksoort 617 
GLAS EN KRISTALLEN BEWERKEN. 
 
615 Lassen, snijden, solderen 
Uit de hand producten door middel van lassen of solderen aaneen branden, of een product uiteenleggen door snijbranden. 
 
616 Plaatwerken 
Machinaal en met handgereedschap plaatmateriaal volgens tekening in model zetten of kloppen en daartoe werkzaamheden 
uitvoeren zoals aftekenen, knippen, zagen, snijden, in model zetten (machinaal) of kloppen (hand). 
 
617 Glas en kristallen bewerken 
Lenzen (geen kunststof) slijpen, polijsten en coaten (voor brillen en optische apparatuur). Kristallen, zoals bijv. diamant en 
edelstenen, slijpen. Uit kristallen lasers bouwen voor inbouw in laserapparatuur. 
 
618 Leder bewerken 
Leer of bont voorbewerken, verven en bewerken. Ook schoenmaken en -repareren valt onder deze werksoort. 
 
619 Confectiewerk verrichten, kleermaken 
Kledingontwerpen overbrengen op patroonpapier of invoeren in computergestuurde snijmachine, stof snijden, delen in elkaar 
zetten, stikken, afwerken, persen, borduren en herstellen van kleding en textielweefsels, vermaken van kleding. Ook het 
naaien van gordijnen, zonneschermen, markiezen (inclusief plakken, lassen) en dergelijke valt onder deze werksoort. 

 
621 Monteren constructies 
Uit voorbewerkte profielen, platen e.d. in een constructiewerkplaats of ter plaatse volgens tekening constructiewerken (w.o. 
kozijnen, hekwerken, markiezen, bouwsteigers, decorstukken), carrosserieën, vliegtuigrompen en dergelijke opstellen, 
afmonteren of samenbouwen. 
 
622 Assembleren: lijnproductie 
Met behulp van bouten en moeren of technieken als solderen, klinken en plakken (half-)producten aaneen bouwen. Het gaat 
hier om lijnproductie (vaak aan de lopende band). Als geen sprake is van lijnproductie valt dit onder een van de andere 
werksoorten. 
Toelichting: Als voor het assembleren tekeningen moeten worden bestudeerd is dit geen lijnproductie meer, maar valt dit 
onder een andere werksoort, bijv timmeren. 
 
623 Assembleren: glasvezelkabels (geen lijnproductie) 
Assembleren van glasvezelkabels uit glasvezel, mantels en connectoren voor de meet- en regeltechniek. Afwerken 
glasvezelkabels voor de telecommunicatietechniek 
Toelichting: Glasvezelkabels voor de telecommunicatie worden machinaal gemaakt, die voor meet- en regeltechniek niet. 
 
624 Monteren, repareren: elektronica 
Precisiewerk, waarbij volgens tekening of schema elektronische componenten van of voor een apparaat worden 
vastgesoldeerd, gemonteerd, ingeplugd of worden vervangen. Voorbeelden van toepassingen van elektronica zijn video-, 
audio-, computer-, meet- en regel- en radarapparatuur. Zie voor andere elektrotechnische werkzaamheden werksoorten 655 
OPBOUWEN, REPAREREN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN INSTALLATIES (GEEN GEBOUWINSTALLATIES) en 
653 KABELS LEGGEN EN AANSLUITEN. 
Toelichting: Deze werksoort is  bedoeld voor het elektronisch priegelmaatwerk                                                                                                                                                                           
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(geen lijnproductie) 
 
631 Machinaal houtbewerken 
Met houtbewerkingsmachines naar tekening of model producten of halfproducten vervaardigen. 
 
632 Bouw-, verbouw-, bouwonderhoudswerk verrichten 
Het verrichten van een combinatie van een groot aantal verschillende installatie- en bouwwerkzaamheden (651 AANLEGGEN, 
MONTEREN BUISLEIDINGEN (INSTALLATIETECHNIEK), 635 METSELEN, VOEGEN, TEGELZETTEN, 641 
STUKADOREN, 633 BETON-, BETONSTAALWERK VERRICHTEN, 634 TIMMEREN, 646 VLOERBEDEKKEN, 
STOFFEREN, 645 SCHILDEREN, VERVEN, SPUITEN, 643 DAKDEKKEN), meestal bij aanbouw, verbouw, renovatie of 
onderhoud van gebouwen. Voorts het verrichten van het geheel van werkzaamheden voor de installatie van keukens en 
badkamers. 
Toelichting: De werkzaamheden van klusjesmannen behoren tot deze werksoort. 
 
633 Beton-, betonstaalwerk verrichten 
Beton in vloeibare vorm in bekisting storten en aanstampen. Betonstaal knippen, buigen, vlechten en stellen. De bekisting 
voor het beton maken valt onder de werksoort 634 TIMMEREN. Muren opbouwen uit gasbeton valt onder 635 METSELEN, 
VOEGEN, TEGELZETTEN. 
 
634 Timmeren 
Met handgereedschap en met gebruik van houtbewerkingsmachines een grote diversiteit aan timmer- en stelwerk verrichten. 
Ook afhangen van deuren en ramen, betontimmeren, meubelmaken, parketvloeren leggen en het aanbrengen en stellen van 
scheidingswanden (geen binnenmuren) vallen onder deze werksoort. 

 
635 Metselen, voegen, tegelzetten 
Volgens werktekening of algemene aanwijzingen allerlei metselwerk verrichten. Metselvoegen uithakken, reinigen en met 
specie vullen. Binnenmuren opbouwen uit gasbeton of kalkzandsteen. Muren, vloeren en dergelijke met tegels of plavuizen 
bekleden. Ook steenhouwen valt onder deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 641 STUKADOREN, 
646 VLOERBEDEKKEN, STOFFEREN en 636 STRAATMAKEN, GRONDWERKEN. 

 
636 Straatmaken, grondwerken 
Keien, klinkers, tegels en dergelijke in een bepaald verband aanbrengen op wegen, paden, trottoirs of terrassen. Met basalt- 
of blokstenen dijken en kaden bekleden. Ook het leggen van fabrieksvloeren, het uitzetten van grond- en straatwerk en het 
stellen van putten en trottoirbanden vallen onder deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 653 
KABELS LEGGEN EN AANSLUITEN, 635 METSELEN, VOEGEN, TEGELZETTEN. Asfalteren van wegen valt onder 567 
MOBIELE MACHINES, KRANEN BEDIENEN. 
 
641 Stukadoren 
Plafonds, wanden en vloeren voorzien van een sierpleister-, gips- of betonlaag en dergelijke. Ook sierbeton storten en 
terazzowerken vallen onder deze werksoort. 
 
642 Glaszetten, glas snijden 
Glas op maat snijden en aanbrengen. Ook het plaatsen van dubbelglas valt onder deze werksoort. 
 
643 Dakdekken 
Daken met riet, lei, pannen, bitumen, metaal, kunststof of dakplaten bedekken. Ook het aanbrengen van isolatiemateriaal kan 
tot de werkzaamheden behoren. Indien uitsluitend isolatiemateriaal wordt aangebracht is werksoort 644 ISOLEREN van 
toepassing. 
 
644 Isoleren 
Het aanbrengen van isolatiemateriaal in, onder of op wanden, vloeren, gevels, daken en leidingen, inclusief het coaten van 
leidingen. Deze werksoort is van toepassing als uitsluitend isolatiemateriaal wordt aangebracht. Deze werkzaamheden worden 
ook als taakelement teruggevonden bij 643 DAKDEKKEN. 

 
645 Schilderen, verven, spuiten 
Grote oppervlakten of series voorwerpen met handgereedschap of door spuiten of verven van een beschermende of 
decoratieve laag voorzien. Ook de voorbereidende werkzaamheden, zoals ontroesten, schuren en plamuren, vallen onder 
deze werksoort. 
 
646 Vloerbedekken, stofferen 
Muren of wanden stofferen of behangen. Vloerbedekking aanbrengen. Meubels van bekleding en vulling voorzien. Het 
opmeten, in elkaar zetten en plaatsen van raambedekking, gordijnrails en gordijnkappen. Parketvloeren leggen valt onder 634 
TIMMEREN. Het naaien van gordijnen valt onder werksoort 619 CONFECTIEWERK VERRICHTEN, KLEERMAKEN. 

 
651 Aanleggen, monteren buisleidingen (installatietechniek) 
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Buisleidingen volgens tekening of schets buigen, pasklaar maken en aan elkaar bevestigen. Buisleidingen in de grond leggen 
of boven de grond plaatsen, inclusief het hiervoor benodigde kleine handgraafwerk. De leidingen aansluiten op installaties, 
onderhouden, vervangen en eventueel repareren. Het gaat hierbij o.a. om water-, gas-, riool- en olie-, koel- en (stads-
)verwarmingsleidingen. Ook aanleg en reparatie aan dakgoten en regenpijpen vallen onder deze werksoort, evenals ander 
loodgieterswerk aan gebouwen. 
 
652 Gas-, water-, klimaatbeheersingsinstallaties installeren en onderhouden 
Het aanleggen, onderhouden, storing zoeken, repareren van/ bij gas-, water- en klimaatbeheersingsinstallaties. Het aanleggen 
en aansluiten van leidingen (buizen) en leidingnetten voor gas, (afval- en stadsverwarmings)water en 
klimaatbeheersingsinstallaties valt onder 651 AANLEGGEN, MONTEREN BUISLEIDINGEN (INSTALLATIETECHNIEK). 

 
653 Kabels leggen en aansluiten 
Elektrische, glasvezel- en andere telecommunicatiekabels en kabelnetten aanleggen en aansluiten. Het graaf- en klimwerk dat 
hier soms voor nodig is is inbegrepen in deze werksoort. Het aansluiten van kabels op elkaar en aan installaties eveneens. 
Ook het monteren en repareren van bliksemafleiders en neon-reclames valt onder deze werksoort. Het aanleggen van op 
kabels aansluitende installaties valt onder werksoort 654 ELEKTRISCHE GEBOUWINSTALLATIES INSTALLEREN EN 
ONDERHOUDEN. 
 
654 Elektrische gebouwinstallaties installeren en onderhouden 
Het aanleggen, onderhouden, storing zoeken, repareren (bijv. door het vervangen van electronische onderdelen) van/ bij 
elektrische gebouwinstallaties (bijv. stoppenkast, alarm, telefooncentrale). Het werk aan klimaatbeheersingsinstallaties valt 
onder 652 GAS-, WATER-, KLIMAATBEHEERSINGSINSTALLATIES INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN. Zie voor andere 
elektrotechnische werkzaamheden werksoorten 655 OPBOUWEN, REPAREREN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN 
INSTALLATIES (GEEN GEBOUWINSTALLATIES), 653 KABELS LEGGEN EN AANSLUITEN en 624 MONTEREN, 
REPAREREN: ELEKTRONICA. 
Toelichting: Lift is niet beschouwd als een elektrische gebouwinstallatie. 
 
655 Opbouwen, repareren van elektrische apparaten en installaties (geen gebouwinstallaties) 
Elektrische apparaten en (geen gebouw)installaties met bijbehorende motoren volgens tekening of schema opbouwen en evt. 
aansluitend daarop installeren en repareren (bijv. door het vervangen van electronische onderdelen). Voorbeelden van 
elektrische installaties zijn meet- en regelcircuits en de elektrische installaties van auto's en vliegtuigen. Electrische apparaten 
bijv.: wasmachine, computer, printer, automaten, elektrische onderdelen van machines. Zie voor andere elektrotechnische en 
verwante werkzaamheden werksoorten 653 KABELS LEGGEN EN AANSLUITEN, 654 ELEKTRISCHE 
GEBOUWINSTALLATIES INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN, 624 MONTEREN, REPAREREN: ELEKTRONICA, 622 
ASSEMBLEREN: LIJNPRODUCTIE en 623 ASSEMBLEREN: GLASVEZELKABELS (GEEN LIJNPRODUCTIE). 
Toelichting: Wasmachines in een fabriek bouwen is assembleren (werksoort 622 ASSEMBLEREN: LIJNPRODUCTIE). 
Repareren van wasmachines valt onder deze werksoort. 
 
661 Productieprocessen bewaken 
Vrijwel geheel geautomatiseerde processen opstarten, bijsturen, bewaken en eventueel op handbediening overschakelen of 
stoppen. Bij overschrijding van bepaalde limieten deskundigen informeren. Zie voor verwante werkzaamheden werksoort 662 
(PRODUCTIE)MACHINES INSTELLEN, OMBOUWEN, BEDIENEN. 

 
662 (Productie)machines instellen, ombouwen, bedienen 
Met machines of installaties grote series producten vervaardigen of bewerken door de machines en installaties aan en uit te 
zetten, materialen aan en af te voeren en eventueel de machines en installaties in te stellen op aangebrachte merkstrepen. 
Ten behoeve van een andere procesgang machines of productiestraat voor de productie gereedmaken door ze om te bouwen 
en in te stellen. Bewegende delen van een machine na reiniging smeren. Andere installaties bedienen voorzover dat niet 
onder een andere werksoort valt. Zie voor verwante werkzaamheden 661 PRODUCTIEPROCESSEN BEWAKEN. 

 
663 Inpakken, verpakken (handmatig) 
Het handmatig verpakken van goederen. Het machinaal verpakken van goederen valt onder werksoort 662 
(PRODUCTIE)MACHINES INSTELLEN, OMBOUWEN, BEDIENEN. 
Toelichting: Goederen: alles wat met de hand wordt verpakt, w.o. ook bloemen (bossen), planten, levensmiddelen. 
 
673 Ambachtelijk vervaardigen, repareren 
Met de hand of eenvoudig gereedschap producten vervaardigen. Deze werksoort wordt meestal samen met een andere 
werksoort gescoord om aan te geven wat er geproduceerd wordt. 
 
681 Installaties en machines ter plekke opbouwen (monteren) 
Machines, apparaten en installaties (excl. elektrische gebouwinstallaties, zie werksoort 654 ELEKTRISCHE 
GEBOUWINSTALLATIES INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN)) volgens tekening op de plaats van bestemming uit 
onderdelen opbouwen, opstellen, uitlijnen en in bedrijf stellen. Bijv. het monteren van boor-, kermis- of fabrieksinstallaties valt 
onder deze werksoort. Het gaat hierbij om niet specifiek elektrotechnische werkzaamheden (zie 655 OPBOUWEN, 
REPAREREN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN INSTALLATIES (GEEN GEBOUWINSTALLATIES). Ook het monteren 
van liften en roltrappen valt onder deze werksoort. 
Toelichting: Ter plekke van gebruik opbouwen; er vanuit gegaan dat machines verder alleen als lijnproductie worden 
gebouwd.  
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682 Installaties en machines onderhouden en repareren (monteren): mechanisch 
Mechanische montagewerkzaamheden verrichten voor onderhoud aan installaties (excl. elektrische gebouwinstallaties, zie 
werksoort 654 ELEKTRISCHE GEBOUWINSTALLATIES INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN, en elektrische installaties, zie 
werksoort 655 OPBOUWEN, REPAREREN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN INSTALLATIES (GEEN 
GEBOUWINSTALLATIES)), storingen opsporen en repareren. Mechanisch houdt zaken in als tandwielen, assen, kranen, 
kleppen, stangen en dergelijke. Bij het vervangen van onderdelen worden deze soms zelf vervaardigd. Bijv. onderhoud en 
reparatie van productiemachines, liften, roltrappen, ophaalbruggen en wissels valt onder deze werksoort. 
Toelichting: Geen machines bouwen, wel mechanisch onderhouden en repareren 
 
683 (Motor)voertuigen onderhouden, repareren 
De goede werking van auto's, trekkers, motorrijwielen, (brom)fietsen en kleine tweetaktmotoren controleren, deze 
onderhouden, repareren of motoren reviseren. Ook het onderhouden en repareren van vaartuigen vallen onder deze 
werksoort. 
 
691 Demonteren 
Het demonteren van voorwerpen, machines, sloopauto's, apparatuur en dergelijke door deze secuur uiteen te halen. Ook het 
verwijderen van asbest hoort tot deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoort 692 SLOPEN. 
 
692 Slopen 
Voorwerpen of bouwsels met geweld uiteenhalen. Ook het samenpersen van sloopauto's hoort tot deze werksoort. Zie voor 
verwante werkzaamheden werksoort 691 DEMONTEREN. 
 
711 Facilitair, huishoudelijk werk verrichten 
Het geheel van organisatorische en uitvoerende werkzaamheden die nodig zijn voor het goed laten functioneren van een 
instellings- of particulier huishouden of voor het scheppen van goede facilitaire voorwaarden in een accommodatie. 
 
721 Schoonmaken interieur 
Het schoonmaken van het interieur van gebouwen en vervoermiddelen, incl. het aanvullen van zeep, wc-papier, handdoeken 
e.d., bedden verschonen en afwassen. Het reinigen van productieruimten en het interieur van vervoermiddelen valt onder 
deze werksoort voorzover dat met huishoudelijke schoonmaakhulpmiddelen gebeurt. 

Toelichting: Huishoudelijke schoonmaakhulpmiddelen: bezem, borstel, mop, stofzuiger, spons, lappen e.d.  
 
722 Glazenwassen, dakgoten, gevels reinigen, schoorsteenvegen 
Glazenwassen, dakgoten, gevels reinigen, schoorsteenvegen, vuilnisbakken wassen. 
 
723 Textiel/ kleding reinigen 
Textiel of kleding reinigen, stijven, strijken, mangelen, persen en opvouwen en inpakken. 
 
724 Straten, rioleringen, parken reinigen 
Straten, rioleringen, parken e.d. reinigen en ontdoen van zwerfvuil en blad. 
 
725 Grote objecten, installaties (industrieel) reinigen 
Grote objecten (bijv. voertuigen, tanks, bruggen) en installaties schoonmaken of ontdoen van roest, oude verf of 
weeraantastingen, chemische vervuiling verwijderen van bijv. stranden, wegen en water. Ook het schoonmaken van 
productieruimten met niet-huishoudelijke schoonmaakhulpmiddelen valt onder deze werksoort. 

Toelichting: Bijv. reiniging slachthuis, gierkelder en productieruimten waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. 
 
726 Steriliseren 
Steriliseren en schoonmaken van laboratorium en medische instrumenten en gereedschap. Zie voor andere vormen van 
schoonmaken werksoorten 721 SCHOONMAKEN INTERIEUR, 722 GLAZENWASSEN, DAKGOTEN, GEVELS REINIGEN, 
SCHOORSTEENVEGEN, 723 TEXTIEL/ KLEDING REINIGEN, 724 STRATEN, RIOLERINGEN, PARKEN REINIGEN en 725 
GROTE OBJECTEN, INSTALLATIES (INDUSTRIEEL) REINIGEN. 
 
811 Genezen mensen 
De geestelijke of lichamelijke gezondheid van mensen zoveel mogelijk in stand houden door middel van onderzoek (keuring), 
diagnose en behandeling. De werkzaamheden van een nurse practitioner, een physician assistant, een homeopaat en een 
acupuncturist vallen ook onder deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 812 MEDISCH 
ONDERSTEUNEN en 823 THERAPEUTISCH BEGELEIDEN (FYSIEK). 

 
812 Medisch ondersteunen 
Geneeskundigen bij het stellen van diagnoses en behandelingen ondersteunen door het bedienen van röntgen-, echo-, 
bestralings-, oogmetings-, eeg-, ecg-, long- en nierfunctie-apparatuur en dergelijke; voorts het aangeven van instrumentarium, 
wegen, meten, gipsen en bloed afnemen van patienten en recepten gereedmaken. Ook het vervaardigen of samenstellen van 
medicijnen in een apotheek valt onder deze werksoort. Medisch laboratoriumwerk valt onder 122 ANALISTEN- EN ANDER 
LABORATORIUMWERK 
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821 Verplegen 
Geestelijk of lichamelijk zieke of behoeftige mensen verplegen. Daartoe voorgeschreven medische handelingen verrichten. Dit 
betreft o.a.het toedienen van medicijnen, plaatsen en verzorgen van infuzen, aansluiten van catheters, medische 
hulpapparatuur aansluiten, bedienen en controleren, wondverzorging. Patienten voorbereiden op medische ingrepen. Ook de 
zorg bij ambulancevervoer valt onder deze werksoort. Zie voor andere vormen van het verzorgen van hulpbehoevenden 
werksoort 824 VERZORGEN, HELPEN: OUDEREN, 825 VERZORGEN, HELPEN: KINDEREN, 826 VERZORGEN, HELPEN: 
ZIEKEN, 827 VERZORGEN, HELPEN: GEHANDICAPTEN, 828 VERZORGEN, HELPEN: PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN, 
829 VERZORGEN, HELPEN: ALLE SOORTEN MENSEN en 822 KRAAMZORG VERLENEN. 
 
822 Kraamzorg verlenen 
Een verloskundige assisteren bij de bevalling thuis en daarna zorg verlenen aan moeder en baby. Tijdens de kraamperiode de 
huishouding doen, w.o. koken, bezoek ontvangen en advies geven over borstvoeding. 
 
823 Therapeutisch begeleiden (fysiek) 
Mensen met lichamelijke stoornissen of gebreken (beweging, spraak, gehoor, voeding, lichaamsdelen) behandelen en 
begeleiden teneinde de problemen op te heffen of verslechtering te voorkomen. Ook het begeleiden van bijv. borstkanker- en 
stomapatienten wordt tot deze werksoort gerekend. Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 811 GENEZEN MENSEN 
en 841 AGOGISCH, MAATSCHAPPELIJK BEHANDELEN EN BEGELEIDEN. 

 
824 Verzorgen, helpen: ouderen 
Ouderen en dementerenden met en zonder specifieke ouderdomsgebreken, thuis of in een tehuis, verzorgen en helpen met 
eten, innemen van medicijnen, persoonlijke hygiëne, aankleden en verdere lichamelijke verzorging. Ook het opstellen van een 
zorgplan valt onder deze werksoort. Huishoudelijke hulp valt onder de werksoorten 711 FACILITAIR, HUISHOUDELIJK 
WERK VERRICHTEN of 721 SCHOONMAKEN INTERIEUR . 
 
825 Verzorgen, helpen: kinderen 
Kinderen van alle leeftijden verzorgen, helpen en opvoeden. Tot deze werksoort behoren onder meer passen op, baden, 
aankleden, voeden, begeleiden, wegbrengen, spelen met en bezighouden van kinderen. Kraamzorg valt niet onder deze 
werksoort (zie werksoort 822 KRAAMZORG VERLENEN). Het zorgen voor gehandicapte kinderen valt onder werksoort 827 
VERZORGEN, HELPEN: GEHANDICAPTEN . Voor een verwante werksoort zie 842 ACTIVITEITEN BEGELEIDEN. 

 
826 Verzorgen, helpen: zieken 
Niet-psychiatrisch zieke mensen verzorgen en helpen in een instelling of thuis. Het gaat hierbij vooral om hulp bij de 
lichamelijke verzorging, eten en innemen medicijnen. Zie ook de verwante werksoort 821 VERPLEGEN. 
 
827 Verzorgen, helpen: gehandicapten 
Verstandelijk, zintuiglijk en lichamelijk gehandicapte volwassenen of kinderen verzorgen en helpen thuis, in een woonvorm of 
tehuis. Tot deze werksoort behoren onder meer toezicht houden op, baden, aankleden, voeden, begeleiden, opvoeden en 
bezig houden. Ook het opstellen van een zorgplan valt onder deze werksoort.Voor een verwante werksoort zie 842 
ACTIVITEITEN BEGELEIDEN. 
Toelichting: Emotioneel gehandicapten (autisten) worden wel begeleid, maar niet verzorgd. 
 
828 Verzorgen, helpen: psychiatrische patiënten 
Mensen helpen en verzorgen die wegens een psychiatrische aandoening in een instelling verblijven: toezicht houden, helpen 
met de dagelijkse verzorging, eten, innemen medicijnen en bezig houden. 
 
829 Verzorgen, helpen: alle soorten mensen 
Mensen helpen, verzorgen, redden die niet specifiek tot de voorgaande categorieën behoren, bijv. door de brandweer. 
 
831 Uiterlijk verzorgen (excl haarverzorging) 
Huid, nagels, gezicht, handen en voeten van mensen verzorgen en kleuren. Ook grimeren en lijken afleggen en verzorgen 
vallen onder deze werksoort. Het aansluitend op de behandeling verkopen van verzorgingsproducten en het afrekenen is 
inbegrepen in deze werksoort. Het verzorgen van haar valt onder werksoort 832 HAAR VERZORGEN. 

 
832 Haar verzorgen 
Haar van mensen wassen, knippen, kleuren, vormgeven. Het aansluitend op de behandeling verkopen van 
haarverzorgingsproducten en het afrekenen is inbegrepen in deze werksoort. 
 
841 Agogisch, maatschappelijk behandelen en begeleiden 
Mensen met geestelijke, leer-, budgetbeheer-, relatie-, psychosociale- of opvoedingsproblemen aan de hand van een 
behandelingsplan, en na overleg met deskundigen en collega's, begeleiden om tot oplossing van de problemen te komen. Zie 
voor verwante werkzaamheden werksoort 823 THERAPEUTISCH BEGELEIDEN (FYSIEK) en 842 ACTIVITEITEN 
BEGELEIDEN. 
 
842 Activiteiten begeleiden 
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Activiteiten begeleiden die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde of op een 
zinvolle dagbesteding van doelgroepen. Deze activiteiten zijn zeer divers van aard: recreatie, ontspanning, educatie, vorming, 
productie- of arbeidsgericht etc. Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 823 THERAPEUTISCH BEGELEIDEN 
(FYSIEK) en 841 AGOGISCH, MAATSCHAPPELIJK BEHANDELEN EN BEGELEIDEN. 

 
851 Les geven, doceren 
Door les geven, doceren, instrueren en lesstof ontwikkelen kennis en vaardigheden overdragen. Ook het ontwikkelen van 
lesstof, leermiddelen en begeleiden van peuters valt onder deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden 852 
TRAINING GEVEN, COACHEN (FYSIEK). 
 
852 Training geven, coachen (fysiek) 
Door les geven, doceren en instrueren mensen vaardigheden ter verhoging van fysieke prestaties en lichaambeheersing 
aanleren. Ook het ontwikkelen van trainingsmethoden valt onder deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden 
werksoort 851 LES GEVEN, DOCEREN. Het coachen van functionarissen in hun werksituatie valt onder 134 ADVISEREN: 
SOCIAAL, MAATSCHAPPELIJK, GEZONDHEIDSKUNDIG. 
 
911 Dieren genezen 
De gezondheid van dieren in stand houden door middel van onderzoek (keuring), diagnose en behandeling. Het houden van 
een huisapotheek door een dierenarts is inbegrepen in deze werksoort. Ook de keuring van vlees bij slachten valt onder deze 
werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoort 912 DIERGENEESKUNDIG ASSISTEREN. 

 
912 Diergeneeskundig assisteren 
Een diergeneeskundige bij de verzorging, de behandeling en het onderzoek van dieren ter zijde staan, door het bedienen van 
apparatuur, aangeven en steriliseren van instrumentarium, recepten gereedmaken, medicijnen toedienen, eenvoudige 
bacteriologische of medisch/fysische testen uitvoeren en zelfstandig insemineren. Zie voor verwante werkzaamheden 
werksoorten 911 DIEREN GENEZEN en 921 FOKKEN, VERZORGEN VAN DIEREN (GEEN VEETEELT). 

 
921 Fokken, verzorgen van dieren ( geen veeteelt) 
Fokken en verzorgen van dieren, van soorten die in beginsel niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, zoals rijpaarden, 
gezelschaps-, sier-, circus-, dierentuin- en proefdieren, visaas. Het cremeren van dieren is ook inbegrepen in deze werksoort. 
Zie voor verwante werkzaamheden werksoorten 922 TRAINEN VAN DIEREN en 944 VEETEELTWERK VERRICHTEN 

 
922 Trainen van dieren 
Dieren trainen, mennen of africhten voor verschillende doeleinden. 
 
923 Jagen, ongedierte bestrijden 
De dierstand op peil houden of ongedierte bestrijden door afschieten, vangen, uitroeien of ontsmetten. 
 
941 Tuinbouwwerk verrichten 
Sierplanten, bloemen, bomen, groenten, paddestoelen en fruit en zaden daarvan kweken, verzorgen en oogsten. Daartoe 
onder andere zorgen voor een goede waterhuishouding en in kassen voor een goede klimaatbeheersing. Vermeerdering van 
plantaardig materiaal in een laboratorium valt onder werksoort 122 ANALISTEN- EN ANDER LABORATORIUMWERK. 

 
942 Hovenierswerk verrichten 
Tuinen, plantsoenen, groenstroken en parken aanleggen en onderhouden. Waterlopen, bermen, en bijv. begraafplaatsen 
onderhouden. Ook het vaststellen en behandelen van ziekten aan bomen valt onder deze werksoort. Zie voor verwante 
werkzaamheden werksoort 945 BOSBOUW, NATUURBEHEER VERZORGEN. 

 
943 Akkerbouwwerk verrichten 
Op een landbouwbedrijf grond bewerken, onkruid bestrijden, zaaien of poten, gewassen (excl. tuinbouwgewassen) verzorgen 
en oogsten. Daartoe onder andere landbouwmachines en voertuigen bedienen, afstellen en onderhouden. 
 
944 Veeteeltwerk verrichten 
Op een veeteeltbedrijf (pluim)vee verzorgen, hoeden, melken, selecteren, insemineren, keuren en mesten. Het telen van vis 
voor menselijke consumptie en pelsdieren valt onder deze werksoort. Daartoe onder andere machines en voertuigen 
bedienen, afstellen en onderhouden. Zie voor verwante werkzaamheden werksoort 921 FOKKEN, VERZORGEN VAN 
DIEREN ( GEEN VEETEELT) en 946 VISSERIJWERK VERRICHTEN. 
Toelichting: Kaasmaken e.d. op de boerderij valt onder werksoort 952 VOEDSEL BEREIDEN.  
 
945 Bosbouw, natuurbeheer verzorgen 
Uit zaad zaailingen kweken, jonge aanplant verzorgen, onkruid en wildgroei bestrijden, grondbewerken, hout oogsten en de 
kwaliteit van het bos in het oog houden. Heide afplaggen, nestkastjes plaatsen, aanleg en onderhoud natuurmonumenten. 
Daartoe onder andere machines en voertuigen bedienen, afstellen en onderhouden. Riet maaien en griendwerken is ook 
inbegrepen in deze werksoort. Zie voor verwante werkzaamheden werksoort 942 HOVENIERSWERK VERRICHTEN. 
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946 Visserijwerk verrichten 
Aan boord van een vissersvaartuig vis vangen, schoonmaken en invriezen. Ook onderhoudswerkzaamheden aan de 
visuitrusting verrichten. Het kweken, oogsten en opvissen van schaaldieren en het vangen van zoetwatervis met fuiken en 
andere visvallen (niet in een viskwekerij: werksoort 944 VEETEELTWERK VERRICHTEN vallen ook onder deze werksoort. 
Het kweken van siervissen valt onder 921 FOKKEN, VERZORGEN VAN DIEREN ( GEEN VEETEELT) 

 
951 Snijden, slachten 
Dieren slachten, uitbenen en vlees snijden. Haringkaken, vis schoonmaken, fileren en in moten snijden. Vlees, vleeswaren en 
vis conserveren. 
 
952 Voedsel bereiden 
In productiebedrijf of keuken met handgereedschap voedingsmiddelen of gerechten bereiden of gereedmaken voor 
consumptie door frituren, bakken, opwarmen e.d. Kaasmaken e.d. op de boerderij valt ook onder deze werksoort. Ook het 
koelen van bereide voeding om deze op een later moment te kunnen gebruiken valt onder deze werksoort. 

 
953 Serveren 
Gasten in een horecagelegenheid bij de keuze van hun maaltijden, dranken en dergelijke adviseren, gerechten aan tafel 
serveren en de gasten van drank voorzien. Ook het opwarmen van geportioneerde gerechten en dranken en het serveren 
daarvan in een ziekenhuis, bejaardenoord en dergelijke valt onder deze werksoort. 
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Bijlage 3. Standaard beroepenclassificatie 2010 

Code Werksoorten Beroepsniveaus, -klassen, -groepen, beroepen 

1 Elementaire beroepen 

100   Elementaire beroepen 

10002   elementaire beroepen in handel en administratie 
111001 413 . . kopieermedewerker (rekent niet af) 
120201 135 . . promotiemedewerker (flyeren) 
120301 531 . . straat-, hulpverkoper (elementair) 
120302 551 . . hulpkracht supermarkt, winkel (elementair) 
120303 663 . . inpakker handmatig 
120801 541 662 . pompbediende (motorbrandstof) 
120901 251 553 . sandwichman 
121301 124 . . postsorteerder 
121302 413 . . bode 
190501 441 553 . scanner poststukken 
10003   elementaire beveiligingsberoepen 
131201 125 . . bewaker (elementair) 
131202 125 136 . garderobejuffrouw 
10005   elementaire technische beroepen 
150101 622 . . montagemedewerker znd 
150301 553 636 . hulparbeider grondwerk 
150401 621 . . marktkraambouwer 
150402 632 . . onderhoudsman 
150601 644 . . bitumineerder 
150701 725 . . schoonmaker metaalindustrie 
151701 622 . . assemblagemedewerker kunststof/rubber 
151702 662 . . productiemedewerker industrie (geen levensmiddelen, elementair) 
151703 663 . . verpakkingsmedewerker lopende band 
151801 531 619 . textielproductenmaker (ambachtelijk) 
151802 619 . . thuisnaaister confectie 
151803 662 . . stanser, snijder lederwaren (elementair) 
151804 723 . . perser, strijker 
151901 673 . . sigarenmaker 
10006   elementaire agrarische beroepen 
151501 951 . . schaaldierenpeller 
160201 636 943 . grondwerker agrarisch 
160202 663 941 . agrarisch seizoenskracht groente en fruit, bloemen en planten 
160203 941 . . plukker (fruit, bloemen) 
160301 552 921 . hondenuitlater 
160302 663 . . kippenvanger 
160303 944 . . schapenscheerder 
160401 553 636 942 begraafplaatsmedewerker 
160402 553 724 942 medewerker terreindienst (supermarkt) 
160403 942 . . assistent-hovenier 
160513 945 . . rietwerker 
10007   elementaire schoonmaakberoepen 
140701 551 726 . schoonmaker laboratoriummateriaal en -glaswerk 
140702 721 726 . schoonmaker cleanrooms 
160501 124 . . afvalsorteerder (elementair) 
160502 541 721 . toiletjuffrouw 
160503 541 725 . medewerker autowasstraat 
160504 553 . . vuilnisman 
160505 553 724 . reinigingsmedewerker 
160506 567 724 . chauffeur veegwagen 
160507 721 . . werkster, schoonmaker interieur gebouw, voertuig 
160508 721 725 . schoonmaker (calamiteiten) 
160509 722 . . glazenwasser, gevelreiniger, schoorsteenveger (elementair) 
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160510 723 . . wasserijmedewerker (elementair) 
160511 724 . . stadsreiniger, stationschoonmaker, straatveger 
160512 725 . . schoonmaker installaties, grote en industriële objecten 
10008   elementaire beroepen in verzorging en sociale dienstverlening 
100101 022 553 721 lokaalassistent 
180101 711 829 . alfahulp, thuishulp a 
180102 829 . . mantelzorger 
180801 136 721 953 saunamedewerker 
10009   elementaire beroepen in horeca, toerisme, recreatie en cultuur 
110901 125 136 721 servicemedewerker bioscoop, theater 
110902 264 . . figurant 
111101 267 553 . orgelman 
190101 553 721 . zalenzetter banqueting 
190102 721 953 . assistent cafetaria, restaurant (schoonmaken en bedienen) 
190103 952 . . medewerker frituur, snackbereider 
190104 952 953 . buffetbediende 
190301 135 136 . toekomstvoorspeller 
190302 136 . . prostituee 
190303 553 . . caddie 
10010   elementaire beroepen in transport en logistiek 
190502 552 . . postbezorger, bezorger kranten, folders, tijdschriften (niet per auto) 
190601 136 553 . bagagist 
190602 553 . . sjouwer, bijrijder 
190603 553 663 . verhuizer (elementair) 
190604 567 . . heftruckchauffeur magazijn, expeditie 
190605 725 . . classificeerder 
190701 553 . . betonningsmedewerker 
190702 553 645 725 lichtmatroos zeevaart, binnenvaart, waterbouw 
190703 553 725 . roustabout 
190801 551 . . magazijnmedewerker (elementair) 

2 Lagere beroepen 

200   Lagere docenten sport-, zorg-, en transportvakken 

20008   lagere docenten transportvakken 
200801 851 . . rij-instructeur 
20010   lagere docenten sport- en zorgvakken 
201001 562 851 . zeilinstructeur 
201002 852 . . sport-, fitness-, zweminstructeur (lager) 
201101 851 . . ehbo-instructeur 

201   Lagere communicatie-, kunst- en grafische beroepen 

20104   lagere beroepen m.b.t. communicatiemedia (niet elektro-technische aspecten) 

210401 135 441 . medewerker informatie en advies (bibliotheek, lager) 
210402 441 . . archief-, bibliotheekmedewerker (lager) 
20106   lagere communicatieberoepen 
210601 121 412 . enquêteur (lager) 
210602 136 . . telefonist, receptionist, callcenteragent inbound 
210603 412 . . telexist, telegraafemployé 
210604 412 531 . callcentermedewerker (outbound) 
210605 531 . . fondsenwerver 
20108   lagere beroepen in beeldende vormgeving, kunst en expressie 
210701 441 . . medewerker behoud en beheer (museum) 
210801 242 646 . beletteraar, reclameplakker, signmaker 
210802 268 . . sneltekenaar 
210803 268 831 . tatoeëerder 
210804 635 . . monsterbordenplakker 
210901 264 267 . circusartiest (lager) 
211101 243 . . filmoperateur bioscoop, foto-, filmlaboratoriumbediende 
211102 243 624 653 medewerker podium- en evenemententechniek 
211103 611 673 . rekwisiteur 
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20110   lagere grafische beroepen 
211001 241 . . digitaal basisvoorbereider, grafisch zetter 
211002 242 . . drukker, afwerker, binder (lager) 
211003 243 . . foto-afdrukker 
211004 413 541 . medewerker kopieerbedrijf (rekent ook af) 
211005 661 . . machinevoerder (grafisch) 
211006 662 . . grafisch assistent 

202   Lagere commerciële, administratieve, secretariële beroepen 

20203   lagere algemene detailhandelsberoepen 
220301 136 412 531 medewerker klantenservice detailhandel 
220302 531 . . demonstrateur, verkoopmedewerker tweedehandsartikelen (lager) 
220303 541 . . caissière detailhandel 
220304 551 . . vakkenvuller 
20204   lagere beroepen detailhandel levensmiddelen 
220401 531 . . verkoopmedewerker levensmiddelen (geen vlees, vis, lager) 
220402 531 951 . verkoopmedewerker vlees, vis, gevogelte, wild (lager) 
20205   lagere beroepen detailhandel bloemen en planten 
220501 268 531 . tweede bloembinder 
220502 531 . . verkoopmedewerker bloemen en planten (lager) 
20206   lagere beroepen detailhandel textiel en woninginrichting 
220601 531 . . verkoopmedewerker kleding, textiel, woninginrichting, handwerkartikelen en fournituren 

(lager) 
220701 531 . . verkoopmedewerker schoenen en lederwaren 
20208   lagere beroepen detailhandel in overige goederen 
210702 531 . . verkoper antiek en kunstartikelen 
220801 531 . . verkoopmedewerker detailhandel n.e.g. (lager) 
220802 531 921 . verkoopmedewerker dieren en dierartikelen (lager) 
220803 541 . . bediende, kassamedewerker tankstation 
250101 531 . . verkoopmedewerker ijzerwaren en gereedschappen 
250202 531 . . verkoper elektrotechnische artikelen en apparaten (lager) 
250403 531 . . verkoopmedewerker bouwmarkt 
250505 531 . . verkoper verf en behang 
250901 531 . . verkoopmedewerker rijwielen 
251102 531 . . verkoopmedewerker detailhandel scheepsbenodigdheden (lager) 
280101 531 . . verkoopmedewerker zorgartikelen, medewerker uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen 

20209   lagere beroepen overige handel in goederen en diensten 
220201 531 . . advertentie- en reclameacquisiteur (lager) 
220901 136 531 . verkoopmedewerker postkantoor 
220902 431 551 . veilingmedewerker (niet agrarisch) 
220903 521 531 . opkoper inboedels, tweedehands goederen 
260701 421 431 . veilingmedewerker agrarische producten 
20212   lagere verzekeringsberoepen 
221201 412 . . polismaker, -controleur 
221202 421 431 . administratief medewerker verzekeringen (lager) 
20213   lagere (niet financieel) administratieve beroepen 
221301 124 412 . meter, weger (geen mensen), meteropnemer 
221302 136 412 . medewerker klantenservice (geen winkel) 
221303 136 412 531 medewerker reserveringen hotel 
221304 412 . . medewerker administratie, secretarieel medewerker (lager) 
221305 412 431 521 commercieel administratief medewerker inkoop (lager) 
221306 412 441 . teamondersteuner (lager) 
221307 412 551 . matroos, soldaat militaire administratie 
221308 413 . . medewerker postkamer, kantoorassistent 
221309 431 . . medewerker orderadministratie en bestellingen (lager) 
20214   lagere financieel administratieve beroepen 
221401 123 541 . marktmeester warenmarkt 
221402 412 431 . incassomedewerker, korporaal financiële administratie (lager) 
221403 431 . . financieel-administratief medewerker (lager) 
221404 431 552 . bedrijfskassier (niet bij bank) 
20215   lagere secretariële beroepen 
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221501 412 . . datatypist, secretaresse, tekstverwerker (lager) 

203   Lagere beroepen in openbare orde en veiligheid 

20312   lagere beroepen in openbare orde en veiligheid 
231001 125 . . complexbeveiliger, transportgeleider justitiële inrichting 
231101 125 . . marechaussee, soldaat bewaking (lager) 
231102 125 567 . soldaat (exclusief luchtmacht), marinier (operationele taken, lager) 
231103 125 567 725 matroos operationele dienst algemeen (odalg) marine (lager) 
231104 125 662 . soldaat brandweer 
231105 125 682 . soldaat luchtverdediging 
231201 125 . . winkelsurveillant, persoons-, objectbeveiliger, suppoost museum (lager) 
231202 125 136 . horecaportier 
231203 125 421 . parkeercontroleur 
231204 125 552 564 geld- en waardetransporteur 
231205 125 662 . medewerker inningen parkeeropbrengsten 
231206 125 825 . beveiligingsfunctionaris met pedagogische taken (jeugdzorg) 

205   Lagere technische beroepen 

20502   lagere elektrotechnische beroepen 
250201 124 . . controleur/tester elektronische, elektrotechnische apparaten en onderdelen 
250203 622 . . assemblagemedewerker elektro, printplaatmonteur 
250204 623 653 . monteur glasvezelkabels (lager) 
250205 624 . . monteur elektronica (lager) 
250206 653 . . monteur kabelnetten voor elektra en telecommunicatie (lager) 
250207 654 . . monteur elektrische gebouwinstallaties (lager) 
250208 655 . . monteur bouw, reparatie elektrische apparaten en installaties (geen gebouwinstallaties, 

lager) 
250209 655 682 . matroos technische dienst elektrotechniek (tde), monteur seinwezen spoorwegen, 

kantoormachinemonteur (lager) 
20503   lagere beroepen in weg- en waterbouw, landmeetkunde 
250301 014 636 . voorman spoorlegger 
250302 032 . . cartografisch, landmeetkundig tekenaar (lager) 
250303 124 636 . monteur spoorbaan 
250304 553 . . opperman grond-, weg- en waterbouw (gww) 
250305 553 645 725 matroos waterbouw 
250306 562 567 . bakschipper, schipper klein(schalig) stationair materieel, hulpmaterieel waterbouw, 

pijpoperator waterbouw (lager) 
250307 566 724 . rioolreiniger 
250308 567 725 . matroos baggermolen/waterbouw 
250309 636 . . straatmaker, monteur verkeersafzettingen, vakman waterbouw, spoorlegger, asfaltafwerker 

(lager) 
250310 636 651 . rioollegger, -reparateur 
250311 636 651 653 vakman grond-, weg- en waterbouw (gww) 
250312 645 . . wegmarkeerder 
250313 651 . . buizenlegger gas- en waterleiding 
250314 661 . . asfaltmenger weg- en waterbouw (lager) 
20504   lagere bouwkundige beroepen 
250401 014 621 . voorman steigerbouw 
250402 032 . . tekenaar installatietechiek (lager) 
250404 553 . . opperman bouw 
250405 621 . . steigerbouwer 
250406 622 634 . montagemedewerker gevelelementen 
250407 631 634 . houtskeletbouwer, werkplaatstimmerman 
250408 632 . . klusjesman 
250409 633 . . betonreparateur, betonstaalverwerker 
250410 634 . . bouw-, betontimmerman, monteur gevelelementen, rolluik- en zonweringinstallateur, 

trappensteller, grafkistenmaker, kuiper (lager) 
250411 635 . . metselaar, kitter, voeger, kalkzandsteenlijmer/blokkensteller 
250412 644 . . isoleerder bouw, isoleerder pijpen 
20505   lagere beroepen in afbouw, interieurbouw 
250501 124 . . sorteerder hout 
250502 124 551 . bestekzoeker (lager) 
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250503 412 531 . verkoper gedenkstenen 
250504 512 673 . ambachtelijk lijstenmaker 
250506 619 . . naaister meubelstoffeerderij 
250507 622 631 . tabakspijpenmaker (niet ambachtelijk) 
250508 622 634 . montagemedewerker hout 
250509 631 634 . trappenmaker (lager) 
250510 634 . . decorbouwer, standbouwer, parketvloerlegger, wand- en plafondmonteur 
250511 634 635 646 vloerenafwerker 
250512 635 . . dekvloerenlegger, tegelzetter 
250513 635 673 . natuursteenbewerker, steenhouwer 
250514 641 . . stukadoor 
250515 641 644 . stukadoor thermische gevelisolatie 
250516 642 . . glaszetter (lager) 
250517 644 . . isoleerder akoestisch 
250518 645 . . onderhoudsschilder, scheepsschilder 
250519 645 646 . schilder/behanger 
250520 646 . . stoffeerder, behanger (lager) 
250521 673 . . mandenmaker ambachtelijk, borstelmaker handmatig, rotanmeubelmaker 
20506   lagere installatietechnische beroepen 
250601 124 . . liftinspecteur, tester voertuigen, machines 
250602 616 643 651 loodgieter (lager) 
250603 643 . . dakdekker, pannenlegger, rietdekker 
250604 651 . . pijpenbuiger, leidinglegger installatietechniek 
250605 652 . . zwembadinstallatiemonteur, monteur centrale verwarming (lager) 
250606 653 . . monteur bliksembeveiliging (lager) 
250607 724 . . rioolontstopper (van gebouw) 
20507   lagere metaalbewerkingsberoepen 
250701 014 610 . voorman gieterij 
250702 032 634 . modelmaker hout/kunststof (lager) 
250703 124 . . controleur metaalproducten 
250704 610 . . handvormer, smelter gieterij 
250705 610 662 . gieter metaal, kernmaker gieterij, machinaal vormer gieterij 
250706 611 . . metaalwalsbediener, metaalperser, metaalbuiger (conventioneel), forceur, felser, smid 

250707 612 . . (cnc-)slijper, kotteraar, frezer, draaier, polijster (lager) 
250708 612 614 . draad- en zinkvonker (lager) 
250709 613 . . machinebankwerker, modelmaker metaal (lager) 
250710 613 615 621 fijnconstructiebankwerker (lager) 
250711 613 616 . bank- en plaatwerker licht metaal 
250712 613 621 . constructiebankwerker (lager) 
250713 613 662 . cnc-machinebediener (exclusief programmeren) 
250714 614 . . stempel-, instrument-, matrijzen-, gereedschapsmaker, wapenreparateur, fijnbankwerker, 

machinegraveur (lager) 
250715 614 673 . edelmetaalbewerker, handgraveur (metaal), ciseleur (lager) 
250716 615 . . tig-, mig/mag-, foto-, elektrodelasser, metaalsnijder (conventioneel), onderpoeder 

lasoperator (lager) 
250717 615 616 . containermonteur 
250718 615 621 . framebouwer rijwielframes 
250719 615 691 . metaalsloper 
250720 616 . . koperslager, isolatie-, vliegtuigplaatwerker, cnc-metaalsnijder, -buiger (lager) 
250721 621 . . constructiesamenbouwer, metalen ramen-, deuren-, kozijnen-, trappenmaker, 

geleiderailmonteur, casing crew member (lager) 
250722 622 . . assemblagemedewerker metaal 
250723 645 662 . galvaniseur (lager) 
250724 662 . . metaalzager, zandbereider gieterij, draadbewerker metaal 
20508   lagere voertuigbouwkundige beroepen 
250801 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur voertuigbouw (lager) 
250802 531 . . verkoop-, verhuurmedewerker aanhangwagens 
250803 616 . . carrosseriebouwer (metaal, lager) 
250804 621 634 . carrosseriebouwer (hout) 
250805 622 . . voertuigbekleder, assemblagetechnicus voertuigen 
250806 682 725 . smeerder 
250902 683 . . bromfiets- en fietstechnicus 
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251001 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur autobouw (lager) 
251002 615 691 . autodemontagetechnicus 
251003 616 645 . autoschadehersteller 
251004 622 . . montagewerker auto-assemblage 
251005 642 683 . autoruitschademonteur 
251006 645 . . autospuiter 
251007 655 . . auto-elektrotechnicus (lager) 
251008 683 . . (revisie)technicus auto's/bedrijfsauto's, motortechnicus, banden- en uitlaatspecialist (lager) 

251101 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur scheepsbouw (lager) 
251103 613 621 . scheepsbouwer 
251104 613 682 . revisietechnicus schepen 
251105 615 621 . jachtbouwer (metaal, lager) 
251106 616 . . scheepsplaatwerker (lager) 
251107 634 . . scheepstimmerman (lager) 
251201 032 . . tekenaar-constructeur vliegtuigbouw (lager) 
251202 621 . . vliegtuigrompenbouwer (lager) 
251203 624 655 . matroos wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wdv) marine 
251204 655 . . matroos technische dienst vliegtuigtechniek (tdv) marine, vliegtuigelektrotechnicus (lager) 

251301 616 645 683 caravanhersteller (lager) 
251302 622 . . assemblagetechnicus landbouwwerktuigen 
251303 624 655 . monteur elektrische railvoertuigen 
251304 662 . . transportinstallatiebediener 
251305 681 682 . monteur heftrucks 
290603 553 . . dokwerker 
20514   lagere werktuigbouwkundige beroepen 
251401 615 . . soldeerder 
251402 622 . . laboreerder munitiesamensteller 
251403 624 655 . beroepsmilitair wapentechnische dienst scheepssystemen (wds) marine (lager) 
251404 631 662 . insteller houtbewerkingsmachines 
251405 661 662 . mechanisch operator procesindustrie 
251406 661 681 . roughneck 
251407 662 . . omsteller cokesbereiding 
251408 681 . . monteur bronbemalingsinstallaties 
251409 682 . . beroepsmilitair technische dienst werktuigtechniek (tdw) marine (lager) 
20515   lagere beroepen in procestechniek (levensmiddelen) 
251501 124 . . medewerker productcontrole (levensmiddelenindustrie) 
251502 661 . . fieldoperator, paneloperator voedingsmiddelenindustrie (lager) 
251503 661 662 . mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie 
251504 662 941 . medewerker zaadschoning, zaadcoating 
251505 951 . . medewerker slachterij, vleeswarenindustrie, uitbener, darmen-, visbewerker 
251506 952 . . medewerker levensmiddelenbereiding, brood- en banketbakkerij 
20517   lagere beroepen in procestechniek (geen levensmiddelen) 
251701 124 . . medewerker productcontrole (industrie, geen levensmiddelen) 
251702 242 662 . operator veredeling textiel 
251703 611 662 . rubberbewerker 
251704 612 662 . kunststofbewerker 
251705 622 . . assemblagemedewerker (geen elektro, metaal, voertuigen) 
251706 622 662 . kunststof deuren-, ramen- en kozijnenmaker 
251707 631 . . houtfineerder, machinaal houtbewerker (lager) 
251708 661 . . fieldoperator procesindustrie, houtverduurzamer (lager) 
251709 662 . . operator vezel-, garenverwerking, cnc-bediener machinale houtbewerkingsmachines, 

verpakkingsoperator, papierveredelaar 
251711 663 . . textielopmaker 
20518   lagere textiel-, leerverwerkingsberoepen 
251801 032 512 619 zonweringenmaker, zeil-, tentenmaker 
251802 124 . . controleur schoeisel 
251803 551 673 723 kleedster 
251804 618 662 . medewerker schoen-, leerindustrie, schoenherstellerij, lederwarenmaker 
251805 619 . . medewerker gordijn-, naaiatelier, kledingreparatiebedrijf/veranderatelier, medewerker 

productievoorbereiding (confectie-industrie) 
251806 619 662 . confectiemedewerker (naaien) 
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251807 631 673 . klompenmaker 
20519   lagere overige technische beroepen 
251710 662 673 . handwever (stof, tapijt, kant) 
251712 673 . . nettenknoper 
251901 124 614 . pianostemmer (lager) 
251902 268 673 . glas- en aardewerkschilder 
251903 610 . . glasbewerker 
251904 614 617 . diamantbewerker (industrieel) 
251905 614 617 673 handgraveur (glas, steen), glasetser 
251906 645 . . industrieschilder, medewerker lakkerij, spuiter, constructieschilder 
251907 661 . . boorspoelingscontroleur 
251908 662 . . delfstoffenbewerker, metaalbeitser 
251909 681 . . boorwerker olie-, gaswinning 

206   Lagere agrarische en reinigingsberoepen 

20602   lagere beroepen in land-, tuin-, en bosbouw 
260201 124 . . keurmeester groente en fruit (lager) 
260202 663 941 . medewerker bloemen- en plantenteelt 
260203 721 941 . gewasverzorger 
260204 941 . . medewerker paddestoelen-, fruit-, groenteteelt, boomkwekerij 
260205 942 . . boomverzorger 
260206 943 . . medewerker akkerbouw (lager) 
260207 943 944 . agrarisch medewerker gemengd bedrijf (lager) 
260208 945 . . medewerker bos- en natuurbeheer 
20603   lagere beroepen in dierenteelt, -verzorging 
260301 013 552 921 ondernemer hondenuitlaatservice (meewerkend <50%) 
260302 122 . . (melk)monsternemer 
260303 271 922 . pikeur 
260304 421 921 . dierenverzorger transport 
260305 566 912 . chauffeur dierenambulance 
260306 851 922 . hondentrainer 
260307 852 . . begeleider paardensport 
260308 921 . . dierenverzorger (geen consumptiedieren, lager) 
260309 944 . . dierverzorger vee- en visteelt (lager) 
260310 946 . . medewerker schaaldierenkwekerij 
270601 912 . . castreur 
20604   lagere groenvoorzieningsberoepen 
260401 567 . . grasmaaier 
260402 632 942 . onderhoudsmedewerker recreatievoorzieningen 
260403 636 942 . medewerker cultuurtechniek (buitendienst, lager) 
260404 942 . . tuinman, greenkeeper, plantsoenmedewerker 
20605   lagere reinigingsberoepen 
260501 014 551 619 chef linnenkamer 
260502 014 553 . stortbaas reinigingsdienst 
260503 014 721 . chef afwas 
260504 124 133 . recyclingmedewerker, afvalsorteerder (lager) 
260505 512 . . afvalopkoper/-verkoper 
260506 541 . . winkelbediende stomerij/wasserij 
260507 541 723 . winkelbediende servicepunt stomerij 
260508 551 723 . medewerker linnenkamer 
260509 567 722 . glazenwasser (bedient kraan) 
260510 692 . . asbestverwijderaar 
260511 723 . . chemisch reiniger, matroos wasser 
260512 923 . . bestrijder muskusratten, ongedierte 
20606   lagere technische beroepen in de landbouw 
260101 943 . . hulpkracht, arbeider loonbedrijf (lager) 
260601 567 . . tractorchauffeur 
260602 943 . . landbouwmachinist 

207   Lagere gezondheidszorgberoepen 

20703   lagere medische en verplegende beroepen 
270201 136 812 . weeghulp, consultatiebureauassistent 
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270202 566 821 . ambulancechauffeur 
270203 812 . . obductieassistent 
270301 812 821 . matroos 2e, 3e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst 
270501 552 812 . apotheekhulp 
280102 711 553 . brancardier 
20707   lagere fysiotherapeutische beroepen 
270701 136 411 . fysiotherapieassistent 
270702 823 . . sport-, stoelmasseur 
20714   lagere technische beroepen in de gezondheidszorg 
271401 531 . . verkoopmedewerker optiek (geen oogmeting) 
271501 610 614 . gipstechnicus, assistent tandtechnicus 
20717   lagere administratieve beroepen in de gezondheidszorg 
271701 022 136 412 medewerker centraal meldpunt gezondheidszorg 
271702 121 412 . medisch codeur (lager) 
271703 136 411 . medewerker medische administratie 

208   Lagere verzorgings- en sociale dienstverleningsberoepen 

20801   lagere verzorgende beroepen 
280103 711 824 . helpende thuiszorg 
280104 711 829 842 assistent welzijn 
280105 721 824 953 helpende verzorgings-, verpleeghuis 
280106 721 826 953 helpende ziekenhuiszorg 
280107 721 827 841 assisterend begeleider gehandicaptenzorg 
280108 721 827 953 instellingshulp gehandicaptenzorg 
280109 721 828 953 helpende ggz (instelling psychiatrische patiënten) 
280110 826 . . soldaat medische dienst 
20802   lagere pedagogische beroepen 
280201 125 . . buurtbeheerder, wijkbeheerder 
280202 711 825 . groepshulp kinderopvang (lager) 
280203 711 842 . sociaal-pedagogisch werker 1 (lager) 
280204 721 825 842 assisterend medewerker peuterspeelzaal 
280205 825 . . kinderoppas, klassenassistent 
280206 827 841 . praktisch pedagogische thuishulp (ppt) 
280301 022 121 135 contactmedewerker welzijnswerk (lager) 
20807   lagere huishoudelijke beroepen 
280701 125 632 721 huismeester 
280702 125 721 . conciërge, koster (toezicht houden, schoonmaken) 
280703 711 953 . facilitair medewerker (schoonmaken en serveren) 
20808   lagere lichaamsverzorgingsberoepen 
280801 253 . . fotomodel, mannequin/dressman 
280802 831 . . zonneconsulent, manicure 
280803 832 . . salonassistent kapperszaak 
20809   lagere uitvaart,- lijkverzorgingsberoepen 
280901 022 136 662 medewerker dierencrematorium, -begraafplaats 
280902 831 . . medewerker uitvaartcentrum 

209   Lagere horeca-, toerisme- en recreatieberoepen 

20901   lagere horecaberoepen 
290101 013 521 952 snack-, oliebollen-, poffertjeskraamhouder 
290102 136 953 . gastvrouw, -heer, steward touringcar 
290103 313 541 953 medewerker internetcafé 
290104 431 552 655 operator cateringautomaten 
290105 521 952 . scheepskok 
290106 541 952 . medewerker cafetaria, fastfoodrestaurant 
290107 541 953 . barkeeper, medewerker bediening/uitgifte horeca 
290108 721 952 . keukenmedewerker 
290109 826 953 . voedingsassistent 
290110 952 . . basiskok, pannenkoeken-, pizzabakker, matroos/soldaat horeca 
290111 953 . . kamerbewaarder, treinsteward (serveert consumpties) 
20903   lagere beroepen in vrijetijdsbesteding, recreatie, sport 
290201 135 136 . rondvaartgids 
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290202 136 531 . reserveringsmedewerker reisorganisatie, medewerker toeristische informatie (lager) 

290301 123 . . scheidsrechter 
290302 125 721 . zwembadmedewerker 
290303 136 . . croupier 
290304 136 541 . medewerker recreatie-activiteiten 
290305 531 . . kassamedewerker recreatie, cultuur en evenementen 

259   Lagere transport- en logistiekberoepen 

25905   lagere beroepen in weg-, rail-, luchtvervoer 
290501 124 125 136 controleur openbaar vervoer 
290502 136 561 . ballonvaarder 
290503 136 565 . touringcarchauffeur 
290504 541 552 . pizzakoerier (brommer) 
290505 541 552 566 maaltijdbezorger (auto) 
290506 541 566 . taxichauffeur 
290507 552 . . postbesteller, koerier brommer, fiets (rekent niet af) 
290508 552 553 564 vrachtwagenchauffeur goederenvervoer 
290509 552 564 . vrachtwagenchauffeur levende en bederfelijke lading, geconditioneerd vervoer, afval, tank-, 

takelwagen 
290510 552 564 621 vrachtwagenchauffeur meubelen, woninginrichting (bezorgt en monteert) 
290511 552 566 . postbesteller, koerier auto, motor (rekent niet af) 
290512 563 . . tram-, treinbestuurder, rangeerder 
290513 565 . . buschauffeur 
290514 566 . . hiker, particulier chauffeur 
25906   lagere ladingbehandelingsberoepen 
290601 125 . . marshaller 
290602 552 564 . chauffeur/verhuizer, chauffeur vervoer gevaarlijke stoffen 
290604 553 564 . bijrijder (vervangt ook chauffeur, lager) 
290605 553 567 . havenwerker, bagagemedewerker 
290606 553 663 . verhuizer (lager) 
290607 567 . . lader/losser met heftruck, kraan 
25907   lagere scheepvaart- en visserijberoepen 
290701 014 553 567 bootsman 
290702 125 541 . medewerker veerdienst, pontwachter (rekent af) 
290703 125 662 . sluiswachter, brugwachter 
290704 553 645 725 matroos binnenvaart, waterbouw 
290705 562 . . roeier 
290706 562 946 . schaal- en schelpdierenvisser, binnenvisser, matroos zeevisvaart 
290707 567 645 725 matroos zeevaart 
290708 662 683 . machinist binnenvaart, zeevisvaart 
25908   lagere administratieve beroepen in transport en logistiek 
290401 551 553 . transportmedewerker 
290402 564 565 . matroos bijzondere dienst transportdienst 
290801 022 431 . soldaat logistiek en transport luchtmacht 
290802 121 412 . verkeersteller 
290803 136 531 . ticket- en servicemedewerker openbaar vervoer 
290804 551 . . matroos logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine 
290805 551 553 567 orderpicker, magazijnmedewerker (lager) 
290806 551 567 663 expeditiemedewerker 

4 Middelbare beroepen 

400   Middelbare docenten in transport- en sportvakken 

40008   middelbare docenten in transportvakken 
400801 013 851 . rijschoolhouder (meewerkend <50%) 
40010   middelbare docenten in sportvakken 
401001 013 852 . bedrijfshoofd sportschool (meewerkend <50%) 
401002 125 852 . toezichthouder/zwemlesgevende 
401003 265 852 . dansleraar dansschool 
401004 561 851 . zweefvlieger (lesgevend) 
401005 851 . . duikinstructeur 
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401006 852 . . sport-, fitnessinstructeur, paardrij-instructeur, yogaleraar (middelbaar) 

401   Middelbare communicatie- en kunstzinnige beroepen 

40104   middelbare beroepen m.b.t. de soorten communicatiemedia (niet elektrotechnische 
aspecten) 

410401 135 441 . bibliotheekmedewerker (middelbaar) 
410402 312 313 . webmaster (middelbaar) 
410403 441 . . archief-, documentatiemedewerker (middelbaar) 
40105   middelbare communicatiekundige beroepen 
410301 022 136 421 meldkamermedewerker alarmcentrale (reizen) 
410302 135 . . communicatie-, voorlichtingsmedewerker (middelbaar) 
410501 022 223 . redacteur, assistent-redacteur (uitgeverij boeken, middelbaar) 
410502 022 511 . uitgeefassistent 
410503 123 . . lector uitgeverij (middelbaar) 
410504 135 . . public-relationsmedewerker 
410505 223 . . journalistiek medewerker (middelbaar) 
410506 224 . . dichter 
410507 224 241 . tekstschrijver (middelbaar) 
410508 252 . . nieuwslezer 
410601 121 412 . enquêteur (middelbaar) 
40108   middelbare beroepen in beeldende vormgeving 
410702 135 413 . museumgids (middelbaar) 
410801 013 268 . bedrijfshoofd etaleursbedrijf (meewerkend <50%) 
410802 031 268 . grafisch ontwerper (middelbaar) 
410803 223 243 . beeldredacteur (middelbaar) 
410804 241 243 . titeltechnicus 
410805 241 312 . multimediaontwikkelaar 
410806 242 . . signmaker (inclusief ontwerp) 
410807 243 . . fotograaf, fotojournalist 
410808 243 531 . portretfotograaf-verkoper 
410809 251 268 . etaleur, decorateur winkel 
410810 268 . . reclametekenaar, illustrator 
410811 312 . . websitebouwer 
410813 611 . . modelleur keramische industrie 
410814 611 673 . pottenbakker (ambachtelijk) 
410815 831 . . imagostylist 
411101 013 243 . bedrijfshoofd fotolaboratorium (meewerkend <50%) 
411102 122 243 . foto-, filmlaborant 
411103 243 . . inspiciënt, beeld-, geluids-, programmatechnicus 
411104 243 268 . editor film, video 
411105 243 655 . audiovisueel medewerker/technisch assistent, belichtingstechnicus 
40109   middelbare beroepen in radio-, tv-productie, theater en muziek 
410903 022 243 263 regieassistent animatie 
410904 022 431 . productieassistent animatie 
410905 135 . . souffleur theater 
410906 243 . . cameraman 
410907 243 252 . diskjockey (niet bij omroep, inclusief techniek verzorgen) 
410908 252 . . diskjockey (exclusief techniek verzorgen) 
410909 252 264 . voice-over 
410910 261 267 . sonoloog (middelbaar) 
410911 264 . . entertainmentartiest, stuntman 
410912 264 267 . circusartiest (middelbaar) 
410913 265 . . danser amusement 
410914 266 . . zanger lichte muziek 
410915 267 . . straatmuzikant 
410918 553 673 . setdresser 
40110   middelbare technische beroepen m.b.t. communicatie(-media) en informatie 
411001 013 . . bedrijfshoofd fotolaboratorium, drukvoorbereidingsbedrijf, drukkerij (management) 
411002 013 242 . bedrijfshoofd fotolaboratorium, drukvoorbereidingsbedrijf, drukkerij (meewerkend <50%) 

411003 013 413 . bedrijfshoofd kopieer-, printbedrijf (meewerkend <50%) 
411004 014 . . chef drukvoorbereiding 
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411005 014 032 . hoofd tekenkamer reproductie 
411006 014 242 . voorman binderij, voorman drukkerij 
411007 014 243 . chef fotocentrale (meewerkend <50%) 
411008 022 . . grafisch intermediair 
411009 022 242 . assistent-bedrijfsleider grafische industrie (middelbaar) 
411010 033 . . technisch calculator (grafische industrie) 
411011 124 . . kwaliteitszorgmedewerker (grafisch) 
411012 241 . . grafisch elektronisch voorbereider, mediavormgever 
411013 242 . . drukker (middelbaar) 
411014 242 662 . brocheerder 

402   Middelbare commerciële, administratieve, secretariële beroepen 

40202   middelbare commerciële beroepen (incl. marketing) 
420201 014 . . supervisor callcenter 
420202 121 412 . commercieel medewerker (contactcenter medewerker) 
420203 121 431 . assistent-marktonderzoeker 
420204 132 431 . marketingmedewerker (middelbaar) 
420205 132 531 . media-adviseur 
420206 431 . . commercieel analist 
420207 431 531 . account assistent reclame, commercieel medewerker binnendienst (administratief) 
420208 511 . . bookmaker 
420209 531 . . acquisiteur zakelijke diensten, advertenties, reclame, netwerkmarketeer (middelbaar) 

40203   middelbare algemene detailhandelsberoepen 
420301 013 . . bedrijfshoofd detailhandel tweedehandsartikelen (management) 
420302 013 313 512 bedrijfshoofd webwinkel (meewerkend <50%) 
420303 013 451 . bedrijfshoofd webwinkel (management) 
420304 013 512 . bedrijfshoofd verkoop tweedehandsartikelen (meewerkend <50%) 
420305 014 136 531 teamleider klantenservice detailhandel 
420306 014 541 . afdelingsmanager kassa detailhandel (meewerkend <50%) 
420307 512 552 . verkoper rijdende winkel, markthandelaar 
420308 531 . . verkoopspecialist tweedehandsartikelen 
420309 541 . . eerste caissière detailhandel (meewerkend >50%) 
40204   middelbare beroepen detailhandel levensmiddelen 
420401 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager levensmiddelen (meewerkend <50%) 
420402 014 512 . afdelingsmanager supermarkt levensmiddelen 
420403 014 531 951 chef-slager 
420404 512 . . detailhandelaar levensmiddelen (geen vlees, vis, gevogelte, wild, geen rijdende winkel, 

meewerkend >50%) 
420405 512 552 . detailhandelaar rijdende winkel 
420406 512 951 . detailhandelaar vlees, vis, gevogelte, wild (meewerkend >50%) 
420407 512 952 . detailhandelaar/brood-, banketbakker 
420408 531 . . verkoopspecialist levensmiddelen (geen vlees, vis, gevogelte, wild, middelbaar) 
420409 531 951 . verkoopspecialist vlees, vis, gevogelte, wild (middelbaar) 
40205   middelbare beroepen detailhandel bloemen en planten 
420501 013 521 . bedrijfshoofd bloemendetailhandel, tuincentrum (meewerkend <50%) 
420502 014 512 . afdelingschef tuincentrum 
420503 268 . . eerste bloembinder (verkoopt meestal niet zelf) 
420504 268 531 . eerste bloembinder (verkoopt ook) 
420505 512 . . detailhandelaar bloemen en planten (meewerkend >50%) 
40206   middelbare beroepen detailhandel textiel en woninginrichting 
420601 013 521 . bedrijfshoofd detailhandel kleding, textiel, woninginrichting, handwerkartikelen en fournituren 

(meewerkend <50%) 
420602 014 512 . afdelingsmanager kleding, textiel, woninginrichting, handwerkartikelen en fournituren 

420603 512 . . detailhandelaar kleding, textiel, woninginrichting, handwerkartikelen, fournituren 
(meewerkend >50%) 

420604 512 646 . bedrijfshoofd verkoop woningtextiel en vloerbedekkingen, bedrijfshoofd parketbedrijf 

420605 531 . . verkoopmedewerker, -specialist, -adviseur kleding, textiel, woninginrichting, keukens, 
sanitair, parket 

40207   middelbare beroepen detailhandel schoenen 
420701 013 521 . bedrijfshoofd detailhandel schoenen, lederwaren (meewerkend <50%) 
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420702 014 512 . afdelingsmanager verkoop schoenen en lederwaren 
420703 512 . . detailhandelaar schoenen, lederwaren (meewerkend >50%) 
420704 531 . . verkoopspecialist schoenen en lederwaren, verkoopmedewerker schoenen en lederwaren 

40208   middelbare beroepen detailhandel in overige goederen 
410701 013 512 . antiquair (meewerkend <50%) 
410703 512 . . antiquair (meewerkend >50%) 
410704 531 . . verkoopspecialist antiek en kunstartikelen 
410812 531 . . verkoopspecialist fotografische artikelen 
410901 013 512 . bedrijfshoofd detailhandel muziekinstrumenten, bladmuziek (meewerkend <50%) 
410902 013 521 . bedrijfshoofd detailhandel muziekinstrumenten, bladmuziek (management) 
410916 512 . . bedrijfshoofd detailhandel muziekinstrumenten, bladmuziek (meewerkend >50%) 
410917 531 . . verkoopspecialist muziekinstrumenten en bladmuziek 
420801 013 521 . bedrijfshoofd detailhandelsbedrijf artikelen n.e.g. (meewerkend <50%) 
420802 014 512 . verkoopchef, afdelingschef detailhandel n.e.g. 
420803 512 . . detailhandelaar artikelen n.e.g (meewerkend >50%) 
420804 512 614 . juwelier (verkoop en aanpassen juwelen, meewerkend >50%) 
420805 531 . . verkoopspecialist detailhandel artikelen n.e.g. (middelbaar) 
441401 013 512 . bedrijfshoofd detailhandel computers en computerbenodigdheden (meewerkend <50%) 

441402 014 512 . afdelingsmanager verkoop computers en computerbenodigdheden 
441406 512 . . bedrijfshoofd detailhandel computers (meewerkend >50%) 
441407 531 . . verkoopspecialist computers 
450102 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager ijzerwaren en gereedschappen, keukens (<50% 

meewerkend) 
450103 014 512 . afdelingsmanager verkoop ijzerwaren en gereedschappen, keukens 
450106 032 512 . detailhandelaar, filiaalmanager keukens (>50% meewerkend) 
450107 032 531 . verkoopadviseur keukens 
450109 512 . . detailhandelaar, filiaalmanager ijzerwaren en gereedschappen (>50% meewerkend) 

450111 531 . . verkoopspecialist ijzerwaren en gereedschappen (middelbaar) 
450201 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager elektrotechnische artikelen en apparaten (<50% 

meewerkend) 
450205 014 512 . afdelingsmanager verkoop elektrotechnische artikelen en apparaten 
450219 512 . . detailhandelaar, filiaalmanager elektrotechnische artikelen en apparaten (>50% 

meewerkend) 
450220 531 . . verkoopspecialist elektrotechnische artikelen en apparaten (middelbaar) 
450402 013 521 . bedrijfshoofd verkoop doe-het-zelfartikelen (<50% meewerkend) 
450411 014 512 . afdelingsmanager bouwmarkt 
450428 512 . . bedrijfshoofd bouwmarkt (middelbaar, meewerkend >50%) 
450429 531 . . verkoopspecialist bouwmarkt 
450503 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager verf en behang, parket en laminaat (<50% meewerkend) 

450511 014 512 . afdelingsmanager verkoop parket en laminaat, verf en behang 
450519 512 . . detailhandelaar verf en behang, parket en laminaat (>50% meewerkend) 
450523 531 . . verkoopspecialist verf en behang 
450615 512 . . detailhandelaar, filiaalmanager badkamers en sanitair (>50% meewerkend) 
450901 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager rijwielen (<50% meewerkend) 
450902 014 512 . afdelingsmanager verkoop rijwielen 
450903 512 683 . detailhandelaar, filiaalmanager rijwielen (>50% meewerkend) 
450904 531 . . verkoopspecialist rijwielen 
451802 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager naai- en breimachines (<50% meewerkend) 
451811 512 . . detailhandelaar, filiaalmanager naai- en breimachines (meewerkend >50%) 
451812 531 . . verkoopmedewerker naai- en breimachines, handwerkartikelen en fournituren 
460302 013 512 921 detailhandelaar dieren en dierartikelen (meewerkend <50%) 
460315 512 921 . detailhandelaar dieren en dierenartikelen (meewerkend >50%) 
460316 531 . . verkoopspecialist dieren en dierenartikelen 
480101 013 521 . bedrijfshoofd detailhandel zorgartikelen en -hulpmiddelen (management) 
480102 014 512 . afdelingsmanager detailhandel zorgartikelen en -hulpmiddelen 
480108 512 . . bedrijfshoofd detailhandel zorgartikelen en -hulpmiddelen (meewerkend >50%) 
480109 531 . . verkoopspecialist zorgartikelen en -hulpmiddelen 
490307 512 . . detailhandelhandelaar sport- en kampeerartikelen (meewerkend >50%) 
40209   middelbare beroepen overige handel in goederen en diensten 
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420901 013 . . bedrijfshoofd veilinghuis, tussen-, groothandel (management) 
420902 013 511 . bedrijfshoofd veilinghuis, groot- en tussenhandel (meewerkend <50%) 
420903 013 531 . districtsmanager verkoop buitendienst 
420904 014 531 . senior medewerker verkoop postkantoor 
420905 022 412 421 exportmedewerker binnendienst 
420906 022 511 . veilinghouder roerende goederen (meewerkend >50%), exportmedewerker buitendienst 

420907 431 531 . commercieel medewerker binnendienst (telefonische verkoop) 
420908 511 . . veilingmeester roerende goederen (niet agrarisch), handelsagent 
420909 511 531 . vertegenwoordiger consumptiegoederen en gebruiksartikelen 
420910 521 . . inkoper 
440401 531 . . vertegenwoordiger chemische producten (middelbaar) 
450108 511 531 . vertegenwoordiger technische producten (middelbaar) 
450110 521 . . technisch inkoper (middelbaar) 
450518 412 531 . verkoopadviseur gedenkstenen 
450801 013 521 . verkoopleider auto's, motoren, caravans, bedrijfshoofd autoverhuurbedrijf (<50% 

meewerkend) 
450805 512 . . verkoopleider caravans, auto's, motoren, bedrijfshoofd autoverhuurbedrijf (meewerkend 

>50%) 
450806 531 . . verkoopadviseur auto's, motorfietsen, caravans, aanhangwagens 
451110 531 . . verkoopmedewerker boten 
451418 531 . . verkoopadviseur tractoren, landbouw- en grondverzetmachines 
460313 132 133 511 taxateur agrarische roerende goederen en dieren 
460314 511 . . makelaar agrarische roerend goederen 
460701 013 511 . bedrijfshoofd tussenhandel agrarische producten (meewerkend <50%) 
460703 022 123 . veilinghouder visafslag (meewerkend >50%) 
460704 022 511 . veilinghouder roerende goederen, exportmedewerker buitendienst (agrarische producten) 

460705 511 . . veilingmeester visafslag, bloemen, groente en fruit, handelaar agrarische producten 
(meewerkend >50%) 

460706 531 . . vertegenwoordiger agrarische producten 
40210   middelbare makelaardijberoepen 
421001 132 133 . taxateur roerende goederen (middelbaar) 
421002 511 . . makelaar roerende goederen (middelbaar) 
40211   middelbare beroepen geld- en bankwezen 
421101 132 136 . baliemedewerker bankbedrijf 
421102 132 531 . cliëntadviseur bankbedrijf 
421103 136 431 . administratief medewerker bankbedrijf (geeft ook inlichtingen aan klanten) 
421104 421 . . documentcontroleur bankbedrijf 
421105 431 . . administratief medewerker bankbedrijf (geeft geen inlichtingen aan klanten) 
421106 431 541 662 kassier bankbedrijf 
421107 521 541 . pandjesbaas 
40212   middelbare verzekeringsberoepen 
421201 123 421 . schade-expert 
421202 132 421 . acceptant verzekeringsmaatschappij 
421203 132 531 . assurantieadviseur 
421204 136 421 431 administratief medewerker verzekeringen (geeft ook inlichtingen, middelbaar) 
421205 421 431 . schadebehandelaar, medewerker binnendienst assurantiën 
40213   middelbare (niet financieel) administratieve beroepen 
421301 014 132 431 hoofd administratie (middelbaar) 
421302 014 136 . supervisor klantenservice (geen winkel) 
421303 022 . . onderofficier logistiek militaire administratie 
421304 022 431 . werkvoorbereider (handel, administratie), orderbegeleider (middelbaar) 
421305 125 136 541 nachtreceptionist hotel 
421306 136 412 . klantenservicemedewerker (geen winkel) 
421307 136 541 . receptionist hotel 
421308 412 . . administratief medewerker administratie (middelbaar) 
421309 412 421 . medewerker personeelsadministratie (middelbaar) 
421310 412 431 . medewerker orderadministratie en bestellingen (middelbaar) 
421311 412 431 521 commercieel administratief medewerker inkoop (middelbaar) 
421312 412 441 . teamondersteuner (middelbaar) 
421313 412 551 . matroos logistieke dienst administratie (lda) 
40214   middelbare financieel administratieve beroepen 
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420101 412 431 . korporaal, onderofficier bedrijfseconomische zaken 
420102 431 . . economisch medewerker (middelbaar) 
421401 014 431 . hoofd financiële administratie (meewerkend <50%, middelbaar) 
421402 033 . . kostprijs-, begrotingscalculator (administratief, middelbaar) 
421403 033 431 . facturist 
421404 131 421 541 incassomedewerker (middelbaar) 
421405 412 431 . medewerker salarisadministratie, beroepsmilitair financiële administratie (middelbaar) 

421406 421 431 . assistent-accountant (middelbaar) 
421407 421 431 541 medewerker declaraties 
421408 431 . . financieel-administratief medewerker, medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie 

(middelbaar) 
40215   middelbare secretariële beroepen 
421501 014 . . teamleider secretariaat 
421502 022 . . roostermaker 
421503 022 136 531 verhuurmedewerker woondiensten 
421504 022 411 . directiesecretaresse (middelbaar) 
421505 124 . . corrector 
421506 211 412 . correspondent vreemde talen 
421507 223 . . technisch, handelscorrespondent 
421508 411 . . secretaresse (geen medisch of directie-), stenograaf, notulist (middelbaar) 
40217   middelbare beroepen in arbeidsorganisatie en personeel 
421701 022 . . kwaliteitsmedewerker 
421702 412 431 451 administratief medewerker personeelszaken 

403   
Middelbare juridisch bestuurlijke beroepen en beroepen in de openbare orde en 
veiligheid 

40302   middelbare beroepen openbaar bestuur 
230201 135 224 . trouwambtenaar 
230202 412 421 . administratief medewerker rechtbank (lager) 
430201 021 136 421 administratief-juridisch medewerker openbaar bestuur 
430202 114 . . juridisch medewerker handhaving bouw (middelbaar) 
430203 411 . . medewerker griffie 
430204 412 421 . notarisklerk, medewerker burgerzaken 
430301 421 431 . medewerker subsidie-, studiefinancieringsaanvragen, uitkeringsadministrateur 
430501 021 412 421 medewerker volkshuisvesting (overheid) 
430502 121 . . planologisch toetser 
430601 021 421 431 medewerker onderwijs, sport en recreatie (overheid) 
40309   middelbare beroepen sociale zekerheid en belastingen 
230901 412 431 . administratief medewerker uitkeringsinstantie (sociale verzekeringen, lager) 
430901 114 431 . assistent-belastingconsulent 
430902 121 541 . belastingdeurwaarder 
430903 123 . . controleur buitendienst sociale verzekeringen 
430904 123 421 431 douaneambtenaar, commies belastingdienst 
430905 412 431 . administratief medewerker uitkeringsinstantie sociale verzekeringen (middelbaar) 
430906 421 431 . medewerker gemeentebelastingen, uitkeringen (sociale verzekeringen) 
40312   middelbare beroepen openbare orde en veiligheid 
431001 014 123 . groepschef, wachtcommandant politie 
431002 123 . . rechercheur 
431003 123 125 . politieagent 
431004 123 421 . sociaal rechercheur 
431005 125 841 . penitentiair inrichtingswerker 
431101 125 . . korporaal, onderofficier bewaking marechaussee (middelbaar) 
431102 125 567 . korporaal, onderofficier operationele taken 
431103 125 567 725 matroos 1e klasse operationele dienst algemeen (odalg) marine (middelbaar) 
431104 125 662 . onderofficier militaire brandweer 
431105 125 681 . onderofficier luchtverdediging 
431106 125 682 . korporaal, sergeant luchtverdediging luchtmacht (monteur bewapeningstechniek) 
431201 013 . . bedrijfshoofd beveiligingsbedrijf (management) 
431202 013 125 . bedrijfshoofd beveiligingsbedrijf, parkeergarage (meewerkend <50%) 
431203 022 125 . hoofdbeveiliger 
431204 022 125 136 hoofdportier hotel 
431205 022 136 . centralist meldkamer beveiligingsbedrijf 
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431206 121 . . particulier onderzoeker 
431207 125 . . persoons-, objectbeveiliger, mobiel, winkelsurveillant (middelbaar) 
431208 125 136 . car park host 
40313   middelbare technische beroepen in openbare orde en veiligheid 
431301 013 . . bedrijfshoofd duikbergingsbedrijf (management) 
431302 013 615 . bedrijfshoofd duikbergingsbedrijf (meewerkend <50%) 
431303 014 . . uitvoerder duikbergingsbedrijf 
431304 014 021 123 bedrijfsbrandmeester 
431305 014 123 125 brandmeester (middelbaar) 
431306 014 124 615 voorman bergingsduiker 
431307 014 125 . ploegchef brandweer 
431308 014 125 662 hoofd bedrijfsbrandwacht 
431309 022 123 125 medewerker operationele voorbereiding brandweer 
431310 123 125 133 medewerker vergunningen en adviezen, repressie brandweer 
431311 123 133 . veiligheidskundige (uitvoerend) 
431312 124 615 683 bergingsduiker 
431313 125 662 . brandweerman 
431315 421 . . verkeerscontroleur 

404   Middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke en informaticaberoepen 

40403   middelbare wiskundige en natuurwetenschappelijke beroepen 
240201 431 . . gegevensbewerker (statistiek) 
440201 431 . . statistisch medewerker (middelbaar) 
440301 122 124 . radiograaf (middelbaar) 
440302 124 . . keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten 
440501 032 121 . meteorologisch assistent, -waarnemer 
40409   middelbare laboratoriumberoepen 
240701 122 . . laboratoriumassistent 
240901 551 726 . sterilisatieassistent gezondheidszorg 
440701 122 . . chemisch analist (middelbaar) 
440801 122 . . fysisch analist (middelbaar) 
440901 014 551 726 hoofd centrale sterilisatieafdeling ziekenhuis 
440902 122 . . medisch analist (middelbaar) 
441001 122 . . biologisch analist, biotechnisch laboratoriummedewerker (middelbaar) 
40412   middelbare beroepen in informatiearchitectuur en systeemanalyse 
441201 312 . . programmeur (middelbaar) 
441202 312 313 . applicatieontwerper (ontwerp en beheer), systeemanalist (middelbaar) 
40413   middelbare beroepen m.b.t. beheer van informatiesystemen 
441301 014 313 . teamleider technisch applicatiebeheer 
441302 022 312 313 gegevensbeheerder 
441303 022 313 . ICT-coördinator 
441304 131 311 . implementatieadviseur (middelbaar) 
441305 311 312 313 databasebeheerder (middelbaar) 
441306 312 313 . functioneel, applicatiebeheerder (middelbaar) 
441307 313 . . systeembeheerder, configuration manager ICT (middelbaar) 
40414   middelbare beroepen m.b.t. technische infrastructuur 
441403 022 313 . productievoorbereider ICT 
441404 311 313 . servicedeskmedewerker ICT, werkplekbeheerder (middelbaar) 
441405 313 . . computeroperator, netwerkbeheerder (middelbaar) 
40415   middelbare informatiebeveilingsberoepen 
441101 123 . . particulier digitaal rechercheur (middelbaar) 
441102 123 131 . forensisch ICT-specialist (middelbaar) 
441501 311 313 . autorisatiebeheerder (middelbaar) 
441502 312 313 . security specialist ICT (middelbaar) 

405   Middelbare beroepen in de techniek 

40501   middelbare algemeen technische beroepen 
250102 632 . . medewerker onderhoud en beheer (lager) 
450101 013 133 . hoofd technische dienst (middelbaar) 
450104 022 136 . technisch administratief medewerker 
450105 022 632 . medewerker onderhoud en beheer (middelbaar) 
452001 022 . . technisch planner (middelbaar) 
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452002 022 431 531 contractbeheerder technisch 
452003 431 531 . commercieel technisch medewerker binnendienst 
40502   middelbare elektrotechnische beroepen 
450202 013 624 . bedrijfshoofd bouw en reparatie elektronische onderdelen, telecommunicatie-, 

beveiligingsapparatuur (<50% meewerkend, middelbaar) 
450203 013 655 . bedrijfshoofd bouw en reparatie elektrotechnische apparaten (<50% meewerkend) 
450204 014 124 . chef testafdeling 
450206 014 624 . hoofdmonteur consumentenelektronica 
450207 014 653 . hoofdmonteur kabelnetten voor electriciteit, datacommunicatie 
450208 014 654 . hoofdmonteur elektrotechnische gebouwinstallaties 
450209 014 655 . hoofdmonteur elektrische apparaten en installaties (geen gebouwinstallaties) 
450210 014 655 682 hoofdmonteur mechanisch-elektrische installaties en apparaten 
450211 022 . . werkvoorbereider elektrotechniek 
450212 022 032 . (CAD-)tekenaar-werkvoorbereider elektrotechniek 
450213 032 . . (CAD-)tekenaar elektrotechniek 
450214 032 033 . calculator elektrotechniek 
450215 123 . . elektrotechnisch opzichter (middelbaar) 
450216 124 . . inspecteur elektrische installaties 
450217 133 624 . medisch elektronicus, meet- en regeltechnicus (middelbaar) 
450218 243 . . (uit)zendtechnicus 
450221 623 653 . monteur glasvezel (middelbaar) 
450222 624 . . elektronicamonteur (middelbaar) 
450223 624 655 . monteur telecommunicatie (telefooncentrales), telematica 
450224 653 . . eerste monteur kabelnetten voor elektriciteit, datacommunicatie (niet leidinggevend) 

450225 654 . . monteur elektrische gebouwinstallaties (w.o. beveiliging, middelbaar) 
450226 655 . . monteur elektrische apparaten en installaties (geen gebouwinstallaties, middelbaar) 

450227 655 682 . monteur mechanisch-elektrische installaties en apparaten (middelbaar) 
452101 312 . . PLC-programmeur (middelbaar) 
40503   middelbare beroepen in weg- en waterbouw en landmeetkunde 
450301 013 . . bedrijfshoofd grond-, weg- en waterbouwbedrijf (gww), rioleringsbedrijf, kabel- en leidinginfra 

(management) 
450302 013 031 . bedrijfshoofd grond-, weg- en waterbouwbedrijf (gww, <50% meewerkend) 
450303 013 032 . projectleider landmeting (middelbaar) 
450304 013 562 567 schipper stationair materieel 
450305 013 653 . bedrijfshoofd kabel- en leidinginfra (<50% meewerkend) 
450306 013 661 . bedrijfshoofd asfaltinstallatie (<50% meewerkend) 
450307 013 725 . bedrijfshoofd rioleringsbedrijf (<50% meewerkend) 
450308 014 . . uitvoerder grondwerk, weg- en waterbouw (gww), railinfra, asfalt 
450309 014 123 . opzichter weg- en waterbouw (leidinggevend, middelbaar) 
450310 014 124 621 voorman duiker civiele onderwaterbouw (cob) 
450311 014 124 636 hoofdmonteur spoorbaan 
450312 014 562 . kapitein waterbouw 
450313 014 562 567 baggerschipper, -meester, -machinist (leidinggevend) 
450314 014 567 . voorman heien, heibaas 
450315 014 567 636 voorman asfalt 
450316 014 636 . voorman straatmaker 
450317 014 636 651 voorman rioleringsmedewerker 
450318 014 636 681 hoofdboormeester grondboring en bronbemaling, sleufloze aanlegtechnieken 
450319 014 651 . eerste monteur gas/water, warmte (leidinglegger, leidinggevend) 
450320 022 . . werk-, projectvoorbereider grondwerk, weg- en waterbouw (gww) 
450321 022 031 . beheerder riolering (middelbaar) 
450322 022 032 . (CAD-)tekenaar-werkvoorbereider civiele techniek 
450323 022 033 . werkvoorbereider/calculator grondwerk, weg- en waterbouw (gww) 
450324 022 123 . wegbeheerder 
450325 022 567 . stortmeester waterbouw 
450326 022 661 681 sondeermeester, sondeerder 
450327 032 . . tekenaar, uitzetter, bestekschrijver grondwerk, weg-, en waterbouw (gww), landmeter 

(middelbaar) 
450328 032 033 . calculator grondwerk, weg- en waterbouw (gww, middelbaar) 
450329 032 121 . cartograaf (middelbaar) 
450330 121 . . bodemkarteerder (middelbaar) 
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450331 123 . . opzichter weg- en waterbouw (niet leidinggevend, middelbaar) 
450332 123 725 . rioolinspecteur 
450333 124 615 621 duiker civiele onderwaterbouw (cob) 
450334 311 313 . medewerker geo-informatie (middelbaar) 
450335 562 . . stuurman waterbouw 
450336 562 567 . schipper klein(schalig) stationair materieel, baggermachinist 
450337 567 . . machinist grondwerk, weg- en waterbouw 
450338 636 . . vakman waterbouw (middelbaar) 
450339 651 . . eerste monteur gas/water, warmte (leidinglegger, niet leidinggevend) 
450340 661 . . asfaltmenger weg- en waterbouw (middelbaar) 
450341 661 681 . boormeester grondboring en bronbemaling, boormeester (tunnel) 
450342 662 683 . werktuigkundige waterbouw (middelbaar) 
450343 681 . . boormeester sleufloze aanlegtechnieken 
40504   middelbare bouwkundige beroepen 
450401 013 . . bedrijfshoofd bouwbedrijf (management) 
450403 013 621 . bedrijfshoofd steigerbouwbedrijf (<50% meewerkend) 
450404 013 632 . bedrijfshoofd bouw- en aannemersbedrijf (<50% meewerkend) 
450405 013 634 . bedrijfshoofd timmerbedrijf (<50% meewerkend) 
450406 013 635 . bedrijfshoofd metselbedrijf, voegbedrijf (<50% meewerkend) 
450407 013 661 . bedrijfshoofd betonfabriek (<50% meewerkend) 
450408 013 692 . bedrijfshoofd sloopbedrijf (<50% meewerkend) 
450409 014 . . uitvoerder sloopwerken, bouw, betonwerken 
450410 014 123 . opzichter bouw (leidinggevend, middelbaar) 
450412 014 633 . voorman betonstaalverwerker 
450413 014 634 . voorman bouwtimmerman 
450414 014 635 . voorman metselaar 
450415 014 692 . voorman sloopwerken 
450416 022 . . werk-, projectvoorbereider bouw (middelbaar) 
450417 022 032 . CAD-tekenaar werkvoorbereider bouwkunde 
450418 022 033 . werkvoorbereider/calculator bouw 
450419 022 123 . technisch medewerker beheer en onderhoud 
450420 022 123 133 mutatie opzichter 
450421 022 133 . kopersbegeleider bouw 
450422 022 662 . betonmolenbaas 
450423 022 692 . springmeester gebouwen 
450424 032 . . (CAD)tekenaar(-constructeur) bouwkunde, timmerfabriek, stedenbouwkundig tekenaar, 

bestekschrijver bouw, afschrijver hout 
450425 032 634 . maquettebouwer 
450426 033 . . bouwcalculator 
450427 123 . . opzichter bouw (niet leidinggevend, middelbaar) 
450430 632 . . onderhoudsmedewerker gebouwen 
450431 633 . . betonboorder, cementer on- en offshore 
450432 634 . . bouwtimmerman, rolluik- en zonweringinstallateur, betontimmerman (middelbaar) 
450433 634 673 . restauratietimmerman 
450434 692 . . sloper bouw 
40505   middelbare beroepen in afbouw en  interieurbouw 
450501 013 . . bedrijfshoofd interieur-, afbouwbedrijf (management) 
450502 013 022 521 bedrijfshoofd bedrijf voor grafmonumenten, -kisten (<50% meewerkend) 
450504 013 631 . bedrijfshoofd houthandel (<50% meewerkend) 
450505 013 634 . bedrijfshoofd interieurbouwbedrijf, decoratelier (<50% meewerkend) 
450506 013 635 . bedrijfshoofd tegelzettersbedrijf (<50% meewerkend) 
450507 013 641 . bedrijfshoofd stukadoorsbedrijf (<50% meewerkend) 
450508 013 645 . bedrijfshoofd schildersbedrijf (<50% meewerkend) 
450509 013 722 . bedrijfshoofd gevelreinigings-, gevelbeschermingsbedrijf (<50% meewerkend) 
450510 014 022 . werfbaas houtwerf 
450512 014 634 . voorman montage meubelindustrie, interieurbouw 
450513 022 . . werkvoorbereider interieurbouwbedrijf 
450514 031 033 133 binnenhuisadviseur 
450515 032 . . interieurtekenaar, meubeltekenaar 
450516 124 551 . bestekzoeker (middelbaar) 
450517 268 645 . decor-, restauratie-, decoratieschilder 
450520 512 635 . bedrijfshoofd productie en verkoop gedenkstenen (>50% meewerkend) 
450521 512 673 . bedrijfshoofd productie en verkoop grafmonumenten, -kisten (meewerkend >50%) 
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450522 512 681 . bedrijfshoofd verkoop en installatie zonweringen en rolluiken (meewerkend >50%) 
450524 631 . . machinaal houtbewerker houthandel (middelbaar) 
450525 631 634 . trappenmaker (middelbaar) 
450526 632 . . keukenmonteur (inclusief installatiewerk) 
450527 634 . . meubelmaker, tentoonstellingsbouwer (allround tentoonstellingsbouwer, middelbaar) 

450528 634 673 . meubelrestaurateur, ambachtelijk meubelmaker, (scheeps)interieurbouwer 
450529 635 . . gezel dekvloerenlegger, voorman tegelzetter 
450530 641 . . gezel, voorman, gespecialiseerd stukadoor 
450531 642 . . glaszetter (middelbaar) 
450532 642 673 . glazenier 
450533 645 . . gezel, voorman schilder 
450534 646 . . woningstoffeerder, meubelstoffeerder (middelbaar) 
40506   middelbare installatietechnische beroepen 
450601 013 . . bedrijfshoofd installatiebedrijf (management) 
450602 013 521 . detailhandelaar, filiaalmanager badkamers en sanitair (<50% meewerkend) 
450603 013 643 . bedrijfshoofd dakbedekkingsbedrijf (<50% meewerkend) 
450604 013 655 . bedrijfshoofd installatiebedrijf (<50% meewerkend) 
450605 014 . . uitvoerder installatie (elektro) 
450606 014 512 . afdelingsmanager verkoop badkamers en sanitair 
450607 014 643 . voorman dakdekker 
450608 014 643 651 hoofdmonteur dakwerk, sanitair, verwarming, gas- en waterleiding 
450609 014 651 . hoofdmonteur distributietechniek gas/water (transportleidingen) 
450610 014 652 . hoofdmonteur watertechnische installaties, luchtbehandelingstechniek, centrale verwarming 

450611 014 681 . hoofdmonteur koeltechniek 
450612 022 032 . (CAD)tekenaar-werkvoorbereider installatietechniek 
450613 032 . . (CAD)tekenaar(-constructeur) installatietechniek 
450614 133 . . energieadviseur 
450616 512 616 . bedrijfshoofd verkoop haarden en kachels (meewerkend >50%) 
450617 613 681 . koeltechnisch, luchtbehandelingsmonteur 
450618 643 651 . allround loodgieter 
450619 643 651 652 allround installateur 
450620 651 . . installatiemonteur gas, waterleiding 
450621 651 652 . pijpfitter industriële montage, loodgieter-monteur cv-installatie (middelbaar) 
450622 652 . . cv-monteur (middelbaar) 
450623 653 . . monteur bliksembeveiliging (middelbaar) 
450624 653 654 . monteur beveiligingssystemen 
450625 654 . . inbedrijfsteller installaties/machines 
40507   middelbare metaalbewerkingsberoepen 
450701 013 . . bedrijfshoofd metaalbewerkingsbedrijf (management) 
450702 013 610 . bedrijfshoofd gieterij (<50% meewerkend) 
450703 013 613 . bedrijfshoofd metaalproducten-, metaalbewerkingsbedrijf/constructiebedrijf (meewerkend 

<50%) 
450704 013 614 . bedrijfshoofd gereedschapmakerij, instrumentenmakerij (<50% meewerkend) 
450705 013 615 . bedrijfshoofd lasbedrijf/montagebedrijf (<50% meewerkend) 
450706 014 . . chef gieterij, metaalconstructie, -bewerking, machinebouw, productieafdeling 

metaalwarenfabriek (niet meewerkend) 
450707 014 124 . chef kwaliteits- en controledienst metaalbewerkingsproducten (meewerkend <50%) 
450708 014 610 . chef gieterij (<50% meewerkend) 
450709 014 612 . voorman verspaning 
450710 014 613 . chef machinebouw, metaalwarenproductie, metaalbewerking, constructiewerk (meewerkend 

<50%) 
450711 014 613 621 voorman constructie 
450712 014 614 . chef gereedschap-, instrumentenmakerij (<50% meewerkend) 
450713 014 615 . meesterlasser 
450714 014 616 . voorman plaatbewerking 
450715 014 621 . voorman montage metaalbewerking 
450716 022 032 . mallenmaker metaal 
450717 031 312 . lasrobotbeheerder 
450718 032 . . lastechnicus (middelbaar) 
450719 032 614 . chirurgisch, medisch instrumentmaker (metaal) 
450720 032 634 . modelmaker hout/kunststof (middelbaar) 
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450721 033 124 610 smelter-gieter 
450722 123 . . lasinspecteur (middelbaar) 
450723 268 673 . goudsmid, zilversmid 
450724 612 . . slijper-polijster, metaalpolijster, conventioneel/cnc-, -slijper, -kotteraar, -frezer, -draaier, 

boorder metaal (middelbaar) 
450725 612 614 . draad- en zinkvonker (middelbaar) 
450726 613 . . machinebankwerker, modelmaker metaal (middelbaar) 
450727 613 615 621 fijnconstructiebankwerker (middelbaar) 
450728 613 621 . constructiebankwerker (middelbaar) 
450729 614 . . uurwerktechnicus, stempel-, sloten-, matrijzen-, gereedschapsmaker, samensteller 

instrumenten, instrumentenmaker metaal, fijnbankwerker (middelbaar) 
450730 614 673 . edelmetaalbewerker (middelbaar) 
450731 615 . . tig-, mig/mag-lasser, autogeen, elektrode lasser (middelbaar) 
450732 616 . . (vliegtuig)plaatwerker, cnc-metaalsnijder/buiger (middelbaar) 
450733 617 . . kristalslijper 
450734 621 . . constructiesamenbouwer (middelbaar) 
450735 645 662 . galvaniseur (middelbaar) 
450736 662 . . cnc-programmeur 
40508   middelbare voertuigbouwkundige beroepen 
450802 014 682 683 hoofdmonteur voertuigen 
450803 022 032 . (CAD)tekenaar-werkvoorbereider voertuigbouw 
450804 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur voertuigbouw (middelbaar) 
450807 616 . . carrosseriebouwer (metaal, middelbaar) 
451001 013 . . bedrijfshoofd garage-, taxibedrijf, autogaragebedrijf, autoschadeherstelbedrijf (management) 

451002 013 616 . bedrijfshoofd autoschadeherstelbedrijf (<50% meewerkend) 
451003 013 683 . bedrijfshoofd garage-, taxibedrijf, autogaragebedrijf (<50% meewerkend) 
451004 014 . . districtschef wegenwacht, werkplaatschef auto's 
451005 014 551 . magazijnchef motorvoertuigenonderdelen 
451006 022 032 . (CAD)tekenaar-werkvoorbereider autobouw 
451007 022 136 541 receptionist garagebedrijf 
451008 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur autobouw (middelbaar) 
451009 123 124 . autokeurmeester 
451010 645 . . eerste autospuiter (middelbaar) 
451011 655 . . auto-elektrotechnicus (middelbaar) 
451012 683 . . motorfiets-, auto-, dieselmotor-, diagnosetechnicus, monteur wegenwacht (middelbaar) 

451101 013 . . manager jachtwerf, jachtmakelaarskantoor (management) 
451102 013 511 . bedrijfshoofd jachtmakelaarskantoor (<50% meewerkend) 
451103 013 621 . bedrijfshoofd jachtwerf, bedrijfshoofd scheepswerf (<50% meewerkend) 
451104 014 521 531 dokmeester 
451105 014 610 621 voorman jachtbouw (kunststof) 
451106 014 613 621 voorman scheepsbouw 
451107 014 615 621 voorman jachtbouw (metaal) 
451108 022 032 . (CAD)tekenaar-werkvoorbereider, afschrijver scheepsbouw 
451109 032 . . (CAD)tekenaar(-constructeur) scheepsbouw (middelbaar) 
451111 610 621 . jachtbouwer (kunststof) 
451112 615 621 . jachtbouwer metalen schepen 
451113 616 . . scheepsplaatwerker (middelbaar) 
451114 634 . . jachtbouwer houten, polyester schepen (middelbaar) 
451115 682 683 . dieselmotortechnicus schepen 
451201 014 124 655 grondwerktuigkundige avionisch 
451202 014 124 683 grondwerktuigkundige mechanisch 
451203 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur vliegtuigbouw (middelbaar) 
451204 621 . . vliegtuigrompenbouwer (middelbaar) 
451205 624 682 . korporaal techniek luchtmacht 
451206 655 . . vliegtuig(elektro)technicus, vliegtuigmonteur avionisch (middelbaar) 
451207 655 682 . beroepsmilitair techniek luchtmacht (middelbaar) 
451208 682 . . onderhoudsmonteur vliegtuigmotoren, vliegtuigmonteur mechanisch 
451301 014 683 . hoofdmonteur treinmaterieel 
451302 616 645 683 caravanhersteller (middelbaar) 
451303 655 682 683 monteur treinmaterieel 
40514   middelbare werktuigbouwkundige beroepen 
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451401 013 . . bedrijfshoofd grondboring- en bronbemalingsbedrijf (management) 
451402 013 681 . bedrijfshoofd grondboring- en bronbemalingsbedrijf (<50% meewerkend, middelbaar) 

451403 014 032 . hoofd tekenkamer werktuigbouwkunde 
451404 014 124 682 hoofdmonteur mechanische werken spoorwegen 
451405 014 552 655 chef-technicus cateringautomaten 
451406 014 681 . hoofdmonteur bronbemalingsinstallaties, lifttechniek 
451407 014 682 . voorman technische dienst mechanisch 
451408 022 . . werkvoorbereider werktuigbouw, planner storingsdienst, receptionist werkplaats, 

serviceadviseur (middelbaar) 
451409 022 032 . (CAD)tekenaar-werkvoorbereider pijpleidingsystemen, machines/gereedschappen 
451410 022 567 . crane operator on- en offshore 
451411 031 . . gasturbinetechnicus (middelbaar) 
451412 032 . . (CAD)tekenaar-constructeur pijpleidingsystemen, machines/gereedschappen (middelbaar) 

451413 032 033 . calculator werktuigbouw 
451414 123 . . inspecteur gasinstallaties, gastechnisch opzichter 
451415 123 124 652 controleur gasstation, waterleidingbedrijf 
451416 124 . . controleur machines/voertuigen 
451417 124 682 . monteur mechanische werken spoorwegen 
451419 567 . . machinist mobiele kraan, torenkraan 
451420 567 661 . bovenwerker olie- en gasboring 
451421 621 691 . monteur kranen en funderingsmachines, rigger on- en offshore 
451422 624 655 . beroepsmilitair wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wdv), scheepssystemen (wds) 

marine (middelbaar) 
451423 661 662 . productietechnicus stroomvoorziening, warmtekrachtcentrale 
451424 681 . . monteur grondverzet- en wegenbouwmachines, fabrieksmachines/installaties, liften, 

roltrappen, automaten 
451425 682 . . onderofficier technische dienst werktuigtechniek (tdw) marine, medewerker technische 

dienst mechanisch (middelbaar) 
40515   middelbare beroepen procestechniek (levensmiddelen) 
451501 013 . . bedrijfshoofd slachterij, chocolaterie, brood- en banketbakkerij, vleeswaren,- 

voedingsmiddelenindustrie (management) 
451502 013 951 . bedrijfshoofd slachterij (<50% meewerkend) 
451503 013 952 . bedrijfshoofd chocolaterie, brood- en banketbakkerij (<50% meewerkend) 
451504 014 . . productieleider voedingsmiddelenindustrie, industriële bakkerij 
451505 014 661 . hoofdoperator voedingsmiddelenindustrie, industriële bakkerij 
451506 014 951 . productiechef slachterij, vleeswarenindustrie 
451507 123 124 . keurmeester van vee en vlees 
451508 124 . . kwaliteitscontroleur levensmiddelen 
451509 512 952 . allround brood-, banketbakker 
451510 521 673 952 chocolatier 
451511 531 952 . traiteur 
451512 661 . . medewerker industriële bakkerij, fieldoperator, paneloperator voedingsmiddelenindustrie 

(middelbaar) 
451513 952 . . kaasmaker (ambachtelijk) 
40517   middelbare beroepen procestechniek (geen levensmiddelen) 
451701 013 . . bedrijfshoofd procesindustrie (geen levensmiddelen, management) 
451702 013 619 . bedrijfshoofd textielindustrie (<50% meewerkend) 
451703 013 631 . bedrijfshoofd timmerfabriek, meubel-, houtverwerkende industrie (<50% meewerkend) 

451704 013 661 . bedrijfshoofd glas-, aardewerkindustrie (<50% meewerkend) 
451705 014 . . productieleider procesindustrie 
451706 014 631 . voorman machinale houtbewerking, timmerfabriek 
451707 014 634 . leidinggevende meubelindustrie (meewerkend <50%) 
451708 014 661 . hoofdoperator procesindustrie 
451709 014 662 . chef zaadschoning, textielindustrie 
451710 022 . . werkvoorbereider meubelindustrie 
451711 022 033 . werkvoorbereider/calculator timmerfabriek 
451712 032 033 . technisch calculator (procesindustrie) 
451713 121 . . chemisch technicus, chemisch technoloog (middelbaar) 
451714 122 . . kunststoffenlaborant, kunststoffentechnoloog 
451715 123 124 . keurmeester van waren (non-food) 
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451716 631 . . machinaal houtbewerker (middelbaar) 
451717 661 . . paneloperator procesindustrie (geen levensmiddelen), operator smelten erts, staal, non-ferro 

(middelbaar) 
451718 662 . . cnc-programmeur machinale houtbewerkingsmachines 
40518   middelbare beroepen in textiel- en leerverwerking 
451801 013 . . bedrijfshoofd textiel-, leerverwerkingsbedrijf (management) 
451803 013 618 . bedrijfshoofd lederwarenindustrie, schoenherstellersbedrijf, leerlooierij (<50% meewerkend) 

451804 013 619 . bedrijfshoofd confectie-, maatkledingbedrijf (<50% meewerkend) 
451805 014 . . chef confectie-, maatkledingbedrijf 
451806 031 268 . ontwerper/modelleur lederwaren, schoenen (middelbaar) 
451807 032 . . patroontekenaar schoeisel 
451808 032 033 . technisch calculator (textielindustrie) 
451809 032 512 619 maatkleermaker 
451810 032 619 . costumière theater/film/televisie, patroonmaker confectie 
451813 618 673 . maatschoenmaker 
451814 619 . . modelmaker confectie 
651802 031 121 . confectietechnoloog, ledertechnoloog 
40519   middelbare beroepen in glasbewerking en overige specifiek technische beroepen 

451901 013 . . bedrijfshoofd optische glasmakerij (management) 
451902 013 617 . bedrijfshoofd optische glasmakerij (<50% meewerkend) 
451903 014 . . productieleider glasbewerken 
451904 121 . . wireline operator 
451905 124 614 . pianostemmer (middelbaar) 
451906 512 614 . muziekinstrumentenmaker, -reparateur hout/metaal 
451907 610 611 673 glasblazer 
451908 614 617 . research-, medisch, optisch, chirurgisch instrumentmaker (glas), optiekslijper brillen 
451909 614 617 673 diamantbewerker (sier) 
451910 645 . . vakkracht lakspuiter, vakkracht poedercoater (middelbaar) 

406   Middelbare beroepen in landbouw en milieu 

40601   middelbare agrarische beroepen 
460101 013 943 944 bedrijfshoofd gemengd bedrijf (meewerkend <50%) 
460102 014 841 . werkbegeleider agrarisch zorgbedrijf 
460103 014 943 944 meewerkend voorman gemengd bedrijf 
460104 943 944 . bedrijfshoofd gemengd bedrijf (meewerkend >50%) 
40602   middelbare beroepen in land-, tuin- en bosbouw 
460201 013 941 . bedrijfshoofd bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, boomteelt (meewerkend <50%) 
460202 013 943 . akkerbouwer (<50% meewerkend bedrijfshoofd) 
460203 014 941 . meewerkend voorman boom-, bloembollen kwekerij, bloemen- en plantenteelt, voorman 

gewasverzorging 
460204 014 942 . voorman boomverzorger 
460205 014 943 . meewerkend voorman akkerbouw 
460206 014 945 . beheerder bos- en natuurterreinen, voorman bos- en natuurbeheer, opzichter bos- en 

natuurterreinen 
460207 121 941 . assistent landbouwkundig onderzoek, assistent tuinbouwkundig onderzoek, assistent-

veredelaar landbouw, assistent-veredelaar tuinbouw 
460208 121 945 . bosbouwkundig assistent 
460209 123 . . boomtaxateur 
460210 123 125 . boswachter 
460211 124 . . keurmeester bloemen, planten, groente, fruit, zaden (middelbaar) 
460212 124 941 . selecteur voor plantenveredeling (middelbaar) 
460213 941 . . bedrijfshoofd tuinbouwbedrijf (meewerkend >50%), teeltmanager, teeltmedewerker 

tuinbouwbedrijf (middelbaar) 
460214 943 . . akkerbouwer (bedrijfshoofd meewerkend >50%) 
460215 945 . . boomchirurg 
40603   middelbare beroepen in dierenteelt en -verzorging 
460301 013 251 921 kennelhouder (meewerkend <50%) 
460303 013 552 921 bedrijfshoofd hondenuitlaatservice (meewerkend <50%) 
460304 013 832 921 bedrijfshoofd dierentrimsalon (meewerkend <50%) 
460305 013 921 . paardenhouder, siervis-, wormen,- vogelkweker, dierenasielhouder (meewerkend <50%) 
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460306 013 921 922 bedrijfshoofd manege (meewerkend <50%) 
460307 013 944 . bedrijfshoofd veebedrijf, visteelt, andere consumptiedierenteelt (meewerkend <50%) 

460308 013 944 946 schaaldierenkweker (meewerkend <50%) 
460309 014 421 921 hoofd-dierenverzorger transport 
460310 014 944 . meewerkend voorman veehouderij 
460311 121 944 . assistent veeteeltkundig onderzoek 
460312 124 . . keurmeester eierveiling 
460317 673 . . preparateur dieren 
460318 831 921 . vee-pedicure 
460319 832 921 . honden-, kattentrimmer 
460320 841 921 . honden-, kattengedragstherapeut 
460321 851 922 . instructeur blindengeleidehonden 
460322 912 . . vee-inseminator 
460323 921 . . dierenfokker, -verzorger (geen veeteelt, middelbaar, meewerkend >50%) 
460324 921 922 . trainer zeedieren 
460325 944 . . veehouder, viskweker, pelsdierfokker (bedrijfshoofd meewerkend >50%) 
460326 944 946 . schaaldierenkweker (bedrijfshoofd meewerkend >50% of vakman) 
460518 123 125 923 wildbeheerder 
40604   middelbare groenvoorzieningsberoepen 
460401 013 636 . bedrijfshoofd cultuurtechnisch bedrijf (meewerkend <50%) 
460402 013 942 . bedrijfshoofd groenvoorziening, hoveniersbedrijf (meewerkend <50%) 
460403 014 . . opzichter, uitvoerder plantsoenen, sportvelden, groenvoorziening 
460404 014 136 942 beheerder begraafplaatsen 
460405 014 942 . voorman plantsoenendienst, hovenier, sportterreinmeester (meewerkend) 
460406 031 . . groenvoorzieningontwerper (geen tuinarchitect, middelbaar) 
460407 032 . . tekenaar tuin en landschap 
460408 942 . . hovenier (bedrijfshoofd meewerkend >50% of vakman) 
40605   middelbare beroepen in reiniging en milieubescherming 
460501 013 . . rayonleider schoonmaak 
460502 013 721 . bedrijfshoofd schoonmaakbedrijf, rayonleider schoonmaak (meewerkend <50%) 
460503 013 722 . bedrijfshoofd glazenwasserij, schoorsteenveegbedrijf (meewerkend <50%) 
460504 013 723 . bedrijfshoofd wasserij, stomerij, wasserette (meewerkend <50%) 
460505 013 725 . bedrijfshoofd straalbedrijf, autowasstraat (meewerkende <50%) 
460506 013 923 . bedrijfshoofd ongediertebestrijdingsbedrijf (meewerkend <50%) 
460507 014 . . uitvoerder asbestsanering 
460508 014 022 . chef schoonmaak (hotel, instelling) 
460509 014 123 . coördinator reiniging, deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta' er) 
460510 014 551 . beheerder afvaldepot 
460511 014 721 . voorman schoonmaak, objectleider schoonmaak 
460512 014 721 725 voorman schoonmaak (calamiteiten) 
460513 014 722 . voorman glazenwasser, voorman gevelreiniger 
460514 014 723 . voorman wasserij 
460515 014 725 . voorman schoonmaak (industrieel) 
460516 121 123 133 medewerker bodemonderzoek en -saneringen (middelbaar) 
460517 123 . . inspecteur waterleidingbedrijf, milieu-inspecteur 
460519 123 421 . medewerker reinigingspolitie 
460520 661 662 . klaarmeester 
40606   middelbare technische agrarische beroepen 
460601 013 . . bedrijfshoofd loonbedrijf (management) 
460602 013 941 . bedrijfshoofd tuinbouwloonbedrijf (meewerkend <50%) 
460603 013 943 . bedrijfshoofd landbouwloonbedrijf (meewerkend <50%) 
460604 014 . . uitvoerder cultuurtechniek 
460605 014 682 683 hoofdmonteur landbouwmachines 
460606 022 . . werkvoorbereider cultuurtechniek 
460607 022 033 . werkvoorbereider/calculator cultuurtechniek 
460608 032 121 . medewerker cultuurtechniek (binnendienst) 
460609 033 . . calculator cultuurtechniek (middelbaar) 
460610 611 921 . hoefsmid 
460611 615 . . landbouwsmid (middelbaar) 
460612 682 683 . monteur landbouwmachines 
460613 941 . . bedrijfshoofd tuinbouwloonbedrijf (meewerkend >50%) 
460614 943 . . bedrijfshoofd landbouwloonbedrijf (meewerkend >50%) 
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460702 013 531 . bedrijfshoofd, verkoopleider landbouwmechanisatiebedrijf, handel in tractoren, 
grondverzetmachines (meewerkend <50%) 

407   Middelbare beroepen in de gezondheidszorg 

40702   middelbare geneeskundig assisterende beroepen 
470201 122 . . bloedafname-assistent 
470202 136 411 812 doktersassistent 
470203 812 . . gipsverbandmeester 
40703   middelbare verplegende beroepen 
470301 022 . . cpa-verpleegkundige/centralist 
470302 135 . . preventiemedewerker/voorlichter besmettelijke ziekten 
470303 812 821 . beroepsmilitair geneeskundige dienst (middelbaar) 
470304 821 . . verpleegkundige (mbo, exclusief geriatrisch, psychiatrisch) 
470305 821 824 . geriatrisch verpleegkundige (mbo) 
470306 821 828 . psychiatrisch verpleegkundige (mbo) 
40704   middelbare tandheelkundig assisterende beroepen 
470401 136 411 812 tandartsassistent 
40705   middelbare farmaceutische beroepen 
470501 022 441 . registratiemedewerker geneesmiddelen (groothandel, middelbaar) 
470502 531 812 . apothekersassistent 
40706   middelbare beroepen diergeneeskunde 
470601 412 912 . dierenartsassistent 
470602 911 . . veeverloskundige 
40714   middelbare beroepen in optiek en oogmeetkunde 
471401 013 521 . bedrijfshoofd opticienbedrijf, verkoop medische en orthopedische artikelen (management) 

471402 121 812 . technisch oogheelkundig assistent 
471403 124 512 . bedrijfshoofd opticienbedrijf (meewerkend >50%) 
471404 124 512 617 opticien 
471405 124 614 617 vakkracht opticienbedrijf 
471406 531 . . verkoopspecialist optiek 
471407 617 . . contactlenzenslijper 
40715   middelbare technische beroepen in de gezondheidszorg (geen optiek, oogmeetkunde) 

471501 013 521 . bedrijfshoofd verkoop medische en orthopedische artikelen (management) 
471502 013 614 . bedrijfshoofd productie orthopedische hulpmiddelen, gebits- en gehoorprothesen (<50% 

meewerkend) 
471503 032 614 . orthopedisch instrumentmaker 
471504 124 512 . audicien 
471505 512 . . bedrijfshoofd verkoop medische en orthopedische artikelen (meewerkend >50%) 
471506 610 614 . orthopedisch modelmaker en maatnemer, tandtechnicus 
471507 614 . . tandprotheticus 
471508 614 618 619 orhopedisch bandagist 
471509 614 655 673 adaptatietechnicus 
471510 618 673 . orthopedisch schoenmaker 
40717   middelbare administratieve beroepen in de gezondheidszorg 
471701 013 829 . bedrijfshoofd zorgbureau 
471702 021 531 . relatiebeheerder/accountmanager zorgdiensten (kinderopvang, ouderenzorg) 
471703 411 421 . medisch secretaresse 
471704 421 . . medisch codeur (middelbaar) 
471705 421 431 . medewerker medische registratie 

408   Middelbare beroepen in de verzorging en sociale dienstverlening 

40801   middelbare verzorgende beroepen 
480103 022 824 . eerst verantwoordelijk verzorgende (ouderenzorg) 
480104 022 827 841 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (maakt zorgplan, middelbaar) 
480105 125 824 . slaapwacht verzorgingshuis 
480106 125 828 . slaapwacht instelling psychiatrische cliënten 
480107 125 829 . slaapwacht crisisopvang 
480110 711 822 . kraamverzorgende 
480111 711 824 . bejaardenverzorgende thuiszorg 
480112 711 824 953 verzorgende ouderen in verzorgings-, verpleeghuis 
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480113 711 826 . ziekenverzorgende thuiszorg 
480114 711 826 953 vig, verzorgende in ziekenhuis 
480115 711 828 953 verzorgende ggz (instelling psychiatrische patiënten) 
480116 711 829 . verzorgende thuiszorg (alle soorten zorgvragers) 
480117 711 829 841 gespecialiseerd verzorgende thuiszorg (e) 
480118 826 . . korporaal medische dienst 
480119 827 841 . agogisch begeleider gehandicaptenzorg (maakt geen zorgplan, middelbaar), 
480120 828 841 842 woonbegeleider psychiatrie (middelbaar) 
40802   middelbare beroepen in de sociale dienstverlening 
480201 014 825 . peuterspeelzaalleidster leidinggevend 
480202 014 841 . werkleider sociale werkvoorziening, chef werkplaats gevangenis 
480203 022 134 841 sociaal dienstverlener 
480204 022 829 . personenhulpverlener alarmcentrale (reizen) 
480205 114 134 . sociaal juridisch medewerker (middelbaar) 
480206 134 . . relatieconsulent 
480207 134 421 . bijstandsconsulent 
480208 134 825 841 preventiemedewerker jeugdhulpverlening (middelbaar) 
480209 135 451 . bemiddelingsmedewerker gastouderbureau (middelbaar) 
480210 135 841 . preventiemedewerker zorg en welzijn 
480211 451 841 . agogisch (mede)werker begeleiding werkzoekenden (middelbaar) 
480212 711 825 . gezinshuisouder 
480213 824 . . groepsbegeleider ouderen (middelbaar) 
480214 825 . . leider kinderopvang 
480215 825 841 . preventiemedewerker Fiom 
480216 825 841 842 pedagogisch medewerker jeugdzorg (middelbaar) 
480217 825 842 . groepsleidster buitenschoolse opvang 
480218 841 . . agogisch medewerker penitentiaire inrichting, preventiemedewerker drugsverslaafden 

480219 842 . . sociaal-pedagogisch werker 2 znd 
40803   middelbare sociaal-culturele beroepen 
480301 014 711 842 leider militair tehuis 
480302 022 121 135 contactmedewerker welzijnswerk (middelbaar) 
480303 022 842 . beheerder buurthuis 
480304 134 . . assistent culturele minderheden 
480305 134 824 842 ouderenwerker (adviseert en begeleidt activiteiten, middelbaar) 
480306 134 825 842 jongerenwerker 
480307 134 842 . sociaal-cultureel werker (middelbaar) 
480308 824 842 . activiteitenbegeleider ouderen (middelbaar) 
480309 825 841 842 activiteitenbegeleider jeugd, spelbegeleider (middelbaar) 
480310 827 842 . activiteitenbegeleider gehandicapten (middelbaar, maakt geen zorgplan) 
480311 842 . . activiteitenbegeleider van allerlei soorten cliënten (middelbaar) 
40804   middelbare psychologische beroepen 
471301 841 . . sociotherapeut 
480401 121 . . psychologisch testassistent 
40807   middelbare beroepen in huishouding en uitvaartverzorging 
480701 014 . . hoofd huishouding hotel (middelbaar) 
480702 014 022 . huismeester hotel 
480703 014 022 711 hoofd civiele dienst (hotel, instelling) 
480704 014 952 . procescoördinator in-flightcatering 
480705 022 . . woonmanager (van wooncomplex) 
480706 136 711 953 butler 
480901 013 136 . bedrijfshoofd uitvaartverzorging, crematorium, dierencrematorium/-begraafplaats 
480902 022 . . uitvaartleider 
480903 022 136 . aulamedewerker begraafplaats/crematorium 
480904 022 136 662 crematoriummedewerker 
480905 136 . . gastvrouw, -heer uitvaartcentrum 
480906 136 412 . medewerker meldingsbureau uitvaartverzorging 
40808   middelbare beroepen in de lichaamsverzorging 
480801 013 136 831 bedrijfshoofd sauna, beautycenter (meewerkend <50%) 
480802 013 521 831 bedrijfshoofd schoonheidssalon (meewerkend <50%) 
480803 013 521 832 bedrijfshoofd kapperszaak (meewerkend <50%) 
480804 013 673 . bedrijfshoofd vervaardiging pruiken en haarwerk (meewerkend <50%) 
480805 268 831 . grimeur 
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480806 512 673 . bedrijfshoofd vervaardiging pruiken en haarwerk (meewerkend >50%) 
480807 531 831 . schoonheidsspecialist, visagist (inclusief bedrijfshoofd meewerkend >50%) 
480808 531 832 . kapper, pruikenmaker (inclusief bedrijfshoofd meewerkend >50%) 
480809 831 . . voetverzorger 
680802 831 . . huidtherapeut 

409   Middelbare beroepen in horeca, toerisme en recreatie 

40901   middelbare horecaberoepen 
490101 013 . . bedrijfshoofd horecabedrijf (management) 
490102 013 136 . bedrijfshoofd hotel, pension, congrescentrum, relaxbedrijf (meewerkend <50%) 
490103 013 313 953 bedrijfshoofd internetcafé (meewerkend <50%) 
490104 013 521 . hoofd bedrijfsrestaurant (management) 
490105 013 531 . bedrijfshoofd kamerverhuurbedrijf 
490106 013 952 . bedrijfshoofd klein horecabedrijf (inclusief koken, meewerkend <50%) 
490107 013 953 . bedrijfshoofd restaurant, café, bar, dancing (meewerkend <50%) 
490108 014 022 . nachtmanager hotel 
490109 014 136 . hoofd receptie hotel 
490110 014 136 953 purser (luchtvaart) 
490111 014 521 952 chef-kok 
490112 014 541 953 chef bediening horeca 
490113 022 . . medewerker evenementenorganisatie 
490114 022 541 953 buffetchef uitgifte horeca, eerste medewerker bediening horeca 
490115 022 952 . eerste medewerker keuken 
490116 022 953 . zalencoördinator banqueting 
490117 125 952 953 militair kok 
490118 136 953 . steward vliegtuig, passagiersschip, trein 
490119 521 952 . chef de partie 
490120 541 953 . medewerker bediening horeca (luxe restaurant) 
490121 952 . . kok, instellingskok, dieetkok (middelbaar) 
490122 953 . . hofmeester krijgsmacht 
40902   middelbare toerismeberoepen 
490201 022 521 . medewerker reisorganisatie (organiseren, inkopen) 
490202 135 136 . toeristisch gids, host toerisme, reisbegeleider 
490203 136 531 . reisadviseur, reserveringsmedewerker reisorganisatie, medewerker toeristische informatie 

(middelbaar) 
40903   middelbare beroepen in vrijetijdsbesteding, recreatie en sport 
490301 013 . . bedrijfshoofd zwembad, sportcomplex, amusementscentrum, attractiepark, jeugdherberg, 

vakantiecentrum (management) 
490302 013 136 531 bedrijfshoofd zwembad, sportcomplex, amusementscentrum, attractiepark, jeugdherberg, 

vakantiecentrum (meewerkend <50%) 
490303 013 521 . detailhandelaar sport- en kampeerartikelen, golfbaancommissaris (meewerkend <50%) 

490304 014 531 . banquetmanager 
490305 022 412 . medewerker competitie- en wedstrijdbegeleiding 
490306 271 . . beroepssporter (geen denksport) 
490308 842 852 . recreatiebegeleider 

459   Middelbare beroepen in transport en logistiek 

45904   middelbare algemene beroepen in transport en logistiek 
490401 013 . . bedrijfshoofd expeditiebedrijf, afvaltransport-, inzamelingsbedrijf (management) 
490402 013 551 553 bedrijfshoofd expeditiebedrijf, afvaltransport-, inzamelingsbedrijf (meewerkend <50%) 

490403 014 . . chef distributie bij productie-, handelsbedrijf 
490404 022 . . transportplanner, onderofficier logistiek en transport 
490405 412 431 . supply chain medewerker (middelbaar) 
45905   middelbare beroepen in lucht-, weg- en railvervoer 
490501 013 564 . bedrijfshoofd transportbedrijf (rijdt zelf ook vrachtauto, meewerkend <50%) 
490502 013 565 . bedrijfshoofd touringcarbedrijf (rijdt zelf ook bus, meewerkend <50%) 
490503 014 . . groepsleider postbodes 
490504 022 . . korporaal, onderofficier vliegerondersteunend luchtmacht 
490505 022 125 . perronopzichter 
490506 022 661 . assistent-treindienstleider (middelbaar) 
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490507 123 . . rijexaminator 
490508 125 531 . conducteur 
490509 561 . . zweefvlieger (niet lesgevend) 
45906   middelbare ladingbehandelingsberoepen 
490601 013 . . bedrijfshoofd op-, overslag-, stuwadoorsbedrijf (management) 
490602 013 531 . bedrijfshoofd op-, overslagbedrijf (meewerkend <50%) 
490603 013 553 . bedrijfshoofd stuwadoorsbedrijf (meewerkend <50%) 
490604 014 . . teamleider sorteercentrum post 
490605 022 . . chef stuwadoring, ladingmeester 
490606 022 531 . waterklerk 
490607 123 412 . logistiek medewerker gevaarlijke goederen 
490608 133 . . veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen 
490609 421 . . controleur havenbedrijf 
490610 553 . . operationeel medewerker op- en overslag 
45907   middelbare scheepvaart- en visserijberoepen 
490701 013 . . bedrijfshoofd rederij, zee-, zoetwatervisserijbedrijf (management) 
490702 013 531 562 bedrijfshoofd rederij (meewerkend <50%) 
490703 013 562 . schipper, kapitein binnenvaart 
490704 013 946 . bedrijfshoofd zee-, zoetwatervisserijbedrijf (meewerkend <50%) 
490705 014 562 . stuurman binnenvaart 
490706 014 562 683 maritiem officier (middelbaar) 
490707 014 562 946 stuurman, schipper zeevisvaart 
490708 014 946 . bootsman trawler 
490709 022 125 . scheepvaartmeester 
490710 022 243 . verkeersleider haven 
490711 123 . . walschipper binnenvaart 
490712 125 . . kustwachter 
490713 541 562 . pontwachter, veerman (bestuurt het pontveer en rekent af) 
490714 562 . . stuurman zeevaart, loods binnenvaart, schipper veerpont 
490715 662 683 . werktuigkundige zee(vis)vaart, stuurman-motordrijver binnenvaart (zelfvarend materieel) 

45908   middelbare administratieve beroepen in transport en logistiek 
460707 551 663 . boxmedewerker veiling 
490801 013 . . bedrijfshoofd cargadoorsbedrijf (management) 
490802 013 531 . bedrijfshoofd cargadoorsbedrijf (meewerkend <50%) 
490803 014 551 . magazijnchef 
490804 022 421 . declarant 
490805 022 431 . voorraadadministrateur 
490806 022 531 . cargadoor, expediteur 
490807 022 551 553 groepsleider magazijn 
490808 124 136 829 grondsteward 
490809 551 . . onderofficier logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine 

6 Hogere beroepen 

600   Hogere docenten en onderwijskundige beroepen 

60001   hogere onderwijskundige beroepen en leerkrachten in algemene vakken 
400101 022 851 . onderwijsassistent, instructeur middelbaar beroepsonderwijs 
400102 825 851 . onderwijsassistent primair, speciaal onderwijs 
600103 014 521 . leidinggevend inkoper onderwijs-, leermiddelen 
600104 021 . . beleidsmedewerker onderwijs (hoger) 
600105 022 134 . opleidingsadviseur cursusinstituut, coördinator onderwijsinstelling (hoger) 
600106 022 134 451 cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan 

beroepsonderwijs (hoger) 
600107 123 . . inspecteur Onderwijsinspectie (hoger) 
600108 132 531 . accountmanager opleidingen 
600109 134 135 841 leerlingbegeleider avo 
600110 134 841 . schoolbegeleider (hoger) 
600111 521 . . inkoper onderwijs-, leermiddelen 
600112 841 851 . remedial teacher, intern begeleider (hoger) 
600113 851 . . leerkracht basisonderwijs, huiswerkbegeleider 
630602 134 135 . leerplichtambtenaar, leerplichtconsulent (hoger) 
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60002   leraren talen en humaniora (2e graads) 
600201 851 . . docent taal, humaniora (2e graads) 
60003   leraren sociale vakken (2e graads) 
600301 851 . . docent sociale vakken (2e graads) 
60004   leraren aardrijkskunde en geschiedenis (2e graads) 
600401 851 . . docent aardrijkskunde, geschiedenis (2e graads) 
60005   leraren kunst- en expressievakken (2e graads) 
600501 851 . . docent dans, drama, beeldende vorming, glas-, edelmetaalbewerken, audio- en 

videotechniek, tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, muziek, museologie (2e 
graads) 

60006   leraren wiskunde, natuurwetenschappen, agrarische en informaticavakken (2e graads 
en praktijkopleiders) 

400601 022 614 851 technisch onderwijsassistent (toa) 
400602 851 . . praktijkopleider algemeen, praktijkopleider/trainer informatica, praktijkopleider agrarisch 

600601 851 . . docent wis-, natuur-, scheikunde, biologie, informatica, agrarische vakken (2e graads) 

60007   leraren hout-, bouwvakken (2e graads en praktijkopleiders) 
400701 851 . . praktijkopleider schildersbedrijf, praktijkopleider bouw 
600701 851 . . docent installatietechniek, houtbewerkingstechnieken, bouwkunde, beschermings- en 

afwerkingstechnieken, civiele techniek (2e graads) 
60008   leraren overige technische vakken, transport en logistiek (2e graads en 

praktijkopleiders) 
290608 851 . . instructeur heftrucks 
400802 851 . . praktijkopleider/bedrijfsleermeester industrie, transport 
401301 851 . . praktijkopleider beveiliging 
431314 125 851 . medewerker oefeningen en opleidingen brandweer 
450344 851 . . instructeur grondverzet- en graafmachines 
451426 851 . . instructeur hijswerk 
600801 851 . . docent techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, logistiek, procestechnologie (2e 

graads) 
601301 851 . . docent politievakken, docent algemene beveiliging, docent brandweervakken 
60009   leraren economie, administratie, secretariële vakken (2e graads en praktijkopleiders) 

400901 851 . . praktijkopleider handel, administratie 
600901 851 . . docent bedrijfs-, algemene economie, handel, (bedrijfs)administratie (2e graads) 
60010   leraren lichamelijke oefening en sport (1e graads) 
601001 851 852 . docent lichamelijke oefening (1e graads) 
601002 852 . . sport- en bewegingsleider (hoger) 
60011   leraren gezondheidszorg (2e graads en praktijkopleiders) 
401101 022 851 . praktijkcoördinator ziekenhuis 
401102 851 . . praktijkopleider gezondheidszorg en welzijn (middelbaar) 
601101 851 . . docent medische, paramedische vakken, praktijkopleider gezondheidszorg en welzijn 

(hoger) 
60012   leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening (2e graads) 
401201 851 . . docent schoonheidsverzorging, docent kappersvak, praktijkopleider horeca, toerisme en 

voeding, praktijkopleider uiterlijke verzorging (middelbaar) 
601201 851 . . docent kappersvak, docent verzorging/huishoudkunde (2e graads) 

601   Hogere beroepen in de humaniora, communicatie en kunst 

60101   hogere taalkundige beroepen 
610101 013 211 . bedrijfshoofd tolken-, vertaalbureau (hoger, meewerkend <50%) 
610102 211 . . vertaler 
610103 212 . . tolk levende talen (exclusief congrestolk) 
60102   hogere theologische beroepen 
610201 135 841 . pastoor, geestelijk verzorger, zendeling (hoger) 
60103   hogere communicatiekundige beroepen 
610301 022 134 . campagne coördinator (niet-commercieel) 
610302 022 135 . technisch voorlichter alarmcentrale 
610303 031 132 531 mediaplanner 
610304 131 135 . communicatieadviseur (hoger) 
610305 135 . . pers-, publieksvoorlichter 
610602 013 132 . bedrijfshoofd fondsenwervingbureau (meewerkend >50%) 
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610603 112 . . mediator 
610604 135 . . patiëntenvoorlichter 
610605 412 . . audiotolk (vertaalt niet, maar typt voor doven) 
60104   hogere beroepen m.b.t. de soorten communicatiemedia (niet elektrotechnische 

aspecten) 
610402 014 441 . hoofd bibliotheek, archief (hoger) 
610403 021 . . beleidsmedewerker documentatie, bibliotheek, informatievoorziening (hoger) 
610404 121 441 . literatuuronderzoeker 
610405 135 441 . bibliothecaris 
610406 311 . . multimediadeveloper (hoger) 
610407 312 313 . webmaster (hoger) 
610408 441 . . archivaris, documentalist (hoger) 
60105   hogere beroepen m.b.t. de inhoud van communicatiemedia 
610501 013 033 . productiebegeleider uitgeverij 
610502 013 223 . hoofdredacteur (management) 
610503 013 521 531 bedrijfshoofd uitgeverij geschreven media (meewerkend <50%) 
610504 014 223 . hoofd-, eindredacteur omroep, gedrukte media (meewerkend <50%) 
610505 014 223 313 contentmanager 
610506 022 223 . redacteur (hoger) 
610507 121 223 . gidsenschrijver 
610508 131 135 . public-relationsadviseur 
610509 132 531 . accountmanager advertenties uitgeverij 
610510 223 . . journalist, redacteur (hoger) 
610511 223 252 . verslaggever omroep 
610512 224 . . schrijver 
610513 252 . . presentator (hoger) 
610514 511 . . bedrijfshoofd uitgeverij (meewerkend >50%) 
60107   hogere beroepen m.b.t. kunst- en cultuurbehoud 
610702 013 . . hoofd museum (management) 
610703 013 251 . hoofd museum (meewerkend <50%) 
610704 021 . . beleidsmedewerker kunst en cultuur (hoger) 
610705 031 251 . museummedewerker presentaties 
610706 132 133 511 taxateur kunst, antiek, muziekinstrumenten, goud, zilverwerk 
610707 135 413 . museumgids (hoger) 
610708 135 851 . educatief museummedewerker 
610709 223 . . kunstcriticus 
610710 251 . . hoofd museum (meewerkend >50%) 
610711 268 673 . restaurator oude, kunstvoorwerpen 
610712 441 512 . conservator (hoger) 
610713 511 . . makelaar in kunst, antiek, juwelen 
60108   hogere beroepen in beeldende vormgeving 
610802 013 . . bedrijfshoofd mediadesign-, modeontwerpbureau (management) 
610803 013 031 . bedrijfshoofd modeontwerpbureau (meewerkend <50%) 
610804 013 251 531 galeriehouder (meewerkend <50%) 
610805 013 268 611 bedrijfshoofd edelsmederij (meewerkend <50%) 
610808 014 . . productieleider grafisch ontwerpbureau 
610809 014 031 . hoofd stylingafdeling confectie-industrie 
610810 021 . . beleidsmedewerker monumentenbeleid (hoger) 
610811 031 . . stylist modecollecties 
610812 031 241 . reclame-, multimediaontwerper 
610813 031 268 . dessin-, mode-, kostuum-, decorontwerper 
610814 223 243 . beeldredacteur (hoger) 
610815 241 . . audiovisueel ontwerper 
610816 241 312 . multimediavormgever (hoger) 
610817 243 268 . fotografisch vormgever 
610818 268 . . beeldend kunstenaar 
610819 268 611 . plastisch ruimtelijk vormgever 
610820 268 611 642 glaskunstenaar 
610821 268 611 673 kunst-, edelsmid 
610822 268 642 . glazenier (inclusief ontwerp) 
610823 312 . . webdesigner, -ontwikkelaar (hoger) 
60109   hogere beroepen in radio-, tv-productie, theater en muziek 
610903 013 031 . producer, artistiek leider media-, cultuurproductie (meewerkend <50%) 
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610904 013 263 . regisseur media-, cultuurproductie 
610905 013 451 . manager castingbureau 
610906 014 . . operationeel productieleider, opnameleider media, film 
610907 014 134 224 dramaturg 
610908 022 . . voorstellingsleider, locatiescout, hoofd productiebureau radio, televisie 
610909 022 135 . plugger (promoot muziek) 
610910 022 243 263 regieassistent televisie 
610911 022 243 264 regieassistent film 
610912 022 263 . cineast, regieassistent, programmamaker 
610913 022 431 . productieassistent media, film, podiumkunst 
610914 022 451 531 theateragent 
610915 022 521 531 muziek-, theaterprogrammeur 
610916 031 . . art director film, televisie, theatervormgever 
610917 031 243 . lichtontwerper 
610918 121 261 267 sonoloog (hoger) 
610919 224 . . scenarioschrijver, tekstdichter, librettist 
610920 224 261 . songwriter 
610921 252 . . video-, diskjockey omroep 
610922 261 . . componist 
610923 262 . . dirigent koor, orkest 
610924 264 . . acteur, cabaretier 
610925 265 . . balletdanser 
610926 266 . . zanger klassiek, lichte muziek (hoger) 
610927 267 . . musicus 
610928 521 531 . impresario 
610929 852 . . balletmeester 
611102 013 243 . manager geluids-, film-, tv-studio (meewerkend <50%) 
611103 014 243 . hoofd theatertechniek, chef-inspiciënt 
611104 014 243 655 chef-belichter 
60110   hogere technische beroepen in de communicatie(-media) en informatie 
611002 013 . . bedrijfshoofd drukvoorbereidingsbedrijf, drukkerij, fotocentrale (management) 
611003 022 . . assistent-bedrijfsleider grafische industrie (hoger) 

602   Hogere economische, commerciële, administratieve en secretariële beroepen 

60201   hogere algemene en bedrijfseconomische beroepen 
421801 014 . . assistent-bedrijfsleider znd 
421802 022 . . coördinator znd (middelbaar) 
620101 014 132 431 luitenant, kapitein bedrijfseconomische zaken 
620102 021 . . beleidsmedewerker financiële, economische zaken (hoger) 
620103 022 121 . supply chain controller (hoger) 
620104 121 431 . financieel-, bedrijfseconomisch medewerker (hoger) 
621806 131 . . adviseur duurzaam ondernemen 
621807 131 132 . adviseur bedrijfsvoering 
621808 131 311 . adviseur business intelligence (hoger) 
621809 132 . . business development manager (hoger) 
60202   hogere commerciële beroepen (incl. marketing) 
620202 013 . . bedrijfshoofd callcenter, marketingadviesbureau (management) 
620203 013 132 . bedrijfshoofd callcenter, marketingadviesbureau (meewerkend <50%) 
620204 013 132 531 sales-, marketingmanager, bedrijfshoofd marketingadviesbureau (meewerkend >50%) 

620205 014 . . teamleider callcenter 
620206 014 132 531 accountdirector reclame 
620207 022 . . productiemanager, traffic manager reclame 
620208 022 132 . campagne, marketing coördinator 
620209 022 132 511 commercieel planontwikkelaar 
620210 031 132 . bedrijfshoofd reclame-, marketingadviesbureau (meewerkend >50%) 
620211 031 132 531 mediaspecialist reclame 
620212 121 132 . marktonderzoeker (hoger) 
620213 132 . . marketing-, productmanager (hoger) 
620214 132 531 . accountmanager reclame, zakelijke diensten, consumptiegoederen 
620215 313 531 . database marketeer (hoger) 
621601 022 131 311 adviseur crm-systemen 
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621602 022 311 . adviseur e-business (hoger) 
621603 311 531 . sales executive security 
60203   hogere detailhandelsberoepen 
610806 013 512 . bedrijfshoofd kunsthandel (meewerkend <50%) 
610807 013 521 . bedrijfshoofd kunsthandel (management) 
620302 013 521 . bedrijfshoofd webwinkel, postorderbedrijf (inclusief inkoop, meewerkend <50%) 
620303 132 . . adviseur detailhandel 
620602 013 . . bedrijfshoofd detailhandel kleding, textiel, woninginrichting, handwerkartikelen en fournituren 

(management) 
620702 013 . . bedrijfshoofd detailhandel schoenen, lederwaren (management) 
641403 013 511 . bedrijfshoofd groothandel computers 
641404 013 521 . bedrijfshoofd detailhandel computers (management) 
650403 013 521 . bedrijfshoofd bouwmarkt (hoger, meewerkend <50%) 
690804 013 531 . filiaalmanager postkantoor (meewerkend <50%) 
60209   hogere beroepen in overige handel in goederen en diensten 
620902 013 . . hoofd afdeling ex/-import, bedrijfshoofd ex/-importbedrijf (management) 
620903 013 511 . ex/-importmanager, bedrijfshoofd ex/-importbedrijf (meewerkend <50%) 
620904 013 521 . hoofd inkoop 
620905 013 531 . hoofd verkoop binnendienst 
620906 014 511 531 chef verkoop domeinen roerende zaken 
620907 014 521 . leidinggevend inkoper 
620908 132 . . inkoopadviseur (hoger) 
620909 511 . . importeur 
620910 521 . . inkoper (hoger) 
640401 014 521 . leidinggevend inkoper chemische producten 
640402 132 531 . accountmanager chemische producten 
640403 521 . . inkoper chemische producten 
640404 531 . . vertegenwoordiger chemische producten (hoger) 
641112 311 531 . accountmanager ICT 
641412 521 . . inkoper computers, randapparatuur, automatiseringsmiddelen 
641413 531 . . vertegenwoordiger computers, randapparatuur, automatiseringsmiddelen (hoger) 
650102 014 521 . leidinggevend technisch inkoper (hoger) 
650104 133 531 . accountmanager technische producten 
650106 521 . . technisch inkoper (hoger) 
650107 531 . . sales engineer, vertegenwoordiger technische producten (exclusief automatisering, hoger) 

660708 132 531 . accountmanager agrarische producten 
660709 521 . . inkoper agrarische producten (inclusief zaai-, pootgoed) 
670102 014 521 . leidinggevend inkoper gezondheidszorg, medische producten 
670105 311 531 . accountmanager zorg 
670106 521 . . inkoper gezondheidszorg, inkoper medische producten 
670107 531 . . vertegenwoordiger gezondheidszorg 
670202 132 531 . accountmanager medische producten 
670501 014 521 . leidinggevend inkoper farmaceutische producten 
670504 521 . . inkoper farmaceutische producten 
670505 531 . . (dieren-)artsenbezoeker 
671704 132 531 . accountmanager farmaceutica 
671705 311 531 . accountmanager medische software 
690107 132 531 . accountmanager horeca 
690407 132 531 . accountmanager transport en logistiek 
690604 132 531 . accountmanager gevaarlijke goederen 
60210   hogere makelaardijberoepen 
621004 013 . . hoofd woondiensten (management) 
621005 014 133 511 vastgoedmanager 
621006 014 511 531 chef verkoop domeinen onroerende zaken 
621007 132 133 . medewerker waardebepaling (onroerend goed) 
621008 132 133 511 makelaar-taxateur onroerend goed 
621009 511 . . makelaar roerende goederen (hoger, geen kunst, antiek, jachten) 
60211   hogere beroepen geld- en bankwezen 
621101 013 . . kantoordirecteur bankbedrijf (management) 
621102 014 132 . filiaalhouder bankbedrijf (meewerkend <50%) 
621103 022 121 431 treasurer (junior, assistent, hoger) 
621104 022 421 431 financieel-administratief medewerker, fund administrator (hoger) 
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621105 121 132 . kredietbeoordelaar, beleggingsadviseur, -analist (hoger) 
621106 121 511 . effectenhandelaar 
621107 123 421 . observer beurshandel 
621108 132 531 . hypotheekadviseur, financieel adviseur bij bank 
621109 511 . . hoekman 
60212   hogere verzekeringsberoepen 
621202 013 . . bedrijfshoofd assurantiekantoor (management) 
621203 013 132 431 bedrijfshoofd assurantiekantoor (meewerkend <50%) 
621204 014 132 . teamleider verzekeringen, manager onderdeel verzekeringsmaatschappij 
621205 022 132 . relatiebeheerder bedrijven 
621206 121 132 . verzekeringsdeskundige (hoger) 
621207 132 531 . accountmanager schade, accountmanager leven (verzekeringen) 
621208 421 431 . beoordelaar pensioenaanvragen, pensioenmedewerker (hoger) 
621604 431 . . actuarieel analist, rekenaar (hoger) 
60213   hogere (niet financiële) adminstratieve beroepen 
621301 014 132 . hoofd administratie 
621302 014 412 . adjudant onderofficier, sergeant-majoor (marine) administratie 
621303 022 311 . adviseur bedrijfssoftwaresystemen 
621304 022 431 . werkvoorbereider (handel, administratie, hoger) 
621305 132 531 . subsidieadviseur 
60214   hogere financieel administratieve beroepen 
621401 013 . . bedrijfshoofd administratiekantoor (management) 
621402 013 132 431 bedrijfshoofd administratiekantoor (meewerkend <50%) 
621403 014 132 431 controller, officier administratie (hoger) 
621404 014 412 431 sergeant-majoor financiële administratie 
621405 014 431 . hoofd financiële, debiteuren-, crediteurenadministratie (hoger, meewerkend <50%) 
621406 022 132 . relatiebeheerder accountancy 
621407 114 123 431 accountant-administratieconsulent 
621408 114 421 431 assistent-accountant (hoger) 
621409 123 131 . financieel rechercheur (hoger) 
621410 131 421 541 incassomedewerker (hoger) 
621411 132 421 431 assistent controller 
621412 132 431 . bedrijfshoofd administratiekantoor (meewerkend >50%) 
621413 135 421 431 cliëntbegeleider/assistent accountant 
621414 135 431 . boekhouder/cliëntbegeleider MKB 
621415 421 431 . salarisadministrateur (hoger) 
621416 431 . . administrateur, boekhouder (hoger) 
60215   hogere secretariële beroepen 
621502 013 . . bedrijfshoofd secretariaatsservice (management) 
621503 013 411 . bedrijfshoofd secretariaatsservice (meewerkend <50%) 
621504 014 411 . hoofd secretariaat 
621505 021 411 . ambtelijk secretaris (hoger) 
621506 022 411 . directiesecretaresse (hoger) 
60217   hogere beroepen in arbeidsorganisatie en personeel 
621701 013 . . vestigingsmanager werk en inkomen, uitzendbureau (management) 
621702 013 134 135 manager loopbaanadvies-, outplacementbureau 
621703 013 451 . manager wervings- en selectiebureau (meewerkend <50%) 
621704 014 021 . hoofd personeel en organisatie (hoger) 
621705 014 131 . kwaliteitsmanager (hoger) 
621706 021 022 121 arbocoördinator 
621707 021 451 . beleidsmedewerker personeel en organisatie (hoger) 
621708 021 841 851 educatiemedewerker jeugdhulpverlening 
621709 121 . . functieanalist 
621710 121 133 . arbeidshygiënist, ergonoom, arbeidsanalist (hoger) 
621711 121 133 451 arbeidsdeskundige 
621712 123 . . auditor kwaliteitszorg 
621713 131 . . organisatieadviseur (inclusief technisch, hoger) 
621714 134 . . arbo-adviseur 
621715 134 135 . decaan voortgezet onderwijs, loopbaanadviseur 
621716 134 451 . reïntegratiedeskundige 
621717 451 . . intercedent, personeels-, organisatieadviseur (hoger) 
621718 451 851 . trainer adviseur , trainer coach (van personeel) 
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603   Hogere juridisch bestuurlijke beroepen en beroepen in openbare orde en veiligheid 

60301   hogere juridische beroepen 
630102 022 114 . paralegal (hoger) 
630103 114 . . juridisch medewerker (hoger) 
630201 013 . . deurwaarder 
630206 114 . . juridisch medewerker handhaving bouw (hoger) 
630207 114 421 541 gerechtsdeurwaarder 
630208 114 431 . administratief-juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 
630301 421 431 . beoordelaar asielaanvragen, uitkeringsaanvragen, verblijfsvergunningen 
60302   hogere algemene en financiële beroepen in openbaar bestuur 
630101 021 411 . secretaris overheidsdiensten (hoger) 
630202 021 . . beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken (hoger) 
630203 021 022 . wijkmanager 
630204 021 022 134 themamanager overheid 
630205 021 411 . secretaris algemene rekenkamer (gemeente, hoger) 
630209 121 223 . beleidsonderzoeker (hoger) 
60309   hogere beroepen m.b.t. sociale zekerheid en belastingen 
630901 014 114 135 opsporingsambtenaar sociale voorzieningen (binnendienst) 
630902 021 . . beleidsmedewerker fiscale zaken (hoger) 
630903 022 421 431 coördinator belastingaanslagen 
630904 114 121 . fraudebeoordelaar, -coördinator, -preventiemedewerker, handhavingsspecialist 
630905 114 431 . belastingadviseur (hoger) 
630906 121 421 . claimbeoordelaar sociale verzekeringen 
630907 123 . . looninspecteur 
630908 421 . . servicemedewerker sociale zaken gemeente 
630909 421 431 . specialist belastingen (hoger) 
60312   hogere algemene beroepen m.b.t. openbare orde en veiligheid 
631002 013 . . groepscommandant mobiele eenheid (me) 
631003 014 123 . politie-inspecteur 
631004 121 . . rechercheur (hoger) 
631005 121 133 . politiespecialist 
631101 014 . . officier bewaking luchtmacht 
631102 014 125 . officier bewaking, vliegerondersteuning, luchtverdediging, operationele taken (hoger) 

631103 014 125 562 officier zeedienst marine (hoger) 
631104 014 125 567 sergeant-majoor operationele dienst algemeen (odalg) marine 
631105 014 125 662 adjudant-onderofficier militaire brandweer 
631106 014 125 681 adjudant-onderofficier luchtverdediging luchtmacht 
631107 125 553 . officier loadmaster luchtmacht 
631108 125 561 . officier vlieger 
631202 013 . . bedrijfshoofd detectivebureau (management) 
631203 013 121 . bedrijfshoofd detectivebureau (meewerkend <50%) 
60313   hogere technische beroepen m.b.t. openbare orde en veiligheid 
631303 013 . . manager beveiligingsbedrijf (management) 
631304 013 125 . bedrijfshoofd beveiligingsbedrijf (meewerkend <50%) 
631305 014 . . teamleider alarmcentrale brandweer 
631306 014 021 133 coördinator pro-actie, handhaving brandweer, vergunningen en adviezen brandweer 

631307 014 123 . brandweermanager, brandweerofficier 
631308 014 125 . teamleider brandweerkorps 
631309 021 123 125 adviseur veiligheid en kwaliteitszorg brandweer 
631310 021 125 133 medewerker pro-actie brandweer 
631311 022 121 133 veiligheidskundige (adviserend) 
631312 022 125 . adviseur rampenbestrijding brandweer 
631313 022 136 . centralist brandweer 
631314 123 . . controleur arbeidsveiligheid, inspecteur vervoer gevaarlijke stoffen 
631315 125 133 . medewerker materieel, beheer en kwaliteit brandweer 
631316 133 531 . beveiligingsadviseur brandveiligheid, inbraakpreventie 

604   Hogere wiskundige, natuurwetenschappelijke en informaticaberoepen 

60403   hogere wiskundige en natuurwetenschappelijke beroepen 
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640201 121 431 . statistisch analist (hoger) 
640202 431 . . wiskundig rekenaar (hoger) 
640301 031 610 . campanoloog 
640302 122 124 . radiograaf (hoger) 
640303 123 . . controleur ijkwet 
640304 124 . . essayeur 
680601 121 . . assistent-onderzoeker sociologisch, demografisch onderzoek 
60409   hogere laboratoriumberoepen 
640701 014 122 . chemisch hoofdanalist 
640702 122 . . chemisch analist (hoger) 
640801 014 122 . fysisch hoofdanalist (meewerkend <50%) 
640802 122 . . fysisch analist (hoger) 
640901 014 121 122 medisch-microbiologisch, klinisch-chemisch ingenieur 
640902 014 122 . medisch hoofdanalist (meewerkend <50%) 
640903 121 122 . ingenieur pathologie 
640904 122 . . medisch analist (hoger) 
641001 014 122 . biologisch hoofdanalist (meewerkend <50%) 
641002 122 . . biologisch, biotechnisch analist (hoger) 
60411   hogere algemene informaticaberoepen 
641101 013 311 . hoofd informatievoorziening en automatisering, manager ICT-bedrijf (meewerkend <50%, 

hoger) 
641102 014 . . projectleider ICT (leidinggevend, hoger) 
641103 014 311 . testmanager ICT (leidinggevend) 
641104 014 521 . leidinggevend inkoper automatiseringsmiddelen 
641105 021 . . beleidsmedewerker ICT (hoger) 
641106 022 . . servicemanager ICT 
641107 022 311 . adviseur ICT (hoger) 
641108 022 312 . productmanager interne ICT 
641109 022 313 . testmanager ICT (niet leidinggevend) 
641110 123 131 . digitaal rechercheur, forensisch ICT specialist (hoger) 
641111 311 . . testconsultant ICT 
641113 312 . . tester ICT 
60412   hogere beroepen in informatiearchitectuur en systeemanalyse 
641201 014 311 . hoofd systeemontwikkeling ICT 
641202 014 312 . teamleider programmering (meewerkend <50%) 
641203 022 . . informatieanalist 
641204 022 312 . functioneel ontwerper ICT 
641205 311 . . consultant applicatieontwikkeling (hoger) 
641206 311 531 . sales executive ICT 
641207 312 . . programmeur, systeemontwikkelaar (hoger) 
641208 312 313 . systeemanalist, -ontwerper (hoger) 
60413   hogere beroepen m.b.t. beheer van informatiesystemen 
641301 014 131 311 implementatiemanager 
641302 014 313 . teamleider systeembeheer (hoger) 
641303 022 311 . functioneel consultant 
641304 022 313 . wijzigingscoördinator 
641305 131 311 . changemanager ICT, implementatieadviseur (hoger) 
641306 311 312 313 databasebeheerder (hoger) 
641307 312 313 . applicatiebeheerder (hoger) 
641308 313 . . systeembeheerder (hoger) 
60414   hogere beroepen m.b.t. technische infrastructuur 
641402 013 311 . bedrijfshoofd consultancy ICT-infrastructuur (meewerkend <50%) 
641405 014 311 . hoofd beheer ICT 
641406 014 313 . manager servicedesk ICT 
641407 022 311 313 specialist technische infrastructuur ICT 
641408 311 . . consultant technische infrastructuur (hoger) 
641409 311 313 . servicedeskmedewerker ICT (hoger) 
641410 312 313 . systeemprogrammeur (hoger) 
641411 313 . . netwerkbeheerder (hoger) 
60415   hogere beroepen in informatiebeveiliging 
641501 311 . . adviseur interne controle en beveiliging informatievoorziening (hoger) 
641502 311 313 . security specialist ICT (hoger) 
641503 312 313 . firewall beheerder (hoger) 
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605   Hogere technische beroepen 

60501   hogere algemeen technische beroepen 
650101 013 133 . hoofd technische dienst (hoger) 
650103 031 121 . fysisch technoloog (hoger) 
650105 223 . . technisch schrijver 
60502   hogere elektrotechnische beroepen 
650202 013 . . projectleider, afdelingsmanager elektrotechniek (management, hoger) 
650203 013 312 . bedrijfshoofd telecommunicatiebedrijf (<50% meewerkend) 
650204 013 624 . bedrijfshoofd bedrijf bouw en reparatie telecommunicatie-, beveiligingsapparatuur (hoger, 

<50% meewerkend) 
650205 014 . . product (marketing) manager elektrotechnisch bedrijf 
650206 014 031 . hoofdontwerper elektronica, elektrotechnische installaties (hoger) 
650207 014 032 . hoofd tekenkamer elektrotechniek 
650208 014 243 . officier operationele dienst verbindingen (hoger) 
650209 014 312 . telecommunicatiemanager 
650210 014 655 682 officier technische dienst elektrotechniek (hoger) 
650211 022 . . technical support engineer (hoger) 
650212 031 . . ontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (hoger) 
650213 031 312 . hardware engineer computertechniek (hoger) 
650214 123 . . elektrotechnisch opzichter (hoger) 
650215 133 624 . meet- en regeltechnicus (hoger) 
60503   hogere beroepen in weg- en waterbouw en landmeetkunde 
650302 013 . . projectleider grondwerk-, weg- en waterbouw (hoger) 
650303 013 031 . verkeersplanoloog (hoger) 
650304 013 032 . projectleider landmeetkunde (hoger) 
650305 014 . . afdelingsmanager waterleidingbedrijf, hoofduitvoerder grondwerk-, weg- en waterbouw 

(hoger) 
650306 014 021 . hoofd bodemkartering 
650307 014 031 . hoofdconstructeur/ontwerper civiele techniek (hoger) 
650308 014 032 . hoofd tekenkamer civiele techniek 
650309 014 123 . opzichter weg- en waterbouw (leidinggevend, hoger) 
650310 021 . . beleidsmedewerker infrastructuur, medewerker civiele techniek (hoger) 
650311 021 022 133 themamanager water 
650312 022 031 . beheerder riolering (hoger) 
650313 022 032 . werkvoorbereider/projectleider grondwerk, weg- en waterbouw 
650314 022 032 123 beheermedewerker civiele techniek en cultuurtechniek 
650315 022 511 . planontwikkelaar infra (hoger) 
650316 031 . . constructeur-ontwerper civiele techniek (hoger) 
650317 031 121 . cartograaf (hoger) 
650318 031 121 124 asfalttechnoloog 
650319 031 133 . adviseur geotechniek, civiele techniek, verkeerskunde, riolering (hoger) 
650320 032 033 . weg- en waterbouwkundig calculator (hoger) 
650321 032 121 . hydrograaf 
650322 121 133 . geodeet (hoger) 
650323 121 312 . gis-expert 
650324 123 . . opzichter weg- en waterbouw (niet leidinggevend, hoger) 
650325 311 313 . medewerker geo-informatie (hoger) 
650326 312 . . geo-informatiekundige (hoger) 
60504   hogere bouwkundige beroepen 
650402 013 . . bouwkundig projectleider (hoger) 
650404 014 . . hoofduitvoerder bouw (hoger) 
650405 014 031 . hoofd constructeur-ontwerper bouwkunde (hoger) 
650406 014 032 . hoofd tekenkamer bouwkunde (hoger) 
650407 014 123 . opzichter bouw (leidinggevend, hoger) 
650408 021 . . beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting (hoger) 
650409 021 421 . bouwvergunningverlener 
650410 022 . . bouwkundig werkvoorbereider (hoger) 
650411 022 511 . bouwkundig projectontwikkelaar (hoger) 
650412 031 . . verkeers- en stedenbouwkundige, constructeur-ontwerper (steden)bouwkunde (hoger) 

650413 031 133 . bouwkundig, akoestisch adviseur (hoger) 
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650414 031 223 . bouwkundig bestekschrijver (hoger) 
650415 032 . . tekenaar-constructeur bouwkunde (hoger) 
650416 121 133 . bouwfysicus (hoger) 
650417 123 . . inspecteur betononderhoud, bouwkundig opzichter (hoger) 
650418 124 133 . betontechnoloog (hoger) 
60505   hogere beroepen in afbouw en interieurbouw 
650502 013 . . projectleider interieurbouwbedrijf (hoger) 
650503 031 121 . houttechnoloog 
650504 031 268 . binnenhuisarchitect, meubelontwerper (hoger) 
60506   hogere installatietechnische beroepen 
650602 013 . . projectleider installatietechniek, bedrijfshoofd installatiebedrijf 
650603 014 031 . hoofdconstructeur installatietechniek (hoger) 
650604 014 032 . hoofd tekenkamer installatietechniek (hoger) 
650605 031 . . ontwerper-constructeur installatietechniek (hoger) 
650606 123 . . inspecteur waterleidingbedrijf (hoger) 
60508   hogere voertuigbouwkundige beroepen 
650802 013 . . manager handel auto's, motoren (management) 
650803 013 621 . bedrijfshoofd voertuigfabriek (<50% meewerkend) 
650804 014 031 . hoofdconstructeur voertuigbouw (hoger) 
650805 014 032 . hoofd tekenkamer voertuigbouw 
650806 031 . . ontwerper-constructeur voertuigbouw (hoger) 
650902 013 . . bedrijfshoofd fietsfabriek (management) 
650903 013 621 . bedrijfshoofd fietsfabriek (<50% meewerkend) 
651002 022 . . productionmanager auto-industrie 
651003 031 . . ontwerper-constructeur autobouw (hoger) 
651102 014 031 . hoofdconstructeur scheepsbouw (hoger) 
651103 014 032 . hoofd tekenkamer scheepsbouw (hoger) 
651104 031 . . ontwerper-constructeur scheepsbouw (hoger) 
651201 013 . . project-, teammanager vliegtuigonderhoud, bedrijfshoofd vliegtuigfabriek (management) 

651202 013 621 . bedrijfshoofd vliegtuigfabriek (<50% meewerkend) 
651203 014 655 682 adjudant-onderofficier techniek luchtmacht, sergeant-majoor vliegtuigtechniek marine 

651204 031 . . ontwerper-constructeur vliegtuigbouw (hoger) 
651205 124 683 . boordwerktuigkundige vliegtuig (hoger) 
60514   hogere werktuigbouwkundige beroepen 
650702 014 031 121 gieterij-ingenieur 
650703 031 121 . laspraktijkingenieur (hoger) 
650704 123 . . lasinspecteur (hoger) 
651402 013 . . bedrijfshoofd werktuigtechnisch bedrijf, projectleider werktuigtechniek (management) 

651403 013 531 . bedrijfshoofd transportmiddelen-, kraanverhuurbedrijf (<50% meewerkend) 
651404 013 681 . bedrijfshoofd grondboring-, bronbemalingsbedrijf (<50% meewerkend, hoger) 
651405 014 . . werktuigbouwkundig leidinggevende, officier (wapen)techniek, barge engineer (hoger) 

651406 014 031 . hoofdconstructeur machines/gereedschappen, pijpleidingsystemen (hoger) 
651407 014 032 . hoofd tekenkamer machines/gereedschappen, pijpleidingsystemen (hoger) 
651408 021 133 . maintenance engineer (hoger) 
651409 022 . . werkvoorbereider werktuigbouw (hoger) 
651410 022 133 . manufacturing engineer 
651411 031 . . gasturbinetechnicus, ontwerper/constructeur pijpleidingsystemen, 

machines/gereedschappen (hoger) 
651412 031 121 . werktuigbouwkundig adviseur-ontwikkelaar 
651413 123 . . inspecteur rail 
60515   hogere beroepen in procestechniek (levensmiddelen) 
651502 031 121 . procestechnoloog, productontwikkelaar voedingsmiddelenindustrie (hoger) 
651503 122 124 . kwaliteitscontroleur voedingsmiddelenindustrie (hoger) 
651504 123 . . keurmeester van waren levensmiddelen (hoger) 
60517   hogere beroepen in procestechniek (geen levensmiddelen) 
651702 013 . . projectleider procesindustrie, bedrijfshoofd hoogoven (management) 
651703 031 121 . procestechnoloog, productontwikkelaar procesindustrie (hoger) 
651704 122 124 . kwaliteitscontroleur procesindustrie (hoger) 
651705 123 . . keurmeester van waren non-food (hoger) 
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60519   hogere delfstoffenwinningsberoepen en overige technische beroepen 
651902 013 . . bedrijfshoofd verpakkingsindustrie (management) 
651903 013 121 . wireline engineer (hoger) 
651904 014 . . rig superintendent, toolpusher 
651905 014 661 . mud engineer, directional driller 
651906 014 661 681 drilling engineer 
651907 014 681 . driller on- en offshore 
651908 031 121 . onderzoeker delfstoffenwinning (hoger) 
651909 031 268 . industrieel ontwerper (conceptueel, technisch, hoger) 
651910 032 121 . measurement while drilling (mwd) engineer 
651911 121 . . mijnmeter (hoger) 
651912 531 . . vertegenwoordiger oliemaatschappij 
651913 661 . . mud logger (controleert boorspoeling) 
60520   hogere economische beroepen in de techniek 
652001 022 . . project engineer, technisch planner (hoger) 
652002 033 . . kostprijscalculator, begrotingscalculator (exclusief technisch, hoger) 
652003 121 132 . risk manager, specialist (technisch, hoger) 
652004 132 133 . commercieel technisch adviseur 
60521   hogere beroepen in industriële automatisering 
652101 014 031 . projectleider industriële automatisering (hoger) 
652102 022 . . equipment engineer 
652103 031 312 . ontwerper industriële automatisering 
652104 312 . . embedded software engineer, PLC-programmeur (hoger) 
652105 312 313 . applicatieontwerper PLC (=programmable logic controller) 

606   Hogere agrarische en milieukundige beroepen 

60602   hogere agrarische beroepen 
660102 021 . . beleidsmedewerker agrarische zaken (hoger) 
660103 121 . . landbouwkundige (doet onderzoek, hoger) 
660104 123 131 . kwaliteitsmanager agrarische producten 
660203 014 941 . teeltmanager tuinbouw (hoger) 
660204 021 . . beleidsmedewerker land-, tuin-, bosbouw (hoger) 
660205 021 411 . secretaris productschap (hoger) 
660206 022 . . productiespecialist zaadteelt 
660207 031 124 . selecteur landbouwgewassen (veredelt planten), plantenveredelaar (hoger) 
660208 121 . . plantenteeltdeskundige, teeltspecialist, tuinbouwkundige, bosbouwkundige (doet onderzoek, 

hoger) 
660209 124 . . keurmeester bloemen, planten, groente, fruit, zaden (hoger) 
660210 133 . . bos- en landschapsadviseur (hoger) 
660303 013 . . bedrijfshoofd veebedrijf, dierenhoudbedrijf (management) 
660304 021 . . beleidsmedewerker veeteelt, dierenteelt (hoger) 
660305 022 . . onderzoeker veeteelt (hoger) 
660306 124 . . keurmeester paarden-, rundveestamboek 
660307 133 . . veeteeltconsulent (hoger) 
660402 013 . . bedrijfshoofd groenvoorziening, hoveniersbedrijf (management) 
660403 021 . . beleidsmedewerker natuur en landschap (hoger) 
660404 031 . . tuin- en landschapsontwerper (hoger) 
660602 013 . . projectleider, uitvoerder cultuurtechniek (hoger) 
660603 021 . . beleidsmedewerker cultuurtechniek (hoger) 
660604 031 121 . cultuurtechnicus (hoger) 
660605 031 133 . watermanager 
660606 133 . . consultant waterbeheer 
660702 014 521 . leidinggevend inkoper agrarische producten (inclusief zaai-, pootgoed) 
660703 021 . . beleidsmedewerker visserij (hoger) 
660704 121 . . landbouweconomisch onderzoeker (hoger) 
660705 123 421 . controleur technische administratieve bedrijfsvoering (agrarisch, AID) 
660706 131 132 . bedrijfsvoorlichter agrarische bedrijfsvoering 
660707 132 . . relatiebeheerder agrarisch 
60605   hogere beroepen m.b.t. milieu en natuurbehoud 
660502 013 121 133 projectleider/adviseur bodemonderzoek, -sanering, luchtkwaliteit (hoger) 
660503 014 945 . leidinggevend beheerder natuurmonumenten 
660504 021 . . beleidsmedewerker milieu, natuurbehoud (hoger) 
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660505 031 121 . milieudeskundige technologie (hoger) 
660506 031 133 . adviseur bodemonderzoek en -saneringen (hoger) 
660507 114 123 133 medewerker bodemonderzoek en -saneringen (hoger) 
660508 121 . . bodemkarteerder, milieuonderzoeker bodemgebruik landbouw, onderzoeker 

watertechnologie (hoger) 
660509 121 133 . meettechnicus/adviseur lucht 
660510 123 . . milieu-inspecteur, controleur meststoffen (AID), inspecteur waterbeheer 
660511 133 . . milieukundig voorlichter 

607   Hogere beroepen in de gezondheidszorg 

60702   hogere medische en farmaceutische beroepen 
670201 014 812 . officier medische dienst (hoger) 
670203 726 812 821 operatieassistent 
670204 811 . . verloskundige 
670205 812 . . anesthesiemedewerker 
670502 022 123 . clinical research associate 
670503 121 441 . registratiemedewerker medisch onderzoek (hoger) 
60703   hogere verpleegkundige beroepen 
670101 014 . . hoofd wijkzorg 
670103 021 . . beleidsmedewerker volksgezondheid (hoger) 
670104 135 . . gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(GVO)consulent (hoger) 
670302 013 . . clustermanager verpleeg-, verzorgingshuis 
670303 014 . . hoofdverpleegkundige ziekenhuis (verpleegt niet) 
670304 014 812 821 adjudant-onderofficier medisch 
670305 014 821 . hoofdverpleegkundige (leidinggevend en verplegend) 
670306 021 022 . districtsverpleegkundige 
670307 021 134 . transferverpleegkundige 
670308 022 . . regieverpleegkundige 
670309 022 134 136 centralist 112 
670310 022 821 . verpleegkundige (hbo, coördinerend) 
670311 121 . . researchverpleegkundige 
670312 121 134 812 arboverpleegkundige 
670313 134 . . consultatief psychiatrisch verpleegkundige 
670314 134 135 . sociaal verpleegkundige 
670315 134 821 . gg- en gd-verpleegkundige, adviserende verpleegkundigen n.e.g. 
670316 134 821 841 psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) verpleegkundige 
670317 134 823 . verpleegkundige aids-consulent 
670318 134 825 . verpleegkundige jeugdgezondheidszorg 
670319 811 . . praktijkverpleegkundige 
670320 812 821 . spoedeisendehulp- verpleegkundige 
670321 821 . . verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding, geen ggz, niet adviserend, geen 

operatie-/seh-), wijkverpleegkundige 
670322 821 828 841 ggz-verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) 
671701 014 . . teammanager/-leider zorg 
671702 022 . . officier van dienst gezondheidszorg 
671703 022 411 . manager huisartsenpost, gezondheidscentrum 
60704   mondhygiënisten 
670401 811 . . mondhygiënist 
60707   hogere fysiotherapeutische beroepen 
670602 823 911 . dierenfysiotherapeut 
670701 823 . . manueel therapeut, fysiotherapeut (geen kinder-, dieren-) 
670702 823 825 . kinderfysiotherapeut 
60708   hogere oefentherapeutische beroepen 
670801 823 . . oefentherapeut cesar, oefentherapeut mensendieck 
60709   hogere beroepen in de arbeids- en ergotherapie 
470901 841 . . arbeidstherapeut 
670901 134 . . indicatieadviseur gezondheidszorg 
670902 134 531 852 adviseur wmo-hulpmiddelen (bij leverancier) 
670903 134 823 . ergotherapeut 
670904 823 . . instructeur mobiliteit blinden 
60711   hogere beroepen in voeding en diëtetiek 
471101 123 124 . keurmeester van waren (levensmiddelen) 
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471102 134 . . afslankconsulent 
671101 014 . . hoofd voedingsvoorlichting en dieetadvisering 
671102 823 . . diëtist 
60712   hogere beroepen in logo-/akoepedie en orthoptie 
671201 812 823 . orthoptist 
671202 823 . . logo-, akoepedist 
60713   hogere beroepen overige therapieën 
671301 134 . . lactatiekundige 
671302 811 . . alternatieve genezer (geen arts) 
671303 823 . . euritmietherapeut 
671304 825 841 . speltherapeut 
671305 841 . . creatief therapeut 
60715   hogere technische beroepen in de gezondheidszorg 
671401 121 812 . optometrist 
671501 022 121 131 hygiënist gezondheidszorg 
671502 031 . . bewegingstechnoloog 
671503 121 812 . laborant hart-, longfunctie, klinische neurofysiologie 
671504 812 . . klinisch perfusionist 
671601 121 812 . laborant beeldvormende technieken 
671602 611 812 . mouldroomtechnicus 

608   
Hogere beroepen in de verzorging, sociale dienstverlening en sociaal 
wetenschappelijk onderzoek 

60801   hogere beroepen in de verzorging 
680102 013 . . clustermanager thuiszorg 
680103 014 . . hoofd/ teamleider thuis- of institutionele zorg 
680104 014 022 . servicemanager zorg 
680105 022 . . zorgbemiddelaar, -coördinator zorgverzekeraar, na ziekenhuisopname, thuiszorg 
680106 022 112 827 zorgbemiddelaar, -coördinator gehandicapten (behartigt ook belangen) 
680107 022 112 828 zorgbemiddelaar, -coördinator psychiatrische cliënten (behartigt ook belangen) 
680108 022 134 . casemanager thuis-/institutionele zorg 
680109 022 136 . zorgcentralist (behandelt zorgvraag bij thuiszorg) 
680110 022 824 . zorgbemiddelaar (voor opname in zorg- en verpleeghuizen), zorgcoördinator verzorg-

/verpleeghuis 
680111 022 827 . zorgcoördinator gehandicapten, speciaal onderwijs 
680112 022 827 841 ondersteuningscoördinator/begeleider gehandicaptenzorg (coördineert moeilijk voorspelbare 

zorg/ kwaliteitsontwikkeling zorg, hoger) 
680113 022 828 . zorgcoördinator psychiatrische cliënten (geen belangenbehartiging) 
680114 022 828 841 persoonlijk begeleider psychiatrische cliënten (hoger) 
680115 134 . . indicatieadviseur thuiszorg, ouderenzorg 
680116 451 . . zorgbemiddelaar bij zorgbemiddelingskantoor 
680117 827 841 . begeleider gehandicaptenzorg (hoger) 
680118 828 841 . gespecialiseerd verzorgende psychiatrische cliënten 
60802   hogere beroepen in de sociale dienstverlening 
680202 013 . . hoofd gastouderbureau 
680203 013 829 . officier leger des heils 
680204 014 . . teamleider kinderdagverblijf, jeugdzorg, instelling maatschappelijk werk, afdelingshoofd 

justitiële inrichting (geeft hoofdzakelijk leiding) 
680205 014 134 . teamleider maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen, blijf van m'n lijf), 

welzijnsorganisatie ouderen 
680206 014 134 451 coördinator kindertelefoon 
680207 014 421 . teamleider uitkeringen (sociale verzekeringen) 
680208 014 451 . coördinator telefonische hulpdiensten 
680209 014 851 . werkbegeleider sociaal hulpverleners 
680210 021 . . beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn (hoger) 
680211 021 135 . medewerker informatie en advies a jeugdzorg 
680212 021 825 . coördinator/ begeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum jeugd 
680213 021 841 842 sociaal-pedagogisch werker (hoger) 
680214 022 . . zorgmanager jeugdhulpverlening (coördineert) 
680215 022 112 841 medewerker bureau Halt 
680216 022 121 134 casemanager jeugdzorg 
680217 022 121 136 beroepskracht bureau jeugdzorg 
680218 022 134 . coördinator cliëntcontacten woningcorporatie 
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680219 022 134 136 telefonisch hulpverlener 
680220 022 134 421 casemanager/klantmanager gemeente 
680221 022 134 825 woonbegeleider jeugdzorg (coördineert en adviseert, hoger) 
680222 022 451 . begeleider, coördinator vrijwilligerswerk 
680223 022 825 . zorgcoördinator jeugdzorg 
680224 022 825 841 gezinscoach 
680225 112 132 841 budgetconsulent 
680226 112 134 135 woonconsulent 
680227 112 134 825 cliëntvertrouwenspersoon, klachtenondersteuner jeugdzorg 
680228 114 123 . schuldhulpverlening, bewindvoerder wet schuldsanering natuurlijke personen (wnsp) 
680229 114 134 . sociaal raadsman, opvangmedewerker diensten asielzoekerscentrum 
680230 114 825 841 jeugdreclasseerder 
680231 114 841 . reclasseringswerker (geen jeugd-) 
680232 123 . . consulent complementaire sociale voorzieningen 
680233 132 421 . consulent inkomen 
680234 134 135 . adviseur woondiensten 
680235 134 824 841 ouderenadviseur 
680236 134 825 . gezinsvoogd 
680237 134 825 841 jeugdmaatschappelijk werker 
680238 134 826 841 medisch maatschappelijk werker 
680239 134 827 841 sociaal consulent gehandicapten 
680240 134 828 841 ambulant hulpverlener (psychiatrische/verslavingsproblematiek) 
680241 134 841 . maatschappelijk werker znd 
680242 134 851 . consulent welzijn 
680243 135 . . opvoedingsvoorlichter 
680244 135 451 . medewerker voorlichting, werving en selectie pleegouders 
680245 135 841 . preventiemedewerker (ambulante voorzieningen, hoger) 
680246 451 . . bemiddelingsmedewerker kinderopvang 
680247 451 825 . bemiddelaar pleegzorg 
680248 451 851 . begeleider/trainer bureau slachtofferhulp 
680249 825 841 . jeugdagogisch medewerker (hoger) 
680250 825 841 842 pedagogisch medewerker ziekenhuis 
680251 828 841 . groeps-, gezinsbegeleider psychiatrische patiënten, verslaafden, daklozen (hoger) 
680252 829 841 . groepswerker psychosociale hulp(hoger) 
60803   hogere sociaal-culturele beroepen 
680303 013 . . clustermanager welzijn ouderen 
680304 014 021 135 leidinggevend ouderenwerker 
680305 021 . . beleidsmedewerker sociaal-cultureel werk (hoger) 
680306 021 135 431 ouderenwerker (met beleidsvoorbereiding) 
680307 021 842 . sociaal-cultureel werker (met beleidsvoorbereiding) 
680308 022 134 . sociaal-cultureel werker (coördinerend/adviserend, hoger), consulent opbouwwerk 
680309 022 134 825 jeugdwerkleider (coördinerend) 
680310 022 134 842 vormings- en ontwikkelingswerker (coördinerend) 
680311 022 825 842 clubhuisleider (hoger) 
680312 022 842 . coördinerend activiteitenbegeleider, buurtwerkleider 
680313 134 842 . vormingswerker 
680314 135 842 . medewerker gerichte activiteiten (instelling culturele minderheden) 
680315 851 . . leider vormingswerk 
60805   hogere pedagogische en psychologische beroepen 
680401 121 . . psychologisch medewerker, grafoloog 
680501 021 . . beleidsmedewerker openbaar onderwijs (hoger) 
680502 134 . . pedagogisch adviseur (hoger) 
60807   hogere facilitaire en huishoudkundige beroepen 
680701 013 . . hoofd huishoudelijke dienst, facilitair manager 
680702 022 . . werkvoorbereider zaalinrichting banqueting 
680703 135 . . huishoudkundig consulent 

609   Hogere beroepen m.b.t. horeca, toerisme, recreatie en sport 

60903   hogere beroepen in horeca, toerisme, recreatie en sport 
690102 013 . . manager evenementenorganisatie, manager rooms division 
690103 013 121 531 yield manager horeca 
690104 013 531 . banquet sales manager 
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690105 014 . . partymanager catering, scheepspurser, officier horeca luchtmacht (hoger) 
690106 022 . . medewerker organisatie congressen 
690202 013 . . manager reisbureau, toeristisch informatiebureau (management) 
690203 013 135 . manager toeristisch informatiebureau (meewerkend <50%) 
690204 013 521 . manager reisorganisatie, touroperator 
690205 013 531 . manager reisbureau (meewerkend <50%) 
690206 136 531 . reisadviseur (hoger) 
690302 014 . . sportmanager 
690303 014 852 . officier sport (hoger) 
690304 021 . . beleidsmedewerker recreatie en toerisme (hoger) 
690305 022 . . evenementencoördinator, event manager 
690306 022 134 . sportconsulent 
690307 511 . . spelersmakelaar 

659   Hogere beroepen in transport en logistiek 

65904   hogere algemene beroepen in transport en logistiek 
690402 014 . . chef distributiecentrum, officier logistiek en transport (hoger) 
690403 014 131 . hoofd productieplanning 
690404 022 . . transportplanner, logistiek manager (hoger) 
690405 022 131 132 supply chain medewerker (hoger) 
690406 132 . . logistic product manager 
690602 013 . . bedrijfshoofd sorteercentrum post 
690603 014 . . leidinggevende expeditie, supervisor afhandeling containers, op- en overslag 
690802 013 . . filiaalmanager postkantoor (management) 
690803 013 132 . clustermanager postkantoor 
690805 014 551 . officier logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine (hoger) 
690806 022 . . medewerker interne logistiek (administratief) 
65905   hogere beroepen in lucht-, weg-, railvervoer en scheepvaart 
690501 013 . . bedrijfshoofd transportbedrijf (geen scheepvaart), vliegbedrijf (management) 
690502 013 561 . bedrijfshoofd vliegbedrijf (meewerkend <50%) 
690503 014 . . ritmanager, traffic manager transportonderneming 
690504 014 022 . officier vliegverkeersleider marine, vliegerondersteunend luchtmacht (hoger) 
690505 014 123 . verkeersinspecteur 
690506 021 . . beleidsmedewerker vervoer (hoger) 
690507 022 . . luchtverkeersleider 
690508 022 136 421 vluchtafhandelingsemployé 
690509 022 661 . treindienstleider 
690510 123 . . inspecteur luchtvaart, vervoer 
690511 561 . . piloot 
690702 013 562 . kapitein zeevaart 
690703 013 683 . hoofdwerktuigkundige (hwtk) zeevaart (leidinggevend) 
690704 014 022 123 superintendent 
690705 014 562 . eerste stuurman grote handelsvaart, kapitein grote zeesleepvaart, kleine handelsvaart, 

kustvaart 
690706 014 562 683 maritiem officier (hoger) 
690707 021 . . beleidsmedewerker scheepvaart (hoger) 
690708 022 . . loodsdienstcoördinator 
690709 123 . . inspecteur scheepvaart 
690710 243 624 . radiotelegrafist 
690711 562 . . registerloods, 2e en lagere stuurlieden ghv (hoger) 
690712 662 683 . werktuigkundige marine (hoger) 
690713 683 . . hoofdwerktuigkundige zeevaart (geen leiding) 

699   Managers (hoger werk- en denkniveau) 

69991   managers (hoger werk- en denkniveau) onderwijsinstellingen 
600101 012 . . directeur basisschool (niet lesgevend) 
600102 012 851 . directeur basisschool (lesgevend) 
69992   managers (hoger werk- en denkniveau) in handel en zakelijke dienstverlening 

610701 011 . . manager antiek-, kunsthandel (groot bedrijf) 
620201 011 . . manager callcenter, marketingadviesbureau (groot bedrijf) 
620301 011 . . manager detailhandelsbedrijf n.e.g (groot bedrijf) 
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620601 011 . . manager detailhandelsbedrijf kleding, textiel, woninginrichting (groot bedrijf) 
620701 011 . . manager detailhandel schoenen, lederwaren (groot bedrijf) 
620801 011 . . manager handel in interieur- en afbouwartikelen, keukens, badkamers en sanitair, voertuigen

620901 011 . . manager veilinghuis, tussen-, groothandel niet-agrarische producten (groot bedrijf) 
621001 011 . . manager woondiensten (groot bedrijf) 
621002 012 . . vestigingsmanager woningcorporatie 
621003 012 511 . kantoordirecteur makelaardij (meewerkend <50%) 
621201 011 . . algemeen directeur assurantiebemiddelingsbedrijf (groot bedrijf) 
621501 012 411 . secretaris vereniging, stichting 
621801 011 . . bedrijfshoofd algemene leiding groot bedrijf, regio-, areamanager (znd) 
621802 013 . . bedrijfshoofd znd 
621803 014 . . projectmanager znd 
621804 014 022 . teamcoördinator znd 
621805 022 . . productieplanner, (project)coördinator (hoger) 
660701 011 . . manager agrarische handel, veilingbedrijf, handel in tractoren, landbouw- en 

grondverzetmachines (groot bedrijf) 
69993   managers (hoger werk- en denkniveau) in techniek, informatica en landbouw 

620802 011 521 . manager detailhandel dieren en dierartikelen (groot bedrijf) 
641401 011 . . manager consultancy ICT-infrastructuur, handel in computers (groot bedrijf) 
650201 011 . . manager fabricage en verkoop elektrotechnische/elektronische apparaten (groot bedrijf, 

hoger) 
650301 011 . . manager grondwerk-, weg- en waterbouwbedrijf (groot bedrijf, hoger) 
650401 011 . . manager bouw-, aannemersbedrijf (groot bedrijf) 
650501 011 . . manager interieurbouw-, afbouwbedrijf (groot bedrijf) 
650601 011 . . manager installatiebedrijf (groot bedrijf) 
650701 011 . . manager gieterij, metaalbewerkingsbedrijf, montagebedrijf, gereedschapmakerij (groot 

bedrijf, hoger) 
650801 011 . . manager voertuigfabriek, vliegtuigfabriek, autoschadeherstelbedrijf (groot bedrijf, hoger) 

650901 011 . . manager rijwielhandel (groot bedrijf) 
651001 011 . . manager garage-, taxibedrijf, autogaragebedrijf, autoschadeherstelbedrijf (groot bedrijf) 

651101 011 . . manager scheepswerf (groot bedrijf, hoger) 
651401 011 . . manager werktuigtechnisch bedrijf (groot bedrijf, hoger) 
651501 011 . . manager slachterij, chocolaterie, brood- en banketbakkerij, vleeswaren,- 

voedingsmiddelenindustrie (groot bedrijf, hoger) 
651701 011 . . manager procesindustrie, hoogovens (groot bedrijf, hoger) 
651801 011 . . manager textiel-, leerverwerkingsbedrijf (groot bedrijf, hoger) 
651901 011 . . manager optische glasmakerij (groot bedrijf) 
660101 011 . . manager gemengd landbouwbedrijf (groot) 
660201 011 . . manager akker-, tuin-, bosbouwbedrijf (groot) 
660202 011 021 . districtshoofd bos en natuurterreinen 
660301 011 . . manager veebedrijf, visteelt, andere consumptiedierenteelt (groot bedrijf) 
660302 012 921 . manager dierentuin, wildpark 
660401 011 . . manager groenvoorziening (groot bedrijf) 
660501 011 . . manager schoonmaakbedrijf (groot bedrijf) 
660601 011 . . manager loon-, cultuurtechnisch bedrijf (groot bedrijf) 
69994   managers (hoger werk- en denkniveau) in gezondheidszorg, verzorging en sociale 

dienstverlening 
670301 012 . . hoofd kraamzorg 
680101 011 . . directeur gevangenis, verzorgingstehuis 
680201 011 . . manager instelling sociale dienstverlening, kinderopvang (hoger) 
680301 011 . . directeur/bestuurder organisatie voor welzijn ouderen (geen verzorgingshuizen) 
680302 012 . . manager vormingscentrum 
680801 011 . . manager kappers-, schoonheidsverzorgingsbedrijf (groot bedrijf) 
680901 011 . . manager bedrijf voor uitvaartverzorging (groot bedrijf) 
69995   managers (hoger werk- en denkniveau) in transport 
690401 011 . . manager transport-, expeditie-, opslagbedrijf, openbaar vervoerbedrijf (groot bedrijf) 

690601 011 . . manager stuwadoors-, havenbedrijf, op- en overslagbedrijf (groot bedrijf) 
690701 011 . . manager zee-, zoetwatervisserijbedrijf, rederij, rondvaart (groot bedrijf) 
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690801 011 . . manager cargadoorsbedrijf (groot bedrijf) 
69996   overige managers (hoger werk- en denkniveau) 
610401 011 . . regiohoofd bibliotheken 
610601 011 . . manager fondsenwervingbureau (groot bedrijf) 
610801 011 . . manager mediadesign-, modeontwerpbureau (groot bedrijf) 
610901 011 . . producent media-, cultuurproductie, manager theater 
610902 011 031 . producent film 
611001 011 . . manager drukvoorbereidingsbedrijf, drukkerij, fotocentrale (groot bedrijf) 
611101 011 . . manager postproductie media 
630601 011 021 . hoofd afdeling cultuur, onderwijs (gemeente) 
631001 011 . . hoofdinspecteur van politie 
631201 011 . . bedrijfshoofd beveiligingsbedrijf (groot bedrijf) 
631301 011 . . commandant brandweer, brandweerofficier/afdelingsmanager repressie, preventie 
631302 012 021 851 coördinator opleidingen en oefeningen brandweer/brandweerofficier 
690101 011 . . manager horeca (groot bedrijf) 
690201 011 . . manager reisbureau, toeristisch informatiebureau (groot bedrijf) 
690301 011 . . bestuurder sportbond, manager sport-, recreatieaccommodatie (groot bedrijf) 

8 Wetenschappelijke beroepen 

800   Wetenschappelijke docenten en onderwijskundige beroepen 

80001   wetenschappelijke onderwijskundige beroepen en leraren in algemene vakken 

800106 013 . . projectcoördinator onderwijskundig onderzoek 
800107 014 021 . hoofdinspecteur Onderwijsinspectie 
800108 021 121 134 onderwijskundig onderzoeker/beleidsadviseur 
800109 021 134 223 beleidsmedewerker onderwijs (wetenschappelijk) 
800110 022 134 . cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan 

beroepsonderwijs (wetenschappelijk) 
800111 134 . . supervisor-docentenbegeleider 
800112 134 841 . schoolbegeleider (wetenschappelijk) 
800113 223 851 . onderwijskundig medewerker ontwikkelen les- en cursusmateriaal 
800114 841 851 . remedial teacher, groepsleerkracht speciaal onderwijs (wetenschappelijk) 
800115 851 . . huiswerkbegeleider, docent onderwijskunde, docent didactiek 
80002   leraren talen en humaniora (1e graads) 
800201 014 121 851 hoogleraar talen, filosofie, theologie 
800202 121 223 851 universitair hoofddocent talen, filosofie, theologie 
800203 851 . . docent taal, filosofie, theologie (1e graads) 
80003   leraren sociale vakken (1e graads) 
800301 014 121 851 hoogleraar demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale wetenschappen, 

journalistiek, communicatie 
800302 121 223 851 universitair (hoofd)docent demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale 

wetenschappen, journalistiek, communicatie 
800303 851 . . docent psychologie, antropologie, pedagogiek, maatschappijvakken, journalistiek, 

communicatie (1e graads) 
80004   leraren aardrijkskunde en geschiedenis (1e graads) 
800401 014 121 851 hoogleraar planologie, geschiedenis 
800402 121 223 851 universitair (hoofd)docent planologie, geschiedenis 
800403 851 . . docent geschiedenis, aardrijkskunde, ruimtelijke ordening, tuin en landschap (1e graads) 

80005   leraren kunst- en expressievakken (1e graads) 
800501 014 121 851 hoogleraar film- en televisiewetenschap, hoogleraar theaterwetenschap, hoogleraar 

muziekwetenschap, hoogleraar kunstwetenschappen 
800502 121 223 851 universitair (hoofd)docent film- en televisiewetenschap, theaterwetenschap, 

muziekwetenschap, kunstwetenschappen 
800503 851 . . docent dans, drama, beeldende vorming, glas-, edelmetaalbewerken, audio- en 

videotechniek, tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, muziek, museologie (1e 
graads) 

80006   leraren wiskunde, natuurwetenschappen, agrarische en informaticavakken (1e graads)

800601 014 121 851 hoogleraar wis-, natuur-, scheikunde, biologie, ICT, documentaire informatievoorziening, 
laboratoriumtechniek, landbouwwetenschappen, milieukunde, astronomie, 
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aardwetenschappen 

800602 121 223 851 universitair (hoofd)docent wis-, natuur-, scheikunde, biologie, ICT, documentaire 
informatievoorziening, laboratoriumtechniek, landbouwwetenschappen, milieukunde, 
astronomie, aardwetenschappen 

800603 851 . . docent wis-, natuur-, scheikunde, biologie, ICT, documentaire informatievoorziening, 
laboratoriumtechniek, agrarische vakken, milieukunde, astronomie (1e graads) 

80008   leraren overige technische vakken, transport en logistiek (1e graads) 
800701 014 121 851 hoogleraar bouwkunde, hoogleraar cartografie, hoogleraar civiele techniek 
800702 121 223 851 universitair (hoofd)docent bouwkunde, cartografie, civiele techniek 
800703 851 . . docent interieurarchitectuur, bouwkunde, civiele techniek, installatietechniek, 

installatietechniek (1e graads) 
800801 014 121 851 hoogleraar werktuigbouwkunde, elektrotechniek, logistiek, procestechnologie 
800802 121 223 851 universitair (hoofd)docent werktuigbouwkunde, elektrotechniek, logistiek, procestechnologie 

800803 851 . . docent techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, logistiek, procestechnologie (1e 
graads) 

80009   leraren economie, administratie en secretariële vakken (1e graads) 
800901 014 121 851 hoogleraar economie, bedrijfskunde, bedrijfs- en consumentenwetenschappen 
800902 121 223 851 universitair (hoofd)docent bedrijfskunde, economie 
800903 851 . . docent bedrijfs-, algemene economie, handel, financieel management, belasting-, 

organisatiewetenschappen (1e graads) 
801301 014 121 851 hoogleraar rechtswetenschappen, arbeidswetenschappen, bestuurskunde 
801302 121 223 851 universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen, arbeidswetenschappen, bestuurskunde 

801303 851 . . docent rechtswetenschappen, arbeidswetenschappen, bestuurskunde 
80012   leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening (1e graads) 
801101 014 121 851 hoogleraar medische wetenschappen 
801102 121 223 851 universitair docent medische wetenschappen 
801103 851 . . docent medische, paramedische vakken, voedingsleer 
801201 014 121 851 hoogleraar voeding, huishoudkunde 
801202 121 223 851 universitair (hoofd)docent voeding, huishoudkunde 
801203 851 . . docent toerisme en recreatie, docent facility management, docent hotel management (1e 

graads) 

801   Wetenschappelijke beroepen in de humaniora, communicatie en kunst 

80103   wetenschappelijke communicatiekundige en theologische beroepen 
810102 013 212 . manager tolken-, vertaalbureau 
810103 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap, taal- en letterkunde 
810104 211 . . vertaler wetenschappelijke/niet levende talen 
810105 212 . . congrestolk 
810205 014 121 . directeur onderzoeksinstelling theologie 
810206 121 223 . polemoloog, wetenschappelijk onderzoeker geschiedenis, godsdienstwetenschappen, 

theologie, ethiek, filosofie 
810207 135 841 . dominee, studentenpastor (wetenschappelijk) 
810208 411 . . vicaris 
810302 013 . . directeur communicatieadviesbureau (management) 
810303 013 131 132 bedrijfshoofd communicatieadviesbureau (meewerkend >50%) 
810304 014 131 135 hoofd public relations en voorlichting 
810305 121 . . wetenschappelijk onderzoeker communicatie- en informatiewetenschappen, publicistiek 

810306 131 135 . pr-, communicatieadviseur (wetenschappelijk) 
810307 135 . . pers-, publieksvoorlichter (wetenschappelijk) 
810308 021 . . beleidsmedewerker communicatie 
80104   wetenschappelijke beroepen m.b.t. de soorten communicatiemedia (niet elektro-

technische aspecten) 
810402 014 441 . hoofd archief (wetenschappelijk) 
810403 021 . . beleidsmedewerker documentatie, bibliotheek, informatievoorziening (wetenschappelijk) 

810404 121 441 . archivaris (wetenschappelijk) 
810405 123 . . archiefinspecteur 
810406 135 441 . bibliothecaris wetenschappelijke bibliotheek 
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80105   wetenschappelijke beroepen m.b.t. de inhoud van communicatiemedia 
810503 013 511 . hoofd persbureau (meewerkend <50%) 
810504 013 521 531 uitgever gedrukte media (meewerkend <50%, wetenschappelijk) 
810505 014 223 . hoofdredacteur (wetenschappelijk) 
810506 014 511 . chef van onderdeel persbureau 
810507 223 . . speechschrijver, redacteur (wetenschappelijk) 
810508 252 . . presentator (wetenschappelijk) 
810509 511 . . hoofd persbureau (meewerkend >50%) 
80107   wetenschappelijke beroepen in de kunst, expressie 
810703 014 251 . hoofd afdeling van museum (wetenschappelijk) 
810704 014 268 521 leidinggevend kunstgalerij-, museumconservator 
810705 021 . . beleidsmedewerker kunst en cultuur (wetenschappelijk) 
810706 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen 
810707 441 512 . conservator (wetenschappelijk) 
810801 021 . . beleidsmedewerker monumentenbeleid (wetenschappelijk) 
810903 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker muziek-, theaterwetenschap 
810904 135 851 . educatief medewerker theater 
810905 224 265 . choreograaf 
810906 262 267 . concertmeester 

802   Wetenschappelijke economische, commerciële en financieel administratieve beroepen

80201   wetenschappelijke economische en financieel administratieve beroepen 
820104 013 132 . (luitenant-)kolonel, kapitein/kapitein ter zee bedrijfseconomische zaken 
820105 014 121 . leidinggevende economisch onderzoek 
820106 014 132 . majoor, luitenant ter zee 1e klasse bedrijfseconomische zaken 
820107 021 . . beleidsmedewerker financiële, economische zaken, arbeidsmarkt (wetenschappelijk) 

820108 022 121 . supply chain controller (wetenschappelijk) 
820109 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker economie 
820110 131 132 . economisch adviseur 
821102 015 121 431 treasurer 
821103 121 132 . kredietbeoordelaar, beleggingsadviseur, -analist (wetenschappelijk) 
821203 121 132 . verzekeringsdeskundige (wetenschappelijk) 
821301 014 431 . officier administratie (wetenschappelijk) 
821402 013 114 123 bedrijfshoofd accountantskantoor (meewerkend <50%) 
821403 014 021 . financieel manager (wetenschappelijk) 
821404 014 114 123 auditmanager, manager afdeling accountancy- en belastingadviesbureau 
821405 014 123 . hoofd interne controle financiële bedrijfsadministratie 
821406 014 132 . registercontroller, hoofd administratie 
821407 014 132 431 controller (wetenschappelijk) 
821408 014 431 . boekhouder, leidinggevend (meewerkend <50%) 
821409 114 123 . accountant 
821601 013 132 431 bedrijfshoofd actuarieel adviesbureau 
821602 022 311 . adviseur e-business (wetenschappelijk) 
821603 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker actuariaat, econometrie 
821604 121 431 . actuarieel analist, actuaris (wetenschappelijk) 
821605 123 311 . edp-auditor 
80202   wetenschappelijke commerciële beroepen (incl. marketing) 
820203 014 132 . marketingmanager (wetenschappelijk) 
820204 121 . . database marketeer (wetenschappelijk) 
820205 121 132 . marktonderzoeker (wetenschappelijk) 
820206 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker marketing 
820902 132 . . inkoopadviseur (wetenschappelijk) 
820903 132 521 . strategisch inkoper (wetenschappelijk) 
80217   wetenschappelijke bedrijfskundige beroepen en beroepen m.b.t. arbeidsorganisatie 

en personeel 
821702 013 . . bedrijfshoofd wervings- en selectiebureau (management) 
821703 013 021 . hoofd personeel en organisatie (wetenschappelijk) 
821704 013 131 . manager organisatieadviesbureau (meewerkend <50%) 
821705 013 451 . bedrijfshoofd wervings- en selectiebureau (meewerkend <50% ) 
821706 014 021 123 inspecteur arbeidsinspectie 
821707 014 131 . kwaliteitsmanager (wetenschappelijk) 
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821708 021 451 . beleidsmedewerker personeel en organisatie (wetenschappelijk) 
821709 121 133 . arbeidsanalist (wetenschappelijk) 
821710 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker arbeidswetenschappen 
821711 131 . . organisatieadviseur (wetenschappelijk) 
821712 134 135 . studieadviseur, studentendecaan 
821713 451 . . hrm-adviseur (wetenschappelijk) 
821714 451 841 . functionaris training en development 
821803 013 121 223 directeur bedrijfskundig onderzoekbureau (meewerkend <50%) 
821804 013 131 . programmamanager 
821805 013 131 132 bedrijfshoofd bedrijfskundig adviesbureau (meewerkend <50%) 
821806 014 121 223 hoofd afdeling bedrijfskundig onderzoek (meewerkend <50%) 
821807 014 131 132 hoofd afdeling bedrijfskundig advies (meewerkend <50%) 
821809 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker bedrijfskunde 
821810 131 311 . adviseur business intelligence (wetenschappelijk) 
821811 132 . . business development manager (wetenschappelijk) 

803   
Wetenschappelijke juridisch bestuurlijke beroepen en beroepen m.b.t. openbare orde 
en veiligheid 

80301   wetenschappelijke juridische beroepen 
830104 013 111 . notaris 
830105 014 021 421 bewaarder hypotheken, kadaster, scheepsbewijzen 
830106 014 113 . officier van justitie 
830107 022 114 . paralegal (wetenschappelijk) 
830108 111 . . kandidaat-notaris 
830109 112 . . advocaat(-generaal) 
830110 112 114 133 octrooionderzoeker 
830111 113 . . raadsheer, rechter 
830112 114 . . juridisch medewerker, adviseur (wetenschappelijk) 
830113 114 411 . klachtenfunctionaris gezondheidszorg 
830114 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen 
830115 121 421 . octrooigemachtigde 
830116 223 . . juridisch redacteur 
830117 411 . . griffier rechtbank, parket-, gerechtssecretaris 
80302   wetenschappelijke beroepen in het openbaar bestuur 
830205 014 021 . griffier overheidsbestuur 
830206 014 121 . leider bestuurskundig onderzoek 
830207 021 . . beleidsmedewerker juridisch, bestuurlijk, internationaal (wetenschappelijk) 
830208 021 022 . beleidscoördinator 
830209 021 114 . lid Raad van State 
830210 021 114 135 diplomatiek vertegenwoordiger 
830211 021 123 . inspecteur algemene overheidsinstelling, volksvertegenwoordiger 
830212 021 131 . bestuurskundige 
830213 021 411 . secretaris overheidsdiensten (wetenschappelijk) 
830214 022 134 . politiek assistent 
830215 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker bestuurskunde, politicologie 
830216 123 421 . inspecteur Algemene Rekenkamer, rijksfinanciën 
830217 132 . . lid Sociaal-Economische Raad 
830301 021 431 . financieel beleidsmedewerker 
830302 123 132 . financieel toezichthouder gemeenten 
80305   wetenschappelijke beroepen in volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 

630501 013 021 . hoofd milieudienstverlening 
630502 014 031 . senior verkeersplanoloog 
630503 021 411 . secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht) 
830504 013 . . bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management) 
830505 013 121 . bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%) 
830506 021 . . beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk) 

830507 021 121 . regionaal planoloog 
830508 022 511 . planontwikkelaar infra (wetenschappelijk) 
830509 031 121 . planoloog 
830510 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker planologie 
80309   wetenschappelijke beroepen in sociale zekerheid en belastingen 
830902 013 114 . manager fiscaal adviesbureau 
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830903 014 021 . hoofdcontroleur belastingdienst, inspecteur belastingen 
830904 021 . . beleidsmedewerker fiscale zaken (wetenschappelijk) 
830905 114 431 . belastingadviseur (wetenschappelijk) 
80312   wetenschappelijke beroepen in de openbare orde en veiligheid 
831001 021 123 . inspecteur gevangeniswezen 
831102 013 . . kapitein der mariniers, (luitenant) kolonel landmacht, luchtmacht, marechaussee (leiding aan 

operationele taken, beveiliging, verdediging) 
831103 013 562 . kapitein (luitenant) ter zee zeedienst 
831104 014 . . luitenant-ter-zee 1e klasse exclusief zeedienst, majoor landmacht, luchtmacht, 

marechaussee (leiding aan operationele taken, beveiliging, verdediging) 
831105 014 125 . officier brandweer krijgsmacht (majoor of hoger) 
831106 014 562 . luitenant-ter-zee 1e klasse zeedienst 
831201 121 223 . onderzoeker veiligheid en criminaliteit 
831303 021 022 . coördinator gemeentelijke voorbereiding rampenbestrijding brandweer 
831304 021 123 . inspecteur brandweerwezen 

804   Wetenschappelijke wiskundige, natuurwetenschappelijke en informaticaberoepen 

80401   wetenschappelijke wiskundige en natuurwetenschappelijke beroepen 
840201 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker wiskunde 
840202 121 431 . statistisch analist (wetenschappelijk) 
840203 271 . . beroepssporter denksport 
840204 431 . . wiskundig rekenaar (wetenschappelijk) 
840301 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker natuurkunde 
840401 121 . . klinisch chemicus 
840402 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker scheikunde 
840501 121 . . mineraloog, ertskundige 
840502 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker aardwetenschappen 
840503 121 223 431 meteoroloog 
840601 014 121 223 hortulanus 
840602 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker biologie 
840702 013 . . hoofd laboratorium (management) 
840703 013 121 . hoofd laboratorium chemie (meewerkend <50%) 
840801 013 121 . hoofd laboratorium natuurkunde (meewerkend <50%) 
840901 013 121 . hoofd laboratorium medisch (meewerkend <50%) 
841001 013 121 . hoofd laboratorium biologie (meewerkend <50%) 
80411   wetenschappelijke algemene informaticaberoepen 
841103 013 . . manager ICT-bedrijf (management, wetenschappelijk) 
841104 013 311 . manager ICT-bedrijf (meewerkend <50%) 
841105 014 . . projectleider ICT 
841106 021 . . beleidsmedewerker ICT (wetenschappelijk) 
841107 021 311 . informatiemanager ICT 
841108 022 311 . manager ICT-bedrijf (meewerkend >50%), adviseur ICT 
841109 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker informatica 
841110 121 311 . adviseur methoden en technieken ICT 
841201 014 121 312 kennistechnoloog-projectleider (meewerkend <50%) 
841202 014 312 . technisch ontwerper ICT-projectleider (meewerkend <50%, wetenschappelijk) 
841203 022 131 311 kennismanager 
841204 022 312 . informatiearchitect 
841205 121 312 . kennistechnoloog 
841206 311 . . consultant applicatieontwikkeling (wetenschappelijk) 
841207 312 . . technisch ontwerper ICT (niet leidinggevend, wetenschappelijk) 
841208 312 313 . systeemontwerper, -ontwikkelaar (wetenschappelijk) 
841401 022 311 . architect technische infrastructuur ICT 
841402 311 . . consultant technische infrastructuur (wetenschappelijk) 
841403 312 313 . systeemprogrammeur (wetenschappelijk) 
841501 021 311 . security officer 
841502 311 . . adviseur interne controle en beveiliging informatievoorziening (wetenschappelijk) 

805   Wetenschappelijke technische beroepen 

80503   wetenschappelijke beroepen in weg- en waterbouw en landmeetkunde 
850304 013 . . projectleider grondwerk, weg- en waterbouw, landmeetkunde (wetenschappelijk) 
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850305 014 . . cultuurtechnische projectleider openbare ruimte, hoofduitvoerder weg- en waterbouw 
(wetenschappelijk) 

850306 014 031 . hoofd constructeur/ontwerper civiele techniek (wetenschappelijk) 
850307 021 . . beleidsmedewerker civiele techniek (wetenschappelijk) 
850308 031 . . verkeersplanoloog, constructeur-ontwerper civiele techniek (wetenschappelijk) 
850309 031 121 . cartograaf (niet leidinggevend, wetenschappelijk) 
850310 031 133 . adviseur geotechniek, civiele techniek (wetenschappelijk) 
850311 121 133 . hydroloog, geodeet (wetenschappelijk) 
850312 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker cartografie, civiele techniek, verkeers- en vervoerskunde 

850313 312 . . geo-informatiekundige (wetenschappelijk) 
80504   wetenschappelijke bouwkundige en elektrotechnische beroepen 
850203 013 . . bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (management, wetenschappelijk) 
850204 013 031 . bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (meewerkend <50%) 
850205 014 . . luitenant-ter-zee elektrotechnische dienst 
850206 014 031 . hoofdontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk) 

850207 031 . . ontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk) 
850208 031 312 . hardware engineer computertechniek (wetenschappelijk) 
850209 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker elektrotechniek 
850210 133 . . adviseur meet- en calibratietechniek 
850403 013 . . manager projectontwikkeling, bouw- en civieltechnisch ingenieursbureau, architectenbureau 

(management) 
850404 013 031 . manager projectontwikkeling, bouw- en civieltechnisch ingenieursbureau, architectenbureau 

(<50% meewerkend) 
850405 014 . . hoofduitvoerder bouw (wetenschappelijk) 
850406 014 031 . hoofdconstructeur-ontwerper bouwkunde (wetenschappelijk) 
850407 022 511 . bouwkundig projectontwikkelaar (wetenschappelijk) 
850408 031 . . verkeers- en stedenbouwkundige, constructeur-ontwerper bouwkunde (wetenschappelijk) 

850409 031 124 133 betontechnoloog (wetenschappelijk) 
850410 031 133 . (steden)bouwkundig adviseur (wetenschappelijk) 
850411 031 268 . architectonisch vormgever, (steden)bouwkundig architect 
850412 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker bouwkunde, bouwhistoricus 
850413 123 . . bouwkundig inspecteur 
850501 031 268 . binnenhuisarchitect (wetenschappelijk) 
850603 014 031 . hoofdconstructeur installatietechniek (wetenschappelijk) 
850604 031 . . ontwerper-constructeur installatietechniek (wetenschappelijk) 
850605 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker installatietechniek 
80514   wetenschappelijke werktuigbouwkundige beroepen 
850703 031 121 . metaalkundige (wetenschappelijk) 
850803 014 031 . hoofdconstructeur voertuigbouw (wetenschappelijk) 
850804 031 . . ontwerper-constructeur voertuigbouw (wetenschappelijk) 
850805 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker voertuigbouw 
851001 031 . . ontwerper-constructeur autotechniek (wetenschappelijk) 
851102 014 031 . hoofdconstructeur scheepsbouw (wetenschappelijk) 
851103 031 . . ontwerper-constructeur scheepsbouw (wetenschappelijk) 
851104 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker scheepsbouwkunde 
851201 013 123 . luchthavenmeester 
851202 031 . . ontwerper-constructeur vliegtuigbouw (wetenschappelijk) 
851203 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker vliegtuigbouwkunde 
851204 124 683 . boordwerktuigkundige vliegtuig (wetenschappelijk) 
851403 013 . . projectleider werktuigbouw, officier techniek luchtmacht, bedrijfshoofd transportmiddelen-, 

kraanverhuurbedrijf, machinefabriek (management, wetenschappelijk) 

851404 014 . . majoor techniek, luitenant ter zee 1e klasse technische dienst 
851405 014 031 . hoofdconstructeur machines/gereedschappen, pijpleidingsystemen (wetenschappelijk) 

851406 021 133 . maintenance engineer (wetenschappelijk) 
851407 031 . . gasturbinetechnicus, constructeur machines/gereedschappen, kernreactortechniek 

(wetenschappelijk) 
851408 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde 
80515   wetenschappelijke procestechnologische beroepen 
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851503 031 121 . procestechnoloog, productontwikkelaar voedingsmiddelenindustrie (wetenschappelijk) 

851504 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker procestechnologie 
851602 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker biotechnologie 
851603 123 . . biologische veiligheidsfunctionaris, biosafety officer 
851703 013 . . hoofd ingenieursbureau, productieleider procesindustrie (exclusief voedingsmiddelen, 

management) 
851704 031 121 . procestechnoloog, productontwikkelaar procesindustrie (wetenschappelijk) 
80519   overige wetenschappelijke technische beroepen 
850103 013 133 . hoofd technische dienst (wetenschappelijk) 
850104 031 121 . technisch natuurkundige, lasertechnoloog 
850105 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker technische natuurkunde 
850106 021 . . beleidsmedewerker technologiebeleid 
851903 013 . . bedrijfshoofd industrieel ontwerpbureau, ingenieursbureau gasopsporing (management) 

851904 013 031 121 manager ingenieursbureau gasopsporing (meewerkend <50%) 
851905 013 031 531 manager industriële vormgeving (meewerkend <50%) 
851906 013 121 . wireline engineer (wetenschappelijk) 
851907 014 . . company man on- en offshore 
851908 031 . . technisch ontwerper (wetenschappelijk) 
851909 031 121 . onderzoeker delfstoffenwinning (wetenschappelijk) 
851910 031 268 . industrieel ontwerper (technisch, wetenschappelijk) 
851911 121 . . mijnmeter (wetenschappelijk) 
851912 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker delfstoffenwinning, industriële vormgeving 
852001 022 123 . quality assurance officer 
852002 121 132 . risk manager/specialist (technisch, wetenschappelijk) 
852102 013 . . bedrijfshoofd ingenieursbureau industriele automatisering (management) 
852103 014 031 . hoofdontwerper, projectleider industriële automatisering (wetenschappelijk) 
852104 312 . . embedded software engineer (wetenschappelijk) 

806   Wetenschappelijke agrarische en milieukundige beroepen 

80602   wetenschappelijke agrarische beroepen 
860104 013 021 . sectorhoofd landbouwbeleid 
860105 014 021 . afdelings-, bureau-, unit-, taakgroephoofd landbouwbeleid 
860106 014 121 . afdelingshoofd landbouwkundig onderzoek 
860107 021 . . beleidsmedewerker agrarische zaken (wetenschappelijk) 
860202 013 . . houtvester 
860203 013 121 . bedrijfshoofd veredelingsbedrijf (meewerkend <50%) 
860204 014 021 . inspecteur algemene inspectie landbouw en visserij 
860205 021 . . beleidsmedewerker land-, tuin-, bosbouw (wetenschappelijk) 
860206 021 411 . secretaris productschap (wetenschappelijk) 
860207 031 121 . plantenveredelaar (wetenschappelijk) 
860208 121 . . plantenteeltkundig onderzoeker 
860209 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker plantenteelt, land-, tuin-, bosbouw 
860210 132 133 . bos- en landschapsadviseur (wetenschappelijk) 
860211 133 . . landbouwconsulent 
860301 014 121 . afdelingshoofd visserijkundig onderzoek 
860302 021 . . beleidsmedewerker veeteelt, dierenteelt (wetenschappelijk) 
860303 133 . . consulent veeteelt (wetenschappelijk) 
860605 133 . . staladviseur 
860702 013 . . hoofd landbouweconomische voorlichting (management) 
860703 013 121 . directeur landbouweconomisch onderzoeksinstituut (meewerkend <50%) 
860704 014 121 . leidinggevende landbouweconomisch onderzoek 
860705 014 131 132 teamleider landbouweconomische voorlichting 
860706 021 . . beleidsmedewerker landbouweconomische zaken (wetenschappelijk) 
860707 121 . . landbouweconomisch onderzoeker (wetenschappelijk) 
860708 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker agrarische economie 
860709 131 132 . consulent agrarische bedrijfsvoering (wetenschappelijk) 
890701 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker visserijkunde 
80605   wetenschappelijke beroepen in cultuurtechniek, milieu- en natuurbehoud 
860403 013 . . bedrijfshoofd advies-, ontwerp-, onderzoekbureau landschap, recreatiegebieden 

(management) 
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860404 013 133 . bedrijfshoofd advies-, ontwerpbureau landschap, recreatiegebieden (geeft ook advies, 
meewerkend <50%) 

860405 021 . . beleidsmedewerker natuur en landschap (wetenschappelijk) 
860406 031 . . tuin- en landschapsarchitect (wetenschappelijk) 
860407 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker landschapsarchitectuur 
860503 013 . . projectleider bronbemaling 
860504 013 121 133 projectleider bodemonderzoek en -saneringen (wetenschappelijk) 
860505 013 133 . directeur milieu-adviesbureau (meewerkend <50%) 
860506 014 021 123 inspecteur milieuzaken (wetenschappelijk) 
860507 014 121 . afdelings-, sectorhoofd milieukundig onderzoek, leidinggevende milieukundig onderzoek 

landbouw 
860508 021 . . beleidsmedewerker milieu, natuurbehoud (wetenschappelijk) 
860509 031 121 . milieudeskundige technologie (onderzoekt en ontwikkelt, wetenschappelijk) 
860510 121 . . modelleur geohydrologie 
860511 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker milieukunde 
860512 133 . . adviseur bodemonderzoek en -sanering, milieuadviseur (wetenschappelijk) 
860601 021 . . beleidsmedewerker cultuurtechniek (wetenschappelijk) 
860602 022 121 . irrigatiedeskundige 
860603 031 121 . cultuurtechnicus (onderzoekt en ontwikkelt, wetenschappelijk) 
860604 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker cultuurtechniek 

807   Wetenschappelijke beroepen in de gezondheidszorg 

80702   wetenschappelijke gezondheids- en geneeskundige beroepen 
870103 013 . . hoofd gezondheidheidsvoorlichting en -opvoeding 
870104 021 . . beleidsmedewerker volksgezondheid (wetenschappelijk) 
870105 021 123 . inspecteur volksgezondheid 
870106 021 411 . secretaris gezondheidsraad 
870107 121 134 . sportfysioloog 
870108 121 135 . gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(gvo)consulent (wetenschappelijk) 
870109 121 223 851 wetenschappelijk onderzoeker bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen 

870203 013 . . clustermanager ggz-instelling, manager medisch-verpleegkundige afdeling van een 
ziekenhuis 

870204 014 . . officier medische dienst, geen arts (wetenschappelijk) 
870205 014 121 . leidinggevende afdeling medisch onderzoek 
870206 014 811 . teamleider gezondheidszorg (wetenschappelijk) 
870207 021 . . arts-beleidsadviseur 
870208 021 811 . arts infectieziektenbestrijding 
870209 022 031 121 medisch manager ambulancezorg 
870210 022 134 811 huisarts 
870211 022 811 . spoedarts 
870212 121 . . diagnoseondersteunende arts-specialisten 
870213 121 123 . keuringsarts 
870214 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde 
870215 121 811 . klinisch geneticus 
870216 134 . . medisch adviseur, arts sociaal-medische dienst, bedrijfs-, verzekeringsarts 
870217 134 811 . sportarts 
870218 134 811 824 verpleeghuisarts 
870219 134 811 825 consultatiebureauarts 
870220 134 811 827 arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) 
870221 134 811 828 verslavingsarts 
870222 134 825 . arts jeugdgezondheidszorg 
870223 223 . . medical writer (schrijft publicaties voor medici) 
870224 811 . . behandelend medisch specialist n.e.g. 
870225 811 812 . physician assistant 
870226 811 823 . revalidatiearts 
870227 811 825 . kinderarts 
870228 811 828 . psychiater 
870701 823 . . chiropractor 
871703 013 . . manager medisch-technische afdeling van ziekenhuis (bloedafname, röntgen, functietesten, 

diagnostiek etc.) 
871704 014 022 132 manager planning and control ziekenhuis 
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871705 021 123 . inspecteur gezondheidszorg 
80703   wetenschappelijke verpleegkundige beroepen 
870301 134 821 . verpleegkundig specialist ggz 
870302 811 . . nurse practitioner 
870303 821 . . verpleegkundig specialist (geen ggz) 
80704   wetenschappelijke tandheelkundige beroepen 
870402 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker tandheelkunde 
870403 811 . . tandarts, kaakchirurg, orthodontist 
870404 811 825 . schooltandarts 
80705   wetenschappelijke farmaceutische beroepen 
870503 013 121 . bedrijfshoofd farmaceutisch industrieel bedrijf (meewerkend <50%) 
870504 013 134 . apotheker 
870505 014 121 . afdelingsmanager/apotheker farmaceutische industrie (leidt productie-, researchafdeling) 

870506 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker farmacie 
870507 121 441 . registratiemedewerker/farmacoloog 
870508 121 812 . ziekenhuisapotheker 
80706   wetenschappelijke diergeneeskundige beroepen 
670601 123 . . controleur/keurder veeartsenijkundige dienst 
870603 021 123 . inspecteur veeartsenijkundige dienst 
870604 121 . . veterinair patholoog 
870605 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker diergeneeskunde 
870606 123 . . keuringsdierenarts 
870607 911 . . veearts, dierenarts (behandelend) 
80710   wetenschappelijke psychotherapeutische beroepen 
671001 823 . . psychomotorisch therapeut 
671002 823 841 . danstherapeut 
871001 811 841 . psychotherapeut 
871002 841 . . gezins-, relatietherapeut 
80711   wetenschappelijke voedingskundige beroepen 
871102 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker voeding 
871103 135 . . voedingsdeskundige (voorlichten) 
80713   wetenschappelijke beroepen voor overige therapieën 
871301 811 . . arts alternatieve geneeswijzen (wetenschappelijk) 
871302 823 841 . haptotherapeut 
80715   wetenschappelijke technische beroepen in de gezondheidszorg 
871502 031 812 . ingenieur gezondheidstechniek 
871503 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker cybernetica 
871601 121 133 . klinisch fysicus 

808   
Wetenschappelijke beroepen m.b.t. sociale dienstverlening en sociaal 
wetenschappelijk onderzoek 

80802   wetenschappelijke beroepen in sociale dienstverlening en sociaal-cultureel werk 

880101 013 . . clustermanager gehandicaptenzorg 
880203 013 . . clustermanager jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening/ opvang 
880204 014 . . behandelcoördinator jeugdzorg 
880205 021 . . beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn (wetenschappelijk) 
880206 021 123 . hoofdinspecteur jeugdhulpverlening 
880301 021 . . beleidsmedewerker sociaal-cultureel werk (wetenschappelijk) 
880302 123 134 . adviseur instellingen sociaal-cultureel werk 
80804   wetenschappelijke psychologische beroepen 
880402 014 841 . teamleider ggz 
880403 121 . . neuropsycholoog 
880404 121 134 . beroepskeuzepsycholoog 
880405 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker psychologie 
880406 134 . . arbeids- en organisatiepsycholoog, adviserend psycholoog 
880407 811 841 . klinisch psycholoog 
880408 828 841 . gezondheidszorgpsycholoog met ggz-differentiatie 
80805   wetenschappelijke pedagogische en andragogische beroepen 
880503 022 134 . coördinator schoolbegeleidingsdienst 
880504 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker pedagogiek 
880505 134 . . pedagogisch adviseur (wetenschappelijk) 
80806   wetenschappelijke beroepen in de sociale wetenschappen n.e.g. 
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880602 013 . . projectleider-coördinator sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
880603 014 121 . leidinggevende sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
880604 021 134 841 gedragswetenschapper 
880605 022 121 . coördinator sociologisch onderzoek 
880606 121 . . methodoloog 
880607 121 223 . sociaal-wetenschappelijk onderzoeker 
880702 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker bedrijfs- en consumentenwetenschappen, 

huishoudwetenschapper 

809   Wetenschappelijke beroepen m.b.t. transport, toerisme en vrijetijdsbesteding 

80904   wetenschappelijke beroepen in transport, toerisme en vrijetijdsbesteding 
890302 021 . . beleidsmedewerker recreatie en toerisme (wetenschappelijk) 
890303 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker toerisme, vrijetijdsbesteding 
890401 013 022 . officier logistiek en transport (wetenschappelijk) 
890402 014 . . luitenant ter zee 1e klasse, majoor logistiek en transport 
890403 014 022 . manager goederenstroombeheersing (wetenschappelijk) 
890502 021 . . beleidsmedewerker vervoer (wetenschappelijk) 
890503 121 223 . wetenschappelijk onderzoeker vervoer, logistiek 

899   Managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) 

89991   managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) in het onderwijs 
800101 011 . . directeur grote onderwijsinstelling, bovenschoolsmanager, rector magnificus 
800102 012 . . directeur school voor speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, cursusinstituut (niet 

lesgevend, wetenschappelijk) 
800103 012 121 . manager onderwijskundig onderzoeksbureau 
800104 012 121 223 afdelingshoogleraar (voorzitter vakgroep) 
800105 012 851 . conrector school voor vwo, manager hogeschool, universiteit, cursusinstituut (lesgevend) 

89992   managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) in de handel en zakelijke 
dienstverlening 

820101 011 . . manager instelling economisch onderzoek (groot bedrijf) 
820102 012 021 . hoofd economische zaken 
820103 012 121 . directeur instelling (bedrijfs)economisch, consumentenonderzoek 
820201 011 . . commercieel directeur 
820202 012 121 . hoofd marktonderzoek 
820301 011 . . manager warenhuis, winkelketen (groot bedrijf) 
820901 011 . . directeur inkoop (groot bedrijf) 
821001 011 . . directeur woningcorporatie (groot bedrijf) 
821101 011 . . bankdirecteur, directeur assurantie- en hypotheekbemiddelingsbedrijf (groot bedrijf) 

821201 011 . . algemeen directeur verzekeringsmaatschappij (groot bedrijf) 
821202 011 132 . manager verzekeringsmaatschappij (groot bedrijf) 
821401 011 . . manager accountants-,administratiekantoor, financieel directeur (groot bedrijf) 
821701 011 . . human resources (hr) directeur, manager uitzend-, wervings- en selectiebureau (groot 

bedrijf) 
821801 011 . . algemeen directeur, directeur managementadviesbureau, bedrijfskundig onderzoekbureau 

(groot bedrijf) 
821802 012 121 . directeur onderzoeksinstelling bedrijfskunde 
821808 015 . . commissaris NV, BV 
89993   managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) bij het openbaar bestuur en in de 

juridische dienstverlening 
830101 011 113 . procureur-generaal 
830102 012 112 . manager advocatenkantoor 
830103 012 121 . directeur onderzoeksinstelling rechts-, arbeidswetenschappen 
830201 011 . . bestuurder werkgevers-, werknemersorganisatie 
830202 011 021 . bestuurder overheid 
830203 012 021 . voorzitter adviesorgaan (overheid), product-, bedrijfschap 
830204 012 121 . directeur onderzoeksinstelling bestuurskunde, politicologie 
830501 011 . . manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf) 
830502 011 021 . hoofd afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 
830503 012 121 . directeur bureau planologische dienst, onderzoek 
830601 011 021 . hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken 
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830901 011 114 . manager belastingkantoor 
831101 011 . . manager krijgsmacht (specifiek militair) 
831301 011 . . bedrijfshoofd beveiligingsbedrijf, bewakingsdienst, duikbergingsbedrijf (groot bedrijf) 

831302 012 021 . coördinator operationele voorbereiding brandweer/brandweerofficier 
89994   managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) in de techniek, informatica en 

landbouw 
840101 011 . . manager onderzoekinstelling wiskunde, natuurwetenschappen (groot bedrijf) 
840102 012 121 . directeur onderzoekinstelling wiskunde, natuurwetenschappen (inclusief onderzoek doen) 

840701 011 . . manager laboratorium (groot bedrijf) 
841101 011 . . manager ICT-bedrijf (groot bedrijf) 
841102 012 121 . directeur onderzoeksinstelling informatica 
850101 011 . . technisch directeur 
850102 012 121 . hoofd toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 
850201 011 . . manager energiebedrijf (groot bedrijf) 
850202 012 121 . directeur onderzoeksinstelling elektrotechniek 
850301 011 . . manager grondwerk-, weg- en waterbouwbedrijf, waterleidingbedrijf (groot bedrijf, 

wetenschappelijk) 
850302 011 021 . hoofd afdeling openbare werken, dijkgraaf 
850303 012 121 . directeur onderzoeksinstelling civiele techniek, cartografie, verkeers- en vervoerskunde 

850401 011 . . directeur bouwbedrijf, projectontwikkeling (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
850402 012 121 . directeur onderzoeksinstelling bouwkunde 
850601 011 . . projectleider installatietechniek, manager installatiebedrijf (groot bedrijf) 
850602 012 121 . hoofd onderzoek installatietechniek (wetenschappelijk) 
850701 011 . . manager machinefabriek (groot bedrijf) 
850702 012 121 . hoofd metaalkundig onderzoek (wetenschappelijk) 
850801 011 . . manager voertuigfabriek, vliegtuigfabriek, autoschadeherstelbedrijf, verkoop voertuigen 

(groot bedrijf, wetenschappelijk) 
850802 012 121 . hoofd onderzoek voertuigbouw 
850901 011 . . bedrijfshoofd fietsfabriek (groot bedrijf) 
851101 011 . . manager scheepswerf (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
851401 011 . . manager werktuigtechnisch bedrijf (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
851402 012 121 . manager afdeling ontwikkeling en research (productontwikkeling), directeur 

onderzoeksinstelling werktuigbouwkunde 
851501 011 . . manager slachterij, chocolaterie, brood- en banketbakkerij, vleeswaren,- 

voedingsmiddelenindustrie (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
851502 012 121 . hoofd research and development voedingsmiddelenindustrie 
851601 012 121 . hoofd onderzoek biotechniek 
851701 011 . . manager procesindustrie (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
851702 012 121 . directeur onderzoeksinstelling procestechnologie 
851801 011 . . manager textiel-, leerverwerkingsbedrijf (groot bedrijf, wetenschappelijk) 
851901 011 . . manager verpakkingsindustrie, oliemaatschappij, ingenieursbureau gasopsporing, industrieel 

ontwerpbureau (groot bedrijf) 
851902 012 121 . hoofd onderzoek olie- en gaswinning 
852101 011 . . bedrijfshoofd ingenieursbureau industriele automatisering (groot bedrijf) 
860101 011 . . manager landbouw- (educatieve) organisatie 
860102 011 021 . hoofd landbouwonderwijs en -wetenschappen 
860103 012 121 . directeur landbouwonderzoeksinstelling 
860201 011 . . manager veredelingsbedrijf, bosbedrijf (groot) 
860401 011 . . manager advies-, ontwerp-, onderzoekbureau landschap, recreatiegebieden (groot bedrijf) 

860402 012 121 . directeur advies-, ontwerp-, onderzoekbureau landschap, recreatiegebieden (onderzoekt 
ook, meewerkend <50%) 

860501 011 . . manager landbouw-, natuur-, milieueducatieve organisaties 
860502 012 121 . directeur instelling milieuonderzoek 
860701 011 . . directeur landbouweconomisch onderzoeksinstituut (groot bedrijf) 
89995   managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) in de gezondheidszorg, verzorging 

en sociale dienstverlening 
870101 011 . . manager instelling gezondheids- en (op)voedingsvoorlichting 
870102 011 021 . hoofd volksgezondheid 
870201 011 . . medisch manager ziekenhuis 
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870202 012 121 . directeur onderzoeksinstelling geneeskunde 
870401 012 121 . directeur onderzoeksinstelling tandheelkunde 
870501 011 . . manager farmaceutisch bedrijf (groot) 
870502 012 121 . directeur onderzoeksinstelling farmacie 
870601 011 . . directeur diergeneeskundig instituut 
870602 012 121 . directeur onderzoeksinstelling diergeneeskunde 
871101 012 121 . hoofd onderzoek voedselconsumptie 
871501 012 121 . directeur onderzoeksinstelling cybernetica, (bio)medisch onderzoek 
871701 011 . . directeur/bestuurder gezondheidsorganisatie, -instelling 
871702 011 824 . directeur/bestuurder ouderenzorg 
880201 011 . . directeur/bestuurder maatschappelijke dienstverlening (wetenschappelijk) 
880202 011 021 . hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid 
880401 012 121 . directeur onderzoeksinstelling psychologie, hoofd onderzoek consumentenorganisatie 

880501 012 . . directeur instelling voor pedagogische, andragogische voorlichting of behandeling 
880502 012 121 . directeur onderzoeksinstelling pedagogiek, andragogiek 
880601 012 121 . directeur onderzoeksinstelling sociale wetenschappen 
880701 012 121 . hoofd huishoudkundig onderzoek 
89996   overige managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) 
810101 012 121 . directeur onderzoeksinstelling taal- en literatuurwetenschap 
810201 011 . . aartsbisschop, kardinaal, opperrabbijn 
810202 011 135 . directeur kerkenorganisatie 
810203 012 . . bisschop, deken 
810204 012 121 . directeur onderzoekinstelling voor filosofie, ethiek, godsdienstwetenschappen, geschiedenis 

810301 012 121 . directeur onderzoeksinstelling communicatie- en informatiewetenschappen 
810401 012 . . manager bibliotheek 
810501 011 . . manager persbureau, uitgeverij (groot bedrijf) 
810502 011 223 . hoofdredacteur (groot bedrijf/productie) 
810701 011 . . manager museum (groot bedrijf) 
810702 012 121 . hoofd instelling voor kunstbeoefening, kunstonderzoek 
810901 011 . . programmaleider tv, radio, manager theater, zakelijk leider gezelschap voor podiumkunst, 

manager cultureel productiebedrijf 
810902 012 121 . directeur onderzoeksinstelling muziek-, theaterwetenschap 
890201 012 121 . hoofd onderzoek toerisme 
890301 012 121 . hoofd recreatieonderzoek 
890501 011 . . manager transport-, vervoerbedrijf (geen scheepvaart, groot bedrijf) 
890801 011 . . manager hoofdpostkantoor (groot bedrijf) 
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Voor meer informatie… 
Service-centrum SOI/SBC (Onderwijs- en beroepenclassificaties) 
 
Telefoon: (070) 337 53 47 / (070) 337 45 10 
 
E-mail: Onderw.beroep.class@cbs.nl

Infoservice van het CBS 
 
Infoservice is het centrale informatiepunt voor algemene voorlichting over het CBS en zijn producten; geeft 
aankoopadviezen; draagt zorg voor de beantwoording van vragen op alle terreinen waarover het CBS informatie verzamelt. 
Zo nodig wordt hierbij meer gespecialiseerde deskundigheid ingeschakeld. 
 
Telefoon: 088 570 7070 
 
Fax: (045) 570 6268 
 
E-mail: infoservice@cbs.nl

Internet CBS 
 
http://www.cbs.nl 

mailto:infoservice@cbs.nl
mailto:Onderw.beroep.class@cbs.nl
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Enkele aanverwante publicaties 

 
Standaard onderwijsindeling 2006 editie 2009/10 (internet) 
 
Standaard beroepenclassificatie 1992; verbeterde editie 2001 (internet)  
 

Cijfers en artikelen over onderwijs vindt u in Statline, de publieke database van het CBS. Deze benadert u via www.cbs.nl.
Voor cijfers kiest u Statline. Op de site van het CBS zijn ook Themapagina’s over onderwijs te vinden. Deze bevatten tal van 
artikelen over onderwijs. Binnen Cijfers kiest u daartoe Themapagina’s/ Onderwijs. 
 

http://www.cbs.nl/
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