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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) 
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 
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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 
20110   lagere grafische beroepen 
211001 241 . . digitaal basisvoorbereider, grafisch zetter 
211002 242 . . drukker, afwerker, binder (lager) 
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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 
221501 412 . . datatypist, secretaresse, tekstverwerker (lager) 
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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 
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250806 682 725 . smeerder 
250902 683 . . bromfiets- en fietstechnicus 
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 



Standaard beroepenclassificatie 2010, systematische lijst van beroepen 

 7

Code Werksoorten Beroepsniveaus, -klassen, -groepen, beroepen 

251805 619 . . medewerker gordijn-, naaiatelier, kledingreparatiebedrijf/veranderatelier, medewerker 
productievoorbereiding (confectie-industrie) 

251806 619 662 . confectiemedewerker (naaien) 
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 
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207   Lagere gezondheidszorgberoepen 

20703   lagere medische en verplegende beroepen 
270201 136 812 . weeghulp, consultatiebureauassistent 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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%) 
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 
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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 
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) 
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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 
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 
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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 
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 
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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) 
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 
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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) 
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) 
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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%) 
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) 
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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) 
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 
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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 
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 
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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) 
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 
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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%) 

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 
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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%) 
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) 
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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 
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 



Standaard beroepenclassificatie 2010, systematische lijst van beroepen 

 25

Code Werksoorten Beroepsniveaus, -klassen, -groepen, beroepen 

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 
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 
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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) 
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 
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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) 
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 
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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%) 
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%) 



Standaard beroepenclassificatie 2010, systematische lijst van beroepen 

 29

Code Werksoorten Beroepsniveaus, -klassen, -groepen, beroepen 

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%) 
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 



Standaard beroepenclassificatie 2010, systematische lijst van beroepen 

 30

Code Werksoorten Beroepsniveaus, -klassen, -groepen, beroepen 

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 
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 
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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) 
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 
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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) 

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 
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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 
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) 
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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) 

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) 
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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) 
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 
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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) 
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 
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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) 
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 
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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) 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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) 
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 
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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) 
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 
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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, 
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) 
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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 
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) 
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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) 
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%) 
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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 
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 
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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) 
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) 
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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 
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) 
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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) 
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 
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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 
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) 
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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. 
880602 013 . . projectleider-coördinator sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
880603 014 121 . leidinggevende sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
880604 021 134 841 gedragswetenschapper 
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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 
830901 011 114 . manager belastingkantoor 
831101 011 . . manager krijgsmacht (specifiek militair) 
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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 
870202 012 121 . directeur onderzoeksinstelling geneeskunde 
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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) 

 


