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SCHOONMAAK BOUW PLANT EN DIER

autowasser
glazenwasser
kamermeisje
textielreiniger
ongediertebestrijder
schoonmaker gebouwen
schoonmaker thuis
schoonmaker ziekenhuis
stratenveger
vuilnisman

betonreparateur
bouwvakker
dakdekker
metselaar
schilder
stellingbouwer
stratenmaker
stukadoor
timmerman
vloerenlegger

bloemist
dierenarts
dierenverzorger
hovenier
medewerker groenvoorziening
pluimveehouder
tuincentrum medewerker
tuinder
veehouder
visser

TRANSPORT EN LOGISTIEK PERSOONLIJKE VERZORGING TECHNIEK

buschauffeur
heftruckchauffeur
koerier
piloot
schipper
taxichauffeur
treinconducteur
verhuizer
vrachtwagenchauffeur
wegenwachthulp

kapper
kledingstylist
manicure
masseur
medewerker waxstudio
medewerker zonnebank
pedicure
fitnessinstructeur
schoonheidsspecialist
visagist

automonteur
autoschadehersteller
elektricien
fietsenmaker
geluidstechnicus
ICT-mederwerker
lasser
loodgieter
servicemonteur
technisch inspecteur

ADMINISTRATIE EN FACILITAIRE 
DIENSTVERLENING

ZORG ONDERWIJS EN PEDAGOGIEK

administratief medewerker
bibliotheekmedewerker
conciërge
financieel adviseur
informatiemedewerker
juridisch medewerker
medewerker personeel en arbeid
receptionist
secretaresse
telefonist

apothekersassistent
bejaardenverzorger
diëtist
fysiotherapeut
gehandicaptenverzorger
laborant
opticien
psycholoog
tandarts
verpleger

badmeester
coach
dansleraar
docent
gids
klassenassistent
kunstleraar
oppas
pedagogisch hulpverlener
sportleraar

DETAILHANDEL CREATIVITEIT INDUSTRIE EN PRODUCTIE

autoverkoper
bakker
kassamedewerker
kledingverkoper
kleermaker
medewerker doe-het-zelfzaak
schoenmaker
slager
supermarktmanager
visboer

acteur
danser
etaleur
fotograaf
Interieur stylist
kunstenaar
meubelmaker
muzikant
presentator
webdesigner

fabrieksmedewerker
havenmedewerker
ingenieur
magazijnmedewerker
medewerker boorplatform
medewerker productiewerk
medewerker slachthuis
medewerker visverwerking
metaalbewerker
postsorteerder

HORECA EN GASTVRIJHEID HANDHAVING EN VEILIGHEID INTERESSANTE BEROEPEN:

barmedewerker
casinomedewerker
cateraar
gastvrouw
horecamanager
kantinemedewerker
keukenmedewerker
kok
medewerker bediening
stewardess

ambulancemedewerker
beveiliger
bewaker
brandweerman
douanemedewerker
gevangenisbewaker
matroos
militair
parkeerwacht
politieagent

OVERZICHT BEROEPEN EN SECTOREN
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BEROEPENKAARTEN
Voor anderstaligen die in Nederland komen wonen is het niet 
altijd duidelijk hoe het werkveld er in Nederland uitziet. Wel-
ke beroepen zijn er? Welke sectoren zijn er? Met de beroepen-
kaarten heeft u een instrument om hier inzage in te geven. 
De kaarten kunnen worden ingezet in het traject richting het 
examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeids-
markt (ONA) of in het algemeen bij loopbaantrajecten.

UITGANGSPUNT
De beroepenkaarten zijn bedoeld als instrument om verder 
in gesprek te gaan over de beroepen en de interesses van de 
deelnemer. Hierbij kan de afbeelding van het beroep net zo 
goed het uitgangspunt zijn als de naam van het beroep. Met 
de kaarten kunnen de deelnemers:
• een concreet overzicht krijgen van de beroepen per sec-

tor. De 14 sectoren hebben ieder een eigen kleur. Er zijn 10 
beroepen gekozen per sector. In totaal zijn er 144 beroe-
penkaarten.

• werken aan de opbouw van een beroepenwoordenschat. 
Alle beroepen worden visueel ondersteund, de deelne-
mer krijgt zo een beeld van hoe het beroep in Nederland 
eruit ziet. De kaarten zetten zo makkelijk aan tot praten.

• meer inzicht krijgen in hun voorkeuren voor bepaalde be-
roepen en sectoren.

VOORBEELD WERKVORM
Knip de kaarten uit. Verspreid de kaarten op tafel. Laat de 
deelnemer zes beroepen uitkiezen die hem of haar aanspre-
ken. Hulpvragen hierbij zijn:
• Wat voor werk zou ik willen doen?
• Welk beroep had ik in mijn land van herkomst?
• Wat wilde ik vroeger worden toen ik klein was?
• Bestaat het beroep dat ik wil in Nederland? Wat komt het 

meest in de buurt?

Laat de deelnemers een top drie samenstellen. Vervolgvra-
gen kunnen zijn:
• Waarom heb je voor deze beroepen gekozen?
• Is er een bepaalde sector waar je interesse in hebt?
• Welke werkzaamheden horen bij dit beroep?
• Heb je een opleiding nodig voor dit beroep?

Er zijn uiteraard veel variaties en uitbreidingen te bedenken 
op deze werkvorm. De kracht van de beroepenkaarten zit in 
het feit dat deelnemers op een laagdrempelige manier kun-
nen onderzoeken welke beroepen er in Nederland zijn en 
waar hun interesse ligt.
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