
 Keuzemogelijkheden Beroepenmarkt donderdag 7 oktober 2021

 Voorlichtingen:  nummer voorlichting: 
MBO: 

   Tio    1 
   Regio College    2 t/m 14 
   Mediacollege    15 
   Hout- en Meubileringscollege       16 
   ROC van Amsterdam     17 t/m 20 
   Clusius College     21 
   Horizon College    22 t/m 23 
   ROC TOP          24 t/m 26 
   Nova College        27 t/m 28 
   Politie     29 
   Havo          30 

Tio Amsterdam particuliere opleiding    www.tio.nl  
1 Hotelmanagement, Marketing en Communicatie, Schoevers Management Assistent, Commercieel Business Management (ook 

tweetalig) 
Voorlichting over alle opleidingen. Bij Tio kun je in 2 jaar je mbo4-diploma halen. Studenten kiezen graag voor het kleinschalige, 
persoonlijke onderwijs van Tio. 

http://www.tio.nl/


Regio College  (opleiding 2 t/m 14 )     www.regiocollege.nl     
ECONOMIE EN TOERISME 

2 Toerisme 
Luchtvaartdienstverlening en Travel, Leisure & hospitality. 
Als luchtvaartdienstverlener verzorg je de passagiers tijdens de vlucht maar je kunt er ook voor kiezen om als grondsteward/-
stewardess aan de slag te gaan. Als medewerker travel, leisure, airport en hospitality werk je bij bedrijven die gericht zijn op 
toerisme, recreatie en vrije tijd.  

3 Marketing en Communicatie (commercieel) 
Op een marketingafdeling verzamel en analyseer je gegevens over de afzetmarkten van het bedrijf en over de concurrentie. Bij 
communicatie verzorg je product presentaties en verkoopactiviteiten en assisteer je bij reclamecampagnes. Op de verkoopafdeling 
draait het allemaal om advies en verkoop. Je onderhoudt contacten met klanten en bedrijven. Werk je in de 
evenementenorganisatie, dan maak je checklists en controleer je of alles volgens planning verloopt. 

4 Juridisch-administratief dienstverlener 
Waar mensen zijn, bestaan conflicten en tegenstrijdige belangen. De juridisch medewerker weet de weg in het wetboek en kan 
informatie verstrekken en advies geven. Je bent een spil tussen de organisatie en de klanten. 

5 Management assistente 
Als managementassistente ben jij het gezicht van de organisatie. Een veelzijdig beroep waar communiceren, regelen, plannen van 
allerlei activiteiten tot je taak behoren. Je hebt intensief contact met directie, klanten en bedrijven. 
TECHNIEK 

6 Bouw 
Middenkader Smart Building  
In de opleiding Middenkader Smart Building komen de richtingen Elektrotechniek, Installatietechniek en Bouwkunde samen om 
toekomstgerichte gebouwen te bouwen. Je leert wat er allemaal voorbereid moet worden voor een slim, duurzaam gebouw. Dit 
maakt van jou een veelzijdige technicus, die de nieuwste ontwikkelingen begrijpt en de duurzame en slimme systemen in het 
gebouw kan ontwerpen en tekenen. Ook leer je een smart infrastructuur in een leefomgeving opzetten en krijg je kennis over de 
automatisering van installaties.  
Tijdens deze voorlichting komen ook de vakopleiding timmeren (versneld) en de opleiding voor Uitvoerder Bouw/Infra aanbod. 

7 Procestechniek 
Operator Food, (proces) operator 

http://www.regiocollege.nl/


Als procesoperator ben je onmisbare schakel in het productieproces, maar je kunt ook bezig zijn met het ontwerpen, testen en 
verbeteren van nieuwe of bestaande producten. In de Zaanstreek zijn van oudsher veel bedrijven actief. Schoner produceren wordt 
steeds belangrijker, dus je kunt ook werk vinden in bedrijven die milieubeheer uitvoeren. 

8 Motorvoertuigentechniek 
Opleidingen voor 1e autotechnicus, serviceadviseur mobiliteitsbranche, technisch specialist personenauto’s. 
In de autotechniek ben jij verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud. Meestal werk je in een garage, maar je kunt ook werken 
bij een gespecialiseerd bedrijf zoals een schadeherstelbedrijf. 

9 Algemeen technicus 
Electrotechnicus werktuigbouw, robotica engineer 
De ontwikkelingen in de techniek gaan hard. Denk bijvoorbeeld aan robotisering en automatisering, zonne-energie of nieuwe 
manieren van duurzaam produceren. De ondersteuning van een technicus engineering die leiding geeft, werkprocessen plant, 
voorbereid en aanstuurt, projecten begeleidt, de processen bewaakt en tekeningen maakt, leest of installaties ontwerpt of 
ontwikkelt of machines bouwt, onderhoudt en reviseert, is daarbij onmisbaar. 

10 ICT-opleidingen 
Allround medewerker IT systems and devices, Expert IT systems and devices, Softwaredeveloper. 
Het oplossen van computerproblemen of het ontwikkelen van computerprogramma is een sport voor jou. Je hebt technisch inzicht 
en goede communicatieve vaardigheden. Ga voor een dynamische en veelzijdige baan met toekomstperspectief.  
UITERLIJKE VERZORGING 

11 Kapper & allround schoonheidsspecialist 
Je vind het leuk om met mensen om te gaan, je bent dienstverlenend, servicegericht en verzorgend. Het contact met klanten, de 
creativiteit, de afwisseling en de vrijheid maken het vak van kapper en schoonheidsspecialist aantrekkelijk. 
SPORT EN BEWEGEN 

12 Sport- en bewegingsleider / Coördinator sportinstructie, training en coaching 
Sport en jij gaan goed samen. Je bent sportief en je vindt het leuk om alleen of samen met anderen te sporten. Je verlegt grenzen en 
je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in de sport. 
ZORG EN WELZIJN 

13 Verpleegkundige, verzorgende IG, persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 
Als je kiest voor een opleiding in de verpleging en verzorging dan kies je voor een opleiding die er echt toe doet. Dagelijks bied je 
namelijk zorg aan mensen. Werken in de zorg is afwisselend en je kunt aan de slag in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, 
de thuiszorg, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. 



14 Pedagogisch medewerker en onderwijsassistent 
Je begeleidt mensen bij het functioneren in hun leefomgeving. Samen met collega’s stel je plannen op en bespreek je hoe je de 
gestelde doelen kunt bereiken. Je werkt met kinderen, jongeren ,volwassenen of ouderen afhankelijk van het beroep en het 
werkveld dat je kiest. Agogische vaardigheden, zoals omgaan met kinderen, ouders en collega’s, pas je toe op verschillende plekken 
in het werkveld, zoals bij dagverblijven, in het onderwijs of bij instellingen voor mensen met een beperking. 
Media College alle opleidingen       www.ma-web.nl 

15 Media College is een vakschool voor de media. Je hebt de keus uit 14 praktijkgerichte opleidingen waarmee je straks aan de slag 
kunt in de entertainmentwereld, de game-industrie, een ontwerpbureau, reclamebureau of bijvoorbeeld een bureau voor de 
standbouw. Er wordt voorlichting gegeven over alle opleidingen. 
HMC- Hout en Meubileringscollege alle opleidingen       www.hmcollege.nl 

16 HMC (Hout en meubileringscollege) 
HMC is een vakschool in Amsterdam voor beroepen richting interieur, meubel, techniek en design. Opleidingen die je kunt volgen 
zijn o.a. meubelmaker,  interieuradviseur, creatief vakman, verkoper wonen, pianotechnicus, werkvoorbereider (scheeps) 
interieurbouwer. Er wordt voorlichting gegeven over alle opleidingen. 
ROC van Amsterdam     www.rocva.nl 

17 Adviseur Innovatie & duurzaamheid 
Vind jij het belangrijk om met jouw talent bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Heb je interesse in 
innovatieve technieken? Ben je een teamplayer en kan je goed met mensen omgaan en ook nog geïnteresseerd in 
ondernemerschap, dan is deze opleiding iets voor jou! 
Als adviseur innovatie &duurzaamheid adviseer en informeer je bestaande en nieuwe klanten over duurzame oplossingen. Je werkt 
voor verschillende opdrachtgevers zoals particuliere, bedrijven, zorg en overheid. 

18 Business Events & Hospitality 
Deze opleiding leidt jou op tot strategisch doener en denker. Je leert strategische plannen te vertalen naar communicatiemiddelen 
waar hospitality centraal staat. Je organiseert zakelijke lunches, congressen en beurzen en zet deze in de markt. Je werkt nauw 
samen met verschillende horeca opleidingen en helpt mee om hun producten in de markt te zetten. 

19 Logistieke dienstverlening op de luchthaven en daarbuiten 
Logistiek Supervisor, Luchtvrachtspecialist, Aviation Operations          
Goederen gaan van A naar B per vrachtauto, vliegtuig, trein, boot of zelfs per fiets. De uitdaging is om de juiste combinatie te 
vinden. Met een opleiding in de logistieke dienstverlening kun je alle kanten op! Als Logistiek Supervisor coördineer en begeleid je 

https://www.ma-web.nl/
https://www.hmcollege.nl/
http://www.rocva.nl/


alle activiteiten die te maken hebben met ontvangst, controle, beheer, picking en vervoer van goederen. Binnen de logistieke keten 
speelt luchtvrachtlogistiek een bijzondere rol. De opleiding Luchtvrachtspecialist bereidt je voor op een afwisselend beroep in deze 
sector. Jij regelt het transport van goederen door de lucht voor verschillende soorten klanten. Bij de opleiding Aviation Operations 
leer je hoe je diverse processen coördineert op gebied van grondoperatie, vluchtoperatie en belading. Over het algemeen werk je 
daarna op de ‘airside’ van een luchthaven. 

20 House of Business 
Trekt het zakenleven jou aan, maar weet je nog niet precies wat je wilt worden? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je hebt ambitie 
voor een carrière in een zakelijke omgeving. Of je wilt misschien later als ondernemer gaan werken. Je krijgt les afhankelijk van je 
ambities en mogelijkheden en doe je praktijkervaring op. 
Clusius College alle opleidingen     www.clusius.nl 

21 Op het mbo van het Clusius College kun je kiezen uit 17 mbo-opleidingen, op drie locaties in Noord-Holland: Alkmaar, Hoorn en 
Schagen. Al onze opleidingen leiden je op voor een baan in de groene sector. En dat is een sector waar je alle kanten op kunt en 
waar je volop kansen krijgt om te groeien en je te ontwikkelen. Want er is behoefte aan praktisch opgeleide mensen met verstand 
van de groene wereld en met een beroep dat ertoe doet. Van voeding tot design, van recreatie tot productie en van dierverzorging 
tot tuinaanleg. Een ondernemende wereld waar je superleuk en uitdagend werk vindt. Maar ook baanzekerheid en ongekende 
carrière- en groeikansen.  
De opleidingen zijn ingedeeld in clusters: Food, Groen & Styling, Groen & Techniek, Agribusiness en Dier & Zorg. 
Horizon College Purmerend         www.horizoncollege.nl 

22 Commercie en E-commerce manager. 
Commercieel medewerker/ junior accountmanager 
Ben je goed in contacten onderhouden en uitbouwen bij grote en belangrijke klanten van jouw werkgever! Je kunt werken op een 
commerciële afdeling. Je hebt contact met veel verschillende bedrijven. Daarvoor is het belangrijk dat je je goed kunt inleven in de 
wensen van de klant. Je denkt met de klant mee over totaaloplossingen en probeert klanten binnen te halen of aan je te binden. De 
opleiding biedt veel afwisseling. Je leert door heel veel dingen te doen. Bijvoorbeeld verkoopgesprekken voorbereiden en houden, 
marktonderzoek uitvoeren, plannen pitchen, een begroting. 
E-commerce manager 
Een kaartje voor je favoriete artiest bestellen, boodschappen thuis laten bezorgen of je eigen merk promoten op Instagram: het zijn 
allemaal voorbeelden van e-commerce. Als e-commerce manager leer je de geheimen van succesvol marktonderzoek, verkoopbeleid 
en promotie. Je kunt je eigen merk opzetten of werken voor een organisatie die klanten via moderne media wil bereiken en 
behouden. 

http://www.clusius.nl/
http://www.horizoncollege.nl/


23 Horeca 
International Manager Hospitality, Food en Beverages (tweetalig) Ook zal er informatie worden gegeven over de opleidingen 
Gastheer/gastvrouw en Kok.         
Als International Manager hospitality, food and beverages werk je als manager in internationale hotels in zowel het binnen- als 
buitenland. Je bent betrokken bij de operationele leiding en bedrijfsvoering. Ook zorg je ervoor dat alle wettelijke regels en 
voorschriften in acht worden genomen. De opleiding is internationaal georiënteerd. Dit betekent dat je tijdens je praktijklessen de 
vaardigheden in het Engels leert. Je loopt in Nederland stage in internationale hotels, maar in het derde jaar krijg je de mogelijkheid 
om stage te lopen in het buitenland, gedurende 15 weken. Je leert om als manager in een internationaal horecabedrijf te werken. 
Ook krijg je les in vakken als horecakennis, marketing, human resources, organisatie van events, leidinggeven, ondernemen en 
duurzaamheid. 
ROC TOP       www.roctop.nl 

24 Oriëntatiejaar 
Wil je eerst onderzoeken wat er echt bij je past voordat je een keuze maakt? Dan past het M-jaar, misschien bij je. Je maakt 
uitgebreid kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Je krijgt gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven en je organiseert zelf 
ook bezoeken bij bedrijven.  Je kunt gedeeltelijk zelf bepalen wat je wilt leren en hoe je dat wilt doen.  Aan het eind heb je genoeg 
kennis en vaardigheden om een keuze te maken voor je volgende stap. 

25 Business Administration (bedrijfsadministrateur, junior assistent accountant)  
Economie& Administratie is het vakgebied voor ambitieuze mensen: uitdagend en ideaal om snel te starten, door te groeien en te 
specialiseren. Je kunt bij veel organisaties terecht en het is een brede sector met volop mogelijkheden voor wie ondernemend, 
commercieel en zorgvuldig is.  

26 Amsterdam Facility Academy  (Allround medewerker facilitaire dienstverlening en facilitair leidinggevend)  
Als facilitair leidinggevende werk je bijvoorbeeld bij een bank, ziekenhuis of conferentiecentrum. Je doet het beheer en onderhoud 
van de gebouwen of afdelingen  Zo zorg je dat je collega’s veilig en gezond kunnen werken. Ook het aansturen van medewerkers 
hoort bij je taken. Je houdt de inkopen en voorraden bij, lost klachten op, maakt begrotingen en bewaakt de financiën. Jij hebt het 
overzicht en je rapporteert aan het management. Je werkt vaak op wisselende tijden, soms ook ’s avonds of in het weekend. 

Nova College        www.novacollege.nl 
27 CIOS Sportopleidingen  

Medewerker kinderen en bewegen, sport- en beweging coördinator en sport- en beweging coördinator bewegen en gezondheid. 

http://www.roctop.nl/
http://www.novacollege.nl/


Jij vind het leuk om anderen in beweging te krijgen. Dat doe je bijvoorbeeld bij een sportschool, een buitensportbedrijf, een 
gemeente, in de (jeugd)hulpverlening, bij defensie of in het onderwijs. Je kunt deskundig les- en leidinggeven aan idereen die voor 
zijn plezier of gezondheid gaat sporten: van jong tot oud, van gezond tot mensen met een beperking. Ligt jouw hart bij sport en 
bewegen, kies dan voor één van deze opleidingen. 

28 MyTec & Junior Consultant Duurzaamheid 
MyTec: 
Wil je verder in de techniek maar kun je nog niet kiezen welke richting je precies wilt? MyTec is een combinatie van verschillende 
technische opleidingen. Je begint met een algemeen basisjaar. Daarna maak je kennis met de verschillende richtingen door 
excursies naar bedrijven, gascolleges en opdrachten. Daarna kies je wat jou het beste ligt: elektrotechniek, procestechniek of 
werktuigbouwkunde. 
Junior Consultant Duurzaamheid: 
Je leert bestaande en nieuwe klanten adviseren over duurzame technische toepassingen: toepassingen om gebouwen minder of 
geen energie te laten gebruiken uit bronnen die op kunnen raken. Je ontwikkelt voor deze adviesfunctie zowel commercieel als 
technisch inzicht: omgaan met technische tekening en een projectbegroting opstellen en bewaken. 
Politie        https://kombijde.politie.nl/ 

29 Politie alle opleidingen 
Werken bij de politie is een veelzijdige, interessante, spannende en dynamische baan. Alle kanten van het werk worden belicht. Om 
aan de slag te gaan in het operationele politiewerk, als agent, politiekundige of recherchekundige, volg je eerst een mbo-opleiding 
aan de Politieacademie. 

30 Havo 
Oud-leerlingen van Het Saenredam vertellen over hun ervaringen op de havo en over de verschillende profielen die je kunt kiezen. 

https://kombijde.politie.nl/



