
Beroepenzoeker
Social Profit

Bij het begin van het secundair onderwijs weet je niet altijd welk 
beroep bij je past of welke technische of praktijkgerichte opleiding 
je kan volgen. Deze fiches maken je wegwijs in de veelzijdigheid en 
mogelijkheden van de social profit!
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BUSO
logistiek Assistent 

DBSO
AdministrAtief medewerker

Assistent-podiumtechnieker

grootkeukenmedewerker

logistiek Assistent 

poetshulp 

verzorgende/zorgkundige 

BSO
AdministrAtief medewerker

grootkeukenmedewerker

poetshulp 

verzorgende 

BSO 7e specialisatiejaar
begeleider in de kinderopvAng 

grootkeukenmedewerker

poetshulp 

verzorgende/zorgkundige 

Specifieke opleidingen
AmbulAncier

monitor/begeleider in de sociAle economie

TSO
ApotheekAssistent 

begeleider in de kinderopvAng 

optieker (enkel in loondienst)

opvoeder/begeleider 

prothesist/orthesist 

podiumtechnieker 

tAndtechnicus

verzorgende/zorgkundige

Se-N-Se
AdministrAtief medewerker

AnimAtor in de ouderenzorg 

ApotheekAssistent

begeleider in de kinderopvAng 

medisch secretAris/-esse 

optieker (Als zelfstAndige)

opvoeder/begeleider 

prothesist/orthesist 

tAndArtsAssistent 

verzorgende/zorgkundige 

HBO 5
verpleegkundige 

de meeste van deze beroepen kan je ook 
via het volwassenenonderwijs, vdAb of 
andere opleidingsinstellingen aanleren.

Meer informatie 
Over studierichtingen en doorstroommogelijkheden vind je op: 
www.onderwijskiezer.be    www.ond.vlaanderen.be

Andere vragen? Kijk op: www.vivosocialprofit.org

Beroepen volgens studieniveau

v.u. : vivo vzw - hAndelskAAi 48 – 1000 brussel  •  foto’s: sigrid spinnox  •  vormgeving: ilse mertens
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Administratief 
medewerker

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik heb heel wat verantwoordelijkheid en 
ondersteun mijn collega’s in hun taakuit
oefening. Om gegevens uit te wisselen, heb 
ik vaak contact met andere organisaties.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
ANDERE MENSEN, IN EEN oNDERSTEUNENDE 
FUNCTIE

HoE zIET MIjN job ERUIT?
Ik zorg voor de post, het ont haal en de telefoni
sche contacten in de organisatie. Vaak ben ik de 
eerste persoon in de organisatie met wie klanten 
contact hebben. Ik ben eigenlijk het ‘gezicht van  
de organisatie’.

Ik zorg soms voor de opmaak van teksten en 
documenten. Ik voer allerlei gegevens in op de 
computer, zoals informatie van leden. Het archief 
hou ik ook in orde. Ik volg de afrekeningen en 
facturen op.

Mijn taken kunnen verschillen van organisatie tot  
organisatie.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan op zeer veel plaatsen werken!

Aan het onthaal of op de administratieve dienst  
van elke organisatie uit de sociale sector. 

Voorbeelden van organisaties zijn: sportverenigin
gen, vormingsinstellingen, jeugdwerk, cultuurcentra, 
bibliotheken, woon en zorgcentra, ziekenhuizen,  
gehandicaptenzorg, en zoveel meer.

Over het algemeen heb ik regelmatige werkuren.

Maar ik wil ook op andere uren werken, als het nodig is 
voor de organisatie of voor een grote activiteit.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Vanaf een opleiding lager secundair 
onderwijs kom ik in aanmerking voor een job 
als administratief medewerker. Naargelang de 
activiteiten van de organisatie en de taken kan 
een diploma hoger secundair onderwijs of zelfs 
nog hoger gevraagd worden. 

In dit beroep leer ik continu bij: al doende,  
van mijn collega’s of door bijscholing te volgen.

IK KIES vooR  
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER  WANT:
• Ik werk graag zelfstandig en  

ik ben nauwkeurig
• Ik hou van sociale contacten en heb 

interesse in de sociale sector
• Ik kan vlot met de computer werken
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Ambulancier

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
De job is heel gevarieerd en ik kom met 
verschillende mensen in contact: ik werk 
samen met artsen, zorgkundigen en 
verpleegkundigen. Overleg is zeer belangrijk.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik vervoer patiënten van en naar het ziekenhuis. 
Met spoed rij ik naar de patiënt en schat de situatie 
in. Na het toedienen van de eerste zorgen en een 
akkoord van de dokter breng ik de patiënt naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Ook het onderhoud van de ambulance behoort tot mijn 
takenpakket. Ik controleer de medicatie, reanimatie- en 
verzorgingskoffer en vul indien nodig aan. 

Als ik in een ziekenhuis werk, help ik ook op de 
spoedafdeling.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan werken in een ziekenhuis, bij de 
brandweer of bij het Rode Kruis.

Vaak werk ik in ploegen, want een ambulance-
dienst staat 7 dagen op 7 en 24 uur  
op 24  paraat.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Ik kan de opleiding ‘Hulpverlening 
ambulancier’ in iedere provincie volgen bij 
het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en  
Ambulancieropleiding. 

Ik volg daarna jaarlijks een bijscholing van  
24 uren én elke 5 jaar leg ik een bekwaam-
heidsproef af. 

IK KIES vooR  
AMBULANCIER WANT:
• Ik kan me goed inleven

• Ik blijf kalm in alle omstandigheden

• Ik ben graag op de baan

• Ik ben stressbestendig

• Ik ben flexibel
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Animator in  
de ouderenzorg

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Afhankelijk van de grootte van de organisatie 
werk ik alleen of in team. Meestal gaat het om 
kleine teams van 2 of 3 animatoren, waarbij één 
persoon de coördinerende taken op zich neemt.

Ik werk samen met de oudere, zijn sociaal 
netwerk (familie, vrienden en omgeving),  
het hele zorgteam en de vrijwilligers.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
oUDERE MENSEN

HoE zIET MIjN job ERUIT?
Ik werk een activiteitenaanbod uit voor een 
groep ouderen of voor één individu. Hierbij staan 
animatie en creativiteit centraal. Ik maak daarbij 
gebruik van bijvoorbeeld muziek, beweging en 
spel. Ook samen knutselen, schilderen of met de 
computer werken is mogelijk.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een woon- en zorgcentrum, in 
een diensten centrum voor ouderen of in een 
dagverzorgingscentrum. 

Ik werk vooral tijdens de week op vaste uren.  
Bij grote of speciale activiteiten werk ik ook  
’s avonds of in het weekend.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Ik volg de opleiding Animatie in de ouderen-
zorg in het 7de jaar TSO.

Ook in het volwassenenonderwijs kan ik de 
opleiding begeleider-animator voor bejaarden 
volgen. Meer informatie hierover op: 

www.onderwijskiezer.be.

IK KIES vooR ANIMAToR 
oUDERENzoRg WANT:
• Ik ben creatief en handig
• Ik kan me goed inleven in de situatie van 

mensen
• Ik heb geduld
• Ik ben enthousiast en hulpvaardig
• Ik hou van sociale contacten en samenwerken
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Apotheekassistent

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk nauw samen met de apotheker, 
mijn collega’s en met de bezorgers van 
geneesmiddelen. 

Afhankelijk van waar ik werk, werk ik 
alleen of in teamverband

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NODIG HEBBEN

HoE zIET MIjN job ERuIT?
Ik verkoop geneesmiddelen aan klanten. Hierbij 
kan ik hen ook uitleg geven over de werking van 
het geneesmiddel, de bewaarmethode en mogelijke 
bijwerkingen. 

Soms bereid ik ook geneesmiddelen. Ik maak bijvoor
beeld capsules, poeders, een crème of een siroop. Het 
is belangrijk dat ik bij het bereiden van geneesmidde
len met uiterst nauwkeurige apparatuur kan werken. 

Ik controleer de bestellingen en orden deze in de 
kasten. De administratie hou ik bij op de computer.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een apotheek. Dat kan de apotheek 
op de hoek zijn, maar ook een ziekenhuis
apotheek. Andere mogelijke werkplekken zijn 
de geneesmiddelenindustrie of een groothandel 
voor geneesmiddelen. 

Mijn werkuren hangen af van mijn werkplaats. 
Doorgaans zijn apotheken tot 19u open en soms 
ook op zaterdag(voormiddag).
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Om apotheekassistent te worden, volg ik de 
opleiding Farmaceutischtechnisch assistent 
in het TSO. Ik kan ook het 7e TSO Apotheekas
sistent (SeNSe) volgen. Een beroepsoplei
ding via VDAB is ook mogelijk. Meer informatie 
hierover op: 

www.onderwijskiezer.be.

IK KIES vooR APoTHEEK
ASSISTENT WANT:
• Ik ben hulpvaardig, vriendelijk en rustig  

in de omgang
• Ik werk zorgvuldig en nauwkeurig
• Ik informeer klanten vakkundig
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Begeleider in  
de kinderopvang

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk samen met collega’s en een 
coördinator. Ik overleg met hen 
over de kinderen en over mogelijke 
problemen. 

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
KInderenHoE zIET MIjN job ERuIT?

Ik zorg ervoor dat de kinderen zich goed voelen in 
de opvang. Ik organiseer voornamelijk activiteiten 
voor de kinderen: ik vertel een verhaal, zing liedjes, 
speel spelletjes of knutsel. daarnaast begeleid ik 
de maaltijden. de kleinste kinderen hebben veel 
verzorging nodig. naar de ouders luister ik met volle 
aandacht. Het is belangrijk dat zij mij vertrouwen. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een kinderdagverblijf of een IBO 
(initiatief voor buitenschoolse opvang), in 
de peuterklas van de basisschool of in een 
opvang initiatief voor zieke kinderen.

In de buitenschoolse opvang werk ik vóór en na 
de schooluren, op woensdagmiddag en tijdens de 
schoolvakanties. In een kinderdagverblijf werk ik 
binnen een ploegensysteem. 
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het BSO kies ik na de 3e graad Verzorging 
voor een 7e specialisatiejaar Kinderzorg of 
volg ik ‘Begeleider in de kinderopvang’ in  
het modulair systeem. 

In het TSO volg ik de 3e graad Jeugd en 
gehandicaptenzorg. 

Ik kan mij nadien nog specialiseren in een 7e 
Se-n-Se jaar Leefgroepenwerking of Internaat-
werking. 

Ik kan ook kiezen voor een systeem van deeltijds 
leren/deeltijds werken of een opleiding volgen 
in het volwassenenonderwijs. 

IK KIES vooR bEgELEIDER 
IN DE KINDERoPvANg 
WANT:
• Ik geef graag veel aandacht aan kinderen
• Ik verzorg en troost graag kleine kinderen
• Ik kan zelfstandig werken
• Ik bedenk graag activiteiten voor jonge en 

oudere kinderen
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(Groot)keuken
medewerker

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk in een team. Samen met de (hulp)
kok en de andere keukenmedewerkers 
zorg ik voor een lekkere maaltijd.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
ANDERE MENSEN, IN EEN oNDERSTEUNENDE 
FUNCTIEHoE zIET MIjN job ERUIT?

Ik organiseer samen met de kok en de hulpkok 
het maaltijdgebeuren. Ik help bij het voorberei-
den van de maaltijden, het samenstellen van de 
gerechten/schotels, het opruimen en onderhou-
den van de keuken en het materiaal. Ook controleer 
ik de voorraad en het verbruik en rapporteer erover.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan in verschillende organisaties aan de slag. 
Zo kan ik werken in een kinderdagverblijf, een 
woon- en zorgcentrum, een ziekenhuis, een 
voorziening voor gehandicaptenzorg of bijzonde-
re jeugdzorg, …

Ik werk in ploegen. Ook weekendwerk en werken 
op zon- en feestdagen hoort erbij. 
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Ik kan een opleiding tot keukenmedewer-
ker volgen in het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs, het Deeltijds Beroepssecundair 
Onderwijs of bij Syntra. 

Ik kan ook als keukenmedewerker werken nadat 
ik in het BSO de opleiding Restaurant en Keuken 
of Grootkeuken heb gevolgd of in het TSO voor 
Hotel heb gekozen.

IK KIES vooR gRooT
KEUKENMEDEWERKER 
WANT:
• Ik kan zowel zelfstandig als in team werken
• Ik heb aandacht voor hygiëne en veiligheid
• Ik ben flexibel
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Logistiek assistent

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk in een team. Samen met 
de collega logistiek assistenten, 
zorgkundigen en verpleegkundigen 
ondersteun ik de patiënten waar 
mogelijk.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
ANDERE MENSEN, IN EEN oNDERSTEUNENDE 
FUNCTIE, MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg 
HEBBEN, oUDERE MENSEN oF MENSEN MET 
EEN HANDICAP

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik help bij het verplaatsen en vervoeren van 
patiënten, maar ik verricht ook enkele administratie-
ve taken. Daarnaast controleer ik de voorraden en vul 
aan waar nodig. Ook bij het voorbereiden, opdienen 
en afruimen van de maaltijden werk ik mee.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan op verschillende plaatsen werken, zoals in 
een ziekenhuis, een woon- en zorgcentrum, een 
gehandicaptenvoorziening, …  Afhankelijk van 
waar ik werk heb ik vaste of onregelmatige uren. 
Ik werk in ploegen en ook op zon- en feestdagen. 
Deeltijds werken is perfect mogelijk.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Ik kan kiezen uit verschillende opleidings-
trajecten. In het Deeltijds Beroepssecundair 
Onderwijs  wordt de opleiding Logistiek 
assistent aangeboden. Deze opleiding wordt 
ook gegeven in het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Ik kan ook aan de slag na een opleiding 
Organisatiehulp in de 3de graad van het 
Beroepssecundair Onderwijs.

IK KIES vooR LogISTIEK  
ASSISTENT WANT:
• Ik plan mijn werk zelfstandig
• Ik ga graag met mensen om
• Ik heb oog voor orde en netheid
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Medisch  
secretaris/-esse

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Afhankelijk van de plaats waar ik werk, 
werk ik alleen of in een team met 
andere secretarissen en secretaresses. 
Ook met de arts(en) werk ik nauw 
samen.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN 
EN TER oNDERSTEUNINg vAN ANDERE HULP-
vERLENERS 

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik zorg voor het telefonisch of persoonlijk onthaal 
van patiënten en ben hun vaste aanspreekpunt voor 
het maken van afspraken.

Maar ik ben ook de administratieve rechterhand van 
de arts. Ik bereid zijn consultaties voor. Dit doe ik 
door dossiers op te zoeken, resultaten van onderzoe-
ken op te vragen,… Ik ondersteun hem of haar ook bij 
de hulpverlening. Zo neem ik bij  de patiënten soms 
eenvoudige testen af, bestel ik medische benodigdhe-
den en maak ik voorschriften op. Tot slot zorg ik ook nog 
voor de post, het beheer van dossiers en de medische en 
financiële administratie. …

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan op heel wat plaatsen terecht: in 
ziekenhuizen en dokterspraktijken, maar ook 
in klinische laboratoria of bij de mutualiteiten. 
Verzekeringsmaatschappijen nemen ook soms 
medisch secretarissen in dienst. 

Meestal heb ik regelmatige werkuren. Soms 
moet ik ook wel eens ‘s avonds aanwezig zijn.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het Technisch Secundair Onderwijs kan 
ik een 7e jaar (Se-N-Se) Medico-sociale 
administratie volgen. 

Ik kan ook een opleiding volgen in het hoger 
onderwijs of in het volwassenenonderwijs. 
Meer informatie hierover op:

www.onderwijskiezer.be.

IK KIES vooR  
MEDISCH SECRETARIS/-
ESSE WANT:
• Ik kan zelfstandig werken
• Ik ben discreet en verantwoordelijk
• Ik ga graag met mensen om
• Ik durf initiatief nemen
• Een pc heeft voor mij geen geheimen
• Ik typ snel en juist
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Monitor/begeleider in  
de sociale economie

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk samen met andere monitoren 
en de coördinator, maar uiteraard werk 
ik ook nauw samen met de doelgroep-
werknemers.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN MET EEN HANDICAP EN ANDERE 
DoELgRoEPEN, MAAR ooK MET MATERIAAL 
EN TECHNIEK

HoE zIET MIjN job ERuIT?
Ik coördineer de arbeidsactiviteiten of dienstver-
lening van medewerkers die om verscheidene 
redenen (nog) niet in een gewoon bedrijf kunnen 
werken. Dit zijn mensen met een arbeidshandicap, 
langdurig werkzoekende werklozen, … 

Ik begeleid hen bij het uitoefenen van hun taken en 
zorg ervoor dat alles tijdig wordt afgewerkt.  
Die taken kunnen heel uiteenlopend zijn, gaande van 
groenonderhoud tot werk in een kringloopwinkel. 

Ik onderhoud ook vaak het contact met de klanten en 
met andere organisaties. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een organisatie uit de sociale 
economie: een beschutte of sociale werkplaats 
of een initiatief in de lokale dienstenecono-
mie. Voorbeelden van sociale werkplaatsen 
zijn sociale restaurants en kringloopwinkels.
Beschutte werkplaatsen hebben vaak een 
productieafdeling, waar iedere medewerker instaat 
voor een deel van het productieproces. Initiatieven 
in de lokale diensteneconomie organiseren diverse 
vormen van dienstverlening, zoals groenonderhoud, 
kinderopvang of een klusjesdienst.

Ik werk overdag in een vast uurrooster.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Via de VDAB kan ik de basisopleiding 
voor monitoren volgen, maar dat is geen 
vereiste. Een technische vooropleiding kan 
me wel helpen wanneer ik op een productie-
afdeling wil werken. 

Terwijl ik aan het werk ben als monitor krijg 
ik wel de mogelijkheid om opleidingen te 
volgen, om mijn medewerkers goed te kunnen 
begeleiden en coachen.

IK KIES vooR  
MoNIToR/bEgELEIDER  
IN DE SoCIALE  
ECoNoMIE WANT:
• Ik ben handig en technisch aangelegd
• Ik kan goed plannen en organiseren
• Ik geef mijn medewerkers aangepaste 

opdrachten en begeleid hen hierbij 
individueel

• Ik ben goed in het motiveren van mensen
• Ik kan omgaan met conflicten

Vivo fiche SOCIALE ECONOMIE.indd   2 06/10/11   08:38



Optieker

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Als zelfstandig optieker werk ik vaak alleen. 
Werk ik in een optiekbedrijf of in een 
ziekenhuis dan werk ik meestal samen met 
collegaoptiekers.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik geef mensen advies als ze een bril kiezen. Om dit 
goed te kunnen doen moet ik weten welke sterkte 
hun ogen hebben. Soms krijg ik die informatie van 
de oogarts, soms meet ik zelf de oogsterkte op met 
speciale apparatuur.  

Eens de klant een keuze heeft gemaakt, slijp ik de 
glazen op de juiste sterkte en in de vorm van het 
gekozen montuur. Als klanten kiezen voor contact
lenzen leer ik hen hoe ze deze moeten inbrengen. Ook 
het herstellen van brilonderdelen behoort tot mijn job. 
Hiervoor gebruik ik kleine vijsjes en schroefjes…

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een eigen winkel of bij een collega
optieker.  

Ik kan ook aan de slag in een optiekbedrijf,  
waar brillen en contactlenzen worden verkocht 
en/of aangepast.

Sommige optiekers werken ook in woonzorg
centra of ziekenhuizen, waar ze oogmetingen 
uitvoeren of kleine reparaties aan brillen doen.

Ik werk steeds overdag en heb meestal regelmatige 
uren.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het TSO (3e graad) kan ik de opleiding 
Optiek volgen. Dan kan ik in loondienst aan 
het werk.

Als ik me als zelfstandige wil vestigen moet 
ik er ook het 7e specialisatiejaar (SeNSe)  
Optometriecontactologie bijdoen

Ik kan ook een opleiding volgen in het hoger 
onderwijs. Meer informatie hierover op:

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR  
oPTIEKER WANT:
• Ik werk nauwkeurig en minutieus
• Ik heb een goede fijne motoriek
• Ik kan mensen adviseren over kleuren  

en vormen
• Ik ben klantvriendelijk
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Opvoeder/ 
Begeleider

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk samen met andere opvoeders 
binnen de organisatie. Ook dokters en 
verpleegkundigen kunnen mijn collega’s 
zijn.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
KINDEREN, JoNgEREN oF MENSEN MET EEN 
HANDICAP

HoE zIET MIJN Job ERuIT?
Sommige mensen kunnen niet (meer) voor zichzelf 
of hun kinderen met een handicap zorgen. Dit 
komt door verschillende factoren: een lichamelijke 
of geestelijke handicap, ouderdom of psychische 
problemen. Als opvoeder begeleid ik deze mensen in 
hun thuissituatie of in een instelling. Ik creëer voor 
hen een prettige sfeer en stimuleer hen om zoveel 
mogelijk zaken zelfstandig te doen. Daarnaast verricht 
ik ook een aantal administratieve taken. Ik onderhoud 
contacten met de ouders, artsen en vrienden van de 
bewoners.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Als opvoeder kan ik in verschillende organisaties 
aan de slag. Zo kan ik werken in een voorziening 
voor mensen met een mentale en/of fysieke 
handicap of in de bijzondere jeugdzorg.

Dat kan ook in een centrum voor kinderzorg- en 
gezinsondersteuning, een dienst voor begeleid 
zelfstandig wonen of in een schoolinternaat.

Ik vind het niet erg om in ploegen te werken. Ik werk  
tijdens de dag, namiddag of nacht. Ook werken in 
het weekend en op zon- en feestdagen hoort erbij.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het TSO volg ik in de 3de graad de opleiding 
Jeugd- en gehandicaptenzorg. Nadien kan ik 
nog de Se-N-Se opleiding Internaatswerking of 
Leefgroepenwerking kiezen.

Ik kan ook kiezen om een opleiding te aan te 
vatten in het hoger onderwijs (Bachelor in de 
orthopedagogie) of in het volwassenenonderwijs. 
Meer informatie hierover op:

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR oPvoEDER/
bEgELEIDER WANT:
• Ik ben geduldig maar ook consequent  

met andere mensen
• Ik kan grenzen aangeven 
• Ik ben aandachtig voor andere en zie  

wat rondom mij gebeurt
• Ik kan snel inspelen op situaties
• Ik functioneer goed in een team
• Ik kan me goed inleven
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Podiumtechnieker

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk altijd in opdracht van anderen, 
maar voer de opdrachten zelfstandig uit. 
Ik werk samen met een regisseur of de 
organisatoren van een activiteit. 

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
ANDERE MENSEN, IN EEN oNDERSTEUNENDE 
FUNCTIE

HoE zIET MIjN job ERUIT?
Ik werk voor, tijdens en na een voorstelling 
vooral achter de schermen. Ik sta in voor de 
belichting, het geluid en andere technische 
aspecten.  Ik installeer en schik belichtingsap-
paratuur in de ruimte volgens een uitgewerkt 
grondplan en ruim alles nadien ook terug op. 

Daarnaast help ik mee bij het uitwerken van een 
decor en leg ik vloerbekleding. Zo zorg ik er samen 
met de regisseur voor dat de hele voorstelling 
perfect loopt. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een schouwburg, theater, bij professi-
onele en amateurgezelschappen of tijdens een 
tournee. Ik kan ook werken bij een van de vele 
verhuurbedrijven voor licht en geluid of als 
decorbouwer. 

Ik werk regelmatig tijdens het weekend of ’s avonds 
in heel erg verschillende omstandigheden, soms  
op een feest, soms in een theater.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?

Ik kan de opleiding ‘Assistent-podiumtech-
nieker’ volgen in het Deeltijds Beroepssecun-
dair Onderwijs. In het Technisch Secundair 
Onderwijs kan ik kiezen voor de opleiding 
‘Podiumtechnieken’.

Wanneer ik specifiek geïnteresseerd ben in 
het opzetten van decors, kan ik in het Deeltijds 
Beroepssecundair Onderwijs of in het Technisch 
Secundair Onderwijs de opleiding ‘Decor- & 
standenbouwer’ volgen.

Ik kan ook een opleiding volgen aan het hoger 
onderwijs. Op de hogeschool volg ik dan de 
‘Bachelor in de podiumtechniek’. Meer informatie 
hierover op: 

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR PoDIUM
TECHNIEKER WANT: 
• Ik interesseer me in licht- en geluidstechniek
• Ik hou ervan om met technische apparatuur 

bezig te zijn
• Ik werk heel nauwkeurig en zelfstandig
• Ik kan me goed aanpassen aan verschillende 

omstandigheden
• Ik kan goed samenwerken
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Poetshulp

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk alleen of in een team. Ik kom 
vaak in contact met mensen, bv. 
bejaarden, patiënten, kinderen, …  
Ik werk alleen of onder toezicht van een 
ploegverantwoordelijke. 

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
ANDERE MENSEN, IN EEN oNDERSTEUNENDE 
FUNCTIE

HoE zIET MIjN job ERUIT?
Ik doe het onderhoud van ruimtes, lokalen en 
kamers en zorg ervoor dat deze ruimtes proper 
blijven. Ik gebruik materiaal zoals borstels, doeken, 
reinigingsproducten en machines zoals een 
boenmachine, een stofzuiger, … Een (ziekenhuis)
kamer reinigen en ontsmetten kan ik als geen ander.

Ik hanteer professionele schoonmaaktechnieken 
en draag aangepaste professionele kledij. Ik pas de 
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toe in mijn werk.

Ik controleer de voorraad van gereedschap, materiaal 
en producten van de werkpost en vul deze aan. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan in verschillende soorten organisaties 
werken, zoals een kinderdagverblijf, een 
ziekenhuis, een woon- en zorgcentrum,  
voorzieningen voor  personen met een handicap, 
bijzondere jeugdzorg of binnen de gezinszorg. 

Ik werk soms in speciale ruimtes, zoals laboratoria 
of operatiekamers. Afhankelijk van waar ik werk 
heb ik regelmatige of wisselende uren. Ik kan ook 
deeltijds werken. 
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Er is geen speciale opleiding nodig. Om 
een streepje voor te hebben kan ik bij de  
VDAB wel een opleiding ‘professionele 
schoonmaaktechnieken’ volgen. Daardoor kan 
ik nadien ook gemakkelijker ploegverantwoor-
delijke worden. 

Wanneer ik in de openbare sector ga werken 
moet ik slagen voor een examen en aan een 
aantal andere voorwaarden voldoen. 

Je kan ook een opleiding volgen aan het hoger 
onderwijs. Meer informatie hierover op:

www.onderwijskiezer.be. 

IK KIES vooR  
PoETSHULP WANT:
• Ik kom graag in contact met mensen
• Ik weet welk product ik moet gebruiken
• Ik heb aandacht voor details
• Ik kan mijn taken goed organiseren
• Ik kan me aanpassen aan verschillende 

omstandigheden
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Prothesist/ 
Orthesist

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk in een team. Het werk voer ik 
zelfstandig uit.  Maar ik heb regelmatig 
overleg met de cliënt en specialisten 
zoals ergotherapeuten en orthopedisten.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN, 
MATERIAAL EN TECHNIEK

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik maak hulpmiddelen die lichaamsdelen 
vervangen (prothesen), ondersteunen of 
corrigeren (orthesen). Ik gebruik hiervoor leder, 
textiel en kunststof. Dit gebeurt voorname-
lijk machinaal. De afwerking is wel volledig 
handwerk. Ik doe dit aan een aangepaste 
werkbank. Nauwkeurig meten is heel belangrijk 
want een steunmiddel op maat mag niet knellen 
of irriteren.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan in verschillende organisaties werken, 
bijvoorbeeld de werkplaats van een orthope-
disch bedrijf, ziekenhuis of revalidatiecentrum. 
Ook werken in een thuiszorgwinkel of mij 
vestigen als zelfstandige is mogelijk. Zelfs 
werken voor een organisatie uit de ontwikke-
lingssamenwerking of een onderzoeksdienst is 
een optie. 
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WELKE oPLEIDINg 
KAN IK voLgEN?
In het TSO kan ik de opleiding Orthopedie-
technieken volgen. Dan kan ik aan het werk of 
doe ik nog een 7de specialisatiejaar (Se-N-Se) 
Orthopedische instrumenten.

Ik kan ook via leertijd een opleiding tot 
bandagist volgen bij Syntra. In het hoger 
onderwijs kan ik de opleiding Orthopedie 
kiezen. Meer informatie hierover op: 

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR  
PRoTHESIST/oRTHESIST 
WANT:
• Ik werk nauwkeurig
• Ik werk zelfstandig
• Ik werk met verschillende stoffen en apparaten
• Ik ben technisch aangelegd
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Tandartsassistent

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk onder toezicht en verantwoor-
delijkheid van een tandarts. 

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN, 
MATERIAAL EN TECHNIEK

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik werk samen met een tandarts. Ik leg alle materia-
len klaar voor de behandeling en geef de tandarts 
de nodige instrumenten aan. Ik pas de hygiëne en 
veiligheidsregels toe bij het gebruik van bepaalde 
producten. Ik ben  verantwoordelijk voor het ontwikke-
len en klasseren van röntgenfoto’s.  Soms geef ik de 
patiënten meer informatie over een goede mondhygiëne. 

Daarnaast help ik de tandarts ook administratief:  
ik maak afspraken met patiënten, beantwoord de 
telefoon, zorg voor het onthaal en stel patiënten op hun 
gemak. Ik zorg voor de briefwisseling, verwerk medische 
gegevens en rekeningen en bewaak de voorraad materia-
len en andere middelen. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik kan werken in een tandartspraktijk, een 
groepspraktijk van verschillende tandartsen  
of een ziekenhuis.  

Ik heb regelmatige werkuren, maar soms vallen 
deze uren buiten de kantooruren zoals  
’s morgens, ’s avonds of op zaterdag. 
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het TSO kan ik een 7e jaar Se-N-Se 
Tandartsassistent volgen. Ik kan ook bij 
het volwassenenonderwijs of bij de VDAB 
terecht voor een opleiding. Meer informatie 
hierover op: 

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR  
TANDARTS ASSISTENT 
WANT: 
• Ik ben nauwkeurig en handig
• Ik heb aandacht voor hygiëne en  

veiligheidsregels
• Ik kan goed om met mensen
• Ik kan geduldig luisteren
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Tandtechnicus

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk samen met tandartsen en 
orthodontisten, maar ook met collega-
tandtechnici. Regelmatig overleggen is 
heel belangrijk. 

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
MENSEN DIE MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN, 
MATERIAAL EN TECHNIEK

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik zorg ervoor dat mensen mooie tanden hebben. 
Ik maak hulpmiddelen (prothesen en implanta-
ten) die het gebit ondersteunen, verbeteren of 
vervangen. Hiervoor gebruik ik gips, hars, plastiek 
of metaal. In mijn gereedschapskoffer zitten 
tangen, vijlen en pincetten. 

Ik ben meestal specialist in één of andere techniek, 
zoals bijvoorbeeld de techniek voor het maken van 
kunstgebitten.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Meestal werk ik in een laboratorium of  
in een tandartspraktijk. Maar ik kan ook als 
zelfstandige werken. Ik werk overdag en heb 
meestal regelmatige uren.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
In het TSO volg ik de opleiding Tandtech-
nieken. Daarna kan ik gaan werken in een 
tandartspraktijk.

Als ik ook nog de Se-N-Se opleiding Dentaal-
technieken en suprastructuren doorloop kan ik 
als zelfstandige aan de slag.

Ik kan ook een opleiding volgen aan het hoger 
onderwijs. Meer informatie hierover op:

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR TAND
TECHNICUS WANT:
• Ik ben handig en creatief
• Ik heb interesse in wetenschap
• Ik hou van precisiewerk
• Ik werk zelfstandig
• Ik heb een goed praktisch-technisch inzicht
• Ik kan duidelijk zeggen en schrijven  

wat ik bedoel
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Verpleegkundige

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Als verpleegkundige werk ik samen 
met andere verpleegkundigen, 
zorgkundigen, verzorgenden, logistieke 
medewerkers, therapeuten, kinesisten 
en artsen. Overleg is zeer belangrijk.

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
KINDEREN, oUDERE MENSEN oF MENSEN DIE 
MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik verpleeg patiënten op lichamelijk vlak, maar help 
hen ook op psychisch en emotioneel vlak. Om mensen 
te verplegen, moet je handig zijn, want niet alle taken 
zijn even gemakkelijk. Zo kan ik onder andere een infuus 
verwisselen, wonden verzorgen, medicatie klaar zetten 
en de bloeddruk nemen. Ik luister naar de problemen 
van de patiënten en stel hen gerust. Ik geef de patiënt 
uitleg over zijn ziekte en over hoe hij beter kan worden 
(behandeling). Met tact beantwoord ik vragen van familie 
en vrienden van de patiënt.  

Ik volg het ziekteverloop van mijn patiënten nauwgezet 
op. De belangrijke zaken geef ik door aan de arts en collega 
verpleegkundigen en noteer ik in het patiëntendossier.

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Ik werk in een ziekenhuis, een woon- en 
zorgcentrum, de kinderopvang, de gezinszorg, 
de thuisverpleging of de gehandicaptenzorg.

Ik werk overdag, in ploegen, ’s nachts of in het 
weekend
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Ik kan in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) 
de driejarige opleiding  verpleegkunde 
volgen.

Ik kan ook een (bachelor)opleiding verpleeg-
kunde volgen aan het hoger onderwijs en 
eventueel een masteropleiding om een  
leidinggevende functie op te nemen.  
Meer informatie hierover op: 

www.onderwijskiezer.be

IK KIES vooR vERPLEEg-
KUNDIgE WANT:
• Ik kan goed overweg met mensen
• Ik kan me goed inleven in de situatie  

van de patiënt
• Ik ken verschillende ziektebeelden en 

medische handelingen
• Ik kan me mondeling en schriftelijk  

goed uitdrukken
• Ik werk nauwkeurig
• Ik kan plannen en organiseren
• Ik ben leergierig
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Verzorgende /  
Zorgkundige

MET WIE WERK IK  
SAMEN?
Ik werk onder begeleiding van een 
verpleegkundige of samen met andere 
hulpverleners. Daarnaast kom ik in contact 
met de patiënten en hun familie of 
vrienden.  

IK WERK gRAAg MET EN vooR … 
KINDEREN, oUDERE MENSEN oF MENSEN DIE 
MEDISCHE HULP NoDIg HEBBEN

HoE zIET MIjN joB ERUIT?
Ik ondersteun zieken, kinderen, personen met een 
handicap of ouderen tijdens de verzorging en bied 
hulp bij verschillende dagelijkse activiteiten die deze 
personen zelf niet of maar beperkt kunnen uitvoeren. 

Soms neem ik een aantal verpleegkundige taken op 
onder begeleiding van een verpleegkundige, zoals het 
helpen bij het innemen van de medicatie, verzorgen van 
de mond. Ik ken de symptomen van verschillende ziektes 
en kan hier ook rekening mee houden in mijn dagelijks 
werk. Zo kan ik bijvoorbeeld aangepaste maaltijden koken 
voor hartpatiënten of patiënten met suikerziekte. 

Ik observeer en rapporteer wat ik zie bij de patiënt. 

WAAR EN WANNEER  
WERK IK?
Dit kan op verschillende plaatsen zijn:  
bij de patiënt thuis, in ziekenhuizen of  
in een woon- en zorgcentra.

De arbeidsomstandigheden verschillen 
naargelang de organisatie waarin ik werk.  
Ik werk meestal in een ploegensysteem.
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WELKE oPLEIDINg  
KAN IK voLgEN?
Omdat er zowel in het secundair als 
het volwassenonderwijs verschillende  
opleidingswegen zijn om als verzorgende/
zorgkundige te kunnen gaan werken 
verwijzen we hiervoor naar de website  
www.wordzorgverlener.be waar je steeds de 
meest recente informatie terugvindt. IK KIES vooR  

vERzoRgENDE/ 
zoRgKUNDIgE WANT:
• Ik kan mij goed inleven in andere mensen
• Ik kan geduldig luisteren
• Ik hou van sociale contacten met mensen
• Ik ken verschillende ziektebeelden
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