
Bètatechnische opleidingen 

De richting van de opleiding wordt geclassificeerd via de International Standard Classification of 

Education (ISCED) van 2013. In deze thema-analyse worden vier onderwijsrichtingen binnen 

bètatechniek onderscheiden, waarbij de ISCED-codes als volgt geclusterd zijn: 

Legenda: 

Natuurwetenschappelijk 

Informatica 

Techniek 

Snijvlak 

 

ISCED-F 2013 naar broad field/sectorgroep, narrow field 
/sectoren, detailed field/rubrieksgroepen en rubrieken  

Voorbeelden  

00 algemeen  
001 algemeen  
0011 algemeen  
001101 basisonderwijs, voortgezet onderwijs  basisonderwijs en voortgezet onderwijs en dergelijke  
002 basiseducatie, alfabetisering  
0021 basiseducatie, alfabetisering  
002101 basiseducatie, alfabetisering  
003 persoonlijke ontplooiing  
0031 persoonlijke ontplooiing  
003101 sociale en communicatieve vaardigheden  sociale redzaamheid, onderhandelen, ouder worden 

geheugentraining, pensioen in zicht  
01 onderwijs  
011 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische cursussen  
0110 onderwijskunde, lerarenopleidingen en pedagogisch-didactische cursussen  
011000 onderwijskunde, lerarenopleidingen en 
pedagogisch-didactische cursussen z.n.d.  

leraar voorbereidend hoger onderwijs in zaakvakken 
eerste graad master wo  

0111 onderwijskunde  
011101 onderwijskunde  
011102 pedagogiek, andragogiek  
011103 pedagogisch-didactische vaardigheden  
0112 opleiding kleuterleidsters  
011201 opleiding kleuterleidsters  
0113 lerarenopleiding basisonderwijs, speciaal onderwijs en basiseducatie  
011301 lerarenopleiding basisonderwijs  
011302 lerarenopleiding speciaal basisonderwijs  master special educational needs  
0114 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken  
011400 lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte 
vakken z.n.d.  

leraar voorbereidend hoger onderwijs in de taalvakken  

011401 nederlands  
011402 engels  
011403 duits  
011404 frans  
011405 spaans  
011406 klassieke talen  
011407 overige talen  Fries, Deens, Arabisch , dovenstudies/gebarentaal  
011408 geschiedenis  ook kunstgeschiedenis  
011409 godsdienst  
011410 aardrijkskunde  
011411 maatschappijleer  politicologie, staatsinrichting  
011412 psychologie, pedagogiek, andragogiek  omgangskunde  
011413 beeldende kunst, expressie, vormgeving  



011414 muziek  
011415 theater  
011416 wiskunde  
011417 informatica  
011418 natuur-, scheikunde  
011419 biologie  
011420 agrarisch  
011421 techniek  
011422 economie  
011423 bedrijfseconomie  
011424 boekhouden  handelswetenschappen, verkooptechniek  
011425 administratief, secretarieel  kantoorpraktijk, typen, steno  
011426 medisch, paramedisch  gezondheidskunde/-zorg, ergotherapie  
011427 verpleegkunde  
011428 verzorging  uiterlijke verzorging, kappersopleiding, docent 

schoonheidsspecialist  
011429 huishoudkunde, voeding  
011430 lichamelijke oefening  
011431 overige vakken  rij-instructeur, filosofie  
02 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis  
020 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis  
0200 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis  
020000 vormgeving, kunst, talen en geschiedenis z.n.d.  humanities wo  
021 kunst  
0210 kunst  
021000 kunst z.n.d.  cursus kunst pbna/ou  
0211 audiovisuele techniek en mediaproductie  
021100 audiovisuele techniek en mediaproductie z.n.d.  Kunst algemeen, media en vormgeving  
021101 fotografie, film, video  
021102 grafisch ontwerpen  signmaker, reclametekenaar, vormgever reclame en 

presentatie  
021103 multimediadesign en mediatechnologie  
021104 radio-, tv-productie  filmacademie, regisseur  
021105 av-productie, theatertechniek  beeld- geluid- en lichttechnicus, decorbouwer,  
021106 grafische techniek algemeen  grafisch management, printmedia  
021107 papierverwerking, -veredeling  kartonnage- behangselpapierdrukker, 

verpakkingsoperator  
021108 grafische voorbereiding  dtp-er, grafisch intermediair  
021109 druktechniek  
021110 bind-, afwerkingstechniek  
0212 mode-, interieur- en industriële vormgeving  
021201 modeontwerpen  
021202 etaleren en decoreren  vormgever leefomgeving/  

productpresentatie  
021203 binnenhuisarchitectuur  interieuradviseur  
021204 industriele vormgeving  industrieel ontwerpen, human technology  
0213 beeldende kunst, kunstgeschiedenis  
021301 kunst algemeen  kunstwetenschappen  
021302 beeldende kunst  schilderen, beeldhouwen  
021303 kunstgeschiedenis  
0214 kunstnijverheid  
021401 muziekinstrumentenbouw  ook pianostemmer  
021402 bloemschikken en overige kunstnijverheid  kalligrafie, keramische vormgeving  
0215 muziek en theater  
021501 muziek  muziekgeschiedenis  
021502 theater  circusartiest, choreografie  
022 geesteswetenschappen  
0221 theologie, levensbeschouwing  
022101 theologie  
0222 geschiedenis, archeologie  
022201 geschiedenis  cultuurgeschiedenis, maatschappijgeschiedenis, 

kerkgeschiedenis; voor kunst-, theater-, 
filosofiegeschiedenis zie betreffende rubriek  



022202 archeologie  
022203 museologie  
0223 filosofie en ethiek  
022301 filosofie  geschiedenis van de wijsbegeerte, geschiedenis van de 

wetenschap, ethiek, astrologie  
023 talen  
0231 vreemde talen  
023101 nederlands als tweede taal  
023102 engels  
023103 frans  
023104 duits  
023105 spaans  
023106 klassieke talen  
023107 overige westerse talen  Fries, Italiaans, , romaanse talen  
023108 niet westerse talen en culturen  finoegrische talen, slavische talen, Farsi, Chinees, 

gerechtstolk, congrestolk  
023109 tolk-vertaler  
0232 moedertaal, literatuur-, taalwetenschap  
023201 nederlands  
023202 taalwetenschappen  fonetiek, lexicologie, linguistiek, vertaalwetenschap  
023203 taal- en cultuurwetenschappen  algemene letteren, letterkunde, literatuur-

wetenschappen  
03 journalistiek, gedrag en maatschappij  
030 journalistiek, gedrag en maatschappij  
0300 journalistiek, gedrag en maatschappij  
030000 journalistiek, gedrag en maatschappij z.n.d.  gemeenschappelijke onderbouw sociale academie, 

algemeen cursusjaar mikojel  
031 gedrag en maatschappij  
0311 economie en econometrie  
031101 economie  
031102 econometrie  
031103 agrarische economie  rentmeester, ontwikkelingskunde, tropische landbouw  
0312 politicologie en maatschappijwetenschappen  
031201 politicologie  
0313 psychologie  
031301 psychologie  
031302 psychotherapie  
031303 creatieve therapie  muziektherapie, hypnotherapie, speltherapie  
0314 sociologie en culturele wetenschappen  
031401 sociale wetenschappen  
031402 sociologie  
031403 cultuurwetenschappen  
031404 sociale geografie  aardrijkskunde  
031405 ontwikkelingskunde (regio)  ontwikkelen van regio’s  
032 journalistiek, informatievoorziening  
0321 journalistiek  
032101 journalistiek  mediaredactie, geschiedenis van de massamedia  
032102 communicatiewetenschappen  mediacommunicatie-management  
032103 uitgeverij  
0322 bibliotheek, documentaire informatievoorziening  
032201 bibliotheek, archief  
04 recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening  
041 bedrijfskunde en administratie  
0410 bedrijfskunde en administratie  
041000 bedrijfskunde en administratie z.n.d.  vmbo economie  
0411 financieel management en fiscaal recht  
041101 financieel management en administratie  accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden  
041102 belastingen, fiscaal recht  belastingdeurwaarder  
0412 financiële dienstverlening  
041201 geld- en bankzaken  
041202 verzekeringswezen  
041203 sociale zekerheid  
0413 management bedrijfs- en personeelswetenschappen  



041301 bestuurskunde algemeen  
041302 juridische bestuurskunde  
041303 management algemeen, bedrijfskunde  
041304 organisatiekunde, kwaliteitszorg  
041305 bedrijfseconomie  
041306 personeelswerk  
041307 office management  
041308 bedrijfstechniek, technische bedrijfsvoering  
0414 marketing en public relations  
041401 marketing, commerciële economie  accountmanagement  
041402 public relations  
041403 reclame  
0415 secretariële en administratieve ondersteuning  
041501 secretarieel  front office medewerker  
041502 bedrijfscorrespondentie  receptionist, adm. assistent, deurwaarder  
041503 administratie algemeen  
041504 telefoonvaardigheden  callcentermedewerker, telefoontraining  
0416 groothandel en detailhandel  
041601 commercieel algemeen  inkoopmanagement, verkoopmanagement, 

vertegenwoordiger  
041602 detailhandel  
041603 groothandel, export en overige handel  
041604 makelaardij, vastgoedkunde  
0417 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen  
041701 werkgerelateerde en bedrijfsgerichte trainingen  OR, vakbondscursus, kwaliteitszorg  
042 recht  
0421 recht  
042101 nederlands, algemeen recht, rechterlijke macht  
042102 internationaal recht  
042103 notariaat  
042104 juridisch bestuurlijk  mediator, sociaal juridisch medewerker, legal 

management  
05 wiskunde, natuurwetenschappen  
050 wiskunde, natuurwetenschappen  
0500 wiskunde, natuurwetenschappen  
050000 wiskunde, natuurwetenschappen z.n.d.  natuurwetenschappen wo, wis- en natuurkunde basis  
051 biologie en biochemie  
0511 biologie  
051101 biologie  toxicologie  
051102 moleculaire wetenschappen  
0512 biochemie  
051201 biochemie, biologische laboratoriumtechniek  farmacochemie, forensisch onderzoek, biologisch analist  
051202 biomedische wetenschappen  molecular life sciences, medische biologie, neuroscience  
051203 voeding en gezondheid  Food safety, food quality management  
052 milieu en natuurbeheer  
0521 milieu  
052101 milieukunde  
0522 natuurbeheer  
052201 natuurbehoud, -bescherming  ecologisch beheer  
053 natuurwetenschappen  
0531 scheikunde  
053101 scheikunde  fysische chemie  
053102 chemische laboratoriumtechniek  chemisch fysisch analist, organische chemisch analist, 

geen biochemie  
0532 aardwetenschappen  
053201 geologie, fysische geografie  ecologisch pre- en protohistorie, geo-informatica  
053202 meteorologie  
0533 natuurkunde  
053301 natuurkunde  fysisch analist, technische natuurkunde, nanotechnologie  
053302 sterrenkunde  
053303 materiaalkunde  ijker, stralingsdeskundige, non-destructief onderzoek  
054 wiskunde en statistiek  
0541 wiskunde  



054101 wiskunde  bedrijfswiskunde, besliskunde  
0542 statistiek  
054201 statistiek  
054202 actuariaat  
06 informatica  
061 informatica  
0611 computergebruik  
061101 computergebruik  omgaan met de computer, en algemene 

softwareprogramma’s, tekstverwerking  
0612 ontwerp en beheer van database en netwerken  
061201 netwerk- en systeembeheer  it-service management  
061202 ICT-gebruikersondersteuning  service medewerker ict  
061203 informatiebeveiliging  digitaal rechercheur, information security manager  
0613 softwareontwikkeling en systeemanalyse  
061301 informatietechnologie algemeen  informatica, informatiekunde, systeemontwerp, 

toegepaste wiskunde  
061302 bedrijfsinformatica en informatiemanagement  medische informatiekunde, bestuurlijke 

informatiekunde, it-auditing  
061303 mediatechnologie  webdesign, webmaster  
061304 applicatiebouw en programmeren  systeemprogrammeur, systeemanalyse, 

programmeertalen, applicatie-ontwikkelaar  
0619 informatica overig  
061901 kunstmatige intelligentie en kennistechnologie  kennissystemen, kennismanagement, technische 

cognitiewetenschap  
07 techniek, industrie en bouwkunde  
070 techniek, industrie en bouwkunde  
0700 techniek, industrie en bouwkunde  
070000 techniek, industrie en bouwkunde z.n.d.  vmbo kaderberoepsgerichte leerweg techniek  
071 techniek en technische dienstverlening  
0710 techniek en technische dienstverlening  
071000 techniek en technische dienstverlening z.n.d.  werkvoorbereider  
0711 scheikundige technologie en procestechniek  
071101 laboratoriumtechniek algemeen  laborant, analist, amanuensis  
071102 procestechniek  (proces)operator, productietechnologie,  
071103 biotechnologie  bioprocestechnologie, watertechnologie, moleculaire 

technologie, medische biotechnologie  
071104 chemische technologie  chemisch vakman, technische scheikunde,  
071105 industriele lakverwerking  metaalconserveerder, lakspuiter  
071106 petrochemie, polymeertechniek  kunststofverwerking, verftechnologie  
0712 milieubescherming en milieutechnologie  
071201 milieutechnologie  afvalwaterzuiveringstechniek, asbestverwijdering  
071202 milieumanagement  milieueconomie, milieu-effectrapportage  
0713 elektro- en energietechniek  
071301 elektrotechniek algemeen  elektrotechnisch tekenaar, elektrotechnisch opzichter  
071302 elektrische energietechniek  monteur elektrotechniek, werktuigkundige centrales  
071303 installatietechniek (elektro) algemeen  distributietechniek (elektro), infratechniek (elektro)  
071304 gasinstallatie, gastechniek  gasdistributietechniek, gasfitter  
071305 instalectro  monteur elektrotechnische installaties  
071306 klimaattechniek  koeltechniek, luchtbehandelingstechniek, 

verwarmingstechniek  
0714 elektronica en industriële automatisering  
071401 elektronica algemeen  analoge, digitale techniek, halfgeleidertechniek  
071402 technische informatica, computertechniek  
071403 industriële procesautomatisering  meet- regeltechniek, industriële elektronica, 

besturingstechnologie, mechatronica  
071404 scheepsradio-, tele- en datacommunicatie  digitale communicatietechniek, telematica  
071405 consumentenelektronica  monteur witgoed, tv-monteur, videotechniek  
0715 werktuigbouwkunde en metaalbewerking  
071501 werktuigbouwkunde algemeen  
071502 metaalkunde, metaalbewerking algemeen  
071503 constructiewerken, machinebankwerken, lassen, smeden, gieten  
071504 fijnmechanische techniek, instrumentmaken  uurwerktechniek, edelmetaalbewerken, 

gereedschapsmaken  



071505 bedrijfswerktuigkundigen, machinisten e.d.  mechanisch operator, algemene operationele techniek  
071506 werktuigkundig monteurs, reparateurs n.e.g.  onderhoudsmonteur  
071507 werktuigkundig tekenaars, constructeurs  technisch tekenaar  
071508 fietsenmakers  
071509 hydrauliek en overige werktuigbouwkunde  pneumatiek, vacuumtechniek, stoomtechniek  
0716 voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde  
071601 voertuigbouw algemeen  
071602 auto-, motorfietstechniek  
071603 autoschadeherstellen  autospuiter  
071604 carrosserie-, interieurbouw voertuigen  
071605 scheepsbouwkunde  maritieme techniek  
071606 vliegtuigbouwkunde  vliegtuigonderhoudsmonteur, lucht- en 

ruimtevaarttechniek  
071607 motorvoertuigbouwkunde overig  railvoertuigen, interne transportmiddelen, tractoren, 

landbouwmachines  
072 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek  
0720 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek  
072000 levensmiddelentechnologie- en non-ferrotechniek 
z.n.d.  

creatief vakmanschap (ambacht, laboratorium en 
gezondheidstechniek) niv 4  

0721 levensmiddelentechnologie  
072101 levensmiddelen algemeen  voedingsindustrie, agroproductkunde, traiteur  
072102 vlees, vis  
072103 zuivel  
072104 brood, gebak  
072105 levensmiddelen overig  chocoladebereider, suikerwerkindustrie, 

dierenvoederindustrie  
0722 houtbewerking, papier-, kunsttofverwerking, keramiek  
072201 houtbewerken, meubelmaken (niet fabrieksmatig)  bestekzoeker, meubelmaker, medewerker houthandel  
072202 industrieel houtbewerken, meubelmaken  montagemedewerker timmerindustrie, meubelindustrie  
072203 caravanbouw, -herstel  
072204 papier, strokarton, rubber  
072205 keramiek  keramist, glazenier, glasslijpen  
0723 textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging  
072301 maatkleding, confectie  modevakschool, kleermaken  
072302 schoeiselmaken, herstellen  
072303 textiel procestechniek  textiellaborant  
072304 textiel-, leerverwerking overig  meubelstofferen, vervaardiging lederwaren  
0724 delfstofwinning  
072401 delfstofwinning  technisch aardwetenschappen, petroleum- en 

gasindustrie, off-shoretechnologie  
073 architectuur en bouwkunde  
0731 architectuur en stedebouwkunde  
073101 planologie  ruimtelijke wetenschappen, kust- en zeestudies  
073102 landmeetkunde  cartografisch tekenaar, kadasteropleiding, geodesie, 

hydrografie  
073103 bouwkundige architectuur, stedenbouw  
073104 landschapsarchitectuur  
0732 bouwkunde en civiele techniek  
073200 bouwkunde en civiele techniek z.n.d.  Civiele infratechniek  
073201 weg- en waterbouw  
073202 verkeerskunde  verkeersveiligheid  
073203 bouw  metselen, voegen isolatiemonteur  
073204 timmeren  
073205 afbouw  vloerenstoffeerder, behangen, tegelzetten, stukadoren, 

woningstofferen  
073206 schilderen  
073207 bouwtechnisch tekenaar, constructeur  
073208 installatietechniek (bouwkunde)  loodgieter, sanitaire installatietechniek, dakdekken  
073209 bouwmanagement, aanneming, 
werkvoorbereiding  

bouwkundig opzichter/tekenaar/ aannemer  

08 landbouw, diergeneeskunde en -verzorging  
081 landbouw  
0810 landbouw  



081000 landbouw z.n.d.  landbouw mbo  
0811 landbouw en veeteelt  
081101 land(akker)bouw algemeen  biologisch/dynamische landbouw, tropische landbouw  
081102 planten-, groente en fruitteelt  ziektebestrijding, zaadteelt/-veredeling  
081103 dierenteelt, -verzorging algemeen  veehouderij  
081104 rundveeteelt  
081105 varkens-, pluimveeteelt  
081106 paardenfokkerij- verzorging  paardensport  
081107 proef- en recreatiedierverzorging  imker, biotechnicus proefdierverzorging  
081108 landbouwmechanisatie  loonbedrijf, landbouwmachinemonteur, 

landbouwtechniek  
081109 cultuurtechniek  
0812 tuinbouw  
081201 tuinbouw algemeen  
081202 bloementeelt  
081203 potplantenteelt  
081204 boomteelt  
081205 tuin-, groenvoorziening  groene ruimte, hovenier, tuinarchitect  
082 bosbouw  
0821 bosbouw  
082101 bosbouw  
083 visserij  
0831 visserij  
083101 visserijkunde en zeevisvaart  stuurman, scheepswerktuigkundige zeevisvaart  
083102 visteelt  
084 diergeneeskunde en -verzorging  
0841 diergeneeskunde en -verzorging  
084101 diergeneeskunde en -verzorging  
09 gezondheidszorg en welzijn  
091 gezondheidszorg  
0910 gezondheidszorg  
091000 gezondheidszorg z.n.d.  gezondheidswetenschappen,  

-voorlichting, gezondheidstechniek, ziekteleer  
0911 tandheelkunde  
091101 tandarts  
091102 mondhygiënist  
091103 tandartsassistent  
091104 tandtechniek  
0912 geneeskunde  
091201 (huis)arts, specialist, geneeskunde  
0913 verpleeg- en verloskunde  
091301 verpleging  
091302 medische assistentie  praktijkondersteuner, operatieassistent, 

doktersassistent, school-/ bedrijfsverpleegkundige, 
ambulancebegeleider/-chauffeur  

091303 verloskunde  
0914 medische diagnostiek en medische technologie  
091401 biomedische laboratoriumtechniek  sterilisatieassistent, klinisch laborant  
091402 optiek, oogmeetkunde, contactlenzen  
091403 audicien, audiometrie  
091404 orthopedisch instrument-, schoenmaken  
091405 adaptatietechniek  
091406 prothesetechniek, bewegingstechnologie overig  
091407 radiologie, beeldvormende technieken  radiologisch laborant, echografist, nucleaire 

geneeskunde  
091408 hart-, longfunctie en overige medische techniek  eeg-laborant, endoscopieassistent, medische 

technologie, klinisch perfusionist  
0915 therapie en revalidatie  
091501 fysiotherapie, bewegingswetenschappen  sportmasseur  
091502 arbeids-, ergotherapie  
091503 voeding en dietetiek  
091504 logo-, akoepedie  
091505 orthoptie en overige therapie  sociotherapie, welfare leidster, podotherapie,  



0916 farmacie  
091601 farmacie  artsenbezoeker  
0917 traditionele en alternatieve geneeskunde en therapie  
091701 traditionele en alternatieve geneeskunde en 
therapie  

homeotherapie, reflexzonetherapie, natuurgeneeskunde  

0919 gezondheidszorg overig  
091901 gezondheidszorg overig  epidemiologie, kwaliteit in de gezondheidszorg  
092 welzijn  
0920 welzijn  
092000 welzijn z.n.d.  zorg en welzijn (mbo niv 1 tm niv 4)  
0921 gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en gezinszorg  
092101 (zieken)verzorging patiënten  
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging  gezinszorg, terminale zorg, verzorgingsassistent  
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-pedagogisch werk  
0922 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging  
092201 jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging  
0923 maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk  
092301 sociaal-cultureel werk, activiteitenbegeleiding  opbouwwerk, educatief werk  
092302 sociaal-juridische dienstverlening  
092303 sociaal-maatschappelijke dienstverlening  counselling, coaching  
092304 school-, beroepskeuze, reïntegratie  jobcoach  
092305 arbeidsbemiddeling  
10 dienstverlening  
101 persoonlijke dienstverlening  
1011 huishoudkunde, facilitaire dienstverlening en reiniging  
101101 huishoudkunde, verzorging algemeen  
101102 facilitaire dienstverlening  
101103 reiniging  
101104 uitvaart-, lijkverzorging  
1012 schoonheids- en haarverzorging  
101200 schoonheids- en haarverzorging z.n.d.  mbo domein uiterlijke verzorging  
101201 haarverzorging  
101202 schoonheids-, lichaamsverzorging  
1013 horeca  
101300 horeca z.n.d.  mbo domein horeca en bakkerij  
101301 horeca algemeen  
101302 restaurantbedrijf  
101303 cafébedrijf  
101304 koken  
101305 bedienen, serveren  
1014 sport  
101400 sport z.n.d.  mbo domein veiligheid en sport  
101401 sport en bewegen algemeen  pikeur, scheidsrechter, sport-en bewegingseducatie  
101402 sportinstructeurs  
1015 toerisme en vrijetijdsbesteding  
101500 toerisme en vrijetijdsbesteding z.n.d.  mbo domein tourisme en vrijetijdsbesteding  
101501 toerisme  
101502 reisbureau, touroperating  
101503 vrijetijdsbesteding, recreatie  evenementenorganisatie, watersportindustrie, 

recreatiebedrijf, vrijetijdswetenschappen  
102 hygiëne en arbeidsomstandigheden  
1021 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie  
102101 openbare reiniging, waterbeheer en -distributie  medewerker afvalbeheer, monsternemer 

waterleidingbedrijf, waterzuivering, civiele 
gezondheidstechniek  

1022 veiligheid op het werk en ergonomie  
102201 arbeidskunde  arbocoördinator, arbeidsanalist, stressmanagement  
102202 ergonomie  inrichting werkplek  
103 openbare veiligheid 
1031 krijgsmacht 
103101 krijgsmacht algemeen  
103102 landmacht  
103103 luchtmacht  



103104 zeemacht  
103105 bewapening, wapenonderhoud en overige 
krijgsmacht  

tankmonteur, radarspecialist marine, wapentechnische 
studie kma  

1032 openbare orde en veiligheid  
103201 beveiliging algemeen  buurtbeheer, bzb, beveiligingsmedewerker, particulier 

onderzoeker, veiligheidskundige  
103202 politie  marechaussee, milieuopsporingsambtenaar  
103203 justitie  penitentiair diploma, parketwachter  
103204 redding en opruiming, brandweer  duiker, crisis and disaster management  
104 transport en logistiek  
1041 transport en logistiek  
104100 transport en logistiek z.n.d.  mbo domein transport, scheepvaart en logistiek  
104101 (transport en) logistiek algemeen  medewerker groothandel, havenlogistiek  
104102 wegvervoer  
104103 railvervoer  machinist ns  
104104 luchtvaart  
104105 scheepvaart  
104106 scheepswerktuigkunde  
104107 magazijnbeheer  cargadoor, expediteur  
104108 ladingbehandeling en intern transport  haven- en vervoersschool, laadkraanmachinist,heftruck-

chauffeur, verhuizer  
999999 onbekend  
  
Afkorting  

z.n.d. zonder nadere differentiatie  
n.e.g. niet elders genoemd 

 


