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MBO

Welke studierichting past bij jouw gedragsprofiel?

Thomas, je hebt meer inzicht gekregen in wat jou motiveert en waar jij je prettig bij voelt. Dit inzicht helpt je bij het maken 
van de juiste studiekeuze.
Onderstaande lijst is een overzicht van diverse studiemogelijkheden, die het beste aansluiten op jouw gedragsprofiel.

C Studiedomein Studierichting MBO
Recht en zakelijke dienstverlening Financiële administratie
Logistiek Logistiek medewerker (magazijn)

Weg- en railtransport medewerker (chauffeur)
Luchtvaart logisticus medewerker (luchttransport)
Luchtvaart - aviation operations officer 
(vluchtvoorbereider)
Scheepvaart - matroos, schipper, kapitein, visser
Stuurman (navigatie en schipbelading)
Havenoperatie medewerker

Veiligheid/politie/defensie Veiligheid en vakmanschap (luchtmacht, landmacht, 
marine)

Horeca en toerisme Kok*
Brood- en banketmedewerker

Milieu Natuur- en groene ruimte medewerker
Onderzoeksfunctionaris milieu
Toezichthouder milieu en ruimte

Voeding en teelt Groene detailhandel - medewerker (tuincentrum)
Teelt - medewerker (akkerbouw/tuinbouw
Vers medewerker (vlees, groente fruitafdeling)
Voedingsmanagement (kwaliteit, procesoperator)

Gezondheidszorg Tandartsassistent
Apothekersassistent
Oog- en oor werkplaatsmedewerker
Mond – tandtechnisch
Orthopedie

Natuur en groene ruimte/Techniek en 
groen

Natuur en groene ruimte (hovenier, boswachter, 
plantsoen)
Groen, grond, infra medewerker(gemechaniseerd 
loonbedrijf)

Laboratorium Laborant
Proefdieren - biotechnicus

Techniek en bouw Bouw- en infra assistent
Gespecialiseerde aannemerij (vakmannen in bouw)
Hout en meubilering medewerker
Infrastructuur medewerker (stratenmaker, 
waterbouwer, machinist graafmachines)
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C Studiedomein Studierichting MBO
Werktuigbouw Metaalbewerking (lasser, plaatwerker)

Fijnmechanische techniek (verspaner, slijpen, frezen 
metaal)

Elektrotechniek en Elektromonteur, -technicus medewerker
installatietechniek Technisch tekenaar, werkvoorbereider
Vervoer en techniek/Schip en Fiets/scooter technicus
bouw Vliegtuigbouw en vliegtuigonderhoud

Scheeps- en jachtbouwkundige
Maritiem waterbouwer/Baggermeester

Vakwerkers in- en outdoor Schilders en onderhoud
Stukadoren en afbouw
Schoonmaker en glazenwasser

Procestechniek Machine operator medewerker
Operationele technicus medewerker (technische 
dienst)

Ambachtelijke techniek Creatief vakman (glasblazer, hoedenmaker)*
Sieraden (goudsmid, klokkenmaker, horloge maker)*
Pianotechnicus*
Schoenmaker*
Collectiebeheer - erfgoed in goede staat beheren 
(boeken

Media, cultuur en mode Printmedia
Tentoonstellingen
Artiest*
Textiel – interieuradviseur*

Natuur – vormgeving Natuur en vormgeving (stylist, interieur)*

* = Voor deze studies wordt vaak gekozen op basis van interesse/talent en dit staat dus los van specifieke gedragsprofielen

N.B. Deze lijst is op geen enkele manier bindend en geeft slechts een indicatie van passende studierichtingen.




