
Magazijnmedewerker



Studierichting

Magazijnmedewerker 
Als magazijnmedewerker werk je vaak in erg 
grote opslagplaatsen. Je wil dat iedereen het 
juiste pakje krijgt, dus je werkt ordelijk en 
nauwkeurig. Je ontvangt, ordent, verzamelt 
en zet materiaal op de juiste plaats. Je hebt 
soms contact met leveranciers. Veiligheid is 
belangrijk, zeker als je met een heftruck rijdt.

Magazijnmedewerker 
OV3, type 1, 3, 4, 7



Wasserij-operator



Studierichting

Wasserij-operator 
Als wasserij-operator werk je in een wassalon 
of in een grote industriële wasserij. dankzij jou 
ziet de wereld er vlekken- en kreukloos uit. 

Je sorteert, wast, strijkt en bedient vaak grote 
machines.

Je moet ordelijk zijn, veel oog hebben voor 
veiligheid en zelfstandig kunnen werken.

Wasserij-operator OV3 
type 1, 3, 4, 6, 7



interieurbouwer



Studierichting

interieurbouwer 
Als interieurbouwer ben je een echte handige 
Harry of Henriëtte. Je plaatst keukens, bad-
kamers, plafonds… Je kan werken met hout, 
machines, verf… Je moet ordelijk, nauwkeurig 
en veilig werken want geen enkele klant wil  
dat zijn plafond naar beneden komt.

interieurbouwer OV3 
type 1, 3, 4, 7



Schoonmaker van grote ruimtes



Studierichting

Schoonmaker van grote ruimtes 
Als schoonmaker van grote ruimtes werk je in 
fabrieken, ziekenhuizen, stations… Je weet hoe 
je moet werken met machines en weet precies 
welk product je waar mag gebruiken. dankzij 
jou werken en leven mensen in een nette, 
veilige omgeving!

Schoonmaakhulp in 
instellingen en diensten 

OV3 type

Onderhoudshulp 
in instellingen 

en professionele 
schoonmaak OV3 type



Logistiek assistent



Studierichting

Logistiek assistent 
Als logistiek assistent heb je een belangrijke 
taak in ziekenhuizen of zorginstellingen (bv. een 
rusthuis). Jij zorgt bv voor het verplaatsen van 
de patiënten, het ronddelen van de medicijnen, 
het eten of de post… Je moet natuurlijk zien dat 
de juiste medicijnen bij de juiste patiënt terecht 
komen! Voor wie graag verantwoordelijkheid 
draagt en graag met mensen omgaat is dit een 
mooie job!

Logistiek assistent 
in ziekenhuizen en 

zorginstellingen OV3 
type 1, 3, 4, 6, 7



Schoonmaakhulp aan huis



Studierichting

Schoonmaakhulp aan huis 
heb je een hekel aan rommel en hou je het 
graag netjes? Als schoonmaakhulp aan huis 
zorg je ervoor dat mensen in een aangename 
en nette omgeving kunnen leven. Een blinkende 
vloer, glanzende ramen, geen stofje op de 
kast… dankzij jou is dat mogelijk! Je kan zowel 
zelfstandig werken als samenwerken. Je werk 
organiseren en plannen is geen probleem voor 
jou!

Schoonmaakhulp in  
de thuiszorg  

BuSo OV3 type 1



grootkeukenmedewerker



Studierichting

grootkeukenmedewerker 
Als grootkeukenmedewerker werk je in een 
grootkeuken waar je maaltijden maakt voor 
scholen, ziekenhuizen, bedrijven… iedereen 
eet elke dag, en liefst nog lekker en gezond! Je 
houdt ervan om met eten en voedsel bezig te 
zijn. Je werkt ordelijk en hygiënisch. eten met 
liefde bereidt, serveer je met een glimlach.

grootkeukenmedewerker 
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



Meubelstoffeerder



Studierichting

Meubelstoffeerder 
Als meubelstoffeerder zorg je ervoor dat zetels, 
stoelen, matrassen een mooie bekleding 
krijgen. Je kan zowel werken in een fabriek als 
in een klein atelier waar oude meubels een 
tweede leven krijgen. een versleten stoel of 
zetel kan jij er als nieuw doen uitzien.  
Je moet vooral handig zijn en goed met 
machines kunnen werken.

Meubelstoffeerder  
OV3 type 1



Auto-hulpmecanicien



Studierichting

Auto-hulpmecanicien 
Altijd al een liefhebber van mooie auto’s 
geweest? Als auto-hulpmecanicien werk je 
vooral aan de buitenkant van de auto. Je haalt 
de blutsen eruit na een ongeval, zorgt voor de 
perfecte banden, laat het koetswerk glanzen… 
Houd je van auto’s, ben je handig en kan je 
veilig werken? dan is dit beroep helemaal iets 
voor jou.

Autohulpmecanicien OV3 
type 1, 3, 4

(let op, is een 
specialisatiejaar, je volgt 
eerst een opleiding als 

plaatslager)



Lasser



Studierichting

Lasser 
Als lasser maak je allerlei knappe constructies 
met metaal, zoals: boten, hekken, auto’s, 
fietsen en zelfs kunstwerken. Het moet 
allemaal gelast worden! Je werkt op werven, 
in fabrieken, ateliers… Je bent handig en niet 
bang om je handen vuil te maken. Je moet 
sterk en lenig zijn, omdat je soms moet tillen en 
onder een machine moet kruipen. een goede 
concentratie en veiligheid zijn belangrijk.

hoeklasser  
OV3 type 1, 3, 4, 7



Werkplaatsschrijnwerker



Studierichting

Werkplaatsschrijnwerker 
hou je van de geur van hout? Verbaast het je 
ook wat je allemaal met hout kan maken? Als 
werkplaatsschrijnwerker leer je hoe je houten 
ramen, deuren en trappen maakt. Je werkt met 
machines en handgereedschap. Je kan goed 
meten en rekenen zodat de ramen en deuren 
precies passen! Je bent ook handig.

Werkplaatsschrijnwerker 
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



drukker



Studierichting

drukker 
Kijk eens om je heen. Op alles staat iets 
gedrukt. Op je blad, je pen, je gsm, de reclame 
in de bus… Als drukker zorg je ervoor dat alles 
netjes gedrukt wordt. Je past de ontwerpen 
van klanten aan op de computer, zodat de klant 
een mooi product ontvangt. Creativiteit en 
technisch inzicht zijn heel belangrijk in deze job.

Zeefdrukker  
OV3 type 1, 3



Kappermedewerk(st)er



Studierichting

Kappermedewerk(st)er 
Speel je graag kappertje? Maak je voor feestjes 
graag het haar van andere mensen mooi? dan 
is kappermedewerk(st)er wel iets voor jou. de 
meeste klanten maken graag een praatje, dus 
je mag niet verlegen zijn. Je hebt een streepje 
voor als je over alles kan meepraten. Je leert 
enkele basistechnieken, zoals: brushen, nagels 
vijlen, haar wassen, kleuren en knippen.

Kappersmedewerker  
OV3 type 1, 3



Winkelhulp



Studierichting

Winkelhulp 
Als winkelhulp zorg je voor tevreden klanten. 
in een goed geordende winkel vinden mensen 
gemakkelijk hun boodschappen terug. gevulde 
rekken, producten de juiste prijs geven, 
mensen vriendelijk helpen bij vragen, de juiste 
rekening aan de kassa… dat zijn de taken van 
een winkelhulp. Je bent goed in je job als je 
nauwkeurig, verantwoordelijk en vriendelijk 
bent. Jij bent pas tevreden als de klant dat ook 
is!

Winkelhulp  
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



Metser



Studierichting

Metser 
Sta jij soms vol bewondering te kijken naar 
bouwwerken bij jou in de buurt? Misschien 
is metser iets voor jou? Je leert muren en 
stellingen bouwen. hiervoor leer je werken 
met de nodige machines en materialen. handig 
zijn en volgens een plan kunnen werken zijn 
belangrijk. Je hebt een goede conditie want een 
metselaar moet soms zware dingen tillen. Je 
houdt van werken in de buitenlicht.

Metselaar  
OV3 type 1, 3, 4, 7



tuinier



Studierichting

tuinier 
hou jij van de geur van vers gemaaid gras, 
van bloemen en van planten? Als tuinier 
onderhoudt je tuinen en perken. Je helpt met 
het aanleggen ervan. Je kweekt ook groenten, 
fruit, bomen of bloemen.  
Meestal werk je buiten en af en toe in serres. 
Je kan goed overweg met werkmaterialen en 
machines. Sterk zijn en een goede conditie 
hebben, zijn een pluspunt.

tuinbouwarbeider  
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



Schilder-decorateur



Studierichting

Schilder-decorateur 
Ben jij iemand die graag helpt met het inrichten 
of mooi maken van je kamer? hou jij van mooie 
ruimtes? dan is schilder-decorateur misschien 
iets voor jou. Je leert schilderen, behangen, 
vloeren leggen... een schilder-decorateur is 
handig, creatief en kent geen hoogtevrees. 
iedereen woont graag in een mooi huis, en daar 
kan jij bij helpen!

Schilder-decorateur  
OV3 type 1, 3, 4, 7



Loodgieter



Studierichting

Loodgieter 
Als loodgieter zorg je voor de installatie en 
herstelling van het sanitair of de verwarming 
in huizen en gebouwen. Lekt de kraan? Krijg 
je geen warm water? Moet er een badkamer 
geplaatst worden? is de verwarming stuk? dan 
bel je de loodgieter op! Als loodgieter ben je 
handig en praktisch aangelegd. Je moet ook 
sterk en lenig zijn.

Loodgieter  
OV3 type 1, 3, 4, 7



Slagersgast



Studierichting

Slagersgast 
hou jij van een lekker stukje vlees en wil je 
dat andere daar ook van kunnen genieten? 
Als slagersgast leer je alles over de verwerking 
en de bereiding van vlees. Je leert uitbenen, 
sauzen, vleessla en worsten maken… Je werkt 
met gevaarlijke messen en kookgerei. Je hebt 
dus aandacht voor hygiëne en veiligheid.  
Je leert niet alleen iets over het bereiden van 
vleeswaren, maar ook hoe je ze kan bewaren  
en mooi kan presenteren.

Slagersgast  
OV3 type 1, 3 en 7



Bakkersgast



Studierichting

Bakkersgast 
Ben je dol op de geur van vers brood? hou je 
van mooie taarten? Als bakkersgast help je de 
bakker bij het bakken van het beste brood en 
de prachtigste taarten. Je leert hoe je deeg 
en beslag moet maken, hoe de machines in 
de bakkerij bediend moeten worden, welke 
ingrediënten je mag gebruiken… Je werkt  
nauwkeurig en hygiënisch. dankzij jou wordt  
elk feest een succes!

Bakkersgast  
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



dakwerker



Studierichting

dakwerker 
Als dakwerker installeer en herstel je daken.  
Je mag vaak genieten van mooi uitzicht en van 
de buitenlucht. Je bent technisch aangelegd 
en je kan goed om met werkmaterialen. 
nauwkeurigheid, orde en oog voor veiligheid 
zijn erg belangrijk. Je moet zowel zelfstandig als 
in team kunnen werken. Als dakwerker heb je 
best geen hoogtevrees.

dakdekker metalen dak 
OV3 type 1, 3

dakdichter  
OV3 type 1, 3



Boekbinder



Studierichting

Boekbinder
hou je van boeken? Oude en nieuwe? Als 
boekbinder herstel je kaften van oude boeken 
of maak je kaften voor nieuwe boeken. Je moet 
handig zijn en nauwkeurig kunnen werken. Je 
werkt in een atelier om boeken te herstellen 
van bibliotheken, archieven en rechtbanken. 
dankzij jou kan iedereen genieten van een mooi 
boek!

Boekbinder  
OV3 type 1, 3, 4



redder



Studierichting

redder
Als redder hou je toezicht in het zwembad, 
aan de kust of een domein. Je kan eerste hulp 
bij ongevallen (ehBO) toedienen. Je zorgt 
ervoor dat de mensen zich in het water aan de 
regels houden. Een goede fysieke conditie is 
nodig. Je bent streng en kordaat, maar op een 
vriendelijke manier.

Je kan niet echt studeren 
voor redder. Je moet 
hiervoor zwem- en 

ehBO-testen uitvoeren. 
cursussen bij het rode 

Kruis of sportactiviteiten 
kunnen je alvast op weg 

helpen.



Kinderbegeleidster



Studierichting

Kinderbegeleidster
Ben jij iemand die graag voor kleine kinderen 
zorgt? dan kan je misschien kinderbegeleidster 
worden. Je begeleidt de kinderen in de 
bus, helpt de kleuterjuffrouw of bedenkt 
activiteiten voor het speelplein. Je leert over 
de ontwikkeling, voeding en verzorging van 
kinderen. een goede kinderbegeleidster is lief, 
verantwoordelijk en creatief.

Om kinderverzorgster te worden volg je een 
cursus in het volwassenonderwijs. in het 
secundair volg je dan best:

Logistiek assistent 
in ziekenhuizen en 

zorginstellingen  
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



Klusjesman of -vrouw



Studierichting

Klusjesman of -vrouw
Ben je handig en doe je graag klusjes? 
Misschien is een job als klusjesman of -vrouw 
wel iets voor jou. Je gaat je niet specialiseren, 
maar je kan van alles wat: schilderen, tuinwerk, 
kleine herstellingen uitvoeren… Als klusjesman 
of -vrouw ziet elke dag er een beetje anders uit. 
Jij bent de redder in nood voor mensen die niet 
handig zijn.

Onderhoudsassistent 
OV3 type 1, 3, 4, 7

Andere technische 
richtingen OV3



decorbouwer - standenbouwer



Studierichting

decorbouwer - standenbouwer
Hou je van films of toneel? Ben je handig en 
creatief? Dan is decorbouwer iets voor jou. Je 
bouwt dan het decor op van een toneel, film 
of serie. Als standenbouwer help jij met de 
opbouw van grote evenementen. Je bouwt 
podium, eet- of informatiestanden… Door jouw 
werk kan iedereen genieten van een prachtig 
toneel, film of een geslaagd evenement.

houtbewerking BSO OV4 
type 3

interieurbouwer OV3 
type 1, 3, 4, 7

Werkplaatsschrijnwerker 
OV3 type 1, 3, 4, 6, 7



chauffeur



Studierichting

Chauffeur
Ben je graag onderweg? Werk je graag 
zelfstandig? Dan is een job als chauffeur 
misschien iets voor jou. Om met een bus of 
een vrachtwagen te kunnen rijden heb je een 
speciaal rijbewijs nodig. Je kent ook iets van 
techniek en onderhoud van je bus of vracht-
wagen. Als je mensen vervoert willen zij 
graag een vriendelijke buschauffeur. Sommige 
chauffeurs rijden lange afstanden, dan ben je 
niet voor het avondeten thuis… dankzij jou 
geraakt alles en iedereen op zijn plaats!

Je kan de opleiding 
vrachtwagenchauffeur 
volgen bij de VdAB of 

rijschool. Je moet al een 
autorijbewijs hebben en 
je mag nog niet teveel 
verkeersovertredingen 

gemaakt hebben.



Soldaat



Studierichting

Soldaat
Soldaten verdedigden het vaderland. nu 
moet je als soldaat vooral op vredesmissie 
naar andere landen om burgers te 
beschermen. Als soldaat heb je discipline, 
verantwoordelijkheidsgevoel, een goede 
conditie en kan je heel goed samenwerken met 
anderen. Je kan natuurlijk tegen een stootje! 
dankzij jouw kunnen mensen in oorlogsgebied 
opnieuw in vrede leven.

er is geen opleiding voor 
soldaat in het secundair. 

Je moet Belg zijn, een 
blanco strafblad hebben 
en een diploma van het 
lager onderwijs hebben.



inpakker of bandarbeider



Studierichting

inpakker of bandarbeider
hou jij van regelmaat en vaste taken? Weet 
jij graag op voorhand hoe je dag eruit ziet en 
werk je graag goed door? dan kan je aan de 
slag als inpakker of bandarbeider in een fabriek 
of een werkplaats. Je moet handig zijn en je 
langere tijd kunnen concentreren op hetzelfde 
werk. Alles wat we kopen is ooit in elkaar gezet 
of verpakt voor het in de winkel komt. Zonder 
inpakkers of bandarbeiders zouden de winkels 
leeg zijn!

er is geen opleiding  
voor bandwerker 
of inpakker in het 

secundair. een technische 
vooropleiding is een 

pluspunt.



Kelner



Studierichting

Kelner
Ontvang je graag gasten? Ben je eerder een 
avond- dan een ochtendmens? Misschien is een 
job in de horeca wel iets voor jou. Als kelner 
bedien je mensen op café of restaurant. Je kan 
goed met mensen overweg en je let erop dat je 
er piekfijn uitziet. Mensen willen natuurlijk de 
juiste bestelling aan de juiste prijs, dus je moet 
nauwkeurig kunnen opschrijven en afrekenen. 
Door jouw inzet beleven mensen een fijne 
avond.

Zaalmedewerker  
OV3 type 1

grootkeukenmedewerker 
OV3 type 1

hulpkelner  
OV3 type 1



honden- of kattentrimmer



Studierichting

Honden- of kattentrimmer
Ben jij verzot op honden of katten? Hou je ze 
graag proper en gezond door hun vacht, nagels 
en gebit te verzorgen? Misschien is honden- of 
kattentrimmer iets voor jou. Je leert alles over 
de verschillende rassen en weet welk product 
je moet gebruiken voor welke vacht. Je kan ook 
de dieren én hun baasjes op hun gemak stellen. 
Jouw zorg en kennis zorgen ervoor dat honden 
en katten zich kiplekker voelen.

Je kan deze richting niet 
volgen in het BuSO.  

Je kan dit volgen in het 
volwassenonderwijs.  

Je volgt in het secundair 
wel best een sociale of 
verzorgende richting.



Stellingenbouwer



Studierichting

Stellingenbouwer
heb jij geen last van hoogtevrees? Ben je sterk 
en handig aangelegd? dan is stellingenbouwer 
misschien iets voor jou. Je werkt in de bouw 
of helpt de podia en tribunes te bouwen voor 
spektakels of concerten. Je hebt technisch 
inzicht en je vindt veiligheid erg belangrijk. 
Zonder dit beroep zouden er geen hoge  
gebouwen of grote optredens zijn!

Je kan deze richting niet 
volgen in het BuSO.

Je kan deze opleiding 
volgen in het dBSO of via 
Leertijd vanaf de leeftijd 

van 15 jaar.



Security, steward of stadswacht



Studierichting

Security, steward of stadswacht
Wil je graag helpen om de samenleving veilig 
en aangenaam te houden? dan is een job als 
security, steward of stadswacht misschien iets 
voor jou. Je kan goed omgaan met mensen 
en blijft rustig als er conflicten of ruzies zijn. 
Je bent niet snel bang en je hebt een goede 
conditie. Door jou inzet verloopt alles volgens 
de regels.

Je kan deze beroepen 
enkel leren in een 7e jaar 
beroeps. daarvoor moet 
je na een BuSO opleiding 

eerst het 5e en 6e BSO 
volgen.



Beroemd



Studierichting

Beroemd
heb jij een bijzonder talent? heb jij een gouden 
stem? dans je de sterren van de hemel of 
voel jij je goed op een podium? Of ben je 
buitengewoon goed in sporten? Wie weet kan 
jij van je hobby je beroep maken. er bestaat 
geen school voor toekomstige beroemdheden, 
maar je kan nu al hard oefenen op de muziek-
school, dans- of voetbalclub. niet iedereen kan 
hiermee genoeg geld verdienen. Je moet dus 
eerst een andere richting zoeken die je graag 
doet.

Om beroemd te worden, 
hoef je niet te studeren. 

Werk hard aan je 
bijzondere talent. en met 

een beetje geluk …



havenarbeider



Studierichting

havenarbeider
havens zijn een wereld apart. Je ziet er de 
grootste schepen, opslagplaatsen en fabrieken. 
er komen mensen uit alle landen, in de haven 
is er altijd leven. Als havenarbeider help je 
vooral met het laden en lossen van de vracht. 
Dit kunnen auto’s zijn, graan, ijzer... Aandacht 
voor veiligheid, kunnen samenwerken en een 
goede conditie hebben, zijn de belangrijke 
eigenschappen van een havenarbeider.

Je kan geen opleiding 
volgen voor 

havenarbeider in het 
secundair. een technische 
opleiding is een pluspunt.



heftruckchauffeur



Studierichting

Heftruckchauffeur
Zie jij jezelf wel werken in een groot magazijn? 
doe je dit liever al rijdend? Misschien is de job 
van heftruckchauffeur iets voor jou. Je weet 
hoe je een heftruck moet besturen. Je kan je 
lading tot op de centimeter juist plaatsen in een 
magazijn, container of vrachtwagen. Je hebt 
oog voor veiligheid en kan nauwkeurig werken, 
want je collega’s willen alles op de juiste plaats 
terugvinden.

Je kan op volwassen 
leeftijd een cursus volgen 
voor heftruckchauffeur. 
een vooropleiding als 

magazijnier.  
OV3 type 1, 3, 4, 7 is 
zeker geschikt voor  

deze job.



Postbode



Studierichting

Postbode
Ben je geen stilzitter? Met de fiets, de brommer 
of de auto… de postbode is altijd onderweg!  
Je brengt brieven, kranten en pakketten tot bij 
de mensen. Als postbode heb je een goede  
conditie en kom je graag onder de mensen.  
een leuke job voor wie graag vroeg opstaat en 
kan genieten van de buitenlucht.

Je kan geen opleiding 
volgen in het secundair 

onderwijs.



Koerier



Studierichting

Koerier
Als koerier breng je geen grote vracht maar 
kleine pakjes, belangrijke brieven of medicijnen 
naar mensen of bedrijven. Je rijdt rond in 
een auto of een camionette. Je rijdt minder 
grote afstanden dan vrachtwagenchauffeurs. 
Sommige mensen zijn zelfs koerier met de fiets! 
Je moet inzicht hebben in het verkeer. Voor 
wie graag met de auto of de fiets rijdt en graag 
contact heeft met klanten is dit een leuke job!

Je kan geen opleiding 
volgen in het secundair 

onderwijs.


