OVERZICHT VAN KWALIFICATIES MET EEN MAXIMALE OPLEIDINGSDUUR VAN VIER JAAR

geldig vanaf 01-08-2019
1.

Bouw en infra

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104)
Middenkaderfunctionaris Infra (25105)
Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (25106)
Middenkaderfunctionaris Restauratie (25107)
Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw (25108)

2. Afbouw, hout en onderhoud
Decoratie- en restauratieschilder (25036)
Kleur- en interieuradviseur (25012)
Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (25019)
Projectmanager vastgoedonderhoud (25013)

3. Techniek en procesindustrie
Allround operationeel technicus (25345)
Constructie- en plaattechnoloog (25572)
Operator C (25303)
Researchinstrumentmaker (25301)
Technicus avionica (25323)
Technicus engineering (25297)
Technicus mechanica (25324)
Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309)
Technicus service en onderhoud werktuigbouw (25310)
Verspaningstechnoloog (25507)

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Biologisch medisch analist (25045)
Chemisch-fysisch analist (25046)
Creatief vakman (25548)
Goudsmid (25070)
Kroon- en Brugwerk (25065) Tandtechnicus
Orthopedisch Schoentechnicus (25058)
Orthopedisch Technicus (25074) Tandtechnicus Prothese (25066)
Uurwerktechnicus (25077)
Zilversmid (25071)

(Glazenier (25049)
(Keramist (25050)
(Ontwerpend Leer - en Textielverwerker (25051)
(Ontwerpend Meubelmaker (25052)
(Opticien (25055)

5.

- inschrijven tot 01-08-2017)
- inschrijven tot 01-08-2017)
- inschrijven tot 01-08-2017)
- inschrijven tot 01-08-2017)
- was alleen vierjarig voor cohort 2015 – 2016)

Media en vormgeving

AV-specialist (25194)
Fotograaf (25195)
Mediavormgever (25201)
Ruimtelijk vormgever (25212)
Signspecialist (25215)

6. Informatie en communicatietechnologie
Software developer (25604)

(Gamedeveloper - 25188)
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– inschrijven tot 01-01-2020)

7. Mobiliteit en voertuigen
Technicus mobiele werktuigen (25247)
Technisch Specialist Bedrijfsauto's (25248)
Technisch Specialist Personenauto's (25249)
Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (25237)

8. Transport, scheepvaart en logistiek
Engineer maritieme techniek (25598)
Kapitein binnenvaart (25612)
Manager havenlogistiek (25394)
Manager Transport en Logistiek (25379)
Maritiem officier alle schepen (25516)
Scheepswerktuigkundige alle schepen (25518)
Scheepswerktuigkundige waterbouw (25521)
Stuurman alle schepen (25517)
Stuurman alle vissersschepen S4 (25523)
Stuurman waterbouw (25520)
Werktuigkundige alle vissersschepen W4 (25524)

(Kapitein binnenvaart (25511)
(Luchtvaartdienstverlener (25363)

- inschrijven tot 01-01-2020)
- was alleen vierjarig voor cohort 2015 – 2016)

(Scheeps- en jachtbouwkundige (25374)

- inschrijven tot 01-08-2019)

9. Handel en ondernemerschap
Interieuradviseur (25158)
Specialist mode/maatkleding (25164)

10. Toerisme en recreatie
(Meewerkend voorman watersportindustrie (25357)

- inschrijven tot 01-08-2019)

11. Veiligheid en sport
Coördinator buurt, onderwijs en sport (25411)
Coördinator sport- en bewegingsagogie (25412)
Coördinator sport, bewegen en gezondheid (25413)
Coördinator sportinstructie, training en coaching (25414)

13. Horeca en bakkerij
Manager/ondernemer horeca (25184)

14. Zorg en welzijn
Agogisch medewerker GGZ (25474)
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477)
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (25478)
Thuisbegeleider (25479)
Mbo-Verpleegkundige (25480)

15. Voedsel, natuur en leefomgeving
Adviseur leefomgeving (25582)
Dierenartsassistent paraveterinair (25447)
Instructeur paardensport en -houderij (25469)
Onderzoeker leefomgeving (25581)
Vakexpert biologisch-dynamische landbouw (25439)

(Dierenartsassistent paraveterinair (25540)
(Milieu-onderzoeker (25459)
(Milieu-inspecteur (25459)
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- inschrijven tot 01-01-2019)
- inschrijven tot 01-01-2019)
- inschrijven tot 01-01-2019)

