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Advocaat, productmanager, kok, leerkracht, 
psycholoog of net als Maud maintenance engineer?
Het kan allemaal in de Kop van Noord-Holland!

WAT WIL
JIJ LATER 

WORDEN?

Mees:

“ 
Ik zocht iets wat

ik leuk vond, maar ook 
breed is. ”
Kristie:

“ 
Ik hou van hard

werken en
    gezelligheid. ”

Milo:

“ 
Dit is geen werk, 

maar pure passie. ”
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VOORWOORD
60 beroepen staan er in dit Beroepenmagazine  

Op Kop. Zestig jongere medewerkers van allerlei 

organisaties uit de Kop van Noord-Holland vertellen 

hoe zij in hun werk de wereld een beetje beter willen 

maken. Iedere dag weer. Door te werken aan de 

veiligheid van Nederland, voor eten op je bord te 

zorgen, opslag van je data of. als je ziek bent, jou weer 

beter te maken. In de Kop kun je alle kanten op.

In jouw woonomgeving zijn ook heel veel mooie 

beroepen te vinden. Misschien wel banen waar je nog 

nooit aan gedacht hebt. In dit Beroepenmagazine 

willen we je laten zien wat voor werk je later zou 

kunnen doen als je in je eigen woonregio aan de slag 

gaat. zonder ver te hoeven reizen of te verhuizen. 

Wist je bijvoorbeeld dat we hier behoorlijk goed zijn  

in sectoren als techniek, horeca en recreatie, agri - 

busi ness en zorg. Daarin heb je heel veel verschillende 

beroepen. Maar ook in andere sectoren kun je hier aan 

de slag.

In de verschillende interviews met de medewerkers 

jonge vakmensen ontdek je waar ze mee bezig zijn. 

Ze leggen uit wat hun werk inhoudt, wat het zo 

uitdagend maakt en waarom je voor hun vak zou 

moeten kunnen kiezen. Bij ieder verhaal staat ook 

welke opleiding je kunt volgen om in de toekomst in 

dat beroep aan het werk kan gaan. Je kunt beroepen 

verwachten als politie agent, docent en huisarts, maar ook 

een verkeers kundige, instrumentenmaker of product-

manager vegaproducten. Kortom: voor iedereen valt er 

wel wat te kiezen in het magazine.

Het Beroepenmagazine Op Kop maakt deel uit van een 

compleet loopbaanoriëntatieprogramma voor scholieren. 

In het programma helpen we je om keuzes te maken voor 

de toekomst. Andere onderdelen zijn een filmopdracht, 

een game en het maken van je eigen competentiekaart. 

Zodat je kunt laten weten wat jouw talenten zijn. En dit 

magazine kun je trouwens ook nog online terugvinden.  

We hopen uiteindelijk dat je dankzij het beroepen-

magazine meer te weten komt over banen in je eigen 

buurt. En wie weet, werk je straks ook wel in de Kop! 

Heel veel succes en plezier bij het maken van je keuze 

voor jouw beroep! 

Namens de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, 

Schagen en Hollands Kroon, die zich samen inzetten  

voor arbeidsmarkt & onderwijs. 

Maarten Versluis 

Wethouder Hollands Kroon 
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Als guest relations manager ben je het visitekaartje 

voor de gasten en zorg je ervoor dat het ze tijdens 

het verblijf aan niets ontbreekt. Je checkt gasten in 

en uit, verwerkt reserveringsaanvragen, beantwoordt 

de telefoon, je lost klachten op en staat gasten te 

woord bij vragen aan de receptie. Roos is zo’n direct 

aanspreekpunt voor alle gasten. Zij behoudt het 

overzicht en kan zo de rest van het team aansturen. 

Ze zorgt ervoor dat gasten op de juiste manier 

worden geholpen en schakelt snel tussen de 

verschillende afdelingen. 

“Ik wil gasten altijd een onvergetelijke ervaring 

geven, zodat ze niets te kort komen tijdens hun 

verblijf. Daarom lever ik service op maat. Willen 

gasten activiteiten ondernemen, dan zoek ik uit wat 

de mogelijkheden zijn en als het nodig is regel ik ook 

de reservering. Vieren ze een speciale gebeurtenis, 

zoals een verjaardag of huwelijk, regel ik dat er een 

passende attentie aanwezig is voordat wij de gasten 

ontvangen.” 

Het voordeel van de horecasector zijn de 

doorgroeimogelijkheden na het afronden van je 

opleiding. “Ik heb de opleiding leidinggevende 

Travel en Hospitality gestudeerd. Tijdens mijn stage 

ben ik er achter gekomen hoe leuk ik het werken met 

gasten vond en ze te helpen tot het einde van hun 

vakantie. De veelzijdigheid, de flexibele werktijden 

en het werken in teamverband maken dit voor mij het 

mooiste beroep dat er is. Ik houd ervan om het 

verblijf van onze gasten tot in de puntjes te regelen. 

Vanaf het eerste telefoontje, tot de dag dat ze 

vertrekken uit het hotel. De erkenning en herkenning 

die je krijgt voor de dingen die je voor ze doet, 

zorgen ervoor dat ik gemotiveerd blijf. Het fijne aan 

mijn werk vind ik het directe contact met de gasten. 

En dan vooral de verhalen die ze vertellen over 

dingen die ze hebben meegemaakt. Als ze aan het 

eind van hun verblijf vertellen hoe fijn ze het hebben 

gehad, is dat voor mij de kers op de taart. En wanneer 

ze nog een keer terugkomen, is dat natuurlijk het 

grootste compliment dat je kan krijgen.”

Jeff begon als stagiair logistiek in het bulkmagazijn, ging 

daarna aan de slag als orderverwerker en maakte de stap 

naar coördinator. Vervolgens werd hij gevraagd als team-

leider van drie afdelingen; orderverwerking, verzending & 

zaai zaad. “Met deze afdelingen zorgen wij ervoor dat 

dochter vestigingen, dealers en eindklanten zoals boeren en 

plantenkwekers hoogwaardige kwaliteit groentezaden 

geleverd krijgen. We sturen onze zaden naar 140 landen over 

de hele wereld per vrachtauto, boot en vliegtuig. Echt een 

prachtig logistiek proces waarbij de klantwaarde natuurlijk 

centraal staat. In mijn rol al teamleider zorg ik ervoor dat  

Teamleider orderverwerking,  
verzending & zaaizaad 

de medewerkers de juiste voorzieningen hebben om de 

processen soepel te laten verlopen. Ook ben ik bezig met  

het continu verbeteren van de processen en innovatie. Het is 

mijn taak om voor de afdelingen werkafspraken te maken met 

diverse interne afdelingen. De combinatie van deze taken is 

voor mij één van de hoofdredenen dat ik deze functie uit voer. 

Samen proberen we de afdelingen naar een hoger niveau te 

krijgen. Hiervoor is een stukje persoonlijke ontwikkeling bij  

de medewerkers nodig, óók dat doen we samen, en pak ik  

de rol van coach en inspirator. Wanneer je successen bereikt 

met je teams dan is dat een fantastisch gevoel!”

JEFF 
WERKT BIJ
Bejo 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

ROOS  
WERKT BIJ
Grand Hotel Opduin 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

Guest relations 
manager

Als monteur mechatronica werk je in een sector waar 

drie vakgebieden bij elkaar komen: metaal,

elektrotechniek en besturingstechniek. Zo ben je 

bezig met het lassen van frames, het samenstellen, 

afstellen en installeren van de machine, maar ook 

het bouwen en bedraden van besturingspanelen. 

Mees koos heel bewust voor dit beroep. “Als je op 

het voortgezet onderwijs zit moet je meteen een 

keuze maken in welke sector je wil werken. Ik zocht 

iets wat ik leuk vond, maar ook breed is. Daar past 

mechatronica goed bij. Vroeger was ik al met fijne 

elektronica bezig en ik ben er ook achter gekomen 

dat ik het bouwen van machines leuk vind. Daarnaast 

is er veel variatie in het werk, kom ik op verschillende 

locaties en blijf ik nieuwe dingen leren. Zoals het 

moment dat ik voor het eerst alleen op klus mocht. 

Dat was spannend, maar toen ik de klus had geklaard 

was dat een enorme opluchting en leuk om in 

werking te zien.”

Monteur 
mechatronica 

MEES
WERKT BIJ
A.Hagoort besturingstechniek

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO
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Paola is gezondheidszorgpsycholoog. Ze doet intake-

gesprekken, psychodiagnostisch onderzoek en geeft 

individuele en groepsbehandelingen. Daarnaast is ze 

eindverantwoordelijk over het behandelbeleid van cliënten. 

Het werken met persoonlijkheidsproblemen is een lang en 

intensief traject. Het doorbreken van aangeleerd, vaak 

onbewust gedrag, is niet binnen tien gesprekken opgelost. 

“Ik vind het een mooie uitdaging om zorg op maat te 

kunnen leveren, passend bij de wensen en behoeften van 

de client. Mijn oudere broer is negen jaar ouder dan ik. Toen 

hij psychologie studeerde zat ik nog op de basisschool, 

maar wilde ik altijd alles weten van wat er in zijn studie-

boeken stond. Ik vond het zo interessant en we konden er 

uren over praten. Daar is het eerste zaadje geplant, al dacht 

ik in die tijd zelf nog dat ik iets met toerisme wilde doen. In 

mijn puberteit kwam ik erachter dat dit niet helemaal bij mij 

paste. Na het bezoeken van verschillende open dagen 

besloot ik toch te kiezen voor de zorg. Het leukste aan mijn 

werk is dat ik kan bijdragen aan herstel van cliënten. Het 

geeft enorm veel voldoening om te zien dat mensen groeien 

tijdens een traject. Dat iemand na een behandeling een 

totaal andere uitstraling heeft dan aan het begin. De 

dankbaarheid die cliënten tonen aan het einde van een 

traject, maakt het werk zo belonend! Daarnaast vind ik het 

ook erg leuk dat er tijdens therapie, ondanks de vele 

problemen die we bespreken, ook gelachen kan worden. Je 

komt zoveel verschillende mensen tegen en stapt hierdoor 

uit je eigen bubbel. Zo leuk! Ik zou niet weten wat ik anders 

zou willen doen. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, 

geen dag is hetzelfde en daarnaast is het een mooie bonus 

dat ik iets bij kan dragen aan de maatschappij of een hoger 

doel. Als je mensen interessant vindt, goed kunt luisteren en 

niet snel schrikt van een heftig verhaal, dan raad ik dit 

beroep ontzettend aan. Het is erg dankbaar werk en we 

hebben meer GZ-psychologen nodig in Nederland! Je bent 

enorm welkom!”

GZ-psycholoog

Voel jij je thuis in onderzoek, biologie en techno-

logie? Dan is het beroep buitenteeltmedewerker 

misschien wel iets voor jou. Job is verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van proeven op het gebied van 

gewasbescherming, nieuwe teeltmethoden en 

bemestingsvraagstukken in verschillende gewassen. 

Hij houdt zich bezig met alles dat hier bij komt kijken. 

Van zaaien, planten tot de oogst en dat doet hij zowel 

in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, fruit- en 

bloembollengewassen. “Als scholier kwam ik terecht 

bij een broccoliteler voor de zaterdagen en de 

vakanties. Hier is mijn interesse voor de agrarische 

sector gewekt. Ik ben graag actief bezig en houd 

ervan om buiten te zijn. Het werk is heel divers, 

omdat ik elke dag met verschillende gewassen bezig 

ben en dit geeft veel vrijheid. En zomers de hele dag 

buiten aan het werk zijn vind ik erg fijn! Het mooie 

van mijn vak is dat ik bij telers op het erf en in de 

velden kom. Het is elke keer genieten hoe deze telers 

met passie over hun vak praten.”

Buitenteelt-
medewerker

PAOLA  
WERKT BIJ
GGZ Noord-Holland Noord 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
WO

JOB  
WERKT BIJ
Vertify 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

Als assistent-accountant stel je jaarrekeningen op, verzorg je 

aangiftes zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting 

en omzetbelasting, sta je klanten te woord en adviseer je hen 

waar nodig. Wout heeft voor dit beroep gekozen omdat hij 

van jongs af aan al goed met cijfers om kan gaan. “Op het 

voortgezet onderwijs merkte ik dat het vak economie mij erg 

goed lag. Vervolgens heb ik een mbo-opleiding gevolgd en 

ging ik stage lopen bij Omnyacc Den Helder. Hier ben ik 

blijven werken en om mijzelf verder te ontwikkelen volg ik nu 

Assistent-accountant
een hbo-opleiding. Het leukste aan mijn werk vind ik klanten 

helpen met vragen en ze adviseren op financieel gebied. Als 

ze laten weten super blij te zijn met het advies of het door mij 

geleverde werk, ben ik tevreden. Verder zijn er ook veel 

gezellige momenten met collega’s onderling en dat is ook 

heel belangrijk! Ik raad dit beroep zeker aan bij jongeren die 

graag met cijfers werken. Het werk is namelijk iedere dag erg 

uitdagend, geen dag is hetzelfde en de werkzaamheden 

variëren enorm.”

WOUT 
WERKT BIJ
Omnyacc Den Helder

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO
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Lijkt het je leuk om ervaring op te doen in de zorg?
Scan de QR-code en solliciteer direct via de website! 

Leerhuis Lindendael

De mbo-opleiding in BOL én BBL voor toekomstig 
 

verpleegkundigen en verzorgenden IG. Voor echte doeners en 
doorzetters die graag in de zorg willen werken!

werkenbijomring.nl/leerhuis-lindendael06 - 226 901 49

Studerenna de middelbare school of een vervolgstudie  doen? 
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WIJ HEBBEN 

ALTIJD PLEK VOOR 

ENTHOUSIASTE 

MENSEN DIE HET 

VAK WILLEN 

LEREN!

Van der Bel b.v. is een 
Westfries familiebedrijf dat 
zich richt op sloopwerken, 
asbestsanering, recycling 
en bodemsaneringen 
in de omgeving 
Noord-Holland Noord.

Dagelijks werken wij met 
ca. 50 medewerkers op 
diverse projecten en 
met divers materieel.

Word jij onze nieuwste sloper, 
asbest-verwijderaar, machinist, 
chau�eur, monteur, uitvoerder 
of projectleider?

Ben jij op zoek naar een baan 

die geen dag hetzelfde is?
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Een cliëntondersteuner helpt mensen met een 

tijdelijke of langdurige beperking. Je geeft informatie

en advies over naar school gaan, werken, zelfstandig 

wonen, gezondheid, sporten en het omgaan met 

regels en geld. Ook kom je op voor de belangen van 

inwoners bij de gemeente of organisaties. Je kijkt naar 

wat het beste is voor de cliënt. Isabella is dol op haar 

functie. “Het leukste aan mijn werk is de afwisseling. 

Als ik tien cliënten op één dag krijg, is geen vraag of 

antwoord hetzelfde. Samen kijken we naar een 

oplossing voor hun probleem. Met kleine stappen kun 

je een wereld van verschil maken en een leven positief 

veranderen. Ik geef ook sociale vaardigheidstraining, 

daarin doen we rollenspellen. Ik daag ze uit om néé 

tegen mij te zeggen en zie het als een uitdaging het ze 

lastig te maken. Aan het einde zorgen we ervoor dat 

het voor de hele groep een succeservaring is. Het 

werken met mensen vind ik enorm leuk en het is fijn 

iets voor iemand te betekenen.” 

Cliëntondersteuner

ISABELLA  
WERKT BIJ
MEE & de Wering

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

Sems werk is iedere dag verschillend. Bij de horeca 

staat hij achter de bar om voor iedereen drankjes 

klaar te maken of is hij de gastheer in het restaurant. 

Bij de receptie verwelkomt hij de parkgasten op 

aankomstdagen en geeft ze alle informatie over hun 

verblijf. Bij Fun & Entertainment biedt hij de kinderen 

op het park leuke activiteiten aan, van dansen met 

park mascotte Bollo tot knutselen. “Ik was op zoek 

naar een uitdagende bijbaan waarbij je leuk geld kan 

verdienen.  

Het harde werken, de afwisselende dagen en het 

werken op verschillende afdelingen vind ik het 

leukste aan deze baan. Het zijn vaak lange dagen, 

maar je werkt hard om de mensen een onvergetelijk 

dag te bezorgen. Natuurlijk is het op sommige 

momenten ook zwaar en dan moet je wel altijd de 

energie hebben om gastvrij naar je gasten te blijven. 

Maar ik ben altijd bezig de gasten op het park een 

fantastisch verblijf te ver zorgen. Als ik zie dat ze blij 

de deur uitgaan, ben ik tevreden!”

Medewerker  
bediening, receptie 
en entertainment

SEM
WERKT BIJ
Landal Beach Resort Ooghduyne 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

Politieagent
Danny is politieagent en werkt in het basisteam. Dat 

betekent dat hij dagelijks aanwezig is op straat. Als 

agent werk je in een rooster met dagdiensten, 

avonddiensten en nachtdiensten. Tijdens een dienst 

krijg je te maken met de meest uiteenlopende 

meldingen en geen dag is hetzelfde. “Ik denk dat er 

bijna geen beroep is waarin meer afwisseling bestaat 

dan politiewerk. Je doet heel diverse ervaringen op en 

je maakt mooie, spannende en soms heftige dingen 

mee. Tijdens het werk en in de opleiding kom je ook 

jezelf voortdurend letterlijk en figuurlijk tegen. Dit is 

soms best confronterend, maar dat maakt je als 

persoon ook juist sterker. Politiewerk is zeker mijn 

droombaan. Er zijn veel leuke en gave dingen die ik 

heb meegemaakt. Je leert in de meest heftige situaties 

het hoofd koel te houden. Na een melding realiseer ik 

mij wel eens: ‘Wauw, als ik niet bij de politie werkte had 

ik dit nooit mogen doen of meegemaakt’. Mijn collega’s 

en ik kregen een keer een melding dat een man 

iemand had bedreigd met een vuurwapen en hij 

vervolgens was weggereden in een auto. Van de 

meldkamer kregen wij een kenteken en een rijrichting 

van de auto door. Met hoge snelheid reden wij met 

zwaailicht en sirene die kant op. Na een korte zoek-

tocht zagen wij de auto. Dit werd een achter volging en 

al snel kwamen meerdere collega’s in politieauto’s 

erbij. We wisten samen de bestuurder tot stoppen te 

dwingen en in zijn auto werd het vuurwapen aan-

getroffen. Vervolgens konden we het slachtoffer 

vertellen dat wij de dader te pakken hadden. De 

dankbaarheid die je dan krijgt, geeft zo veel 

voldoening! Dat ik voor de politie gekozen heb, 

gebeurde eigenlijk per toeval. Tijdens een beroepen-

dag liep ik het lokaal binnen waar de politie voor-

lichting gaf en daar ontmoette ik twee agenten. Zij 

vertelden met veel passie en trots over het politiewerk. 

Dit inspireerde mij zo dat ik zelf bij de politie 

solliciteerde. En nu ben ik dus zelf die jonge, trotse 

politieagent!

DANNY  
WERKT BIJ
Politie Noord-Holland

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO
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Als verzorgende IG begeleid je bewoners tijdens de 

zorg, ondersteunt ze tijdens het eten en geef je ze 

medicatie. Melissa doet dit via een BBL-traject, dat is 

werken en leren tegelijk. “Ik ga een dag per week naar 

school en werk 24 uur. Zo doe ik veel werkervaring op. 

Tijdens de opleiding leer ik veel verschillende dingen. 

Bijvoorbeeld verpleegtechnische vaardigheden zoals 

sondevoeding geven, zwachtelen, zuurstof toedienen 

en katheterzorg. Ook leer ik de verschillende ziekte-

beelden en aandoeningen herkennen die bij ouderen 

voorkomen. Verzorgende IG is een dankbaar beroep, 

je doet echt iets voor anderen. Een gesprek voeren, 

luisteren naar de verhalen van vroeger, en je doet van 

alles om bewoners te laten lachen. Dat geeft me een 

goed gevoel. Maar wees wel bewust dat het niet altijd 

rooskleurig is; er zijn ook noodsituaties. Mijn moeder 

en mijn oudste zus werken ook in de zorg. Ik ben 

ermee opgegroeid. Door hun verhalen ben ik 

enthousiast geworden. Werken in de zorg vind ik het 

leukste dat er is!” 

Verzorgende IG 

THOMAS  
WERKT BIJ
Koninklijke Vezet B.V.

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

De mannen en vrouwen van de operationele dienst nemen 

vanaf de brug van een marineschip belangrijke beslissingen, 

zoals tijdens een anti-piraterijmissie of bij het onder-

scheppen van een drugstransport. Je moet daarom besluit-

vaardig zijn en snel kunnen schakelen. Omdat er veel 

informatie op je afkomt, is analytisch vermogen en helder 

communiceren ook erg belangrijk. Om in elke situatie je 

hoofd koel te houden, krijg je eerst een opleiding op het 

Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Na deze opleiding 

begin je in je eerste functie als wachtsofficier, zoals Irini. 

Tijdens haar wacht is zij verant woordelijk voor alle 

bewegingen van het schip. Ze geeft leiding aan het personeel 

op de brug van het schip, plant de vaarroute en zorgt voor 

een veilige navigatie. “Ik vond varen altijd al fantastisch. 

Daarnaast houd ik ervan om praktisch bezig te zijn in plaats 

van een kantoorbaan te hebben. Bij de Koninklijke Marine kon 

ik tijdens de opleiding praktijk en theorie met elkaar 

combineren. Ik ben de hele dag lekker bezig en het leven 

aan boord is ook heel leuk! Daarnaast spreekt het mij erg aan 

dat je al snel veel verantwoordelijkheid krijgt. Ik zie veel van 

de wereld en werk samen met verschillende mensen en ook 

met andere landen. Je gaat bijvoorbeeld drie maanden op 

reis en dan maak je zoveel mee samen met de bemanning. 

Het ene moment ben je bezig met allerlei oefeningen of 

operaties en vervolgens ga je samen op pad in een buiten-

landse haven. Zo hebben we een hele bijzondere en nuttige 

inzet in het Caribisch gebied gehad, waar we tijdens onze 

drugsoperaties in het gebied ruim 3000 kilo drugs hebben 

onderschept. En in Haïti hebben we na de aardbeving 

humanitaire hulp geleverd. Dat is toch waar ik dit werk voor 

doe! Je moet het echt samen met elkaar doen, iedereen aan 

boord is nodig om onze taken op zee goed uit te kunnen 

voeren. Je collega’s worden vaak ook echt goede vrienden. 

Voorlopig zou ik niets anders willen. Iets kunnen betekenen 

voor anderen, je met elkaar inzetten voor een gezamenlijk 

doel, het leven aan boord en natuurlijk het varen vind ik een 

super combinatie. Je maakt zoveel mee en al die ervaringen 

zijn bagage voor de rest van je leven.”

Als teamleider productie is Thomas samen met vier collega’s 

verantwoordelijk voor de afdeling Kookgemak. Een afdeling 

waar dagelijks tussen de 600.000 en 800.000 verse 

groenteproducten geproduceerd worden voor de Albert 

Heijn. “Ik hou mij bezig met het realiseren van de dagelijkse 

productie, veiligheid en kwaliteit. Ik ben er trots op dat ik 

met mijn passie voor voeding een bijdrage kan leveren aan 

het gezonder laten eten van heel Nederland. Iedere dag is 

weer anders, het bedrijf verandert snel en er zijn continu 

nieuwe uitdagingen. Ik ben hier begonnen op de 

kwaliteitsdienst als voedingsmiddelentechnoloog. Na twee 

jaar solliciteerde ik op deze functie en dat was een schot in 

de roos. Het is een hele mooie baan om je te ontwikkelen en 

ervaring op te doen in de managementwereld. Je moet wel 

snel kunnen schakelen, dit is nu eenmaal een vereiste in de 

grillige wereld van de verse voedingsindustrie. Vezet voelt 

voor mij echt als thuiskomen. Wanneer ik op vakantie ben 

geweest merk ik dat mensen blij zijn dat ik er weer ben. Ik 

ben erg betrokken bij de organisatie en zit daarom ook nog 

in de ondernemingsraad.”

Teamleider productie 

Wachtsofficier
MELISSA 

WERKT BIJ
Omring 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

IRINI  
WERKT BIJ
Koninklijke Marine

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO
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Als verkeerskundige is Amber bezig met alles wat 

over verkeer gaat, waaronder de verkeersveiligheid. 

De gemeente zorgt voor de aanleg van openbare 

wegen. Deze wegen moeten verkeersveilig zijn en 

daarom kijkt Amber mee bij plannen voor nieuwe 

wegen, onderhoud en vervanging. Daarnaast schrijft 

ze ook adviezen over de inrichting van de openbare 

ruimte. “Het leukste aan mijn werk vind ik het 

beoordelen van plannen. Om uiteindelijk tot een 

ontwerp te komen waar iedereen zich in kan vinden 

is soms best een uitdaging. Vanuit team verkeer 

adviseer ik op een plan, maar ook collega’s van 

bijvoorbeeld wegenbeheer, groenbeheer en riolering 

kijken ernaar. Het is extra leuk om te zien als plannen 

ook daadwerkelijk ontwikkeld worden. Ik ben 

gefascineerd in wat er allemaal komt kijken bij 

verkeer. Het is interessant om te zien dat een 

bepaalde inrichting van een weg, een bepaald 

gedrag veroorzaakt bij gebruikers van die weg. Voor 

verkeersregels die buiten gelden, zoals een 

parkeerverbod, rijsnelheid, zebrapad en haaien-

tanden worden besluiten genomen door de burge-

meester en wethouders. Het voorbereiden van dit 

soort besluiten is ook een van mijn werkzaamheden 

als verkeerskundige. Hierbij kan je meer op de 

technische kant focussen en bijvoorbeeld veel 

ontwerptekeningen beoordelen. Of je meer bezig-

houden met het gedrag van weggebruikers en de 

beïnvloeding daarvan om mensen bijvoorbeeld 

zachter te laten rijden in een woonwijk. Het doel om 

de openbare weg zo verkeersveilig mogelijk te 

maken, sta ik volledig achter. Iedereen wil zich veilig 

over de weg kunnen bewegen. Als bepaalde maat-

regelen daarbij kunnen helpen is het fijn als je 

daaraan kunt bijdragen. Bovendien zie ik mijn werk 

dagelijks in de praktijk terug en dat vind ik super-

leuk.”

Het werk als voedingsmiddelentechnoloog is heel divers. 

Als technoloog ben je specialist in voedsel veiligheid, 

implementeer je procedures, analyseer je grondstoffen en 

eindproducten, proef je of het eindproduct aan de eisen 

voldoet en help je bij het verbeteren van processen. Thijs is 

medeverant woordelijk voor de kwaliteit en voedsel veilig-

heid van Texels bier. 

“Toen ik mij ging verdiepen in de biologische, chemische en 

natuurkundige processen die nodig zijn bij het maken van 

bier, kwam ik erachter dat het produceren van bier een 

Voedings middelen technoloog
onwijs fascinerend proces is. Daarnaast is het bijdragen aan 

de kwaliteit en voedselveiligheid van een product ont-

zettend leuk om te doen. De voedings middelen sector is 

dynamisch, waarbij ontwikkeling en technologie essentieel 

is. Ambacht en technologie komen samen, waar een mooi 

eindproduct uit ontstaat. Wanneer je dan mensen ziet 

genieten van dat product, denk je: wat tof dat ik daar aan 

heb bijgedragen! Als je sociaal en onderzoekend bent en 

een interesse hebt in biologie, chemie, natuurkunde en 

voedings middelen, dan is de uitdagende baan van 

voedingsmiddelentechnoloog echt een aanrader.”

THIJS  
WERKT BIJ
Texelse Bierbrouwerij 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

AMBER  
WERKT BIJ
Gemeente Hollands Kroon 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO

Verkeerskundige 

Een schilder is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het 

schilderen van verschillende ondergronden, zoals hout, 

kunststof, beton en metaal. Daarnaast kunnen de meeste 

schilders ook andere werkzaamheden uitvoeren, zoals 

behangen, glaszetten en kitten. Als schilder kun je ver-

schillende kanten op. Je kunt er bijvoorbeeld net als 

Desiree voor kiezen om onderhoudswerkzaamheden uit te 

gaan voeren, zowel binnen als buiten. “Het leuke van mijn 

werk als schilder vind ik vooral dat ik veel contact heb met 

mensen en ook lekker buiten aan het werk ben. Schilder-

werk doe je niet alleen om iets er mooi uit te laten zien, 

maar ook ter bescherming van het hout of andere 

materialen. Het mooi maken én houden valt of staat met 

een goede voorbereiding. Ik maak eerst het oppervlak 

goed schoon, daarna schuur ik het goed om vervolgens  

een grondlaag aan te brengen. Dan kan ik een nieuwe 

verflaag op wanden, ramen, kozijnen of deuren aanbrengen 

om het houtwerk te beschermen. De meeste schade aan 

hout ontstaat vaak doordat het schilderwerk niet goed  

is onder houden. Als je wacht tot de verf begint af te 

bladderen of te verouderen is het eigenlijk al te laat  

en dat is zo zonde!”

Schilder

DESIREE  
WERKT BIJ
Helder Vastgoed Schilderwerken  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO
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Werken met plezier en zorg?

Meer weten?

sheerenloo.nl

Gehandicaptenzorg is 
leuk en mooi werk

’s Heeren Loo heeft stage- en werkplekken op verschillende locaties 
in Noord-Holland. Bijvoorbeeld in de verzorging, verpleging of  
begeleiding. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen, van  
jong tot oud, met een (verstandelijke) beperking.

Meer weten? 
Neem dan contact op met recruiter Laura van Lokhorst-Bais via 
06 - 82 49 07 18 of laura.van-lokhorst@sheerenloo.nl.

Stage- en werkplekken

hgg-group.com

Passie
voor 
techniek?

hard
zelf testen op onze locatie. Binnen HGG heb je verschillende engineersfuncties:

R&D engineer - Je bent continu bezig met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe 
technieken en systemen voor onze unieke 3D machines.

Software engineer

een vette nieuwe ontwikkeling komt?

Service engineer - Je vliegt de wereld over: Voor een onderhoudsbezoek, het geven 
van een training in het gebruik van de machine aan de klant of zelfs voor het aansturen 
van een team van monteurs van de klant om de machine perfect te installeren.

Electrical engineer - Je ontwikkelt en verbetert de elektronische samenbouw van 
de machines. Samen met je collega’s test en verbeter je ze continu.

mooier dan dat wordt het toch niet? 

Stuur dan een mailtje naar pz@hgg.nl of bel met Angela Meegdes op 0227 504 030.

hgg.recruitee.com

Kom werken 

Scan de QR-code voor 
een compleet overzicht 
van al onze vacatures.
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Een instrumentmaker maakt en ontwerpt meet-

instrumenten, die bijvoorbeeld gebruikt worden 

voor onderzoek in en rond zee. Je begint vaak met 

een gesprek met de wetenschappers over wat  

voor metingen ze willen doen en wat voor soort 

instrument ze willen gebruiken. Hier komt vaak  

een idee uit en dat ga je dan uitwerken. Dit coole 

beroep voert Jesper uit. “Ik riep altijd ‘ik wil 

uitvinder worden’. Van kleins af aan vond ik 

techniek erg interessant en leuk. Ik wist alleen niet 

precies wat ik nou wilde, dus koos ik voor de 

opleiding mechatronica. Een brede opleiding, 

zodat ik mij meer kon specialiseren in hetgeen ik 

leuk vind. Toen kwam ik bij het NIOZ terecht en 

heb hier nog geen moment spijt van gehad. Hier 

ben ik een soort Willie Wortel en kan ik nieuwe 

meetinstrumenten uitvinden. We beginnen 

meestal met een schets, dan ga ik aan de slag op 

de computer om het idee als een 3D-ontwerp te 

realiseren. Dit 3D-ontwerp wordt vervolgens 

gebruikt voor de testversie van het instrument.  

Wij hebben een druktank tot onze beschikking 

waar mee we een druk tot 600 bar kunnen 

namaken, dit is gelijk aan 6 km diep in de zee. 

Hiermee kunnen we onze instrumenten testen op 

de extreme omstandigheden zo diep in de zee. 

Verder heb je natuurlijk onderhoud aan deze 

instrumenten. Dit voer ik ook uit wanneer er iets 

stuk is of als de werking verbeterd zou kunnen 

worden. Er gaat geen dag voorbij die hetzelfde is. 

De ene dag ben ik bezig met temperatuursensors, 

de volgende dag met stofvangers voor op een  

boei op de oceaan en ik heb zelfs vogelzenders 

gemonteerd. Alles komt dus voorbij! En het gaafste 

is, dat ik één van de vijf mensen ben die kan 

zeggen dat ze op een metalen ring van 70 meter 

hebben gelopen midden op de Middellandse Zee! 

Deze ring is door ons ont wikkeld om in totaal 2700 

zeer nauwkeurige temperatuursensors af te laten 

zinken die de watertemperatuur kunnen meten, 

waardoor we golven onder water kunnen zien in 

3D. Als je van een uitdaging houdt en het je leuk 

lijkt om niet bestaande instrumenten te bedenken 

dan is dit beroep echt voor jou.”

Een banketbakker is gespecialiseerd in het maken van alle 

bekende lekkernijen zoals gebak, chocolade, taarten en 

koekjes. Natasja werkt, zoals ze dat in de bakkerswereld 

noemen, aan de ‘koude kant’. Dit betekent dat alles al in de 

oven is geweest. “De ‘warme kant’ maakt bijvoorbeeld 

beslagplakken en ik maak daar dan chipolatagebakjes van. 

Ik heb voor dit beroep gekozen, omdat ik het heerlijk vind 

creatief bezig te zijn en met mijn handen te werken. Alle 

seizoenen en feestdagen zijn weer anders, waardoor het 

werk heel afwisselend is. Als kind vond ik het altijd al leuk 

Van het planten tot aan het oogsten van aardbeien: als 

teeltmanager is Ted daar verantwoordelijk voor. Hij 

maakt iedere dag het klimaat in de kas zo optimaal 

mogelijk voor de aardbeien. Dit zorgt uiteindelijk voor 

meer kilo’s, kwaliteit en smaak. “Mijn passie voor de 

agrarische sector is al jong ontstaan. Ik werk al sinds 

mijn veertiende bij dit bedrijf. Dat begon met een 

vakantiebaantje en nu ben ik dus teeltmanager. In 

mijn werk vind ik het verschijnen van die eerste rode 

aardbei ieder jaar toch het gaafste. Dat blijft bijzonder. 

Ook omdat er veel werk verzet moet worden om die 

te krijgen. Het geeft een enorme boost als klanten 

terugkomen voor jouw aardbeien; het is een 

bevestiging dat mensen ze lekker vinden en dat is ons 

doel: de lekkerste aardbeien telen en zoveel mogelijk 

kilo’s plukken. Mijn werk doe ik met enorm veel 

plezier. Natuurlijk zitten er mindere dagen tussen, 

maar dat is bij ieder beroep. Uiteindelijk moet je naar 

het gehele plaatje kijken en voor nu heb ik mijn draai 

hier goed gevonden!” 

Banketbakker

Teeltmanager 
aardbeien  

om mijn moeder te helpen in de keuken. Toen ik oud genoeg 

was, ging ik ieder weekend wel taarten of koekjes bakken. 

Het leukste aan mijn vak vind ik bruidstaarten maken. 

Iedereen heeft andere wensen dus niet één taart is het-

zelfde. Bruidstaarten hebben extra aandacht nodig om alles 

mooi en strak te krijgen. Maar dat verfijnde werk vind ik juist 

heel leuk om te doen. Het is heerlijk mensen blij te maken 

met al het lekkers. Als je dat ook leuk vindt en geen moeite 

hebt om ‘s morgens vroeg je bed uit te gaan, dan is banket-

bakker misschien ook wel iets voor jou!”

NATASJA
WERKT BIJ
Bakkerij Dunselman  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

TED
WERKT BIJ
by Broersen

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

JESPER 

WERKT BIJ
Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

Instrumen-
tenmaker
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Alle gasten een onvergetelijke vakantie bezorgen. 

Dat is je taak als hoofd sport & animatie. In deze 

functie geef je net als Judy leiding aan de afdeling 

sport & animatie op een camping of vakantiepark. 

Je stuurt stagiairs aan, begeleidt met hen activiteiten 

op het park en houdt samen toezicht bij het zwembad. 

“Ik heb tijdens mijn opleiding drie keer stage gelopen 

op een vakantiepark. Dit vond ik zo leuk dat ik er mijn 

beroep van heb gemaakt. Geen dag is hetzelfde. 

Ik houd van het contact met de gasten en het 

begeleiden van activiteiten waar ik mijn creativiteit in 

kwijt kan. Mijn hoogtepunt is de wekelijkse bingo: de 

deelnemers zijn erg fanatiek en de sfeer is fantastisch. 

Ik vind het niet erg om te werken als andere mensen 

vrij zijn, maar daar moet je wel tegen kunnen als je in 

deze sector werkt. Ik ga in ieder geval elke dag met 

veel plezier naar mijn werk.” 

Hoofd sport  
& animatie 

ANJA  
WERKT BIJ
Noordwest Ziekenhuisgroep

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO

Een advocaat helpt mensen bij het oplossen van juridische 

problemen. Deze kunnen uiteenlopen van echtscheidingen 

tot conflicten bij arbeidsovereenkomsten of huurcontracten. 

Als advocaat probeer je bij zogenoemde civiele zaken voor 

cliënten de best mogelijke oplossingen te vinden en zo 

goed mogelijk op te komen voor hun belangen. In 

strafzaken gaat het vooral om het verdedigen van de positie 

van je cliënt. Faye houdt zich voornamelijk bezig met het 

ondernemingsrecht. “Als kind zei ik al dat ik rechten wilde 

studeren. Ik vond het altijd leuk mensen te adviseren en ze 

te helpen door dingen heel goed uit te zoeken. Dat ik dit 

werk nu ook echt doe is fantastisch. Ik mag elke dag 

mensen helpen, wie wil dat nou niet? Mijn mooiste moment 

was mijn beëdiging. Om als advocaat te mogen werken, 

word je door een rechter beëdigd bij de rechtbank in het 

bijzijn van je collega’s en familie. Vanaf dat moment mag je 

als advocaat aan het werk. Dat was een bijzonder moment. 

Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het schrijven 

van brieven en adviezen, opmaken en nakijken van over-

eenkomsten en het opstellen van processtukken. Dit beroep 

is ontzettend uitdagend en past goed bij mij. Ik houd 

ontzettend van lezen, iets dat je als advocaat veel doet, 

want je moet dingen tot op de bodem uitzoeken. Ook is het 

belangrijk om je kennis actueel te houden. Als advocaat 

ontkom je er niet aan om ook nog tijdens je werk te moeten 

studeren. Maar dat maakt het werk als advocaat ontzettend 

dynamisch, geen zaak of dag is hetzelfde. In mijn werk heb 

ik veel te maken met conflicten tussen mensen. Elk verhaal 

is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Daarom moet je 

ook creatief zijn en in oplossingen kunnen denken. Vaak 

zitten mensen namelijk in een behoorlijk stressvolle situatie. 

Het is dan heel fijn dat je iemand verder kan helpen en 

perspectief kan bieden. Daar haal ik ontzettend veel 

voldoening uit, ondanks dat je niet altijd het gewenste 

resultaat voor je cliënt bereikt. En laten we niet vergeten: 

het is ontzettend gaaf om voor een rechter de zaak van jouw 

cliënt te mogen bepleiten! Mijn eerste zitting vergeet ik dan 

ook nooit meer.”

Als arts op de spoedeisende hulp (SEH) help je patiënten 

met heel uiteenlopende acute aandoeningen of 

verwondingen: van een botbreuk in een kleine teen tot aan 

grote levensbedreigende verwondingen met veel 

bloedverlies. Anja is SEH-arts, doet de coördinatie

van de SEH en leidt ook jonge dokters op. “Het werk als 

SEH-arts is heel divers. Aan het begin van mijn dienst, heb 

ik nog geen idee wat er komen gaat. Wordt het een 

chaotische drukke dienst, of kunnen we rustig de tijd 

nemen voor elke patiënt? Ik behandel baby’s, maar ook 

hoogbejaarden. Soms gaat het om een kind dat een kraaltje 

in z’n neus heeft gestopt, dan weer om een patiënt die een 

hartinfarct heeft en gereanimeerd wordt. Op de SEH is van 

alles te beleven, een saai beroep is het zeker niet! Het is 

hard werken, vaak op onregelmatige tijden van huis, maar 

dat is het allemaal waard. Het is een spannende baan, met 

verschillende werkzaamheden en echt teamwork waarbij 

we soms letterlijk het leven van patiënten redden.” 

Arts spoedeisende hulp 

Advocaat
JUDY 
WERKT BIJ
Roompot Callassande 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

FAYE  
WERKT BIJ
Knuwer Advocaten 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
WO
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De liefde voor de kinderen

en passie voor het vak

maken jouw baan in de

kinderopvang iedere dag

weer de moeite waard. 

 

Laten we samen kijken of

wij je iedere dag zo'n

mooie dag kunnen geven. 

 

Dan kun je bij ons de

leukste baan van de

wereld hebben!

 

LIGT JOUW HART BIJLIGT JOUW HART BIJ
DE KINDEROPVANG?DE KINDEROPVANG?

www.skdh.nl HR@skdh.nl
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Werken in de ouderenzorg Werken in de ouderenzorg 
iets voor jou?iets voor jou?

Veelzijdig, uitdagend en leuk. Veelzijdig, uitdagend en leuk. 
Geen dag is hetzelfde! Geen dag is hetzelfde! 

In de ouderenzorg is het hard werken, 
maar vooral werken met je hart. 

Werken in deze sector kun je leren, 
maar het moet vooral in je zitten. 
In de ouderenzorg draait alles om 
mensen. Mensen die zorg nodig 

hebben en jij wil hen die zorg met 
liefde geven. Jouw werk doet ertoe, 
jíj doet ertoe! Respect, vertrouwen, 
betrokken, meelevendheid en een 

hart van goud. Past dat bij jou? 
Dan ben je van harte welkom 

bij Zorggroep Tellus! 

Meer weten?Meer weten?
Ga naar www.zorggroeptellus.nl 

of bel naar 0223 685920. 

Vakwerk vraagt om de juiste mensen. In productie, logistiek, 

marketing en automatisering. Fulltime, parttime of alleen 

op zaterdag: Bij Gilles is alles mogelijk!

Check alle vacatures op werk.vangilles.nl



 27

Als maintenance engineer bij een innovatief waterschap, is 

Maud verantwoordelijk voor de aansturing van onderhouds-

werkzaamheden en het opstellen van (meerjarige) be-

grotingen en planningen. Alles draait om een optimale 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties. 

“Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is 

verantwoordelijk is voor de waterveiligheid in de regio boven 

het Noordzeekanaal in Noord-Holland. We beschermen het 

land tegen wateroverlast en -tekort, zorgen voor veilige 

waterwegen en zijn bezig met schoon en gezond opper-

vlakte water. Om dit steeds beter en efficiënter te kunnen 

doen, zetten we in op het slimmer inrichten van asset-

management. Dit betekent dat wij goed kunnen inschatten 

welke investeringen daadwerkelijk nodig zijn. Deze manier 

van werken maakt ons beter bewust van de kracht en 

levensduur van zogenoemde assets. Dit zijn middelen zoals 

persleidingen en waterzuiveringsinstallaties, stuwen en 

gemalen, dijken en wegen, bruggen en sluizen. Dat doen wij 

onder andere door onderzoek te doen naar machine learning: 

een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die gericht is op 

het bouwen van systemen die van de verwerkte data kunnen 

leren of data gebruiken om beter te presteren. Op dit 

moment loopt er een proef bij verschillende rioolgemalen. 

Tijdens mijn mbo-opleiding was ik op zoek naar een 

stageplek en toen ben ik bij het Hoogheemraadschap 

terechtgekomen. Deze stage beviel echt ontzettend goed en 

uiteindelijk kreeg ik deze baan aangeboden. In mijn werk 

heb ik veel met techniek te maken in een dynamische 

omgeving met een maatschappelijk doel. Ik vind het mooi 

dat ik hieraan kan bijdragen. Samen met mijn collega’s ben ik 

verant woordelijk voor het (laten) uitvoeren van de onder-

houds strategie en de zorg voor een doelmatig en doel-

treffend beheer en onderhoud. Verder schat ik de risico’s en 

condities in van de assets en zet een geschikte onderhouds-

strategie hiervoor in. Het leukste vind ik dat het werk erg 

afwisselend en uitdagend is. Ook krijg ik voldoende ruimte 

om mijzelf verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld het 

volgen van een studie. Zelfontwikkeling wordt door de 

organisatie gestimuleerd en daarom heb ik ook een eigen 

opleidings budget. Ik had niet gedacht dat ik deze baan al op 

jonge leeftijd zou uitvoeren. Het vak heeft zo veel ver-

schillende aspecten, dit zorgt voor een mooie basis voor mijn 

toekomst.”

Als winkelverkoopster ben je het gezicht van de winkel waar je 

werkt. Je zorgt ervoor dat de winkel er netjes uitziet, helpt 

klanten bij hun aankopen, neemt bestellingen op en staat 

achter de kassa. Sterre is winkelverkoopster bij Bakkerij 

Dunselman. “Ik ben hier met een bijbaantje begonnen, maar 

door de leuke sfeer op de werkvloer en de doorgroei mogelijk-

heden ben ik hier gebleven. Door deze baan ben ik verant-

woorde lijker en zelfverzekerder geworden. Zo kwam ik op het 

idee een brunchbox te introduceren. De ‘bruns van Duns’ als 

Valentijns-editie was een hit, waar we veel klanten mee 

hebben verrast. Iemand heeft de box zelfs gebruikt om een 

huwelijksaanzoek te doen, hoe gaaf is dat! Inmiddels heb ik 

een bijzondere band opgebouwd met vele klanten en vind ik 

het super leuk om adviezen over voeding te geven. Ik volg de 

BBL-opleiding Bedrijfsleider vers, dus ga één dag in de week 

naar school en de rest van de dagen werk ik in de winkel. Door 

mijn flexibiliteit vind je mij in alle vijf winkels van Bakkerij 

Dunselman, dus kom gerust een keertje langs! 

Maintenance engineer

Het beroep monteur is misschien wel één van de 

belangrijkste beroepen dat er bestaat en is zeer 

breed. Een monteur wordt meestal gezien als 

allround vakman of vakvrouw, die technisch inzicht 

en kennis heeft. Je hoeft niet van alle apparaten, 

machines of installaties verstand te hebben, omdat er 

ook verschillende specialisten bestaan binnen de 

technieksector. Zo is Arjan monteur landbouwmachi-

nes. “Techniek is nooit uitontwikkeld, dus ik leer elke 

dag nieuwe dingen. Ik werk aan motoren en over-

brengin gen, metaalbewerking en elektra-/diagnose-

werk. Ik raad dit beroep zeker aan, omdat je meer 

leert dan alleen het sleutelen op zich, en omdat je 

aan veel grote en diverse machines werkt die vol 

zitten met techniek. Het is heel gaaf om aan die grote 

machines te werken en ze te repareren. Dit was voor 

mij ook de reden om in de agrarische techniek te 

gaan werken.” 

Monteur 
landbouw-
machines 

Winkelverkoopster

MAUD  
WERKT BIJ
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
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ARJAN  
WERKT BIJ
Mechanisatiebedrijf J. van der Sluis 
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STERRE 
WERKT BIJ
Bakkerij Dunselman  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO



 29

Bart heeft voor het beroep van installatiemonteur 

gekozen, omdat hij graag met zijn handen werkt en 

techniek altijd al interessant vond. Hij is in de voet-

sporen getreden van zijn vader en ziet zichzelf dit 

werk tot zijn pensioen doen. “Ik heb een BBL-

opleiding installatietechniek gevolgd, waarbij ik 

meteen kon beginnen met werken en één dag in de 

week naar school ging. Voor mij een ideale 

combinatie. Het leukste aan mijn werk is de variatie 

die ik heb in werkzaamheden en natuurlijk mijn 

collega’s waar ik altijd ontzettend mee kan lachen. Ik 

doe badkamerrenovaties, waarbij ik waterleidingen, 

afvoersystemen, cv-leidingen, radiatoren en het 

sanitair repareer, vervang of aansluit. Maar ik 

achterhaal bijvoorbeeld ook gas- en waterlekkages in 

binnenmuren, vloeren, plafonds en daken die ik 

daarna herstel. Elke situatie is anders en dat maakt 

mijn vak zo leuk. Ik blijf altijd leren, want de techniek-

sector is nooit uitontwikkeld. Daarnaast zijn er ook 

genoeg doorgroeimogelijkheden. Dus als je graag met 

je handen werkt en het niet erg vindt om die vies te 

maken, raad ik dit werk echt aan!”

Installatiemonteur 

ANOUK  
WERKT BIJ
Woonzorggroep Samen
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Het beroep verpleegkundige is onmisbaar! Als 

verpleegkundige geef je dagelijkse verpleeg-

kundige zorg en ondersteuning: van het toedienen 

van medicijnen tot het aanleggen van een infuus. 

Anouk volgt de opleiding tot verpleegkundige. 

Ze loopt stage bij een kleinschalige woning voor 

mensen met dementie. “Mensen verzorgen en 

helpen op een moment dat zij dit zelf niet meer 

goed kunnen is echt mooi werk. De dankbaarheid 

die je van zowel de zorgvragers als de familie krijgt, 

is het mooiste en leukste wat ik meemaak op mijn 

stage. Ik heb voor de zorgsector gekozen, omdat ik 

het leuk vind om met mensen te werken en ik 

mensen graag wil helpen. Als verpleegkundige help 

je mensen op een moment waarop ze heel kwets-

baar zijn en dat vind ik mooi aan dit beroep. Mijn 

ouders werken ook allebei in de zorg en daardoor is 

mijn interesse in dit vak gewekt. Deze stage zie ik als 

een opstap naar mijn droombaan als verpleegkun-

dige op de spoedeisende hulp of misschien wel op 

de ambulance. Mijn hart ligt in ieder geval bij de 

zorg!”

Verpleegkundige

BART  
WERKT BIJ
Helder Vastgoed Onderhoud 
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Vrachtwagen-
chauffeur 
Een vrachtwagenchauffeur brengt goederen van de ene 

naar de andere plek en zorgt ervoor dat zijn lading op 

tijd en onbeschadigd aankomt. De belangrijkste verant-

woordelijkheden zijn het laden en lossen van een 

lading, de controle van de lading en bijbehorende 

documenten en natuurlijk het rijden met een vracht-

wagen zelf. Als je nog denkt dat vrachtwagen chauffeurs 

de hele dag alleen maar zitten, heb je een verkeerd 

beeld van het vak. Lars zet dagelijks meer dan tien-

duizend stappen! Lars is een doener en niet van het 

thuiszitten. Hij ging doen wat hem altijd al leuk had 

geleken: rijden op de vrachtwagen. ‘‘Het is het complete 

plaatje dat dit vak zo leuk maakt. Lekker rijden en 

regelmatig laden en lossen, waardoor je veel contact 

hebt met andere mensen. Voor mij is dit de ideale 

combi. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor bulktransport of 

het bevoorraden van horeca of winkels. Het leek mij 

leuk om langs meerdere adressen te gaan, waar je niet 

maar een paar minuten bent, maar meer tijd nodig hebt 

voor het laden en lossen. Dan heb je ook veel contacten 

en leuke gesprekken. De planning is flexibel. In principe 

begin ik rond 6 uur ‘s ochtends, maar dat kan variëren. 

Ik heb ook collega’s die liever later beginnen of ’s nachts 

rijden. Mijn ritten zijn meestal niet langer dan vijf 

kwartier. Dan lossen en door naar de volgende locatie. 

Soms toeteren automobilisten die even moeten 

wachten als ik ga lossen, of ze maken gebaren, maar dat 

doet me niks. Ik maak me er niet druk om. De af-

wisseling maakt dit vak voor mij zo leuk. Lekker rijden op 

de auto, maar niet te lang en elke dag kan ik weer een 

andere route hebben. Dat hangt van de vraag af en hoe 

vol mijn auto is ingepland. Het leuke is dat ik natuurlijk 

wel regelmatig bij supermarkten kom waar ik al eerder 

ben geweest. Die mensen ken je en daar bouw je een 

leuke band mee op. Ik kan me er ’s morgens op 

verheugen om naar bepaalde adressen te gaan.” 

LARS  
WERKT BIJ
Simon Loos
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Op Kop LOB-programma
opkop.nl/lob

1 plek waar 
verschillende 
loopbaan-
activiteiten 
samenkomen

Nu al kiezen wat je later gaat doen? Dat kan best lastig zijn. Daarom helpt 

Op Kop scholieren en docenten op weg met het Op Kop LOB-programma! 

In dit beroepenmagazine lees je verhalen van jongeren waarom zij voor 

een bepaald beroep hebben gekozen. Door het bedrijvenspel te spelen 

krijg je op een leuke manier informatie over verschillende sectoren. Met 

het fi lmen van een beroep bij een lokaal bedrijf leer je bedrijven in de 

omgeving kennen. Vul de competentiekaarten in en ontdek wat jouw 

kwaliteiten zijn. En doe inspiratie op tijdens het Beroepenevent!

Competentiekaarten

Vind je een cv maken ook zo saai of lastig? 

Met de competentietool van Op Kop maak 

je in 5 minuten een competentiekaart 

en deel je die vervolgens met mogelijke 

werkgevers. Zie het als een kort cv, 

waarop duidelijk jouw kwaliteiten staan. 

Upload er nog een toff e foto bij en je 

competentiekaart is klaar om te delen op 

social media. Ook kunnen werkgevers nu 

contact met je opnemen wanneer zij een 

baan voor je hebben.

opkop.nl/lob/competentiekaarten 

Filmopdracht

Je legt contact met een bedrijf in de buurt 

en gaat hier een promotiefi lm van een 

beroep maken van maximaal drie minuten. 

Op Kop heeft speciaal voor deze opdracht 

een werkboek gemaakt, waarin stap voor 

stap staat uitgelegd hoe je kan fi lmen en 

editen met je mobiel. Alle fi lms komen op 

het platform Op Kop en het YouTube kanaal! 

Zo krijgen je veel inspiratie en een goed 

beeld van verschillende bedrijven in 

de buurt. 

opkop.nl/lob/fi lmopdracht 

Beroepenmagazine

Op Kop maakt zowel een online als offl  ine 

beroepenmagazine, waarin je meer te 

weten komt over verschillende beroepen 

in de sectoren techniek, zorg & welzijn, 

horeca & recreatie, agri en dienstverlening. 

opkop.nl/lob/beroepenmagazine

Sector games

Loopbaan oriëntatie met behulp van een 

game? Jazeker! Met de vier sector games 

leer je meer over sectoren waar de meeste 

kansen zijn in de Kop van Noord-Holland: 

techniek, horeca & recreatie, zorg & welzijn 

en agri. Ook dit onderdeel gaat jou weer 

verder helpen een keuze voor de toekomst 

te maken.

opkop.nl/lob/sectorgames 

Beroepenevent

Als afsluiting van de aangeboden LOB-

activiteiten organiseert Op Kop een 

Beroepenevent voor alle 3e-jaars 

leerlingen van het Clusius College 

en Regius College in Schagen, RSG 

Wiringherlant in Wieringerwerf, OSG de 

Hogeberg op Texel en Scholen aan Zee en 

De Pijler in Den Helder. Je doet inspiratie 

op bij 50 verschillende beroepenen op 

vijf verschillende pleinen: agri, horeca 

& recreatie, techniek, zorg & welzijn en 

dienstverlening. Zo kan je ontdekken wat je 

leuk vindt om te doen!

opkop.nl/lob/beroepenevent 

 31



 33

Triagisten werken op een huisartsenpost. Deze mensen krijg je 

als eerste aan de lijn als je buiten kantoortijden met spoed zorg 

nodig hebt van de huisarts. Met zogeheten triage beoordeel je 

de vraag van de patiënt: je bekijkt de ernst en spoed van de 

hulpvraag. Jade is toevallig in dit beroep gerold. Nadat ze stage 

liep op de huisartsenpost, was ze verkocht. “Ik had nooit 

verwacht de huisartsenzorg zo leuk te vinden. Geen dag is 

Als docent op de middelbar school geef je les in het vak 

waar je voor hebt geleerd. In het geval van Sanne is dat 

lichame lijke opvoeding. “Ik ben graag in beweging, vind 

het leuk om anderen te helpen en krijg energie als ik 

mensen om mij heen heb. Deze drie dingen komen voor mij 

samen in dit beroep. Ik kan namelijk mijn interesse en 

passie voor sport delen met anderen en leerlingen 

vaardigheden leren, waarvan zij dachten dit niet te kunnen. 

Het werken met jongeren maakt dat geen les hetzelfde is. 

Deze afwisseling houdt mij scherp en zorgt ervoor dat ik 

Triagist 

Docent lichamelijke opvoeding

hetzelfde en dat houdt het voor mij interessant. Het werk zelf 

vind ik uniek en heel uiteenlopend. De ene keer is er een 

telefoontje met grote spoed, dan krijg je iemand die geestelijk 

in de knoop zit en daarna weer een adviesvraag over het 

nemen van paracetamol. Het is nooit saai en elke dienst leer je 

weer nieuwe dingen. Zeker als je kritische vragen aan de 

huisartsen stelt. Het puzzelen en er samen uitkomen met 

patiënten vind ik heel uitdagend.”  

JADE
WERKT BIJ
Triagist en spreekuurondersteuner huisartsenzorg 
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SANNE
WERKT BIJ
Regius College Schagen
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Als Food & Beverage manager ziet de werkweek van 

Nicole er heel wisselend uit. Over het algemeen 

heeft ze standaard één kantoordag. Dan heeft ze 

contact met verschillende vertegenwoordigers, het 

hoofdkantoor en de verschillende afdelingen. Ze 

maakt roosters en zorgt voor de voorraadbeheer en 

administratie. Op de dagen dat ze op de vloer staat 

worden vergaderingen, bruiloften, feesten en 

partijen voorbereid. Daarnaast geeft ze leiding aan 

het horecateam in het restaurant. “Rond mijn 15e 

ben ik met een bijbaantje begonnen in de horeca. 

In 2016 kwam ik bij Landal terecht als hulpkracht in 

de bediening. Ik ben doorgegroeid naar Shiftleader 

Food & Beverage waardoor ik nog meer verant-

woordelijkheden kreeg, meehielp op verschillende 

afdelingen en uiteindelijk zelfs op een ander park 

een aantal maanden interim parkmanager ben 

geweest. Sinds 2021 ben ik werkzaam als Food & 

Beverage manager binnen het team van Oogh-

duyne. Het is een beroep waar een praatje jouw dag 

en de dag van de gasten helemaal kan maken. Het 

gebeurt regelmatig dat gasten later terugkomen en 

mij nog herkennen. Zelfs kinderen! Dit geeft mij een 

goed gevoel en laat blijken dat ons werk én dat 

extra beetje aandacht echt gewaardeerd wordt. Als 

leidinggevende vind ik het vooral leuk om jongeren 

kennis te laten maken met ons mooie vakgebied.  

De hospitalitybranche kan aan het begin erg 

indruk wekkend overkomen, maar ik zie nieuwe 

mede werkers groeien, hun eigen weg creëren én 

vinden. Ik raad alle jongeren aan een baantje te 

nemen in de horeca, de receptie of het 

animatieteam. Het is goed voor je zelfontwikkeling, 

zelfvertrouwen, talenkennis, mensenkennis én je 

leert werken met verschillende personen. Deze 

sector is heel veel zijdig waardoor je er echt niet snel 

op uitgekeken bent. Ik streef er altijd naar om meer 

te leren en nieuwe uitdagingen aan te nemen. De 

afgelopen jaren heb ik veel mogen zien en doen op 

ver schillende afdelingen en parken en daarbij 

inspirerende mensen ontmoet. Dit houdt je scherp 

en gemotiveerd, waardoor het plezier in je werk niet 

snel verdwijnt. Als je bij een goede organisatie zoals 

Landal GreenParks terecht komt is bijna niks te gek 

en kan je jezelf blijven ontwikkelen.”

NICOLE  
WERKT BIJ
Landal Beach Resort Ooghduyne 
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Food & Beverage 
manager 

ook kritisch naar mijn eigen lessen blijf kijken. Ik vind het 

belangrijk dat de leerlingen zich ont wikkelen. Voor mij zit 

dat in momenten zoals de trotse blik van een leerling als 

iets lukt of een angst overwint. Maar ook het fanatisme bij 

een klas tijdens de les. En vergeet het geinen met de 

leerlingen niet of de dankbaarheid na een individueel 

gesprek. Het contact met de leerlingen geeft mij zoveel 

plezier, elke dag weer. Het is een voorrecht dit werk te 

doen. Ik gun het iedereen om net zoveel plezier te ervaren 

in het werk als ik heb.”
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Als allround medewerker akkerbouw heb je een dyna-

mische baan. Van het uitvoeren van alle voorkomende 

tractorwerkzaamheden op een akkerbouwbedrijf zoals 

ploegen, zaaien en poten, schoffelen en oogsttransport 

tot het rijden met geavanceerde (oogst)machines en 

werktuigen. Er is het hele jaar door werk, met piek-

momenten bij het zaaien, poten en oogsten. Dani heeft 

heel bewust voor dit beroep gekozen. “Dit is mijn droom-

baan. Het is echt een vet beroep en je leert er veel van.  

Ik werk vooral graag buiten en het leukste aan mijn werk 

is natuurlijk het besturen van machines, voor namelijk 

landbouwvoertuigen. Ik rooi bijvoorbeeld de bieten. 

Daarbij wordt een heel grote machine gebruikt en het is 

gewoon bizar om te zien hoe dat allemaal werkt. Ik wil 

later graag mijn vaders bedrijf overnemen, die heeft  

een akkerbouwbedrijf. De agrarische sector vind ik heel 

belangrijk, want het zorgt er voor dat de mensen kunnen 

eten en drinken.” 

Allround  
medewerker 
akkerbouw 

STEIN  
WERKT BIJ
Koninklijke Marine 
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Junior Systeem Verantwoordelijk Officier 

DANI 
WERKT BIJ
Loonbedrijf Texelsun 
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Marjolein is adviseur openbare orde & veiligheid en houdt 

zich onder meer bezig met zorg- en overlastsituaties die zo 

hoog oplopen, dat de veiligheid van inwoners in het geding 

is. Vaak zijn er al allerlei instanties betrokken en daarmee 

werk je samen aan de best passende oplossing. 

Organisaties waarmee je veel doet zijn de politie en GGZ. 

Daar leer je ook weer veel van. Tegelijkertijd houd je ook de 

wethouders en burgemeester op de hoogte. Marjolein en 

haar collega’s werken aan problemen als arbeidsuitbuiting, 

cybercrime, misdaad en maritieme smokkel. “Ik ben 

jarenlang werkzaam geweest in het wijkteam waar ik 

cliënten begeleidde op het gebied van schulden. Ik ben 

een mensen-mens zoals ze dat noemen en wilde graag iets 

voor inwoners betekenen. Ik vind het belangrijk om een 

functie uit te voeren die bij draagt aan de maatschappij. 

Toen deze functie vrij kwam was dit voor mij een unieke 

kans. Mijn kennis en ervaring uit het werkveld is handig.  

De afwisseling in mijn werk vind ik heel erg leuk. Eens in de 

drie weken heb ik een week lang piketdienst. Dit betekent 

dat ik bij calamiteiten word ingeschakeld. Maar ook in het 

dagelijks werk is er genoeg te beleven. Iedere dag kan er 

een nieuwe crisissituatie op je bordje terecht komen. 

Daarnaast vind ik het leuk om voor inwoners bezig te zijn en 

een oplossing te bedenken voor complexe zaken. Hiervoor 

is creativiteit nodig en moet je vlug schakelen. Het leuke 

aan deze baan is dat het ook een spannend randje heeft. 

Geen dag is hetzelfde. Het is fijn om voor de gemeente 

Hollands Kroon te werken. Veel mensen hebben voor-

oordelen over ambtenaren en hun werk zaam heden. Maar 

bij een gemeente zijn zoveel soorten banen en afdelingen. 

En alle afdelingen hebben een belangrijke bijdrage. Denk 

aan de telefoontjes die dagelijks binnen komen en naar de 

juiste personen worden doorgezet, het onderhoud van 

begraafplaatsen, het afgeven van rij bewijzen en pas-

poorten. Maar daarnaast biedt de gemeente ook hulp bij 

schulden, het vinden van een passende baan en onder-

steuning bij opvoedings problemen. En dit allemaal onder 

één dak!”

Adviseur openbare orde & veiligheid 

MARJOLEIN 
WERKT BIJ
Gemeente Hollands Kroon 
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Als Junior Systeem Verantwoordelijk Officier zorgt Stein er 

samen met het technische team voor dat verschillende 

systemen aan boord van een onderzeeboot in goede 

technische staat blijven. Dit doet hij door onderhoud in te 

plannen, vervangende onderdelen aan te vragen of een 

plan te maken om storingen op te lossen. Daarnaast is hij 

Ontwikkeling Sport & Ontspanning officier. “Ik vond op 

school vakken als natuurkunde, wiskunde, biologie en 

scheikunde heel interessant, dus een beroep in de techniek 

was een makkelijke keuze. Ik vind het ook belangrijk dat 

mijn werk iets toevoegt aan de samenleving, uitdagend is en 

een avontuur biedt. Iedereen aan boord heeft een wereld 

aan kennis en is enthousiast om hun kennis en ervaring te 

delen. Ik heb al veel leuke dingen meegemaakt. Het 

organiseren van de bingo aan boord en zien hoe enthousiast 

en fanatiek sommige bemanningsleden zijn. Maar ook het 

vinden van een elektrisch defect na drie dagen zoeken of in 

de zee springen met de bemanning tijdens een zwem-

oefening. Het is echt fantastisch werk en ik raad dit beroep 

zeker aan. Je leert hier heel veel skills, zoals werken onder 

druk, leiderschap en verantwoordelijkheid.”
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Yvar is kwaliteitsmedewerker en werkt op de grootste 

afdeling bij Vezet: kookgemak. Vezet is het bedrijf dat 

alle verpakte groente, fruit, maaltijdsalades en pizza’s 

levert die vers bij de supermarkt te koop zijn. De 

afdeling kookgemak bewaakt de kwaliteit van de 

producten die gemaakt worden, van grondstof tot 

volwaardig eindproduct. Daar komt natuurlijk veel bij 

kijken. Wanneer er een afwijking in de fabriek ontstaat 

komen Yvar en zijn collega’s in actie. “Wij beoordelen 

of een product uitgeleverd kan worden aan de super-

markt of welke maatregelen er nodig zijn om dit 

mogelijk te maken. De afwijkingen en incidenten 

registeren wij en worden opgeslagen. Er is veel variatie 

in de werkzaamheden die ik uitvoer. Zo leid ik ook 

personeel op, loop kwaliteitsrondes binnen de fabriek, 

handel consumentklachten af en draag verbeteringen 

aan. Het leuke aan mijn werk is dat er geen dag 

hetzelfde is. Het is een dynamische omgeving waar de 

productie 365 dagen per jaar doorgaat. Je weet nooit 

wat de dag brengt. Persoonlijk vind ik incidenten en 

afwijkingen die ontstaan zijn het leukst om op te 

lossen en ervoor te zorgen dat wij kwalitatief goede 

producten leveren. Het lopen van de schoon maak-

rondes is ook een leuk aspect van mijn werk, op het 

vroege opstaan na dan.” Yvar is eigenlijk per toeval 

terechtgekomen in deze sector. Hij wist niet goed wat 

hij wilde gaan doen qua werk. Hij heeft de opleiding 

Voeding en Diëtetiek gedaan en werkte eerst als 

diëtist. Dit was echter niet de baan waar hij gelukkig 

van werd. Toen de vacature voor kwaliteitsmedewerker 

openstond solliciteerde hij daarom meteen. “Deze 

functie sluit goed aan op wat ik heb geleerd. Iedereen 

die het leuk lijkt om voor een groot bedrijf te werken, 

dat actief is in het produceren van gezonde voeding, 

raad ik deze baan zeker aan. Vanuit de functie kwali-

teits medewerker kun je ook nog eens doorgroeien 

naar de functie van voedings middelen technoloog. 

Uiteraard zijn er ook andere doorgroeimogelijkheden 

binnen een bedrijf als Vezet en je hebt een goede 

CAO.”

YVAR 
WERKT BIJ
Koninklijke Vezet BV
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Kwaliteitsmedewerker

Als pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang (BSO), is 

Martijn verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en 

begeleiding van een groep kinderen in de leeftijd van vier tot 

twaalf jaar. Kinderen gaan vóór en na schooltijd en in de 

vakanties naar de BSO. “In mijn eindjaar van het MBO liep ik 

stage bij SKRS. Dit beviel zo goed, dat ik na mijn eindstage ben 

gebleven. Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de 

kinderen en het ondernemen van sportieve activiteiten. We 

gaan vaak naar een voetbalveldje of de speeltuin. Als je ziet dat 

Als coach ondersteun je een groep of individu om 

bepaalde resultaten te bereiken. Denk aan bewust-

wording en persoonlijke groei of het vergroten van 

zelfvertrouwen. Voor Milo is dit geen werk, maar 

pure passie! “Het is altijd mijn droom geweest 

mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke of 

professionele ontwikkeling en spirituele groei. Om 

ze meer inzicht in zichzelf en anderen te geven. Op 

Texel train ik groepen en coach ik individuen bij de 

doelen die ze nastreven. De één wil afvallen, de 

ander wil financiële onafhankelijkheid. Of mensen 

willen gewoon gelukkiger zijn, meer ontspannen en 

energie hebben. Ik houd ervan om mensen te 

ondersteun in het ontdekken wat ze écht willen in 

het leven. Tijdens de trainingsdagen is er geen 

telefoon, internet en social media. Je aankomst op 

het eiland betekent simpelweg, tijd voor jezelf. Om 

hun drijfkracht en spirit terug te vinden. Over twintig 

jaar heb je meer spijt van de dingen die je niet heb 

gedaan dan van de dingen die je wel hebt gedaan. 

Ik reik ze de tools aan om die knoop door te hakken.”

Pedagogisch medewerker  
buitenschoolse opvang

Coach 

de kinderen het naar hun zin hebben, is mijn dag gemaakt. 

Daarnaast ben je niet alleen de ‘oppas’, maar werk je ook mee 

als opvoeder. Ik heb altijd al geweten dat ik het leuk vind om 

met kinderen te werken. Ik heb het erg naar mijn zin dankzij 

mijn collega’s en de kinderen op de BSO. De vakanties zijn 

altijd mega gezellig. We maken iedere vakantie een planning 

met alleen maar toffe dingen. Dan gaan we bijvoorbeeld naar 

een zwembad met de oudste kinderen. Het is een energieke 

baan en door alle activiteiten en gesprekken met de kinderen 

voel ik mij soms ook weer even kind.”

MARTIJN
WERKT BIJ
SKRS (Stichting Kinderopvang Regio Schagen)

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

MILO
WERKT BIJ
’t Swarte Schaap / MvH instituut

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO- HBO - WO
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Ben je enthousiast geworden?
Kijk dan snel op www.werkenbijsamen.nl naar alle 
mogelijkheden onder het kopje vacatures leer- en werkplekken.

Wat kun je worden bij 
Woonzorggroep Samen?
Onze stage en werk- en leerplekken zijn verdeeld over de verschillende locaties in de 
Gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Op deze locaties bieden we thuiszorg, langdurige zorg, 
revalidatie & behandeling, welzijnsdiensten en dagactiviteiten voor ouderen.

Als je kiest voor een opleiding in de zorg dan hebben wij stageplaatsen voor onder andere:
• Helpende Zorg en Welzijn • Ergotherapeut 
• Verzorgende IG • Diëtist
• Verpleegkundige • Fysiotherapeut
• HBO Verpleegkunde

Misschien past praktijkgericht leren bij jou, dan kun je ook werken en leren bij ons. 
Vanaf 17,5 jaar kun je de meeste opleidingen ook in BBL vorm volgen.
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ONZE  
MISSIE
Meerwerf verzorgt goed onder wijs in Den Helder  
en Julianadorp. We staan voor kwaliteit en innovatie. 
Onze scholen werken aan de beste ontwikkeling van 
kinderen en medewerkers. Talenten worden gezien 
en versterkt. Leren doe je bij ons samen en het is 
betekenisvol. Kinderen zijn actief, hebben plezier en 
halen het beste uit zichzelf. Meerwerf werkt met de 
ouders en relevante partners in de stad aan dezelfde 
doelen. Samen laten we onze leerlingen groeien  
tot kritische en demo cratische wereldburgers  
van Den Helder. Samen maken we een sterke 
gemeenschap, voor nu en in de toekomst.

1 Toekomstgericht onderwijs
‘Leren voor jouw toekomst’
Techniek | Sport | Cultuur | Duurzaam | Huisvesting | 21ste eeuw vaardigheden | Innovatie

2 Slagvaardige organisatie
‘Scholen versterken vanuit een professionele cultuur’
Effectief | Efficiënt | Wendbaar | Gezamenlijk 

3 Brede vorming van kinderen
‘Leerlingen ontwikkelen zich vanuit talenten tot wereldburgers’
Flexibel | Sociaal | Creatief | Vrijdenkend | Ouders | Authentiek | Zelfkennis | Plezier en Welbevinden

4 Aantrekkelijk werkgeverschap
‘Werken bij  Meerwerf verrijkt je!’
Talenten | Specialismen | Ontwikkelen | Diversiteit | Uitdagen | Lef

5 Samen met Den Helder
‘Meerwerf-scholen hebben een goede naam, zijn trots en  
vormen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap’
Win-win | Bedrijfsleven | Zorgpartners | Onderwijspartners | Peuter- en Kinderopvang

De vijf streefbeelden

WWW.MEERWERF.NL

Dan is de sector 
Financiële Dienstverlening  wat voor jou!
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Een kok goochelt graag met eten en vindt het leuk 

om met smaken te experimenteren. Als kok kan je 

goed plannen en vooruitdenken, durf je smaken uit 

te proberen en probeersels aan anderen te laten 

proeven. Thijmen is zo’n kok. “Koken voor anderen, 

daar word ik zo blij van. En die passie is zich meer 

gaan ontwikkelen toen ik in de horeca ben gaan 

werken in een theaterrestaurant. Het leukste is om 

gerechten af te maken en net die extra dingetjes te 

doen om het zo goed en mooi mogelijk mee te 

geven. Wat ik echt top vind, is af en toe meelopen 

naar gasten en hen gerechten te brengen. Je krijgt 

dan echt waardering voor wat je doet. Werken in 

de horeca, is werken in een dynamische omgeving. 

Ik vind hier veel mooie uitdagingen voor mijzelf 

en een kantoorbaan van 9 tot 5 is niets voor mij. 

De keuken is een mooie plek voor jongeren om 

dingen te leren en mooie tijden te beleven.” 

Roald is junior projectleider in de agrarische sector. Een breed, 

maar daarmee veelzijdig beroep wat het erg leuk maakt. Zo 

houdt hij zich bezig met het maken van offertes, het schrijven 

van projectvoorstellen en is hij verantwoordelijk voor de 

projectadministratie. Een mooie functie waarin er veel te leren 

is. “De keuze om in de agrarische sector te werken was voor mij 

makkelijk. Ik heb van jongs af aan in de bloembollen gewerkt 

en daarnaast hebben planten en bloemen mij altijd geboeid. 

Ik stond na mijn middelbare school voor de keuze om 

‘normale’ bedrijfskunde te doen of de agrarische variant. De 

uitdagende tijd waarin we nu leven, een groeiende wereld-

Junior projectleider

Kok

ROALD  
WERKT BIJ
Vertify 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO

THIJMEN 
WERKT BIJ
Restaurant Eilandkeuken  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

De online zichtbaarheid van bedrijven en ondernemers 

vergroten, dat is waar Luna zich als contentmarketeer mee 

bezighoudt. Ze gaat voor klanten aan de slag met alles wat te 

maken heeft met content en in haar geval het schrijven van 

teksten. Het is een beroep waarin ze haar liefde voor 

schrijven kwijt kan. Luna doet een studie in de richting van 

communicatie, ze is dus veel bezig met tekst. Dit is ook iets 

waar ze zich van jongs af aan al voor interesseert. Toen bleek 

dat ze schrijftalent heeft en schrijven ook erg leuk vindt, was 

de keuze voor een baan in contentmarketing snel gemaakt.

 “Ik ben verantwoordelijk voor, als je het mij vraagt, een van 

de belangrijkste onderdelen van online zichtbaarheid: de 

tekst! Ik schrijf webteksten. Hierbij pas ik mijn kennis van 

SEO (search engine optimization) toe, zodat de teksten niet 

alleen aantrekkelijk zijn, maar ook online vindbaar via zoek-

Contentmarketeer

LUNA 
WERKT BIJ
De Webjongens  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO

bevolking blijven voeden met steeds minder middelen, gaf 

voor mij de doorslag. Dit is iets waar ik mij graag voor inzet. Na 

een interessante en succesvolle afstudeerstage kreeg ik de 

functie van junior projectleider aangeboden. Wat ik zo fijn vind 

aan mijn werk is de afwisseling in werkzaamheden en de 

collegiale sfeer die het bedrijf biedt. Ik werk in een leuk team 

met veel jonge mensen en van de collega’s met veel kennis 

kan ik enorm leren. Wat ik het gaafste aan mijn werk vind, is 

meeschrijven aan projecten die uiteindelijk worden goed-

gekeurd. Die projecten zie ik nu dus in de praktijk uitgevoerd!”

machines. Daarnaast maak ik nieuwsbrieven en blogs.  

Het is een afwisselend beroep, je krijgt te maken met veel 

verschillende klanten, onderwerpen en opdrachten. Ik zie 

elke nieuwe tekst als een uitdaging om de stem en passie 

van de klant zo goed mogelijk te vertalen. Elke keer als ik 

een tekst aanlever en klanten laten weten dat ze blij zijn met 

het resultaat, maak ik een klein sprongetje van geluk. Er is 

veel te doen op het gebied van online zichtbaarheid en 

websites. Bijna iedereen wil tegenwoordig een website 

hebben. Het leuke aan het werken bij een webbureau is de 

dynamiek die het met zich meebrengt. Ik vind het zelf 

ontzettend tof om samen met een team te werken aan 

webprojecten. In de wereld van online-marketing werken 

vaak jonge mensen, met wie ik kan brainstormen over 

opdrachten. Daardoor blijf ik mijzelf constant ontwikkelen 

en leer ik snel.”
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Dani is junior teamleider bij de afdeling Trial Grounds & Seed 

Production. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor 

het zaaien, planten en verzorgen van proeven voor de afdeling 

Veredeling. Zijn taken bestaan uit het maken van plannen, 

teeltronden lopen, strategie bepalen en het coachen van zijn 

team. “Als kind had ik al affiniteit met planten. Vroeger verkocht 

ik bloemen langs de deuren en onderhield ik tuinen van 

mensen. Bij Bejo begon ik als teeltmedewerker en na vijf jaar 

Als R&D (Research & Development) Engineer ben je 

constant bezig met de ontwikkeling van nieuwe

technieken en systemen. Hierbij bedenk, ontwerp 

en bereken je nieuwe technische oplossingen. Een 

R&D Engineer is creatief en inventief op technisch 

gebied, denkt out-of-the-box en in oplossingen. 

Niels doet dit! “Ik heb voor dit beroep gekozen om 

mijn technische en creatieve vaardigheden te 

kunnen combineren in technieken die bijdragen 

aan een duurzamere wereld. Het is mijn droom-

baan, omdat ik bezig ben met techniek en duur-

zaamheid in een innovatieve omgeving. De 

projecten waar ik aan werk, worden ook ter plekke 

gebouwd en getest. Het is superleuk om een 

systeem dat je zelf of samen met collega’s hebt 

bedacht, gemaakt te zien worden en het ook zien 

werken. Tijdens mijn eerste weken heb ik al mijn 

handen een keer in de vloeibare stikstof (ongeveer 

-196 °C) gedoopt. Supertof, maar don’t try this at 

home!”

Junior teamleider kassenteelt 

R&D Engineer 

groeide ik door naar junior teamleider. Dat ik verant woorde-

lijkheden heb, vind ik het leukste aan mijn werk en dat 

motiveert mij enorm. Ik krijg volop de mogelijkheid mijzelf te 

ontwikkelen om een volgende stap in mijn carrière te kunnen 

maken. Afhankelijk van je achtergrond en interesse is er binnen 

het bedrijf veel mogelijk om je in een bepaalde richting te 

ontwikkelen. Denk aan het lab, logistiek of administratie. Als je 

enthousiast, zelfstandig en leergierig bent én iets met planten 

hebt, dan biedt Bejo volop mogelijkheden.”

DANI
WERKT BIJ
Bejo 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

NIELS
WERKT BIJ
Cryoworld

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om 

(opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of 

deel te nemen aan activiteiten in hun eigen 

omgeving en in de samenleving. Denk aan 

activiteiten zoals wassen, aankleden, eten, 

boodschappen doen, maar ook het uitvoeren van 

hobby’s. Het is belangrijk dat mensen actief blijven, 

zodat ze in staat zijn langer thuis te wonen. 

Ergotherapeuten werken onder andere in: 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, 

scholen, re-integratie en psychiatrische 

instellingen. Je wordt breed op geleid, zodat je 

kennis ontwikkelt van alle soorten ziektebeelden in 

verschillende leeftijdscategorieën. Op deze manier 

bepaal je zelf wat voor ergo therapeut je wordt. 

Marion is ergotherapeut in de ouderenzorg. Ze 

adviseert en traint cliënten zodanig dat zij hun 

dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf 

kunnen uitvoeren. “Dit doe ik met oefeningen, het 

uitvoeren van activiteiten op een andere manier of 

het inzetten van een hulpmiddel. Dit maakt mijn 

werk ontzettend uiteenlopend. Elke hulpvraag is 

anders en vraagt om een andere aanpak. Ik geef 

scootmobiel- en fietstraining en adviseer mensen 

over hun lighouding. Ook zorg ik voor het opmeten 

en aanvragen van de juiste rolstoel en leer ik 

cliënten steunkousen aan- en uittrekken. Daarnaast 

doe ik observaties om te zien hoe dagelijkse 

activiteiten van cliënten kunnen worden verbeterd. 

Ik vind het mooi dat ik mensen, die een stukje 

zelfstandigheid verloren zijn door ziekte, ongeval of 

ouderdom, kan ondersteunen dit weer terug te 

krijgen. Revalideren gaat namelijk niet alleen om 

lichamelijke verbetering. Het gaat ook om mentale 

gezondheid en toegang hebben tot allerlei 

voorzieningen. En onderschat ook niet het belang 

van een prettige thuissituatie en een fijn sociaal 

netwerk. Mensen zijn altijd blij als je komt en iets 

voor ze kan betekenen. In de ouderenzorg is het 

vooral leuk dat mensen verhalen van vroeger met je 

delen. Soms is zo’n praatje voor hen al voldoende. 

Mijn hart ligt in de zorg en ik wil zoveel mogelijk 

mensen helpen, zodat zij weer zelfstandig kunnen 

functioneren. Het is enorm dankbaar werk. En wist je 

dit beroep steeds belangrijker wordt, waardoor de 

kans op een baan groot is.”

MARION  
WERKT BIJ
Woonzorggroep Samen   

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

Ergotherapeut 
ouderenzorg
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op Texel?

Of je nu op zoek bent naar een 
leerzame stage of een baan na 
je studie, De Krim Texel biedt 

naar de functie en locatie die het 

Kom ons team versterken:
- Technische Dienst
- Sport & Recreatie
- Groenvoorziening
- Personeel & Organisatie
- Reserveringen & Receptie
- Marketing & Sales
- Facilitaire Dienstverlening

Werken
b� de grootste

recreatie-
aanbieder 
van Texel

De Krim Texel is op zoek naar 

www.krim.nl/stage

werkenbijdefensie.nl
MARINE  LANDMACHT  LUCHTMACHT  MARECHAUSSEE
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Kelly werkt als persoonlijk begeleider op een woon-

locatie en is coördinator avond- en weekendzorg. 

Het persoonlijke plan van de client staat centraal bij 

haar werk. Op de woonlocatie is zij samen met de 

andere persoonlijk begeleiders verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de zorgverleningen, de 

begeleiding en ondersteuning. Ze voert allerlei 

zorgtaken uit, maar ze zorgt er vooral voor dat de 

cliënten zich goed voelen en een leuke dag hebben. 

Als coördinator avond- en weekendzorg is Kelly het 

eerste aanspreekpunt bij noodgevallen. Ze is ook 

oproepbaar voor verpleeg kundige vragen, het 

uitvoeren van verpleeg technische handelingen of 

het ondersteunen bij intensieve verzorgingssituaties 

voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

“De gecombineerde functie bij ‘s Heeren Loo zorgt 

ervoor dat ik op allerlei vlakken uitgedaagd word, 

waardoor ik het ontzettend naar mijn zin heb. Het 

leukste vind ik het contact met de cliënten. Doordat 

ik al meerdere jaren op dezelfde woning werk, bouw 

ik echt een band met ze op. We organiseren op mijn 

werk altijd veel uitjes en vakanties met de cliënten. 

Dat zijn altijd supertoffe dagen waarbij cliënten 

volop genieten! En als zij genieten, dan geniet ik 

ook! Ik heb een groot zorghart en ik ben een heel 

zorgzaam type.

Ik was 15 toen ik moest kiezen wat ik graag wilde 

worden. Nou heel eerlijk, dat wist ik toen nog 

helemaal niet. Een vriendin van mij werkte al in de 

gehandicaptenzorg en ik ging weleens met haar 

mee. Zo kreeg ik ook interesse in deze doelgroep. 

Door stages en werkervaring in andere sectoren, 

wist ik dat ik gemaakt ben voor het werken in de 

gehandicaptenzorg. ‘s Heeren Loo geeft mij alle 

mogelijke kansen om mijzelf verder te ontwikkelen 

en verder te onderzoeken waar mijn interesses 

allemaal liggen. Het mooie is dat wanneer je een 

heleboel liefde geeft, je er nog veel meer voor terug 

krijgt. Ik heb het zo naar mijn zin dat ik nog lang 

geen afscheid ga nemen van de gehandicapten-

zorg!”

KELLY  
WERKT BIJ
‘s Heeren Loo 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO 

Persoonlijk  
begeleider Colin geeft vijf dagen in de week les aan groep 7. Op een 

schooldag geeft hij de kinderen les in de basisvakken. Denk 

aan taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Kinderen 

maken door zijn lessen ook kennis met de wereld door 

oriënterende vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Ook 

coördineert hij de gymlessen en sporttoernooien. “Als kind 

heb ik zelf een ontzettend leuke tijd gehad op de basisschool 

en daarom wil ik leerlingen net zo’n gave tijd geven. Als 

leerkracht ben je een voorbeeld, want kinderen kijken best 

tegen je op. Ik kan ze iets bijbrengen dat ze de rest van hun 

Lekker hè, als je je vakantiehuis of hotelkamer inloopt en alles 

schoon en fris is? Dat is dankzij het werk van de schoonmaak-

medewerkers. Zij maken onder andere de badkamer, keuken 

en slaapkamer(s) schoon. Je denkt misschien dat schoon-

maken een makkelijk baantje is, maar het is zoveel meer dan 

dat. Chamara weet er alles van. “Je krijgt te maken met 

tijdsdruk, het is af en toe hectisch en uitdagend, omdat 

mensen er soms echt een rommel van maken. Maar als ik dan 

Leerkracht basisonderwijs

Schoonmaakmedewerker 

leven met zich meedragen. Kinderen geven enorm veel 

energie en daar krijg ik zelf ook weer energie van. Er is nog 

geen dag geweest dat ik met tegenzin naar mijn werk ben 

gegaan. Mijn werkdag is altijd anders. Aan de lessen geef ik 

mijn eigen draai. Dit maakt het voor de kinderen en mijzelf 

leuker. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd voor 

ontspanning. Van beide momenten geniet ik evenveel. 

Daarnaast biedt dit beroep ook structuur. Mijn werktijden zijn 

constant, de weekenden vrij en er is voldoende vakantie. Ik 

houd dus genoeg tijd over voor mijn eigen sociale leven. En 

met het huidige tekort aan leerkrachten is de kans groot dat er 

een baan beschikbaar is!”

COLIN
WERKT BIJ
Meerwerf basisscholen Den Helder  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

CHAMARA 
WERKT BIJ
CSU

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

uiteindelijk een schone woning achter kan laten, ben ik super 

tevreden. Het schoonmaakvak is mij door mijn moeder en 

oma met de paplepel ingegoten. Mijn moeder werkt al jaren 

als schoonmaakmedewerker op vakantieparken en zij vroeg 

mij om in mijn vakanties mee te gaan. Dat deed ik met veel 

plezier. Nu ben ik in vaste dienst, heb het enorm naar mij zin 

bij CSU en hou van mijn werk. Ik raad het schoonmaakvak 

daarom iedereen aan!”
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Het leukste aan haar werk als pedagogisch medewerker vindt 

Merel dat ze met kinderen bezig is. Van het verzorgen van de 

kids, activiteiten met ze doen, ze begeleiden in de alledaagse 

bezigheden tot het stimuleren van hun ontwikkeling. Ze vindt 

het mooi dat je een band opbouwt met de kinderen op de 

groep en je ze iedere dag ziet groeien. “Ik was nog erg op zoek 

naar wat ik wilde studeren toen ik 19 jaar was. Na de havo heb 

ik een jaar Pabo gedaan, maar lesgeven was niet mijn ding. Wel 

vond ik het pedagogische stuk van werken met kinderen erg 

Als tegelzetter bekleed je wanden en vloeren met 

tegels. Dit doe je door de tegels te lijmen of te zetten 

in specie. Ook het afwerken van het tegelwerk hoort 

bij je werk. Tycho is onderdeel van een team dat 

huizen van Woningstichting Den Helder renoveert. 

“Ik heb niet altijd het idee gehad om in de bouw te 

gaan werken, maar toen ik een open dag van Espeq 

bezocht, sprak het tegelzetten mij ineens aan. Je 

bent lekker fysiek bezig en je moet heel nauwkeurig 

werken. In één dag kun je soms een heel project 

opleveren. Dan heb je direct resultaat van je inzet. 

De opleiding tot tegelzetter is een mbo-opleiding, 

waarbij je veel stage loopt om het vak in de praktijk 

te leren. Soms is het lastig wanneer je leermeester 

streng is op details, maar zo leer je het vak het best. 

Weet je nog niet wat je wil worden of welke 

opleiding je gaat volgen na de middelbare school? 

Dan raad ik je aan om naar de open dagen van 

verschillende techniekopleidingen te gaan. Je kunt 

daar zomaar een opleidingsrichting vinden waar je 

in verder in wilt. Voor mij is daarmee alles op z’n plek 

gevallen.”

Pedagogisch medewerker kinderdagverblijf 

Tegelzetter

leuk. De kinderopvang leek mij een mooie opstap. Ik ben een 

BBL-opleiding gaan volgen waarbij ik kon werken en leren en 

kwam bij SKRS terecht. Ik heb mooie ervaringen opgedaan en 

veel over mijzelf geleerd. Ik ga altijd met veel plezier naar mijn 

werk en vind het geweldig om de kinderen op mijn groep te 

zien opgroeien van baby tot peuter. Je maakt eventjes onder-

deel uit van hun leven, wat ik erg waardevol vind. Door de 

band die je opbouwt met de kinderen, voelen ze zich veilig 

genoeg om bij jou de wereld te ontdekken en daar van te 

leren! Als je blij wordt van kinderen, is de kinderopvang écht 

een aanrader!

MEREL
WERKT BIJ
SKRS (Stichting Kinderopvang Regio Schagen)

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

TYCHO
WERKT BIJ
Helder Vastgoed Onderhoud

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

Rick is allround medewerker bloembollenteelt en zijn 

werkzaamheden zijn per seizoen verschillend. In het 

voorjaar als de gewassen staan te bloeien is hij 

voornamelijk aan het selecteren. Dit houdt in dat hij 

zieke planten zoekt en verwijdert. De zomer staat in 

het teken van de oogst en is hij vooral bezig met het 

transport en de verwerking van bloembollen. In de 

herfst moet het land plantklaar gemaakt worden en 

plant Rick bloembollen. En in de wintermaanden is hij 

bezig met het onderhoud van al het materieel waar 

hij mee werkt. “Mijn vader heeft vroeger zelf een 

eigen bedrijf gehad. Ik ben opgegroeid tussen de 

bloembollen en had hierdoor al vroeg interesse in 

het vak. In het laatste jaar van mijn opleiding 

mochten wij stage lopen in het buitenland. Ik ben 

drie maanden naar Australië geweest en heb toen 

stage gelopen in een leliebroeierij. In Nederland 

geteelde lelies worden daar opgeplant in kassen, 

waarna de bloemen verkocht worden aan bloemisten 

in heel Australië. Dit was een hele leuke ervaring die 

ik niet had willen missen! De bloembollensector is 

heel afwisselend. Het is niet alleen maar trekker 

rijden of tulpen pellen. Het is een heel proces dat van 

begin tot eind goed moet zijn. Het product staat 

buiten en hierdoor heb je te maken met het weer, wat 

het niet altijd even makkelijk maakt. Maar dit maakt 

het ook juist uitdagend om kwalitatief goede bloem-

bollen af te leveren aan de klanten. Elke dag ga ik met 

plezier naar mijn werk. Dit komt vooral door de 

afwisseling in het werk en het werk met de bloem-

bollen. Ik word blij van een prachtig perceel 

hyacinten of een mooie bak tulpen die klaarstaat 

voor aflevering. En natuurlijk het voorjaar wanneer 

alle tulpen narcissen en hyacinten in bloei staan.  

De mooiste weken van het jaar. Zelf vind ik het een 

prachtig vak. Het is heerlijk om buiten te werken. 

Doordat het een natuurproduct is, blijft het 

uitdagend en afwisselend werk. Het is geen 9 tot 5 

baan, maar als jij dat niet erg vindt, raad ik je dit 

beroep zeker aan!

RICK  
WERKT BIJ
Bloembollenkwekerij V.O.F 
Van Kuijeren Van Saase 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

Allround medewerker 
bloembollenteelt
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Als servicemanager ben je verantwoordelijk voor het 

serviceniveau in het hotel, de organisatie van de 

dagelijkse gang van zaken en planningen zoals roosters. 

Het beheren en up-to-date houden van het assortiment 

is ook een baan op zich. Je bent constant creatief bezig 

om het assortiment spannend te houden en je onder-

handelt over prijzen met leveranciers. Ook houd je je 

bezig met personeelszaken. Denk aan opleidingen, 

trainingen, werving, selectie, urenadministratie en het 

begeleiden van stagiaires en leerlingen. Kevin heeft dan 

ook zijn leermeesterdiploma. “Op mijn dertiende begon 

ik door mijn zus in de horeca als afwasser. Op dat moment 

was mijn liefde voor de horeca direct aangewakkerd en 

stond ik na een jaar lekker op het terras te serveren. Ik 

ben de opleiding manager/ondernemer horeca gaan 

volgen en heb stages gelopen in Ierland en Antwerpen. 

Dat waren onwijs leerzame tijden. Op mijn negentiende 

ben ik bij Grand Hotel Opduin gestart als allround mede-

werker bediening. Ik kreeg de kans om mijn kennis te 

laten groeien door diverse cursussen te volgen en door 

hard werken ben ik nu servicemanager. Mijn functie zit 

vol diversiteit, uitdagingen en verantwoordelijkheden.  

Zo ga ik over het afdelingsresultaat en maak ik een  

budget voor het komende jaar. Ik voorspel op basis van 

bestaande gegevens wat we gaan omzetten en wat de 

kosten zijn. Dit helpt mij de uitgaven te bewaken die ik 

bijvoorbeeld heb bij inzet van personeel en inkoop. Wat 

mijn werk zo leuk maakt zijn lachende gasten, gelukkige 

medewerkers en zere benen. Het werk blijft uitdagend en 

er is altijd iets om over na te denken. Wie niet waagt, wie 

niet wint. Het leukste is als iedereen gemotiveerd een 

drukke dag in gaat. Je werkt nauw samen en niets is te 

gek. Gasten voelen deze sfeer en laten dit aan alle kanten 

merken. Mede hierdoor komen ze vaak terug en daardoor 

worden het vaste gasten. Ik weet hun naam, wat ze graag 

eten en drinken of absoluut niet willen. Dit is voor mij echt 

een droombaan!”

KEVIN 
WERKT BIJ
Grand Hotel Opduin 

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO 

Servicemanager

Het beroep haarstylist bestaat al heel lang. Het is eigenlijk 

afkomstig van het beroep barbier: een snor- en baardstylist 

die zich bezighoudt met het knippen, trimmen en bijwerken 

van allerlei soorten baarden en snorren. Een hairstylist is 

een kapper die het haar van zowel mannen als vrouwen 

verzorgt, een droombaan voor Lisa. “Er komt veel meer bij 

kijken dan puur het knippen van de haren. Mijn werk zaam-

heden variëren van het wassen, knippen en föhnen tot het 

kleuren van het haar en permanent zetten. Ook geef ik 

Als ondernemer of eigenaar heb je veel vrijheid, maar moet 

je er ook voor zorgen dat alle zaken goed lopen. Zoals 

nadenken over je product of dienst, marketing, personeel, 

verzekeringen en financiën. Je kunt ondernemer zijn in 

verschillende sectoren. Teddy wilde altijd al kapster worden. 

Lekker met haar handen werken is helemaal haar ding. Dat 

zij nu haar eigen kapsalon runt is een droom die uitkomt. 

“Hoe leuk is het als je van je hobby je werk kan maken! Ik 

hou van het creëren van een goede sfeer in de kapsalon en 

Haarstylist

Eigenaar kapsalon

advies, bijvoorbeeld over de keuze voor een haarkleur en 

haar verzorging. Zo heb je afwisseling en dat maakt mijn 

werk zo leuk. Ik wilde altijd al iets met mijn handen doen en 

van kleins af aan vond ik het kappersvak al bijzonder. Het is 

een leerzaam beroep en de omgang met mensen is heel 

belang rijk. Het uitvoeren van de behandelingen en zien hoe 

tevreden klanten zijn met het eindresultaat, is waar ik het 

voor doe. Ik vind het fantastisch om mensen blij te maken 

met mooie haren.”

LISA 
WERKT BIJ
Kapsalon ByTedd   

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

TEDDY
WERKT BIJ
Kapsalon ByTedd  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

om mensen mooier te maken dan ze al zijn. Mijn werk is 

ontzettend gevarieerd. Naast alle werkzaamheden die Lisa 

ook in de kapsalon uitvoert, houd ik mij als eigenaar ook 

bezig met de inkoop en zorg ik ervoor dat de salon tiptop in 

orde is. Ik kan mijn creativiteit in dit vak op allerlei 

gebieden goed kwijt. Dat ik vaktechnisch en communicatief 

bezig ben is een heel leuke combinatie. Als jij creatief en 

sociaal bent én graag met je handen werkt, raad ik het 

kappersvak zeker aan!”
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WIN EEN DRONE!

Constructie &
lassen

Service & Onderhoud

mechatronica Engineering

GA JIJ HET MAKEN IN
DE TECHNIEK?

Volg @TETRIXTECHNIEK op insta
Los onderstaande rebus op
DM het antwoord naar onze pagina
Maak kans op een DRONE

1.
2.
3.
4.

. . . . . . T . . . . . . .
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Goeie koffi e 
(of thee) en 

lekkere lunches
Stages en traineeships 

en misschien wel…
een baan!

Leuke collega’s
en begeleiders

Veel afwisseling en 
jezelf ontwikkelen!

Iets voor jou? 
Kijk dan op www.denhelder.nl/vacatures 

of scan deze QR code.

De gemeente Den Helder,
een mooie (werk)plek

Welke r ichting je ook kiest ,  
Bejo is  alt i jd  op zoek  

naar enthousiaste collega’s .

Succes met je 
studiekeuze!

werkenbijbejo.nlWorking down-to-earth

WORD JIJ 
BLIJ VAN 
CIJFERS?
Wie weet ben jij de Omnyacc
accountant van de toekomst! 
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Hoveniers zijn als vakmensen specialist in het 

aanleggen en onderhouden van tuinen en andere

groenvoorzieningen. Maarten is hovenier en doet 

als vakman verschillende werkzaamheden, zoals

het aanleggen en onderhouden van tuinen voor 

particulieren, bedrijven en gemeentes.

“Dit is echt mijn droombaan! Het is erg divers, je 

moet oplossingsgericht zijn en veel creativiteit 

gebruiken. Je bent ook altijd buiten in de weer. Dat 

is lekker want ik ben echt een buitenmens. Het 

leukste aan mijn werk vind ik als we een tuin 

compleet mogen renoveren. We halen dan de hele 

tuin leeg en bouwen ‘m stap voor stap weer op. Het 

tofste dat ik heb meegemaakt is in 2018 de finale

halen van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg, 

samen met mijn klasgenoot en collega Erik. We 

moesten in een recordtempo een tuin aanleggen 

en kregen daarbij te maken met de verschillende 

kanten van het hoveniersvak: van het uitzetten van 

maten en peilen tot het aanleggen van de 

beplanting. Een supergave ervaring.” 

Vroeger vond Moos het al leuk om dingen van hout te 

maken en met zijn handen te werken. Daarom koos hij 

op de middelbare school voor het pakket techniek en 

ging in een timmerwerkplaats werken. Daarna is hij in 

dezelfde richting een opleiding gaan doen. “Mijn opa 

was vroeger ook timmerman en hij heeft mij geïnspi-

reerd. Het leukste van mijn werk vind ik het moment dat 

je een uitgeleefde woning binnenkomt en er een zo 

goed als nieuwe woning van gemaakt hebt als je weer 

de deur uitstapt. Als timmerman plaats ik keukens, 

maak plafonds en hang deuren af. Eigenlijk alles wat te 

maken heeft met timmerwerk bij het renoveren van een 

woning. Zo hebben we eens een stel geholpen met een 

enorme lekkage boven hun plafond. Wij hebben in één 

dag een nieuw plafond gemaakt, terwijl er drie dagen 

voor waren ingepland. Ze waren dus heel blij met ons. 

Ik raad het beroep timmerman zeker aan. Je haalt er 

voldoening uit en leert er enorm van. Daarbij is er veel 

vraag naar goede timmermannen, waardoor er altijd 

werk is in de bouwsector. En vergeet het snacken op 

donderdag niet, haha!”  

Timmerman

Hovenier 

MOOS  
WERKT BIJ
Helder Vastgoed Onderhoud

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

MAARTEN 
WERKT BIJ
Hoveniersbedrijf Greens & Garden  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

De medisch specialist waar je als eerste naartoe gaat als je 

een klacht, ziekte of aandoening hebt is de huisarts. Als 

huisarts heb je een brede medische kennis van heel veel 

ziektes en aandoeningen en houd je zicht op de gehele 

gezondheid van een patiënt. Je onderzoekt patiënten, 

behandelt ze en schrijft recepten uit. Veel klachten 

behandel je zelf, maar soms verwijs je patiënten door naar 

een specialist. Tijdens de huisartsenopleiding werk je al als 

huisarts en ga je ook een dag naar school, je verdient dan 

dus wel al geld. Dieuwertje is huisarts bij Huisartsenpraktijk 

Waarland. Overdag houdt ze spreekuur voor patiënten, rijdt 

ze visites en behandelt ze telefonische vragen. “Ik vind het 

leuk om met het menselijk lichaam en geest bezig te zijn en 

te puzzelen naar wat de oorzaak van iets kan zijn. Maar ook 

het voeren van gesprekken met mensen om erachter te 

komen waar ze mee zitten. Ik houd van de diversiteit. Je ziet 

baby’s die net geboren zijn, maar begeleidt ook mensen met 

sterven. Je doet kleine chirurgische ingrepen, schrijft 

medicijnen voor, maar begeleidt ook mensen met 

psychische klachten. Je kan ook zelf bepalen hoe ver je 

daarin gaat. Als jij het leuk vindt om je te specialiseren in 

chirurgie, sportgeneeskunde of psychische begeleiding, 

dan kun je je daar in ontwikkelen. Ik wist altijd al dat ik met 

het menselijk lichaam wilde werken. Eerst heb ik nog wel 

gedacht aan gymdocent of fysiotherapeut, maar vanwege 

het afwisselende werk heb ik voor geneeskunde gekozen. 

Iedere dag is anders. Ik draai ook wel eens een avond-  

of weekenddienst op de Huisartsenpost Schagen. Daar 

worden klachten behandeld van patiënten die niet tot de 

volgende werkdag kunnen wachten. Ik rijd ook visites in 

een soort ambulance-achtige auto en dan gaat er een 

chauffeur met mij mee. Naast de diversiteit in werk zaam-

heden, vind ik ook het contact dat je met patiënten op-

bouwt erg bijzonder. Zeker als dorpsdokter leer je hele 

gezinnen en families kennen en kan ik hen begeleiden in 

allerlei aspecten van het leven en (on)gezondheid. Als 

mensen je bedanken omdat je er in een moeilijke tijd voor 

ze bent geweest, ben ik blij. Dus als jij van puzzelen en het 

omgaan met mensen houdt, is het beroep van huisarts de 

perfecte combinatie.”

Huisarts

DIEUWERTJE BAX 
WERKT BIJ
Huisartsenpraktijk Waarland  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
WO
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Als manager vastgoedbeheer is Joy verantwoordelijk voor 

een vastgoedportefeuille met voornamelijk bedrijfsmatig 

onroerend goed. Dit zijn kantoren, winkelpanden, bedrijfs-

hallen of loodsen. “Wanneer een potentiële huurder bij-

voor beeld op zoek is naar een nieuwe locatie of uit-

breidings plannen heeft, ga ik actief op zoek naar een 

geschikt pand. Ik ga met ze in gesprek om erachter te 

komen wie ze zijn, wat voor bedrijf ze hebben, wat ze 

zoeken en hoe ik kan helpen. De leukste momenten zijn 

Een personal trainer is iemand die mensen 

begeleidt op het gebied van beweging, voeding en 

mental coaching. Joy is naast manager vast goed-

beheer ook eigenaar van een gym, waar ze 1-op-1 

mensen traint. “Ik heb klanten die willen afvallen, 

aankomen of fit moeten worden voor een operatie. 

Ik ben voor namelijk bezig met trainingen geven, 

maar voeding en mindset is net zo belangrijk. Ik 

ben zelf in de afgelopen jaren ruim 20 kilo kwijt-

geraakt en als ik mensen zie die mentaal met 

zichzelf in de knoop zitten deel ik mijn verhaal. Het 

‘als ik het kan, kan jij het ook’ idee. Als ze mij dan in 

vertrouwen nemen om zichzelf te ontwikkelen is 

dat zo gaaf. Ik wil anderen ook graag fit en blij 

maken, net als ikzelf. Als je zelf goed in je vel zit, 

maakt dit het leven een stuk makkelijker. Het is 

prachtig om te zien hoe mensen hun doel bereiken. 

Dat ze er alles voor willen doen en laten. Want 

uiteindelijk moet je het zelf doen. Als trainer laat ik 

mensen in de juiste richting kijken en push ik ze om 

door te zetten. Elke keer als iemand zijn doel heeft 

bereikt is er één om nooit te vergeten!”

Manager vastgoedbeheer 

Personal trainer

voor mij wanneer ik de juiste locatie voor iemand heb 

gevonden. Mijn eerste project als manager vastgoedbeheer 

was meteen een succes. Ik had een pand dat al lange tijd 

leegstond. Met een heel mooi team om mij heen hebben we 

dit pand op zeer korte termijn volledig opgeknapt en 

verhuur klaar gemaakt. Maar daar stopt mijn werk niet. Ik ben 

eerste aanspreekpunt, zorg er voor dat gebreken worden 

verholpen, facturen worden verzonden en onderhoud wordt 

gepleegd. Ik ga voor een perfect eindresultaat!”

JOY
WERKT BIJ
Den Helder Vastgoed

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO

JOY
WERKT BIJ
Exclusive Gym

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO

Als teamleider horeca werk je in een eetgelegenheid 

met als voornaamste doel gasten blij te maken. Je 

verwelkomt gasten voor een kop koffie of een hapje 

eten. Je neemt bestellingen op, zorgt dat deze aan 

tafel worden geserveerd en je ruimt tafels af. 

Daarnaast stuur je ook het team aan. Kirstie heeft 

voor de horeca gekozen, omdat ze van hard werken 

en gezelligheid houdt. Maar ook van de hectiek die 

de horeca op een stralende zomerdag met zich mee 

kan brengen en het voldane gevoel als ze kan 

terugkijken op een geslaagde dag. “Ik raad dit 

beroep zeker aan bij jongeren. Werken in de horeca 

is ontzettend gezellig want de mensen zijn vaak 

vrolijk. Daarnaast is het werk afwisselend en je leert 

enorm veel. Je kan jezelf ontwikkelen op sociaal en 

communicatief vlak en dat is een goede basis voor de 

rest van je carrière. Ook kan je in de horeca je 

creativiteit kwijt door nieuwe concepten en ideeën 

uit te proberen. Op de Bongerd is geen dag het-

zelfde. Omdat we zoveel verschillende afdelingen 

hebben, is het werk nooit saai. Ik werk niet alleen in 

onze twee restaurants met terras en horeca-afhaal, 

maar ook in de Holle Bolle Boom. Dit is een groot 

onderdeel van het vakantiepark. Eén van de 

grappigste momenten beleefde ik daar toen een kind 

op de glijbaan plaste en ik er met een emmer sop en 

een handdoekje achteraan ben gegaan. Bij de 

Bongerd hebben we een ontzettend leuk team en 

daar doen we na het werk vaak nog gezellige dingen 

mee. Daarnaast hou ik ervan om gasten met een 

goed vakantiegevoel naar huis te laten gaan, doordat 

ik ze net even dat extra stukje aandacht geef tijdens 

hun vakantie. Om werkzaam te zijn in de horeca heb 

je niet direct een opleiding nodig. Met enthousiasme, 

hard werken en voldoende leergierigheid kom je ook 

een heel eind. En daarnaast is het aan jezelf wat je 

ervoor wilt doen om hogerop in het vak te komen. 

Zelf volg ik de studie International Hospitality 

Management, want ik wil graag doorgroeien in het 

horecavak. Op dit moment zit ik zeker nog op mijn 

plek en wie weet wat de toekomst met zich 

meebrengt!”

Teamleider 
horeca

KIRSTIE
WERKT BIJ
Capfun de Bongerd

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO - HBO
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Bedrijven met een bepaalde omvang zijn controleplichtig. 

Dit betekent dat ze verplicht zijn de financiële jaarcijfers, met 

daarbij een controleverklaring, te publiceren bij de Kamer 

van Koophandel. Als assistent-accountant controle praktijk 

ben je verantwoordelijk voor de controles bij bedrijven. Een 

controle bestaat uit twee belangrijke fasen: de interim-

controle en de eindejaarscontrole. Tijdens de interim-

controle gaat Joris met zijn collega’s alle processen door die 

te maken hebben met de jaarrekening. Bij de eindejaars-

controle checken zij alle posten die opgenomen zijn in de 

jaarrekening. “In eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik 

wilde studeren. Op de havo bestond mijn vakkenpakket 

onder andere uit economie, boekhouden en management 

en organisatie. Deze drie vakken vond ik het meest 

interessant en ik was er ook goed in. Tijdens een open dag 

werd het vak accountancy toegelicht. Ik begreep toen nog 

niet zozeer wat het beroep inhield, maar de studie leek mij 

interessant. Uiteindelijk leerde ik tijdens mijn opleiding dat 

er naast een controlerichting ook een samenstelrichting is, 

waarbij je dus de jaarrekening samenstelt. Mijn studie was 

vooral ingericht op de controle en dit trok mij ook het meest 

aan. Voor de stageperiode solliciteerde ik daarom naar een 

plek op de controlepraktijk bij Omnyacc Den Helder. Ik ben 

daar uiteindelijk blijven plakken. Ik kreeg de mogelijkheid 

hier mijn HBO af te ronden en ik kreeg de kans een 

universitaire studie te volgen. Uiteindelijk ben ik erg blij met 

mijn keuze voor accountancy. Ik geniet van het werk wat ik 

doe, de kansen om te studeren en door te groeien. De 

accountancysector wordt vaak als een kantoorbaan gezien, 

maar het werk is juist heel divers. Bij een controle ga je over 

het algemeen met verschillende collega’s naar bedrijven en 

dat team wisselt per keer. Op deze manier is geen enkele 

week hetzelfde en ben je eigenlijk altijd bezig met samen-

werken. Je voert veel verschillende werkzaamheden uit en 

naarmate je doorgroeit kan je met toenemende kennis en 

ervaring steeds meer betekenen voor het team. Daarnaast 

leer je veel personen kennen, want je komt bij veel bedrijven 

over de vloer. Hoezo saai!?”

Assistent-accountant controlepraktijk 

JORIS 
WERKT BIJ
Omnyacc Den Helder  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
HBO - WO

Nieuwe producten aan (potentiële) klanten presenteren, dat 

doe je als productmanager. In dit vak ben je verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen van het product én zorg je ervoor dat 

het bij klanten komt te liggen. Alessandro werkt bij Koolen 

Champignons waar ze producten maken op basis van 

champignons. “Ik ben hier begonnen als stagiair en ben na 

enkele andere functies intern doorgeschoold naar deze 

droombaan. Iedere dag ben ik met iets anders bezig. Van het 

presenteren van producten bij klanten en hen voorzien van 

documentatie, tot het maken van reizen naar bijvoorbeeld 

Als backend developer maak je de ‘backend’, oftewel 

achtergrond, van de website. Je zorgt ervoor dat alle 

knoppen de juiste dingen doen en de juiste data 

wordt getoond en verwerkt. De ‘frontend’, voorkant, 

van een website hoort daar niet bij. Al kun je je ook 

in beide beroepen specialiseren. Ronan heeft zijn 

droombaan gevonden. “Van kleins af aan heb ik al 

de droom om mijn eigen applicaties, games en 

producten te ontwikkelen en dat is gelukt. 

Programmeren is niet even leuk voor iedereen, maar 

wel echt de moeite waard om te proberen als je nog 

niet weet wat je wilt doen. Er is namelijk altijd vraag 

naar mensen binnen deze sector. Ik hou ervan dat ik 

toffe projecten kan realiseren waar mensen écht iets 

aan hebben en ook écht gebruiken. Het is zo gaaf 

om na een tijdje in te loggen op een applicatie en 

het vervolgens helemaal vol te zien zitten met data. 

Dat laat zien dat het veel gebruikt wordt.” 

Backend developer 

Productmanager vegaproducten

RONAN  
WERKT BIJ
BitPuma

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

ALESSANDRO 
WERKT BIJ
Koolen Champignons B.V.  

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEP
MBO

Zweden. Als het nodig is repareer ik ’s nachts ook een 

machine bij een avondploeg. De verantwoordelijkheid, 

afwisseling en het ondernemerschap maakt van mijn werk 

ook mijn hobby. Het was al vroeg duidelijk dat ik iets met 

voeding zou doen: van jongs af aan stond ik al in de keuken  

te experimenteren met eten. Op de middelbare school 

sportte ik fanatiek, waar gezonde voeding een groot deel  

van uitmaakt. De gedachte achter voeding, wat het doet  

in je lichaam en hoe het wordt gemaakt, inspireerde mij  

een voedinggerelateerde opleiding te volgen.”



CREATIEFINTERNATIONAAL

Het Beroepenevent Op Kop wordt organiseerd door 

Op Kop in samenwerking met het bedrijfsleven en de 

scholen OSG De Hogeberg, De Pijler, Scholen aan Zee, 

RSG Wiringherlant, Regius College en Clusius College.

opkop.nl/lob/beroepeneventScan mij

Maak kennis met heel veel uiteenlopende beroepen. 

In de sectoren techniek, zorg & welzijn, horeca & 

recreatie, agri en dienstverlening. Ontdek waar jouw 

interesses liggen, zodat je een goede profiel- en 

opleidingskeuze kan maken. En wie weet werk jij 

straks bij een tof bedrijf in de Kop van Noord-Holland

Zodra de datum van het Beroepenevent bekend is 

delen we dit via opkop.nl. Ook lees je hier meer 

informatie over het event. 

WAT WIL 
JIJ LATER  
WORDEN?

Voorjaar 2023
BEROEPEN EVENT

Achterhaal jouw 
talent en ga op 
ontdekking bij 
50 verschillende 
beroepen.
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