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De decanen van de bovenstaande scholen nodigen jullie van harte uit op de  
 

 

 

 

 

Beroepenavond 

 
Donderdag 25 februari 2021 18.45-20.30u  

Locatie: ONLINE 
 

 

Zoals elk jaar organiseren de decanen van de havo/vwo scholen van Maastricht en Meerssen een 

beroepenvoorlichtingsavond. Tijdens deze avond geven beroepsbeoefenaren informatie over het werk 

dat zij doen. De nadruk bij deze avond ligt op de voorlichting over de werkzaamheden: hoe ziet een 

werkdag er uit? Wat zijn de positieve kanten en wat zijn de negatieve? Het is dus géén 

opleidingsvoorlichting, maar een laagdrempelige mogelijkheid voor jullie om kennis te maken met een 

beroep. Want wat zijn de dagelijkse bezigheden van een bedrijfskundige, een rechter of een moleculair 

bioloog?  

Om je te helpen een goede keuze te maken, vind je naast algemene informatie over de beroepen enkele 

gangbare opleidingsmogelijkheden met bijbehorende benodigde profielen op de website van school.  

 

Gezien de huidige situatie vindt de avond dit jaar online via teams plaats. Na inschrijving ontvang je 

hier meer informatie over.  

 

We rekenen op een grote opkomst! 
 

 

 

Vriendelijke groeten,  

De decanen. 
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Procedure Inschrijving 
 

Je tekent in voor twee beroepen. Deze beroepen kun je vinden op bijgaand overzicht. De keuze 

volgorde is vrij.  

De avond begint om 18.45 uur en is ingedeeld in twee rondes:  

 

1e ronde  18.45 – 19.30 uur  2e ronde 19.45 – 20.30 uur 

 

Je kunt je vanaf dinsdag 26 januari 12:00 uur tot en met zondag 7 februari 24:00 uur aanmelden via 

deze LINK. 
 

 

Let op !! 
 

Na inschrijving ontvang je in de toekomst nog nadere informatie over hoe je deelneemt. Daarnaast 

kun je ook op het gegeven e-mailadres een bericht ontvangen bij wijzigingen. Hou dus in de week 

voor de beroepenavond je mail goed in de gaten.  

Bij inschrijving is opkomst verplicht en uiteraard zorg je ervoor dat je op tijd klaar zit! 

 
 

 

  

https://forms.gle/TEAQBZgQ4kZ1eFKF9
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Overzicht beroepen 
 

Sociaal:       

1. Maatschappelijk werker 
2. Psycholoog 
3. Leefstijlcoach 
4. P&O adviseur/personeelsfunctionaris 

 

Artistiek: 
5. Musicus (klassiek) 
6. Musicus (jazz zang/zangpedagoog) 

 

Taal & Cultuur en Communicatie: 
7. Journalist 

 

Onderwijs: 
8. Leraar basisonderwijs 
9. Orthopedagoog 

 

Horeca & Toerisme: 
 9.  Hotelmanager 
10. Toerisme- en recreatiemanager 

 

Recht & Bestuur: 
11. Advocaat 
12. Rechter 

 

Techniek: 
13. Bouwkundige 
14. Industrieel ontwerper 
15. Technische natuurkundige 

 

Bouw: 
16. Architect 
17. Projectmanager weg- en spoorinfrastructuur 

 

Natuurwetenschappen: 
18. Biomedische wetenschapper 
19. Biomedisch productontwikkelaar/ondernemer 
20. Chemisch analist 
21. Klinisch chemicus/medisch analist 

 

Informatica: 
22. ICT-specialist 

 

Natuur & Milieu: 
23. Milieudeskundige 
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Gezondheidszorg: 
24. Anesthesiemedewerker en operatieassistent 
25. Chirurg ((slok)darm-maag-buikwand) 
26. Ergotherapeut 
27. Fysiotherapeut 
28. Gezondheidswetenschapper 
29. Huisarts 
30. Logopedist 
31. Verloskundige 

 

Voeding: 
32. Diëtist 

 

Administratie & Logistiek: 
33. Accountant 

 

Economie & Management: 
34. Bedrijfskundige 
35. Eventmanager (algemeen) 
36. Facility manager 
37. Leisure manager 
38. Makelaar 
39. Marketingdeskundige 

 

Orde & Veiligheid: 
40. Defensie 

 
 

 


