
Administratie & 
Dienstverlening 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



Waar denk je aan bij  
Administratie & 
Dienstverlening?  



ICT 

Receptie 

HRM 

Verzekeringen 

Facilitair 

Financiën 

Administratie Logistiek 

Communicatie 

Juridisch 



Flexibel 

Accuraat 

Stressbestendig Secuur 

Communicatie 

Mensenkennis 

Service gericht 

Creatief 

Teamgeest 

Betrouwbaar 

Empathisch 
vermogen 

Wat is belangrijk bij Administratie & 
Dienstverlening?  



Fabriek / kantoor / magazijn / winkel  

Waar kan je gaan werken?  



 Receptioniste / office assistant / management 
assistant 

 

 

 

Bij de receptie 
 
 



Medewerker (bedrijfs)administratie /  
secretariaat / office assistant /  
management assistant 

Bij de administratie 
 



financieel administratief medewerker / 
bedrijfsadministrateur / junior assistent-
accountant 

Bij financiën 
 



Medewerker Human Resource Management (HRM) 

Op de personeelsafdeling 



Juridisch-administratief dienstverlener 

Op de juridische afdeling 



Medewerker marketing en communicatie / 
medewerker evenementenorganisatie 

Op de afdeling communicatie 



Expert IT-system and devices / 

Software developer / Allround 
medewerker IT-systems and devices  

Op de afdeling ICT 



Financieel dienstverlener / assistent 
makelaar 

Banken en verzekeringen 



 

 

 

 

Logistiek medewerker / logistiek teamleider 
/ logistiek supervisor /  chauffeur 
wegvervoer /  
manager transport en logistiek 

 

In de logistiek 



Conciërge / facilitair medewerker / 
facilitair leidinggevende 

 

 

 

In het gebouw 
 
 



Luchtvaartdienstverlener 

Op het vliegveld  



Je kunt Administratie & 
Dienstverlening studeren bij o.a.:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


