
code beroep omschrijving beroep synoniemen en vergelijkbare beroepen (coderen met zelfde code) WVI opmerking
2110 directeur commissaris, adjunct directeur, manager B
2140 stafpersoneel leidinggevenden, projectleider, bouwtechnici, projectontwikkelaar, constructeur, calculator B
3313 administratief medewerker kantoorpersoneel, vertegenwoordiger, portier, beheerder, boekhouder C
5329 huishoudelijk personeel kantinepersoneel, keetjuffrouw, koffiedame, schoonmaakpersoneel C
7021 uitvoerder b&u hoofduitvoerder b&U B
7022 uitvoerder gww hoofduitvoerder gww B
7023 uitvoerder afbouw hoofduitvoerder afbouw B
7025 werfbaas C
7113 bronbemaler boormeester, boorassistent, monteur bronbemaling A
7134 sondeerder sondeerassistent, sondeermeester C
8209 natuursteenbewerker graveerder, polijster, steenhouwer, stelleur natuursteen A
8331 stelleur A
8457 monteur onderhoud machines machinemonteur, automonteur, machinist ketelhuis C
8552 elektriciën koelmonteur, electromonteur, monteur telecommunicatie C
8712 loodgieter fitter, gawalomonteur, dakloodgieter A was C
8713 monteur centrale verwarming monteur klimaatbeheer C
8722 metaalbewerker bankwerker, draaier, plaatwerker, slijper, smid A
8724 lasser A
8743 gevelmonteur gevelbekleder, monteur gevels, monteur daken A
9311 schilder A nieuwe code schilder
9312 vervallen
9313 vervallen
9397 wegmarkeerder C
9510 metselaar (renovatie en onderhoud) voorman metselaar (renovatie en onderoud) A
9511 metselaar (nieuwbouw) voorman metselaar (nieuwbouw) A
9512 ovenbouwer metselaar (ovenbouw), schoorsteenbouwer A
9513 tegelzetter (wand- en vloertegels) A
9514 straatmaker voorman straatmaker A
9515 steenzetter dijkwerker, beschoeiingswerker, kust- en oeverwerker A
9516 voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie) A
9517 blokkensteller afbouw (gips- en duroxblokken) duroxsteller, gibosteller, lijmer A
9518 blokkensteller ruwbouw (kalkzandsteen) kalkzandsteenblokkensteller A
9520 sleuvenhakker sleuvenfrezer A 2017-2018 ook code 9553
9521 betonboorder betonzager, betonwerker, diamantboorder, betonmolenbaas A
9522 betontimmerman bekistingstimmerman, monteur systeembekisting A
9523 betonstaalvlechter ijzervlechter A
9524 betonreparateur betonspuiter A
9525 terrazzowerker terrazzovloerenlegger, granitovloerenlegger, polijster terrazzo A
9526 betonstorter gietbouwer A
9528 koppensneller A
9529 vloerenlegger (zandcement-dekvloer) A
9530 monteur prefabbeton monteur (ribcassette, combinatievloer, kanaalplaat, volle diktevloer) A
9531 dakdekker (riet) rietdekker A
9536 dakdekker (dakpannen) pannenlegger, dakplatenlegger A
9537 dakdekker (leisteen) leidekker A
9541 timmeran (onderhoud, renovatie, restauratie) voorman timmerman (onderhoud), narooier A
9544 machinaal houtbewerker werkplaatstimmerman, afkorter timmerfabriek C
9546 timmerman (nieuwbouw) voorman timmerman nieuwbouw A
9547 timmerman-metselaar voorman timmerman-metselaar A
9548 uitzetter C
9549 modellenmaker (prefab beton) timmerman-modelmaker, mallenbouwer C
9550 spackspuiter betonemailleur, plafondspuiter, wandspuiter, stukadoor (spuiter) A
9551 stukadoor (traditioneel, mechanisch) schuurder, polijster, steengaassteller, witter sauser A
9552 vloerenlegger (gietvloer, anhydriet ) A
9553 vervallen, zie 9520
9554 vloerenlegger (epoxy, polyurethaan, kunststof) kunststof vloerenlegger A
9555 rioolreparateur A
9561 isoleerder (buitengevel, spouwmuur) gevelisoleerder, spouwisoleerder, spouwmuurisoleerder A
9562 kitter purder, applicateur, monteur afdichtingen, kaskitter A
9574 kassenbouwer A
9583 kozijnmonteur monteur (kunststof kozijnen) A
9584 maatvoerder C
9590 spanmonteur (voorspantechniek) A
9591 rioleerder rioolbuizenlegger, buizenlegger (rioolbuizen) A
9593 steigerbouwer opperman steigerbouw, monteur stalen steiger, voorman steigerbouwer A
9594 sloper springmeester, puinbreker C was A
9595 kabel- en buizenlegger kabellasser, lasser buisleidingen, pijpfitter, monteur kabels, kabelwerker, voorman buizenleggerA
9596 asbestsaneerder deskundig toezichthouder asbestsloop, deskundig asbetsverwijderaar C
9598 Plafond- en wandmonteur platensteller, monteur metalstud A naam en synoniemen bijgesteld
9599 rijswerker A
9714 magazijn- en winkelpersoneel heftruckchauffeur, vorkheftruckchaufeur C
9741 machinist (mobiele kraan) kraanmachinist, kraanbestuurder C
9742 machinist (torenkraan) C
9746 machinist (grond-, weg- en waterbouw) laadschopmachinist, machinist klein materieel, machinist groot materieel, trekkerchauffeur C
9747 betonmortelcentralewerker laborant, mengmeester, betonpompmachinist, bediener betoninstallatie C
9855 chauffeur C
9903 bodemsaneerder A
9906 cultuurtechnisch medewerker A
9910 opperman straatmaker A
9911 spoorlegger wisselbouwer A
9912 opperman metselaar A



9913 grondwerker A
9914 vakman gww leerling SOMA, leidinglegger, monteur vangrail, remmingwerker, wegenbouwer, voorman gww A
9915 funderingswerker heier, heibaas, funderingsspecialist, boormeester (palen), machinist (hei-installatie) C was A
9916 baggeraar C
9917 landmeter C
9918 asfaltwerker balkman, wegenbouwer (asfalt) C
9919 bouwvakhelper opperman, liftbediende, corveeër, terreinwerker, zandstraler, productiemedewerker A
9920 opperman vloerenlegger A
9921 machinist grote funderingsmachine C
9922 machinist kleine funderingsmachine C

Werkvermogenindex (WVI) indeling beroepen: A = vooral lichamelijk belastend, B = vooral geestelijk belastend en C = gemengd belastend

Bron coderingen beroepen: ISCO-1968 (ILO), aangevuld met coderingen door Arbouw
Versiedatum Volandis, 1-10-2018


