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Voorbeelden van overstapberoepen voor de brandweer 
 
Deze lijst geeft een aantal mogelijkheden. Vanzelfsprekend zijn er vele andere opties als vervolgstap in jouw loopbaan.  
 
Weginspecteur Rijkswaterstaat • Als weginspecteur heb je een breed takenpakket. Je treft veiligheidsmaatregelen en informeert 

weggebruikers als je signaleert dat er ergens een gevaarlijke situatie ontstaat. 
• Diploma MBO-3 of 4, rijbewijs B 
• de opleiding tot weginspecteur kan je alleen bij Rijkswaterstaat volgen 
• https://werkenbij.rijkswaterstaat.nl/vakgebieden/weginspecteur  

Ambulancechauffeur • MBO-3 diploma, rijbewijs B en C, geografische kennis, ruime rijervaring, 
• Stressbestendigheid, daadkrachtig en een flexibele werkhouding; 

https://www.nationaleberoepengids.nl/ambulancechauffeur  
Coördinator vakbekwaamheid 
brandweer  

• MBO-4 diploma en bezit diploma bevelvoerder en instructeur, of bereid deze te halen 
• Samenwerken, dienstverlenend, flexibel, resultaat- en oplossingsgericht 
• Schaal 8 

Medewerker brandpreventie • Je houdt algemeen toezicht op het brandveilig gebruik van objecten en evenementen. Je 
beoordeelt en adviseert omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen op 
brandveiligheid. De procedures, richtlijnen en regelgevingen op het gebied van 
brandpreventie voer jij uit samen met collega’s.  

• MBO-4 diploma | bereid om diploma medewerker brandpreventie te behalen | repressieve 
ervaring gewenst | schaal 8 

Medewerker persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

• Je onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betreft o.a. ademlucht, 
beschermende kleding, helmen, oppervlaktewaterreddingspakken en red- en zwemvesten. 

• MBO-3 diploma, certificaat ademluchtmonteur is pre, 
• Schaal 7 

Centralist meldkamer Informatie volgt 
Planner • De planners zijn verantwoordelijk voor veel verschillende planningen bij de sector 

Brandweerzorg. Ze plannen wanneer brandweermannen en -vrouwen ingezet kunnen worden; 
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zorgen ervoor dat hun roosters kloppen en dat er altijd voldoende mensen zijn om te kunnen 
uitrukken. | mbo4- diploma | schaal 8 

Beveiliger Dienst Vervoer & 
Ondersteuning van Ministerie van 
Justitie 

• Als beveiliger draag je bij door het uitvoeren van toe- en uitgangscontroles. Je controleert 
legitimatiebewijzen, schrijft bezoek in en uit, en checkt in- en uitgevoerde goederen. Ook 
informeer je medewerkers en bezoekers over huisregels en veiligheidsvoorschriften. | minimaal 
mbo-2 diploma | schaal 4-5 

Medewerker Douane 
Belastingdienst 

• Als medewerker Douane houd je toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen. Je heft 
invoerrechten en accijnzen en je let op de aspecten veiligheid, gezondheid, economie en 
milieu. We bereiden je graag goed voor op je nieuwe functie. Daarom krijg je van ons een 
interne opleiding. | MBO-4 diploma | schaal 6-9 

Treinverkeersleider ProRail • Zet als Treinverkeersleider alle treinen (weer) op het juiste spoor, zodat iedereen en alles veilig 
en op tijd aankomt. 

• MBO-4 diploma, doortastendheid, snel kunnen beslissen 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/treindienstleider  

Medewerker incidentbestrijding 
ProRail  

• MBO-4 werk en denkniveau, affiniteit met techniek 
• De functie wordt uitgevoerd in een 24/7 organisatie 
• Stressbestendig, flexibel, omgevingsgevoelig en klantgericht 

Coördinator facilitaire zaken • Jij bent als coördinator namelijk de spil in alle facilitaire- en huisvestingsprojecten en je zorgt 
dat de locatie op dit gebied aan de wettelijke verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld als het gaat 
om het voorkomen van legionella of het verstrekken van sanitaire benodigdheden aan de 
gedetineerden. | mbo-3 of 4 diploma | schaal 7 of 8 

Hovenier • Zelfstandig kunnen werken, kan lichamelijk zwaar werk zijn, veel buiten 
• Mbo groen/hoveniersopleiding en/of relevante werkervaring 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/hovenier  

Logistiek en voorraadmedewerkers • Zorgt voor administratieve verwerking van de goederenstroom binnen een bedrijf 
• Nauwkeurig bij het vastleggen van administratieve gegevens 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/logistiek-medewerker  
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Buitengewoon 
opsporingsambtenaren openbare 
ruimte (Boa's) 

• Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (mbo-3) vaak gevraagd, permanente her- en 
bijscholing 

• Procesverbaal kunnen opmaken en actuele kennis hebben van het strafrecht. Goede conditie, 
rijbewijs 

• Schaal 7 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa  

Productieplanners • Logistieke plannen en werkprocessen op elkaar afstemmen 
• Afgeronde mbo of hbo opleiding, nauwkeurig, stressbestendig, teamspeler, snel kunnen 

schakelen 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/productieplanner  

Timmerlieden werkplaats en 
interieur 

• Vaak een timmeropleiding (mbo) vereist, en/of ervaring in het vak. 
• VCA certificaat (veiligheid) is vereist, of bereid die te halen 

Elektriciens (bijvoorbeeld 
monteurs zonnepanelen) 

• Minimaal mbo-3 richting elektrotechniek of ervaring als elektrotechnicus 
• In bezit van rijbewijs B, zelfstandig werkend, nauwkeuring, VCA certificaat (veiligheid) 

 • Repareren of onderhouden van fietsen in alle soorten en maten; van antiek rijwiel tot 
hypermoderne e-bike. 

• Aantoonbare ervaring als fietsenmaker, sociale en commerciële vaardigheden zijn een pre. 
• https://www.nationaleberoepengids.nl/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa  

 
 
 
 
Goed om te weten:  
 

• De lijst geeft voorbeelden van overstappen die je kan maken. Andere overstappen zijn natuurlijk ook mogelijk. Een beroep moet 
namelijk wel bij je passen.  

• Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend, informatie is uit eerdere vacatureteksten, maar kan natuurlijk per 
organisatie of functie verschillen.  
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• Een medewerker die een andere functie aanneemt i.v.m. zijn tweede loopbaan, krijgt een garantietoelage als het salaris voor de 
tweede loopbaan lager is dan in zijn oude functie. Voor de berekening van de hoogte van de toelage maakt het een verschil of de 
medewerker bij de veiligheidsregio blijft of elders gaat werken. Bij een tweede loopbaan buiten de eigen organisatie krijgt de 
medewerker 175% van het inkomensverschil. Voor de berekening van het oude inkomen worden salaris en toelagen meegeteld. 
Hiermee kan je een tijdelijke teruggang in salaris, bijvoorbeeld voor de opleidingsperiode, iets opvangen.  
NB: de garantietoelage vervalt als de medewerker zelf een andere functie kiest die niet past in het loopbaanplan.  
 

• Per regio kan de vraag naar een beroep verschillen.  
 

• Een loopbaancoach kan jou helpen om duidelijkheid te krijgen welk overstapberoep bij jou past. Ik help je graag. Kijk voor meer 
informatie op www.brandweer-loopbaan.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


