
Beroepenlijst 
Alle beroepsnamen die voorkomen in Het grote beroepenboek van Tuk 
  
accountant, blz 35 en blz 53 
acrobaat, blz 29 
acteur, blz 39 en blz 79 
actrice, blz 39 
advocaat, blz 43 
afwasser, blz 67 
ambtenaar van de burgerlijke stand, blz 81 
ambulancechauffeur, blz 95 
animatieteamlid, blz 47 
apenverzorger,  blz 9 
apotheker, blz 33 en blz 95 
aquariumwinkelbediende, blz 91 
architect, blz 49 
arts, blz 95 
asfalteerder, blz 77 
astronaut, blz 59 
astronoom, blz 59 
automonteur, blz 15 
auto-ontwerper, blz 15 
autoverkoper, blz 15 
babygroepsleidster, blz 19 
babywinkelbediende, blz 19 
badmeester, blz 91 
bakker, blz 67en blz 93 
ballonvaarder, blz 59 
bankdirecteur, blz 41 
banketbakker, blz 37 en blz 81 
bankmedewerker, blz 41 
beeldhouwer, blz 57 
begrafenisondernemer, blz 21 
belichter, blz 79 
bewaker, blz 43 
bioloog,  blz 9, blz 27 en blz 69 
bloemist, blz 21 en blz 81 
bobsleeër, blz 75 
bodemonderzoeker, blz 11 
bodyguard, blz 65 
boekhandelaar, blz 23 
boekhouder, blz 35 en blz 53 
boer, blz 25 
boerin, blz 25 
bollenkweker, blz 25 
bomendokter, blz 27 
boomchirurg, blz 27 
boomonderzoeker, blz 27 
bordenplaatser, blz 77 



boswachter, blz 27 
bottenfotograaf, blz 95 
brandweerman, blz 89 
bruidszaakmedewerker, blz 81 
burgemeester,  blz 17 
buschauffeur, blz 75 
cadeauverkoper, blz 37 
caissière, blz 41 en blz 93 
cameraman, blz 39 
cd-verkoper, blz 61 
chauffeur, blz 65 
circusartiest,  blz 9 
cliniclown, blz 95 
clown, blz 29 
coach, blz 87 
componist, blz 61 
computerfirmadirecteur, blz 31 
computerinpakker, blz 31 
computerinstallateur, blz 31 
computerprogrammeur, blz 31 
computerverkoper, blz 31 
conciërge, blz 71 
consultatiebureauverpleegkundige, blz 33 
danser, blz 57 
danseres, blz 57 en blz 79 
decorbouwer, blz 79 
dierenarts,  blz 9 en blz 51 
dierenartsassistente, blz 51 
dierenfotograaf,  blz 9 
dierenpensionhouder, blz 51 
dierenwinkelbediende, blz 51 
directeur kledingfabriek, blz 55 
directeur,  blz 17, blz 29, blz 35, blz 47, blz 53 en blz 71 
dokter, blz 33 en blz 95 
doktersassistente, blz 33 
dominee, blz 21 
dressuurruiter, blz 63 
drukker, blz 23 
drummer, blz 61 
duikleraar, blz 85 
feestclown, blz 37 
feestorganisator, blz 37 
feestwinkelbediende, blz 37 
flitsagent, blz 77 
fotograaf, blz 37, blz 57 en blz 81 
fruitkweker, blz 83 
fysiotherapeut, blz 33 en blz 87 
gamebedenker, blz 31 
garderobejuffrouw, blz 67 
geldtransportmedewerker, blz 41 



geluidstechnicus, blz 61 
geoloog, blz 11 
gids, blz 85 
gipsmeester, blz 75 
gitarist, blz 61 
glasbakophaler, blz 13 
glazenwasser, blz 73 
goochelaar, blz 29 
graskweker, blz 87 
grimeur, blz 39 en blz 79 
groentekweker, blz 11 en blz 25 
groenteman, blz 93 
grondwerker, blz 11 
gymjuf, blz 71 
gymmeester, blz 71 
hijskraanmachinist, blz 49 
hoefsmid, blz 63 
hondenfokker, blz 51 
hondentrainer,  blz 17 
hondentrimster, blz 51 
houthandelaar, blz 27 
huisdiervoedselfabrikant, blz 51 
huisman, blz 73 
huisvrouw, blz 73 
ijscoman , blz 85 
imam, blz 21 
inpakker, blz 35 
jongleur, blz 29 
juf, blz 71 
juwelier, blz 81 
kaarsenmaker, blz 89 
kamermeisje, blz 47 
kapitein, blz 69 
kapper, blz 45 
kapster, blz 45 
kindermeisje, blz 65 
kledingontwerper, blz 55 
kledingverkoper, blz 55 
kleedster, blz 79 
klikoschoonmaker, blz 13 
koffiejuffrouw, blz 53 
koffiemeneer, blz 53 
kok, blz 65 en blz 67 
koning,  blz 17 
koningin,  blz 17 
koorddanseres, blz 29 
kraamverzorgster, blz 19 
kringloopwinkelmedewerker, blz 13 
kruier, blz 47 
kunstenaar, blz 27 en blz 56 



laborant, blz 35 
lakei, blz 65 
leeuwentemmer, blz 29 
lijnentrekker, blz 77 
lingerieverkoper, blz 55 
loodgieter, blz 49 
loods, blz 69 
make-upartiest, blz 39 
mama, blz 19 
manager,  blz 17 en blz 53 
meester, blz 71 
metselaar, blz 49 
minister van financiën, blz 41 
mollenvanger, blz 11 
mondhygiëniste, blz 45 
naaister, blz 55 en blz 79 
nachtwaker, blz 43 
natuurbeschermer, blz 69 
ober, blz 67 
oceanoloog, blz 91 
onderzoeker,  blz 9, blz 35, blz 69 en blz 89 
ontdekkingsreiziger, blz 69 
oogarts, blz 45 
oorarts, blz 45 
opticien, blz 45 
overblijfjuf, blz 71 
overblijfmeester, blz 71 
paardenfokker, blz 63 
paardenspullenverkoper, blz 63 
paardentrainer, blz 63 
papa, blz 19 
papierophaler, blz 13 
parfumbedenker, blz 45 
parkschoonmaker, blz 13 
pastoor, blz 21 
piloot, blz 59 en blz 85 
pinpasautomaatbedenker, blz 41 
plantenkweker, blz 83 
plantkundige, blz 27 
plastisch chirurg, blz 45 
politieagent, blz 43 en blz 76 
pompbediende, blz 15 
predikant, blz 21 
prins, blz 65  
prinses, blz 65 
productiemedewerker, blz 35 
rabbijn, blz 21 
radioloog, blz 95 
receptionist, blz 47 en blz 67 
receptioniste, blz 47 en blz 67 



rechter,  blz 17 en blz 43 
redacteur, blz 23 
reddingsbrigade, blz 69 en blz 85 
regisseur, blz 39 
reisbureaumedewerker, blz 85 
reisleider, blz 47 en blz 85 
rouwtherapeut, blz 21 
rouwwagenchauffeur, blz 21 
safarireisleider,  blz 9 
sanitairverkoper, blz 91 
scenarioschrijver, blz 39 
scheidsrechter, blz 86 en 87 
schilder, blz 49 
schilder, blz 57 
schoenenverkoper, blz 55 
schoonheidsspecialiste, blz 45 
schoonmaker, blz 71 
schoorsteenveger, blz 73 en blz 89 
schrijver, blz 23, blz 31, blz 57 en blz 96 
secretaresse, blz 53  
serveerster, blz 67 
skiër, blz 75 
skileraar, blz 75 
slager, blz 93 
smid, blz 89 
sneeuwpopkunstenaar, blz 74 
sneeuwschuiver, blz 75 
snoepbedenker, blz 35 
spelleider, blz 47 
speltherapeut, blz 33 
speurhond, blz 43 
stalknecht, blz 25 
stalmeester, blz 65 
steenhouwer, blz 21 
sterrenkundige, blz 59 
steward, blz 59 
stewardess, blz 59 
straatveger, blz 73 
strandwacht, blz 85 
stratenmaker, blz 77 en blz 83 
strooiwagenchauffeur, blz 75 
stuntman, blz 39 
stuurman, blz 69 
supermarktmedewerker, blz 93 
tandarts, blz 45 
taxichauffeur, blz 15 
tekenaar, blz 23, blz 31 en blz 96 
tekstschrijver, blz 61 
telefoniste, blz 53 
timmerman, blz 49 



trainer, blz 87 
tuinarchitect, blz 83 
tuincentrummedewerker, blz 11 en blz 83 
tuinman, blz 11 en blz 83 
uitgever, achterkant omslag 
vakkenvuller, blz 93 
veearts, blz 25 en blz 63 
veehouder, blz 25 
verloskundige, blz 19 
verpleegkundige, blz 95 
verzorger, blz 87 
violist, blz 57 
visser, blz 69 
voetballer, blz 87 
vormgever, blz 23 
vrachtwagenchauffeur, blz 15 en blz 35 
vuilnisman, blz 13 
vulkanoloog, blz 89 
vuurwerkbedenker, blz 89 
wasserijmedewerker, blz 73 
waterschapmedewerker, blz 91 
waterzuiveringmedewerker, blz 91 
wc-juffrouw, blz 73 
weerman, blz 59 
weervrouw, blz 59 
wegwerker, blz 77 
zanger, blz 61 
zangeres, blz 61 
zeehondentrainer, blz 91 
zeeonderzoeker, blz 91 
  
 


