
Onder de noemer van kennismigrant wordt verstaan die vreemdeling 
behorend tot de categorieën zoals bedoeld hieronder: 
 

 
In de sector toerisme (bij een hotel van minimaal 50 kamers):  

a. Hoofddirecteur (General manager);  
b. Directeur Bedrijfsvoering/plaatsvervangend directeur (Director of operations/assistant 

manager);  
c. Directeur voedsel en drank/voedsel en drank manager (Director of food and 

beverage/food and beverage manager);  
d. Technische directeur (Director of engineering);  
e. Executive chef.  

  
 In de sector olieraffinage:  

a. Hoofddirecteur (General manager);  
b. Directeur Bedrijfsvoering (Director of operations);  
c. Financiële directeur (Director of finance);  
d. Technische directeur (Director of engineering);  
e. Directeur onderhoud (Director of maintenance);  
f. Directeur van milieuhygiëne en veiligheid (Director of environmental health and safety);  
g. Directeur van marine werkzaamheden (Director of marine operations);  
h. Directeur van overheidszaken (Director of government affairs);  
i. Directeur van projecttechniek (Director of project engineering);  
j. Directeur van een belangrijk project (Director of a major project); 
k. Technisch Ingenieur (Engineering Engineer); 
l.  Ingenieur van processen ( Proces Engineer); 
m. Ingenieur van Hoge druk ( High pressure Engineer); 
n. Ingenieur van QC/QA ( QC/QA Engineer); 
o. Ingenieur van veiligheid (Safety Engineer); 

  
 In de medische sector :  

a. Microbioloog;  
b. Anatoom patholoog; 
c. Chemicus,  
d. Medisch Directeur;  
e. Audioloog;  
f. Anesthesioloog;  
g. basis arts (huisarts);  
h. cardioloog;  
i. Chirurg,  
j. Dermatoloog;  
k. Dierenarts,  
l. Gyneacoloog;  
m. Internist,  
n. Kaakchirurg,  
o. KNO arts;  
p. Bedrijfsarts,  
q. Kinderarts;  



r. Oogarts,  
s. Orthodontist;  
t. Oesteopaat,  
u. Psychiater,  
v. Uroloog;  
w. Bacteriolog; 
x. Biochemicus; 
y. Bioloog; 

 
In de sector gesubsidieerd onderwijs:  

a. Professoren of Docent Universiteit (ongeacht specialisme) 
b. Docent beroepsonderwijs;  
c. Lectoren;  
d. Leraren (eerste graads).  

 
In de handel en industrie sector: 

      a.  Telecommunicatie  ingenieur; 
       b.  Hardware expert; 
 
In overige sectoren wordt per geval, en in samenhang met de DPL de definitie van kennismigranten 
uitgebreid.Ten behoeve van het ziekenhuis (HOH) is een uitgebreide lijst medische beroepen toegevoegd, 
die, indien betrokkene in dienst is van het ziekenhuis, ook gelijkgesteld worden met een kennismigrant 
conform Protocol 2017. 

 


