
Rapportage
De volgende tests zijn afgenomen:

Test Status
Visuele Interessetest (AWIT-r) Voltooid

Vertrouwelijk
Naam Loginnaam: DemoRawit 

Datum onderzoek 20 april 2016

E-mail 



Visuele
Interessetest

Je hebt een interessetest op de computer gemaakt. Je moest steeds kiezen 
tussen twee foto’s met werkende mensen. De foto’s die je gekozen hebt 
zeggen welk werk jij leuk vindt. 

Hoogste scores

Toelichting Hieronder kun je meer lezen over de verschillende soorten werk waar je uit
kon kiezen. 

Groen Je werkt bijvoorbeeld als tuinman. Je snoeit de bomen en struiken en haalt 
onkruid weg. Je plant nieuwe bomen en planten. Je repareert kapotte hekjes 
en zitbankjes. Je zorgt dat tuinen en parken netjes blijven. Je houdt van de 
natuur, van planten en dieren. Je werkt meestal buiten en overdag. Je werkt 
samen met andere mensen. Jouw chef vertelt wat je moet doen. In 
vergelijking met anderen heb je een zeer hoge belangstelling voor "Groen".

Technisch onderhoud Je werkt als monteur of klusjesman. Je werkt soms binnen en soms buiten. 
Je werkt bijvoorbeeld bij fabrieken, scholen en hotels. Je vervangt 
elektrische leidingen en apparaten. Jij repareert wat kapot is gegaan. Soms 
werk je ook ‘s nachts of in het weekend. Je doet verschillende klussen. Je 
werkt meestal alleen en soms met andere mensen. Jouw chef vertelt je hoe 
je het werk moet doen. In vergelijking met anderen heb je een boven 
gemiddelde belangstelling voor "Technisch onderhoud".

 Groen

 Technisch onderhoud

 Bouw en Infra

Overzicht In de grafiek hieronder zie je tien soorten werk. Het blauwe bolletje geeft
aan of je een onderwerp leuk vindt. Als een bolletje ver naar links staat, dan 
vind je dat onderwerp waarschijnlijk niet leuk. Een bolletje aan de 
rechterkant laat zien dat je dat onderwerp juist leuker vindt dan de meeste 
andere mensen. Als het bolletje in het midden staat vind je dat gemiddeld 
interessant. Je vindt het dan net zo leuk als de meeste andere mensen. 

Laag Midden Hoog

Groen

Technisch onderhoud

Bouw en Infra

Techniek productie

Veiligheid en toezicht

Schoonmaak (productie)

Voedselproductie

Huishoudelijke zorg

Logistiek

Horeca en winkel

De gebruikte normgroep is: T1 - Mannen en vrouwen (gewogen), autochtonen en allochtonen (gewogen)
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Bouw en Infra Je werkt bijvoorbeeld als schilder, metselaar, stukadoor, timmerman of als 
elektricien. Je bouwt mee aan huizen, fabrieken en wegen. Je werkt soms 
binnen en soms buiten. Af en toe moet je in het weekend of ’s avonds 
werken. Het werk is soms zwaar. Je werkt samen met andere mensen. Je 
krijgt uitleg over wat je moet doen van je leidinggevende. In vergelijking 
met anderen heb je een (hoog) gemiddelde belangstelling voor "Bouw en 
Infra".

Techniek productie Je werkt als metaalbewerker, lasser of monteur. Meestal werk je in een 
fabriek of een werkplaats. Je maakt machines en apparaten. Je werkt 
meestal met metaal. Je werkt vaak met gevaarlijke machines. Daarom is het 
belangrijk dat je voorzichtig bent en je goed aan de regels houdt. Je werkt 
samen met anderen. Je chef of teamleider geeft aan wat je moet doen. In 
vergelijking met anderen heb je een (hoog) gemiddelde belangstelling voor 
"Techniek productie".

Veiligheid en toezicht Je werkt als toezichthouder, parkeerwachter of beveiliger. Je geeft informatie 
aan mensen en wijst de weg. Je zorgt dat spullen en mensen veilig zijn. Je 
houdt mensen en spullen goed in de gaten. Als er een probleem komt vraag 
je hulp aan de politie. Je werkt soms buiten en soms binnen. Je ontmoet 
veel mensen. Daarom moet je vriendelijk zijn. Het is ook belangrijk dat je 
soms streng bent. Je werkt samen met andere mensen. Je krijgt uitleg over 
wat je moet doen van je leidinggevende. In vergelijking met anderen heb je 
een (hoog) gemiddelde belangstelling voor "Veiligheid en toezicht".

Schoonmaak (productie) Je werkt als schoonmaker of glazenwasser. Je werkt in kantoren, fabrieken 
en scholen. Je dweilt, stoft, boent en zuigt. Je wast de ramen. Je werkt 
meestal binnen en soms buiten. Je werkt soms op gevaarlijke plaatsen. Ook 
werk je soms met gevaarlijke stoffen. Daarom moet je voorzichtig werken. 
Je werkt meestal samen met andere mensen. Je krijgt meestal instructies 
van je chef of teamleider. In vergelijking met anderen heb je een gemiddelde 
belangstelling voor "Schoonmaak productie".

Voedselproductie Je werkt op een plek waar veel eten wordt gemaakt. Je werkt als 
fabriekshulp, inpakker of bakkershulp. Je gebruikt machines om voedsel 
klaar te maken en in te pakken. Je werkt binnen. Soms werk je ook ’s 
avonds of in het weekend. Voedsel kan snel bederven. Daarom moet je 
netjes en schoon werken. Je werkt samen met andere mensen. Jouw chef 
vertelt je wat je moet doen. Als er iets niet goed gaat bij de productie, 
noteer je dat en geef je dat door aan je chef. In vergelijking met anderen 
heb je een (laag) gemiddelde belangstelling voor "Voedselproductie".

Huishoudelijke zorg Je werkt als hulp in huis of zorgt voor mensen in een tehuis. Je kunt werken 
in een ziekenhuis, kinderdagverblijf, buurthuis of bejaardenhuis. Je zorgt dat 
de gangen en kamers netjes blijven. Je maakt eten klaar voor bewoners. Je 
helpt bewoners met eten en drinken. Je maakt schoon en ruimt op. Je 
ontmoet veel bewoners en patiënten. Daarom moet je vriendelijk en 
behulpzaam zijn. Je werkt samen met andere mensen. Jouw chef vertelt je 
wat je moet doen. In vergelijking met anderen heb je een beneden 
gemiddelde belangstelling voor "Huishoudelijke zorg".

Logistiek Je werkt bijvoorbeeld als heftruckchauffeur of als hulp in een magazijn. Je 
haalt spullen uit het magazijn en pakt ze in. Je haalt spullen uit volle 
vrachtwagens en containers. Je brengt deze spullen naar het magazijn en 
legt ze op de goede plek. Je vult lege vrachtwagens en containers met de 
goede spullen. Je rijdt soms met een heftruck. Je werkt soms met een 
computer. Spullen moet je makkelijk kunnen vinden in een magazijn. 
Daarom moet je netjes werken. Je werkt samen met andere mensen. Je 
krijgt uitleg van je leidinggevende. In vergelijking met anderen heb je een 
lage belangstelling voor "Logistiek".
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Horeca en winkel Je houdt je bezig met het voorbereiden van werkzaamheden in bijvoorbeeld 
een restaurant of een café. Jij werkt vaak wanneer de klanten of gasten er 
nog niet zijn. Daarnaast help je bijvoorbeeld met het afwassen, eten 
klaarmaken, het afsluiten van het café of met het afruimen van de tafels in 
een restaurant. Je voert je werkzaamheden uit onder leiding van een 
leidinggevende. Je moet tegen drukte kunnen en het niet erg vinden om ook 
op avonden of in de weekends te werken. In vergelijking met anderen heb je 
een lage belangstelling voor "Horeca (Voedsel consument)".
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