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Inleiding
Interesse

In deze rapportage worden je resultaten op de interessetest 
weergegeven. Deze interessetest bestaat uit activiteiten, waarbij je 
moest aangeven hoe leuk of interessant je de activiteit vindt. Een 
voorbeeld van zo'n activiteit is 'Boeken verkopen in een winkel'. Een 
aantal activiteiten vormen samen een interesseschaal. Een 
interesseschaal meet de interesse voor een bepaalde beroepssector. 
Deze test meet je interesse voor 15 verschillende beroepssectoren. 
De test is bedoeld om te bekijken welke beroepen of opleidingen het 
beste bij je interesses passen.
Hieronder worden je resultaten weergegeven. 
Dit gebeurt in een aantal stappen:

 Je ziet eerst de beroepssectoren waarvoor je de meeste interesse 
hebt

 Je vindt al je resultaten terug in een overzicht/grafiek

 Je krijgt een uitgebreide beschrijving van je resultaten

 Je krijgt tips hoe je de resultaten kunt gebruiken

 Kunst & Creativiteit

 Sociale hulp & Onderwijs

 Agrarisch

 Horeca & Voeding

 Vervoer & Transport

Hieronder vind je een overzicht van je interesse in alle verschillende 
beroepssectoren. Je resultaten zijn vergeleken met een 
norm/referentiegroep. Onder de grafiek zie je met welke groep je 
bent vergeleken. Je kunt zien of je laag, midden of hoog scoort in 
vergelijking met deze normgroep. 

Overzicht

Hoogste scores
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Beschrijving Hieronder vind je eerst een beschrijving van de beroepssectoren 
waarvoor je de meeste belangstelling hebt. Daarna volgt een 
overzicht met je scores op de overige beroepssectoren.

Kunst & Creativiteit De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met kunst, 
ontspanning en vermaak. Voorbeelden van beroepen in deze sector 
zijn acteur, pianostemmer, fotograaf en museummedewerker. 
Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: fotograferen; 
gitaar spelen; in een museum mensen rondleiden. In vergelijking met 
de normgroep heb je een zeer hoge belangstelling voor "Kunst en 
creativiteit".

Sociale hulp & Onderwijs De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met de sociale 
en maatschappelijke hulpverlening en het onderwijs. Voorbeelden van 
beroepen in deze sector zijn activiteitenbegeleider, sociaal werker en 
onderwijsassistent. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen 
zijn: werken met ouderen, lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten, psychiatrische patiënten; lesgeven en cursusmateriaal 
maken. In vergelijking met de normgroep heb je een hoge 
belangstelling voor "Sociale hulpverlening en Onderwijs".

Agrarisch De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het fokken, 
verzorgen en genezen van dieren en het kweken en verzorgen van 
bloemen en planten. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn 
dierenartsassistent, bloementeler en boer. Voorbeelden van taken 
binnen deze beroepen zijn: verzorgen van dieren; kweken van 
bloemen en planten. In vergelijking met de normgroep heb je een 
(hoog) gemiddelde belangstelling voor "Agrarisch".

Je resultaten in een overzicht
Laag                                Midden Hoog

Bouw en hout

Installatietechniek & Metaal

Elektrotechniek

Autotechniek

Automatisering

Administratie

Horeca & Voeding

Kunst & Creativiteit

Handel & Commercie

Sociale hulp & Onderwijs

Verzorging

Agrarisch

Veiligheid & Handhaving

Huishouding & Civiele dienst

Vervoer & Transport

De gebruikte normgroep is: Algemene normgroep
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Horeca & Voeding De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het werken 
in een café, hotel of restaurant en op het bereiden van eten. 
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn barkeeper, 
restaurantkok, voedingsassistent en slager. Voorbeelden van taken 
binnen deze beroepen zijn: schenken of tappen van dranken; eten 
bereiden in een keuken van een restaurant, garneren en verkopen 
van vleeswaren. In vergelijking met de normgroep heb je een (hoog) 
gemiddelde belangstelling voor "Horeca en voeding".

Vervoer & Transport De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
vervoeren van mensen en goederen. Voorbeelden van beroepen in 
deze sector zijn binnenschipper, verhuizer, vrachtwagenchauffeur en 
stewardess. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: 
varen; navigeren; autorijden; begeleiden van passagiers tijdens de 
reis. In vergelijking met de normgroep heb je een (hoog) gemiddelde 
belangstelling voor "Vervoer en transport".

Administratie De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
verzorgen van de boekhouding, het gegevensbeheer en de 
(financiële) administratie. Voorbeelden van beroepen in deze sector 
zijn receptionist, boekhouder en administratief medewerker. 
Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: ontvangen en 
informeren van klanten en bezoekers; brieven opstellen en post 
versturen, bijhouden van de debiteurenadministratie. In vergelijking 
met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling voor 
"Administratie".

Autotechniek De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
plaatsen, controleren en herstellen van onderdelen van een auto. 
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn automonteur, 
autokeurmeester en autospuiter. Voorbeelden van taken binnen deze 
beroepen zijn: onderhouden of repareren van (motor) voertuigen; 
spuiten van een auto. In vergelijking met de normgroep heb je een 
gemiddelde belangstelling voor "Autotechniek".

Bouw en hout De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het maken 
van gebouwen uit materialen en onderdelen en het be- en verwerken 
van hout. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn metselaar, 
meubelmaker, timmerman en bouwkundig tekenaar. Voorbeelden van 
taken binnen deze beroepen zijn: metselen; voegen; tegelzetten; 
restaureren van houtwerken. In vergelijking met de normgroep heb 
je een gemiddelde belangstelling voor "Bouw en hout".

Handel & Commercie De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het kopen 
en verkopen van diensten en producten. Voorbeelden van beroepen in 
deze sector zijn inkoper, marketing assistent en commercieel 
medewerker. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: 
artikelen bestellen/inkopen; reclame maken, opstellen van offertes. 
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde 
belangstelling voor "Handel en commercialiteit".

Huishouding & Civiele 
dienst

De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met 
huishoudelijke diensten. Voorbeelden van beroepen in deze sector 
zijn conciërge, assistent civiele dienst en huismeester. Voorbeelden 
van taken binnen deze beroepen zijn: toezicht houden; 
schoonmaken; ontvangen en informeren van cliënten en bezoekers. 
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde 
belangstelling voor "Huishoudelijke en civiele dienst".
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Installatietechniek & 
Metaal

De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden van machines en 
installaties. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn installateur, 
lasser en bankwerker. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen 
zijn: installatieleidingen aanleggen; lassen; snijden; solderen. In 
vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling 
voor "Installatietechniek en Metaal".

Verzorging De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
verzorgen, verplegen en genezen van mensen. Voorbeelden van 
beroepen in deze sector zijn kraamverzorgende, apothekersassistent, 
kinderverzorgende en schoonheidsspecialist. Voorbeelden van taken 
binnen deze beroepen zijn: informeren en verwijzen van patiënten; 
kinderen in een kinderdagverblijf verzorgen; haren en nagels 
verzorgen. In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde 
belangstelling voor "Verzorging".

Automatisering De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
ontwikkelen, gebruiken en beheren van software. Voorbeelden van 
beroepen in deze sector zijn programmeur, datatypist en 
systeembeheerder. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen 
zijn: beheren van computers, computerprogramma's schrijven, 
installeren van besturingssystemen en netwerkcomponenten. In 
vergelijking met de normgroep heb je een (laag) gemiddelde 
belangstelling voor "Automatisering".

Elektrotechniek De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het 
produceren, controleren en repareren van elektrische installaties en 
apparaten. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn elektricien, 
videotechnicus en elektronicatekenaar. Voorbeelden van taken binnen 
deze beroepen zijn: monteren of repareren van lichtinstallaties; 
monteren of repareren van instrumenten en apparatuur. In 
vergelijking met de normgroep heb je een (laag) gemiddelde 
belangstelling voor "Electrotechniek".

Veiligheid & Handhaving De werkzaamheden in deze sector hebben te maken met het werken 
voor defensie, politie of brandweer en het beveiligen en bewaken van 
gebouwen, terreinen en mensen. Voorbeelden van beroepen in deze 
sector zijn politieagent, beveiligingsbeambte en gevangenis 
bewaarder. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: 
bewaken van bedrijven; controleren van cliënten of bezoekers. In 
vergelijking met de normgroep heb je een (laag) gemiddelde 
belangstelling voor "Veiligheid en handhaving".
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Tips Hoe kun je verder met de resultaten?
Hieronder vind je een aantal tips die je kunnen helpen bij het 
interpreteren van de resultaten en die kunnen helpen bij de vraag 
welke opleiding of beroep het beste bij je past. En welke 
vervolgstappen je nog zou kunnen doen.

Tips:
Ga voor jezelf na of je je herkent in de resultaten. Je kunt ook aan 
mensen in je omgeving (familie en/of vrienden) vragen of zij je in de 
resultaten herkennen.

Passen de sectoren en activiteiten bij wat je leuk vindt?
Kijk naar de sectoren waar je de meeste interesse in hebt. Raadpleeg 
de Competentieatlas op  http://www.werk.nl. Bekijk de beroepen die 
vallen onder deze sectoren. Bij elk beroep treft je een omschrijving 
van de inhoud van het beroep, de werkomgeving, de benodigde 
scholing, de belangrijke competenties en de vaktechnische 
vaardigheden.

De interessetest geeft een beeld van je interesses, van wat je leuk 
vindt. De test doet geen uitspraken over je geschiktheid. Om deze 
stap te maken kun je jezelf de volgende vragen stellen:

In welke beroepen ben je het meest geïnteresseerd?
Zijn de belangrijkste competenties die hiervoor van belang zijn ook je 
sterke punten?
Passen de competenties bij waar je goed in was/bent op school?
Welke vooropleiding wordt er als voorwaarde aan het beroep gesteld? 
Voldoe je daaraan? Wat is daar nog voor nodig?
Heb je een goed beeld van de beroepen waar je interesse in hebt?
Ken je mensen die dit beroep uitoefenen? Zo ja, probeer in een 
gesprek met hem/haar de volgende vragen te stellen:
Welke opleiding heeft u gedaan? Welke opleiding hebben collega’s 
met een vergelijkbare functie gedaan?
Welke opleiding/studierichting raadt u aan voor dit beroep? Wat vond 
u van uw opleiding?
Wat was uw motivatie om uw opleiding te kiezen?
Hoe ziet uw werkdag eruit?
Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? 
Waar moet je bij dit beroep goed in zijn?
Wat vindt u leuk en minder leuk aan deze baan?

Bespreek je resultaten verder met een professional 
(loopbaanadviseur, werkcoach). Wat zijn de mogelijkheden? 
Bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen en vacatures.
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