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Inleiding
Interesses

In deze rapportage worden uw resultaten van de interessetest weergegeven. 
Deze test bestaat uit activiteiten, waarbij u moest aangeven in welke mate u 
de activiteit leuk of interessant vond. Met deze test wordt de interesse voor 
16 verschillende opleidingsdomeinen en 10 verschillende activiteiten 
(specifieke werkzaamheden binnen deze opleidingsdomeinen) gemeten. 

Hieronder worden uw resultaten weergegeven. Dit gebeurt in een aantal 
stappen:

· U krijgt eerst een overzicht van de opleidingsdomeinen en activiteiten
waarvoor u de meeste interesse hebt

· U vindt uw resultaten van alle opleidingsdomeinen terug in een
overzicht/grafiek en krijgt een uitgebreide beschrijving de
opleidingsdomeinen waar u een voorkeur voor heeft

· U vindt uw resultaten van alle activiteiten terug in een overzicht/grafiek
en krijgt een uitgebreide beschrijving van de activiteiten waar u een
voorkeur voor heeft

· U vindt een beroepenmatrix gebaseerd op uw voorkeuren met daarin
links naar vacatures en opleidingen

· U krijgt tips hoe u de resultaten kunt gebruiken

Hoogste scores
Opleidingsdomeinen

Hoogste scores
Activiteiten

· Mobiliteit en voertuigen

· Voedsel, natuur en leefomgeving

· Techniek en procesindustrie

· Praktisch werken, overig

· Iets maken/repareren

· Onderzoeken
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Opleidingsdomeinen
Beschrijvingen

Hieronder leest u de beschrijvingen van de opleidingsdomeinen waar u de 
meeste belangstelling voor heeft.

· Mobiliteit en voertuigen

De werkzaamheden in dit opleidingsdomein bestaan uit onderhoud, reparatie,
constructie of verkoop van voertuigen. Bewaken van de kwaliteit van de producten
en controleren of men zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt, horen tevens bij
dit domein. Voorbeelden van beroepen in dit opleidingsdomein zijn autotechnicus,
autospuiter, werkplaatsmanager en carrosseriebouwer.
Een voorbeeld van een vraag is “Een beschadigde auto uitdeuken”.

Opleidingsdomeinen
Scores

Hieronder vindt u een overzicht van uw score op de opleidingsdomeinen. Uw 
resultaten zijn vergeleken met een norm/referentiegroep. Onder de grafiek 
ziet u met welke normgroep u bent vergeleken. U kunt zien of u laag, 
midden of hoog scoort ten opzichte van deze normgroep. U vindt hier de 
opleidingsdomeinen waar u de meeste interesse voor heeft. Let op: aan het 
eind van dit rapport kunt u ook de scores zien voor de opleidingsdomeinen 
waar u minder interesse voor heeft.
Onder ieder opleidingsdomein staan opleidingsrichtingen binnen dat domein 
waarvan wordt aangegeven of u die opleidingsrichting leuk of minder leuk 
lijkt.

Mobiliteit en voertuigen
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Carrosserietechniek Een beetje leuk

Mobiliteitstechniek Een beetje leuk

Voedsel, natuur en 
leefomgeving Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Natuur en groene ruimte Een beetje leuk

Natuur en vormgeving Een beetje leuk

Voeding en handel Een beetje leuk

Dier Een beetje leuk

Voeding, teelt en verwerking Een beetje leuk

Zorg, natuur en gezondheid Een beetje leuk

Groen, grond en infra Een beetje leuk

Verse voeding Niet leuk

Techniek en 
procesindustrie Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Vliegtuigtechniek Leuk

Elektrotechniek Een beetje leuk

Procestechniek Een beetje leuk

Werktuigbouwkunde Een beetje leuk

Installatietechniek Niet leuk

De gebruikte normgroep is: Onderwijsvolgend MBO, Totaal
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· Voedsel, natuur en leefomgeving

De werkzaamheden in dit opleidingsdomein hebben betrekking op het werken bij
natuurbedrijven, hoveniersbedrijven, voedingsproducerende of
voedingsverwerkende bedrijven. Voorbeelden van beroepen in dit opleidingsdomein 
zijn voedingsoperator, manager teelt, medewerker groene detailhandel,
visspecialist, slager, hovenier, milieufunctionaris en medewerker bloembinden.
Een voorbeeld van een vraag is "Verzorgen van melkkoeien in een koeienstal op
een boerderij".

· Techniek en procesindustrie

De werkzaamheden in dit opleidingsdomein hebben betrekking op het produceren
en onderhouden van gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, machines en
installaties. Ook het bewaken van de kwaliteit van productie, procedures, veiligheid 
en milieu valt onder dit opleidingsdomein. Voorbeelden van beroepen in dit
opleidingsdomein zijn metaalbewerker, machinebouwer, technisch tekenaar en
monteur.
Een voorbeeld van een vraag is "Een fout in een elektrisch apparaat (bijv. een
koelkast) uitzoeken”.
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Activiteiten
Beschrijvingen

Hieronder leest u de beschrijvingen van de activiteiten waar u de meeste 
belangstelling voor heeft.

· Praktisch werken, overig

Dingen doen met een praktisch doel en lichamelijke activiteit. Onder deze activiteit 
vallen ook overige beroepen. Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een
belangrijke rol speelt zijn dakdekker, chauffeur, kok, metaalbewerker,
worstenmaker, timmerman, machinist en meubelstoffeerder.
Een voorbeeld van een vraag is “Met een draaibank of machine metaal bewerken”.

· Iets maken/repareren

Iets wat nog niet bestond laten ontstaan. Onder deze activiteit valt ook het
herstellen van objecten die kapot zijn. Voorbeelden van beroepen waarin deze
activiteit een belangrijke rol speelt zijn machinebouwer, goudsmid, glasblazer,
tandtechnicus, schoenmaker en uurwerktechnicus.
Een voorbeeld van een vraag is “Schoenen maken voor slechtlopende mensen”.

· Onderzoeken

Gegevens verzamelen om tot de oplossing van een bepaald probleem te komen of
een zaak meer in bijzonderheden te leren kennen. Voorbeelden van beroepen
waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn particulier digitaal onderzoeker, 
biotechnologisch analist en laborant.
Een voorbeeld van een vraag is “Bloed van patiënten onderzoeken op ziektes”.

Overige opleidings-
domeinen en 

activiteiten

Aan het einde van dit rapport (bij het Overzicht alle testresultaten) kunt u 
ook uw scores en de beschrijvingen van de andere opleidingsdomeinen en 
activiteiten vinden. Kijk deze ook even door, dan krijgt u misschien nog 
andere ideeën.

Activiteiten
Scores

Naast uw interesse in de verschillende opleidingsdomeinen is ook gemeten 
welke activiteiten of werkzaamheden u het meest interessant vindt. 
Hieronder vindt u een overzicht van uw resultaten. Uw resultaten zijn 
vergeleken met een norm/referentiegroep. Onder de grafiek ziet u met welke 
normgroep u bent vergeleken. U kunt zien of u laag, midden of hoog scoort 
ten opzichte van deze normgroep. 

Praktisch werken, 
overig Niet leuk Beetje leuk Leuk

Iets maken/repareren
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Onderzoeken
Niet leuk Beetje leuk Leuk

De gebruikte normgroep is: Onderwijsvolgend MBO, Totaal
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Matrix 
Beroepen

Opleidingsdomeinen - Activiteiten

In het overzicht hieronder worden de opleidingsdomeinen en de activiteiten waarvoor u de 
meeste belangstelling heeft gecombineerd. Bij iedere combinatie worden een of twee 
voorbeeldberoepen op MBO-niveau beschreven. Onder de beroepsbeschrijving vindt u 
eerst een link Info naar meer informatie over dit beroep. Hier vindt u  bijvoorbeeld filmpjes 
over het beroep. Bij de link naar Scholen vindt u de MBO opleidingen die de opleidingen 
voor dit beroep aanbieden. 
Vervolgens vindt u een link naar vacatures voor dit beroep. Door te klikken op het woord 
Vacatures krijgt u deze vacatures te zien. Aan de hand van deze link 
(nationalevacaturebank.nl) kunt u ook verder zoeken naar vacatures voor andere 
vergelijkbare beroepen. 
Als laatste vindt u een link naar stages voor dit beroep. Door te klikken op het woord 
Stages krijgt u namen van bedrijven te zien die stages voor dit beroep aanbieden. Aan de 
hand van deze link (scholen.stagemarkt.nl) kunt u ook verder zoeken naar stages in uw 
regio of naar andere mogelijke stageplekken.
Praktisch werken, overig Iets maken/repareren Onderzoeken 

Mobiliteit en 
voertuigen

Monteur treinmaterieel 
Zorgt voor het technisch onderhoud van 
locomotieven, goederenwagons en 
passagiersrijtuigen. Voorbeelden van 
werkzaamheden: leest werktekeningen, 
kijkt mechanische en pneumatische 
onderdelen na (bijvoorbeeld 
treinonderstellen, treinkoppelingen, deuren 
en remsystemen), repareert of vervangt 
defecte onderdelen, haalt treinmaterieel uit 
elkaar, zet treinmaterieel in elkaar met 
handgereedschap (bijvoorbeeld 
schroevendraaiers en sleutels), controleert 
bijvoorbeeld motoren en 
bedieningspanelen met speciale test- en 
meetapparatuur, ververst olie en stelt 
apparaten af.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Receptionist garagebedrijf
Ontvangt en informeert klanten in de 
kantoorruimte of bij de balie van een 
garagebedrijf. Voorbeelden van 
werkzaamheden: vult werkorders voor 
monteurs in, geeft sleutels af, roostert 
reparaties in, maakt rekeningen op, 
verzorgt de koffie, verbindt mensen die 
bellen, door met de juiste persoon of 
afdeling, ontvangt bezoekers en wijst hen 
de weg, geeft advies en informatie over 
het bedrijf en de reparaties, rekent af en 
houdt de agenda bij.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Autospuiter
Spuit lak op auto-onderdelen. Voorbeelden 
van werkzaamheden: repareert 
beschadigingen aan auto-onderdelen 
(bijvoorbeeld krassen in de lak en kleine 
deukjes), slijpt of schuurt onderdelen glad, 
brengt plamuurlagen aan en schuurt deze 
lagen glad, weegt kleurstoffen af, mengt 
lak in mengmachines, spuit laklagen op, 
zet uit elkaar gehaalde onderdelen in 
elkaar, poetst onderdelen op en maakt 
verfgereedschap en plamuurgereedschap 
schoon.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Carrosseriebouwer (hout)
Timmert en monteert carrosserieën van 
hout voor voertuigen. Voorbeelden van 
werkzaamheden: leest werktekeningen, 
tekent onderdelen voor de carrosserie af 
op plaatmateriaal of proefmateriaal, 
gebruikt hiervoor meetgereedschap 
(bijvoorbeeld meetlatten en gradenbogen) 
en afschrijfgereedschap (bijvoorbeeld 
kraspennen en passers), zaagt houten 
platen op maat, boort gaten, stelt de 
opbouw van carrosserieën samen, 
bevestigt spanten aan elkaar en bevestigt 
carrosserieonderdelen.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Autoschadehersteller
Repareert schade auto's (dak, portieren, 
spatborden, motorkap en kofferdeksel). 
Voorbeelden van werkzaamheden: stelt 
schade vast, voert werkorders en 
checklists met reparaties uit, deukt uit en 
plamuurt, spuit, snijdt beschadigde delen 
uit, last nieuwe delen in, slijpt lasnaden 
glad, monteert nieuwe onderdelen (als 
reparatie niet mogelijk is), meet de 
ontwrichting van de carrosserie en de 
stand van het chassis en zet het chassis zo 
nodig met speciale richtapparatuur in de 
juiste stand.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages
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http://www.mbostad.nl/beroepen/allround-monteur-mobiele-werktuigen
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=allround-monteur-mobiele-werktuigen
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Monteur%20treinmaterieel
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=monteur+treinmaterieel
http://www.mbostad.nl/beroepen/medewerker-secretariaat-en-receptie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=medewerker-secretariaat-en-receptie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Receptionist%20garagebedrijf
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=receptionist+garagebedrijf
http://www.mbostad.nl/beroepen/eerste-autospuiter
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=eerste-autospuiter
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Autospuiter
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=autospuiter
http://www.mbostad.nl/beroepen/eerste-carrosseriebouwer
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=eerste-carrosseriebouwer
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Carrosseriebouwer%20(hout)
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=carrosseriebouwer
http://www.mbostad.nl/beroepen/eerste-autoschadehersteller
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=eerste-autoschadehersteller
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Autoschadehersteller
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=autoschadehersteller


Praktisch werken, overig Iets maken/repareren Onderzoeken 

Voedsel, natuur 
en leefomgeving

Akkerbouwer
Geeft leiding aan een akkerbouwbedrijf, 
verricht akkerbouwwerk en houdt zich 
bezig met de bedrijfsvoering. Voorbeelden 
van werkzaamheden: koopt grondstoffen 
in, bewerkt land (grotendeels machinaal), 
onderhoudt machines en installaties, 
verkoopt landbouwproducten aan veilingen 
en groothandelaren, geeft leiding aan 
eventuele medewerkers en houdt de 
bedrijfsadministratie bij.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Meewerkend voorman 
groenteteelt
Verricht tuinbouwwerkzaamheden bij een 
groentekweker. Geeft daarnaast leiding aan 
een aantal collega's. Voorbeelden van 
werkzaamheden: koopt grondstoffen in, 
stelt teeltplannen op, vermeerdert zaai- en 
pootgoed, bewerkt de grond, oogst, 
sorteert en verpakt groente (machinaal), 
stelt machines in en onderhoudt deze, 
verdeelt het werk, instrueert en begeleidt 
collega's, beoordeelt tijdens het werk de 
kwaliteit van medewerkers, bestelt 
materiaal en houdt een eenvoudige 
administratie bij.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Monteur landbouwmachines 
Repareert en onderhoudt voertuigen, 
machines en installaties voor in de 
landbouw. Voorbeelden van 
werkzaamheden: verricht onderhoud 
(bijvoorbeeld messen van oogstmachines 
slijpen en onderdelen van machines 
doorsmeren), haalt machines uit elkaar 
met handgereedschap (bijvoorbeeld 
sleutels, tangen en hamers), verhelpt 
storingen, repareert of vervangt defecte 
onderdelen, meet elektrische installaties 
door en test machines uit.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Mechanisch operator 
voedingsmiddelenindustrie
Bedient machines die producten 
vormgeven of verpakken (bijvoorbeeld 
verpakkingsmachines of 
verladingsmachines in de 
voedingsmiddelenindustrie) en bewaakt de 
voortgang van het productieproces. 
Voorbeelden van werkzaamheden: regelt 
machines in, stopt materiaal in machines, 
signaleert en registreert storingen en 
afwijkingen in het productieproces, 
verhelpt kleine storingen en maakt 
machines schoon.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Medewerker 
bodemonderzoek en -
saneringen 
Toetst bodemonderzoeken, 
saneringsplannen en saneringsverslagen 
aan relevante wetgeving en geeft advies 
aan bedrijven en particulieren bij 
bodemonderzoeken en -saneringen. 
Voorbeelden van werkzaamheden: houdt 
toezicht op de naleving van milieuwetten 
op gebied van de bodem, adviseert over 
saneringsmethoden, stelt beschikkingen 
op, behandelt bezwaarschriften, geeft 
vergunningen af en rapporteert aan 
leidinggevende.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Biochemisch analist 
(middelbaar)
Onderzoekt de samenstelling, 
eigenschappen en veranderingen van 
dierlijke en plantaardige stoffen en 
producten met behulp van biochemische 
onderzoeksmethodes. Biochemie is de 
studie naar de chemie van het leven, 
waarin de moleculaire aanpak van de 
chemie en de biologie worden 
gecombineerd. Voorbeelden van 
werkzaamheden: voert routinematige 
chemische analyses en 
standaardbepalingen uit, registreert 
verkregen uitkomsten, beoordeelt 
metingen, bewerkt monsters voor door ze 
op te lossen, te mengen, te malen of te 
filtreren, houdt voorraden chemicaliën bij, 
maakt glaswerk en laboratoriumapparatuur 
schoon en schrijft rapporten.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Techniek en 
procesindustrie

Gereedschapsmaker
Maakt en repareert machineonderdelen, 
gereedschappen en stempels. Voorbeelden 
van werkzaamheden: leest 
werktekeningen, bewerkt materialen met 
machines (bijvoorbeeld draaibanken, 
freesbanken, slijpbanken en 
boormachines) en handgereedschap 
(bijvoorbeeld ruimers, tapijzers en vijlen), 
meet voorwerpen en tekent ze af met 
meetinstrumenten (bijvoorbeeld rolmaten, 
schuifmaten en micrometers) en 
afschrijfinstrumenten (bijvoorbeeld 
afschrijfpassers en kraspennen), monteert 
voorwerpen, stelt voorwerpen af en 
controleert de werking van voorwerpen.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Fieldoperator 
voedingsmiddelenindustrie
Controleert in de 
voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld 
de groenten- en fruitverwerkende industrie 
of de zuivelindustrie) productieprocessen 
vanaf de werkvloer. In deze processen 
verandert de aard van de stoffen. 
Voorbeelden van werkzaamheden: loopt 
controlerondes, controleert de afstelling 
van bijvoorbeeld pompen en kleppen, test 
productieprocessen, onderzoekt of er 
lekkages zijn en verricht reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden aan 
installaties.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Onderhoudsmonteur 
machines / installaties
Onderhoudt en repareert werktuigen en 
machines (bijvoorbeeld 
verpakkingsmachines, productiemachines 
of pompen). Voorbeelden van 
werkzaamheden: spoort storingen op en 
verhelpt deze, repareert en vervangt 
defecte onderdelen, maakt machines en 
werktuigen klaar voor gebruik en 
controleert (na reparaties) of werktuigen 
en machines goed functioneren.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Liftmonteur
Installeert, onderhoudt en repareert liften 
en roltrappen. Voorbeelden van 
werkzaamheden: plaatst liftdeuren, stelt 
binnendeuren en buitendeuren van de lift 
af, legt elektriciteitskabels aan en sluit 
deze aan, meet liftinstallaties door, spoort 
technische storingen op, programmeert de 
besturingsmechaniek van liften, verhelpt 
storingen aan liften en roltrappen, werkt 
volgens bouw- en fabricagevoorschriften 
en vult logboeken in.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Inspecteur elektrische 
installaties
Controleert of elektrische installaties 
volgens de voorschriften zijn aangelegd. 
Voorbeelden van werkzaamheden: opent 
installaties of haalt installaties uit elkaar, 
controleert of installaties volgens de 
voorschriften zijn afgesteld en 
geïnstalleerd, meet met meetapparatuur 
(bijvoorbeeld aardlektesters en 
weerstandmeters) of installaties onder de 
juiste spanning staan en of ze goed zijn 
geaard, controleert of installaties veilig 
zijn, sluit installaties aan of zet deze in 
elkaar, stelt installaties in gebruik en stelt 
rapporten op.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages

Kwaliteitsmedewerker
Voert kwaliteitscontroles uit en 
ondersteunt bij de opzet en het onderhoud 
van een kwaliteitszorgsysteem. 
Voorbeelden van werkzaamheden: 
beoordeelt grondstoffen en eindproducten, 
verzamelt meetresultaten, zet procedures 
en werkinstructies op en onderhoudt deze, 
plant en verzorgt de uitvoering van interne 
audits, levert informatie aan de 
kwaliteitsmanager en begeleidt en 
motiveert medewerkers bij het toepassen 
van procedures en het gebruik van 
documenten.
Info; Scholen; Vacatures; 
Stages
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http://www.mbostad.nl/beroepen/vakexpert-teelt-en-groene-technologie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=vakexpert-teelt-en-groene-technologie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Akkerbouwer
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=akkerbouwer
http://www.mbostad.nl/beroepen/productieleider-versindustrie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=productieleider-versindustrie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Meewerkend%20voorman%20groenteteelt
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=meewerkend+voorman+groenteteelt
http://www.mbostad.nl/beroepen/montagemedewerker-timmerindustrie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=monteur-mobiele-werktuigen
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Monteur%20landbouwmachines
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=monteur+landbouwmachines
http://www.mbostad.nl/beroepen/vakbekwaam-medewerker-voeding-en-technologie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=vakbekwaam-medewerker-voeding-en-technologie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Mechanisch%20operator%20voedingsmiddelenindustrie
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=mechanisch+operator+voedingsmiddelenindustrie
http://www.mbostad.nl/beroepen/allround-laborant
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=allround-laborant
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Medewerker%20bodemonderzoek%20en%20-saneringen
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=medwerker+bodemonderzoek
http://www.mbostad.nl/beroepen/chemisch-fysisch-analist
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=chemisch-fysisch-analist
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Biochemisch%20analist%20(middelbaar)
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=biochemisch+analist
http://www.mbostad.nl/beroepen/verspaner
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=verspaner
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Gereedschapsmaker
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=gereedschapsmaker
http://www.mbostad.nl/beroepen/voedingsoperator
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=medewerker-voeding-en-technologie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Fieldoperator%20voedingsmiddelenindustrie
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=kwaliteitsmanagement+voeding
http://www.mbostad.nl/beroepen/monteur-service-en-onderhoud-installaties-en-systemen
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=monteur-service-en-onderhoud-installaties-en-systemen
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Onderhoudsmonteur%20machines%20/%20installaties
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=onderhoudsmonteur
http://www.mbostad.nl/beroepen/monteur-elektrotechnische-installaties
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=monteur-elektrotechnische-installaties
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Liftmonteur
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=liftmonteur
http://www.mbostad.nl/beroepen/technicus-service-en-onderhoud-elektrotechniek-en-instrumentatie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=technicus-service-en-onderhoud-elektrotechniek-en-instrumentatie
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Inspecteur%20elektrische%20installaties
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=autoschadehersteller
http://www.mbostad.nl/beroepen/vakexpert-voeding-en-kwaliteit
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=vakexpert-voeding-en-kwaliteit
http://www.mbostad.nl/scholen?beroep=montagemedewerker-timmerindustrie
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/zoeken?query=Kwaliteitsmedewerker
https://scholen.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Resultaten?t=kwaliteitsmedewerker


Hoe kunt u verder 
met de resultaten?

Hieronder vindt u een aantal tips over hoe u dit rapport kunt gebruiken om u 
verder te oriënteren.

Tips Ga voor uzelf na of u zich herkent in de resultaten. U kunt ook aan mensen
in uw omgeving (familie en/of vrienden) vragen of zij u in de resultaten 
herkennen.

Bij de opleidingsdomeinen wordt een aantal (voorbeeld)beroepen genoemd. 
Om meer ideeën op te doen voor beroepen die passen binnen de 
opleidingsdomeinen, kunt u bijvoorbeeld in de Competentieatlas op werk.nl 
zoeken. Bekijk de beroepen die vallen onder de opleidingsdomeinen waarin u 
de meeste interesse heeft. Bij elk beroep  vindt u een omschrijving van de 
inhoud van het beroep, de werkomgeving, de benodigde scholing, de 
relevante competenties en de vaktechnische vaardigheden (activiteiten). Ook 
kunt u zoeken naar vacatures.

Aan de hand van de activiteiten waar u de meeste belangstelling voor heeft, 
kunt u ook ideeën krijgen voor mogelijke beroepen. 

Voor meer informatie en ideeën:
• mbostad.nl (MBO opleidingen)
• beroepen in beeld.nl (beroepen)
• branchewijzers.nl (Branches/Werkgevers)

De interessetest geeft een beeld van uw interesses, wat u leuk vindt. 
De resultaten van deze test zeggen niets over of u een bepaald beroep of 
een bepaalde opleiding ook goed zou kunnen. 
Hiervoor kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

· In welke beroepen ben ik het meest geïnteresseerd?

· Zijn de competenties die hiervoor van belang zijn, ook uw sterke punten?

· Passen de activiteiten en competenties bij waar u goed in was/bent op
school?

· Welke vooropleiding heeft u nodig voor dit beroep? Wat moet u daar nog
voor doen?

· Wat weet u van de beroepen waar u interesse in heeft? Heeft u een goed
beeld?

· Kent u 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?

• Waarom heeft u die opleiding gekozen?
• Hoe ziet uw werkdag eruit?
• Waarom heeft u voor dit beroep gekozen?
• Waar moet u bij dit beroep goed in zijn?

· Bespreek uw resultaten verder met een professional (loopbaanadviseur,
werkcoach, docent). Wat zijn uw mogelijkheden?
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http://www.werk.nl/
http://www.mbostad.nl/
http://www.beroepeninbeeld.nl/
http://www.branchewijzers.nl/


Overzicht alle testresultaten

Opleidingsdomeinen
Scores

Hieronder vindt u een overzicht van uw resultaten van alle 
opleidingsdomeinen. 

Mobiliteit en voertuigen
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Carrosserietechniek Een beetje leuk

Mobiliteitstechniek Een beetje leuk

Voedsel, natuur en 
leefomgeving Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Natuur en groene ruimte Een beetje leuk

Natuur en vormgeving Een beetje leuk

Voeding en handel Een beetje leuk

Dier Een beetje leuk

Voeding, teelt en verwerking Een beetje leuk

Zorg, natuur en gezondheid Een beetje leuk

Groen, grond en infra Een beetje leuk

Verse voeding Niet leuk

Techniek en 
procesindustrie Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Vliegtuigtechniek Leuk

Elektrotechniek Een beetje leuk

Procestechniek Een beetje leuk

Werktuigbouwkunde Een beetje leuk

Installatietechniek Niet leuk

Afbouw, hout en 
onderhoud Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Hout en meubel Een beetje leuk

Schilderen en onderhoud Een beetje leuk

Schoonmaak en glazen wassen Een beetje leuk

Stukadoren en afbouw Niet leuk

Transport, scheepvaart 
en logistiek Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Scheepvaart Een beetje leuk

Wegtransport Een beetje leuk

Logistiek Een beetje leuk

Luchtvaart Een beetje leuk
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Informatie en 
communicatie 

technologie
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Digitaal onderzoek Een beetje leuk

Kantoorautomatisering Een beetje leuk

ICT en media Een beetje leuk

Media en vormgeving
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Ruimtelijke vormgeving Een beetje leuk

Evenemententechniek Een beetje leuk

Mediatechniek Een beetje leuk

Mediavormgeving Niet leuk

Ambacht, laboratorium 
en gezondheids 

techniek
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Ambachtelijke techniek Een beetje leuk

Laboratoriumtechniek Een beetje leuk

Gezondheidstechniek Niet leuk

Veiligheid en sport
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Defensie Een beetje leuk

Particuliere veiligheid Een beetje leuk

Publieke veiligheid Niet leuk

Sport en bewegen Niet leuk

Economie en 
administratie Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Commerciële dienstverlening Een beetje leuk

Administratieve dienstverlening Niet leuk

Zakelijke dienstverlening Niet leuk

Toerisme en recreatie
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Recreatie Een beetje leuk

Toerisme Niet leuk

Horeca en bakkerij
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Facilitaire dienstverlening Een beetje leuk

Brood en banket Niet leuk

Horeca Niet leuk
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Bouw en Infra
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Bouwkunde Niet leuk

Infrastructuur Niet leuk

Uiterlijke verzorging
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Kappers Niet leuk

Schoonheidsverzorging Niet leuk

Voetverzorging Niet leuk

Handel en 
ondernemerschap Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Detailhandel en groothandel Niet leuk

Mode en interieurindustrie Niet leuk

Management en ondernemerschap Niet leuk

Tapijt en textielindustrie Niet leuk

Zorg en welzijn
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Opleidingsrichting
Cultureel werk Niet leuk

Gezondheidsondersteuning Niet leuk

Maatschappelijke zorg Niet leuk

Pedagogisch werk Niet leuk

Verpleging en verzorging Niet leuk

De gebruikte normgroep is: Onderwijsvolgend MBO, Totaal
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Activiteiten
Scores

Hieronder vindt u een overzicht van uw resultaten van alle activiteiten.

Praktisch werken, 
overig Niet leuk Beetje leuk Leuk

Iets maken/repareren
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Onderzoeken
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Controleren/meten
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Ontwerpen/bedenken
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Leiding geven
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Organiseren/plannen
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Anderen iets leren
Niet leuk Beetje leuk Leuk

Zorgen/begeleiden/ 
ondersteunen Niet leuk Beetje leuk Leuk

Verkopen/adviseren
Niet leuk Beetje leuk Leuk

De gebruikte normgroep is: Onderwijsvolgend MBO, Totaal
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