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1. Inleiding
1.1 Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse
De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse heeft tot doel het in kaart brengen van de
voorkeuren van personen voor bepaalde beroepssectoren en activiteiten. Het is bedoeld voor
volwassen en jongeren vanaf 14 jaar met een opleidingsniveau HAVO tot en met universitair niveau.
De antwoorden die gegeven zijn door de kandidaat op de stellingen meten de voorkeur voor bepaalde
sectoren en activiteiten. Hiermee krijgt de kandidaat een beter zelfinzicht en input om verder na te
denken over de richting van de eigen persoonlijke ontwikkeling. De rapportage geeft naast inzicht in
de interesse voor de beroepssectoren en activiteiten ook opleidings- en beroepssuggesties. Deze zijn
voor de kandidaat bedoeld om ideeën op te doen en zijn niet limitatief bedoeld.

1.2 Achtergrond
De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse geeft aan in welke sectoren en in welke
activiteiten iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur heeft. De analyse gaat zowel uit van de
matchingsbenadering waarbij de interesse voor bepaalde beroepssectoren achterhaald wordt als de
interactionele benadering waarbij de interesse voor bepaalde activiteiten een grotere rol speelt. In de
rapportage worden bij de beroepssectoren en activiteiten voorbeelden gegeven van zowel concrete
beroepen als opleidingen die daarbij horen. Deze suggesties zijn niet uitputtend bedoeld maar staan
er om de kandidaat op een spoor te zetten zodat deze zelf meer informatie kan gaan zoeken over de
betreffende beroepen en opleidingen en/of in gesprek kan gaan met zijn/haar reïntegratie-, opleidingsen/of loopbaanadviseur.

1.3 Sectoren en activiteiten
De interesse voor de volgende sectoren wordt in kaart gebracht:
•

•

•

•

•

Bèta sectoren:
o Bouw sector
o IT sector
o Logistieke sector
o Technische sector
Gamma sectoren - algemeen:
o Medische sector
o Sociaal welzijn sector
o Onderwijs sector
o Aarde en milieu sector
Gamma sectoren - zakelijk:
o Zakelijke dienstverlening sector
o Financieel economische sector
o Juridische sector
o Overheid sector
Alfa sectoren:
o Communicatie en media sector
o Kunst en cultuur sector
Overige sectoren:
o Sport sector
o Veiligheid sector
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De interesse voor de volgende activiteiten wordt in kaart gebracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoeken
Ontwikkelen
Vormgeven
Informeren en opleiden
Adviseren
Zorgen voor en begeleiden
Zelf uitvoeren
Organiseren
Beheren en controleren
Leiding geven
Handel drijven

2. Betekenis van de scores
De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven zijn vergeleken met een norm groep en omgerekend
naar een 9 puntschaal (Stanine).
Bij de stanine (afkorting van "standard nine") worden de scores van de normgroep in negen klassen
verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een
gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Onderstaande tabel geeft de grootte van de
stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen.
Stanine
1
2
3
4
5
6
7
8
9

klassengrootte
4%
7%
12%
17%
20%
17%
12%
7%
4%
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3. Persoonlijke interesses
De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse heeft tot doel het in kaart brengen van je
voorkeuren voor bepaalde beroepssectoren en activiteiten. Het is bedoeld voor volwassen en
jongeren vanaf 14 jaar met een opleidingsniveau HAVO tot en met universitair niveau. De
antwoorden die je hebt gegeven op de stellingen meten de voorkeur voor bepaalde sectoren en
activiteiten. Hiermee krijg je een beter zelfinzicht en input om verder na te denken over de
richting van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze rapportage geeft naast inzicht in de
interesse voor de beroepssectoren en activiteiten ook beroepssuggesties. Deze zijn bedoeld om
idee�n op te doen en je een denk-richting te geven. Uit je analyse blijkt het volgende:
Je hebt veel interesse in de sector sociaal welzijn. Werkzaamheden in deze richting hebben
betrekking op het sociale welzijn en psychische gezondheid van mensen in het algemeen en het
begeleiden, helpen en bijstaan van (groepen) personen met problemen c.q. achterstand in het
bijzonder. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn psycholoog, studieadviseur,
welzijnswerker, orthopedagoog, cultureel werker of sociaal raadsman. Je score op deze sector is
een 7. Tevens heb je veel interesse in de sport sector. De werkzaamheden in deze sector
hebben betrekking op sportactiviteiten en lichamelijke beweging. Voorbeelden van beroepen in
deze sector zijn bewegingsagoog, coach, topsporter en sportpsycholoog. Je score op deze
sector is een 7. Tenslotte heb je veel interesse in de sector onderwijs. De werkzaamheden in
deze sector hebben betrekking op het overbrengen van kennis en kunde door het geven van
onderwijs aan kinderen en/of volwassenen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn leraar,
pedagoog, onderwijskundige, docent, cursusco�rdinator en decaan. Je score op deze sector is
een 6.
Ook is er een analyse gemaakt over het soort werkzaamheden welke je het meest aanspreken
binnen de beroepskeuze richtingen van je voorkeur. Uit de analyse die je gedaan hebt blijkt dat
je interesse hebt in het organiseren, regelen en schikken van activiteiten zodat de betreffende
activiteit een zo effici�nt en effectief mogelijk geheel wordt. Ook blijkt uit je analyse dat je
interesse hebt om voor anderen te zorgen en mensen te begeleiden. Deze activiteit heft vooral te
maken met het bieden van hulp aan mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben.
Naast de beroepssectoren en activiteiten waarin je de meeste interesse hebt is er een analyse
gemaakt van de beroepssectoren en activiteiten waarin je de minste interesse hebt. Uit de
analyse van richtingen waarin je je liever niet begeeft kunnen de volgende conclusies getrokken
worden: Je hebt weinig interesse in de sector techniek. De werkzaamheden in deze sector
hebben betrekking op het werken met electrotechniek, electronische apparaten, technische
installaties en machines. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn werktuigbouwkundige,
electrotechnisch ontwerper en docent techniek. Je score op deze sector is een 1. Tevens heb je
weinig interesse in het werken in een juridische omgeving. De werkzaamheden in deze sector
hebben betrekking op wetgeving, het rechtssysteem en de uitvoering en interpretatie hiervan.
Voorbeelden van beroepen in deze richting zijn advocaat, juridisch adviseur, advocaat, notaris,
officier van justitie, rechter en beleidsmedewerker. Je score op deze sector is een 3. Qua
activiteiten blijkt dat je liever niet onderzoekt. Ook blijkt uit je analyse dat je liever zelf fysiek geen
dingen uitvoert. Wij adviseren je om aan deze richtingen en activiteiten minder energie te
besteden en vooral je intu�tie te volgen bij het maken van je carri�re keuzes.
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4. Sectoren
4.1 Bèta sectoren

Technische sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw sector

Hoog

Beroep voorbeelden:

Elektrotechnisch
ontwerper
Hoofd technische dienst
Monteur machines
Onderhoud technicus
Technisch adviseur
Techniek docent
Technisch inkoper
Technisch tekenaar
Werktuigbouwkundige

•
•
•
•
•
•
•

Gemiddeld

•
•

Aannemer
Architect
Asfalt- en
Betontechnoloog
Bouwbedrijfskundige
Bouwfysicus
Bouw-ingenieur
Bouwkostendeskundige
Bouwkundige
Projectleider bouw

Gemiddeld

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•

Opleiding voorbeelden:

Algemene operationele
technologie
Bouwkunde en Civiele
techniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde

•
•
•
•

Bouwkunde
Bouwtechnische
bedrijfskunde
Civiele techniek
Constructiestudies

Laag

Technische sector

Bouw sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met elektrotechniek,
elektronische apparaten, technische
installaties en machines.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het ontwerpen, bouwen en
realiseren van gebouwen en infrastructuur.
Waaronder het bouwen van huizen en kantoren
en het aanleggen van wegen en bruggen.

IT sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laag

Logistieke sector

Hoog

Beroep voorbeelden:

Applicatie ontwerper
Automatisering
specialist
Internet / intranet
beveiligingsdeskundige
Informatiekundige
Informatiemanager
IT consultant
Netwerk engineer
Programmeur
Server beheerder
Systeem analist
Webdesigner
Webdeveloper
Webmaster

•
•
•
•
•
•

Expediteur
Logistiek adviseur
Luchtverkeersleider
Magazijn manager
Transport coördinator
Verkeerskundige

Opleiding voorbeelden:
Gemiddeld

•
•
•
•

Logistiek en economie
Logistiek en vervoer
Verkeerskunde
Zee- en luchtvaart

Gemiddeld

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•
•

Computer games
opleiding
Informatica
Informatiekunde
Kunstmatige intelligentie
Netwerk infrastructuur
design (NID)

Laag

IT sector

Logistieke sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met automatisering,
computers en servers, netwerken, websites en
software.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het organiseren,
transporteren en/of op bestemming krijgen van
goederen, voertuigen en personen.
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4.2 Gamma sectoren: algemeen

Medische sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Farmacie
Farmakunde
Geneeskunde
Opleiding van kader in
de gezondheidszorg
Tandheelkunde
Verpleegkunde
Ziekenhuiskunde

•
•
•

•

•
•
•

Gemiddeld

Laag

Medische sector

Sociale welzijn sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met de lichamelijke
gezondheid van mensen in het algemeen en
het begeleiden, bijstaan en behandelen van
patiënten in het bijzonder.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het sociale welzijn en
psychische gezondheid van mensen in het
algemeen en het begeleiden, helpen en bijstaan
van (groepen) personen met problemen c.q.
achterstand in het bijzonder.

Hoog

Aarde en milieu sector

Hoog

Beroep voorbeelden:

Decaan
Directeur basisschool
Leraar
Onderwijskundige
Onderwijsinspecteur
Pedagoog
Sportleraar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academie lichamelijke
opvoeding
Leraar basisonderwijs
Lerarenopleidingen
special onderwijs
Leraar voortgezet
onderwijs 2e graad (voor
diverse vakken zoals
bijvoorbeeld; engels,
wiskunde, geschiedenis,
gezondheidskunde etc.)
Lerarenopleiding
Onderwijskunde
Pedagogiek

Gemiddeld

Laag

Dierenarts
Dierkundige
Eco-hydroloog
Geoloog
Geograaf
Milieukundige
Milieutechnoloog
Tuin- /landschaps ir.
Veeteeltkundige

Gemiddeld

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardwetenschappen
Biologie
Bos- en natuurbeheer
Dierengeneeskunde
Dier- en veehouderij
Fysische geografie
Geologie
Landbouw
Milieuwetenschappen
Ruimtelijke ordening
en planologie
Tuin- en landschapsinrichting

Laag

Onderwijs sector

Aarde en milieu sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het overdragen van
kennis en kunde door het geven van onderwijs
aan kinderen en/of volwassenen.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met zaken uit de natuurlijke
leefomgeving. Zoals bodem, natuur beheer,
landbouw en veeteelt, (huis)dieren en milieu in
het algemeen.

I
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Creatieve therapie
Culturele en maatschappelijke vorming
Godgeleerdheid
klassiek
Humanistiek
Maatschappelijk werk
en dienstverlening
Pedagogische
wetenschappen
Psychologie
Sociologie

Laag

Opleiding voorbeelden:
•
•

•
•
•

Beroep voorbeelden:

•

Creatief therapeut
Cultureel werker
Maatschappelijkwerker
Orthopedagoog
Pedagoog
Psycholoog

Opleiding voorbeelden:
Gemiddeld

Onderwijs sector

•
•
•
•
•
•
•

Hoog

Beroep voorbeelden:

Afdelingshoofd
ziekenhuis
Apotheker
Arts
Artsen bezoeker
Chirurg
Directeur ziekenhuis
Fysiotherapeut
Radiodiagnostisch
laborant
Tandarts
Verpleegkundige

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•

Sociaal welzijn sector
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4.3 Gamma sectoren: zakelijk

Zakelijke dienstverlening
sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•

Financieel economische
sector
Beroep voorbeelden:

Consultant
Interim-manager
Loopbaanadviseur
Organisatieadviseur
Loopbaanadviseur

•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfskunde
Bestuurskunde
Economie
Management, economie en
recht
MBA
Organisatiewetenschappen
Rechten

Gemiddeld

•
•
•

Laag

Financieel economische sector
In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met financiën,
administratie/boekhouding en economie.

Hoog

Overheid sector

Hoog

Beroep voorbeelden:

Advocaat
Beleidsmedewerker
Juridisch adviseur
Juridisch medewerker
Jurist
Notaris
Officier van Justitie
Rechter

•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding voorbeelden:

•
•
•
•

Laag

Zakelijke dienstverlening sector

Beroep voorbeelden:

•

Gemiddeld

Actuariële
wetenschappen
Bedrijfseconomie
Econometrie en
besliskunde
Economie
Fiscale economie
Fiscaal recht
International business
and management
studies

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het verlenen van
diensten en services aan organisaties. Zoals
aan bedrijven, overheden en non-profit
organisaties.

Juridische sector

•
•
•

Accountant
Actuaris
Belastingkundige
Beleggingsdeskundige
Boekhouder
Controller
Econometrist
Econoom

Opleiding voorbeelden:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoog

Gemiddeld

European law school
Fiscaal recht
Internationaal en
Europees recht
Juridische- bestuurswetenschappelijke
opleiding
Nederlands recht
Notarieel recht
Rechten
Recht en ICT

Beleidsmedewerker
Burgemeester
Controleur / inspecteur
Overheidsmanager
Politicoloog
Staffunctionaris
Volksvertegenwoordiger
Voorlichter

Opleiding voorbeelden:
•
•
•

Gemiddeld

Bestuurskunde en
overheidsmanagement
Politicologie
Rechten

Laag

Juridische sector

Overheid sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het rechtssysteem, met
wet- en regelgeving en met de uitvoering en
interpretatie daarvan.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het maken, uitvoeren en
handhaven van overheidsbeleid.
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4.4 Alfa sectoren

Communicatie en media
sector

Hoog

Kunst en cultuur sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cineast
Correspondent
Documentalist
Journalist
Mediadeskundige
Persvoorlichter
Producer
Reclamemaker
Redacteur
Uitgever

Gemiddeld

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acteur
Archeoloog
Beeldend kunstenaar
Bibliothecaris
Conservator
Cultureel antropoloog
Directeur museum
Fotograaf
Kunstschilder
Recensent
Regisseur
Schrijver

Gemiddeld

Opleiding voorbeelden:

Beleid, communicatie en
organisatie
Boekhandel en uitgeverij
Communicatie
management
Communicatie
wetenschap
Documentaire
informatiewetenschap
Film en televisie
Journalistiek en media

•
•
•
•
•

Laag

•
•
•
•

Antropologie
Archeologie
Beeldende kunst en
vormgeving
Geschiedenis
Kunst en cultuur
wetenschappen
Kunstgeschiedenis
Literatuurwetenschap
Museologie
Theater

Laag

Communicatie en media sector

Kunst en cultuur sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met (massa) communicatie,
reclame en media zoals radio, televisie,
internet, dagbladen en tijdschriften.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met cultuur, artistieke zaken en
vormen van kunst.

4.5 Overige sectoren

Sport sector

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•

•

•
•
•

Hoog

Beroep voorbeelden:

Bewegingsagoog
Coach
Sportinstructeur
Docent lichamelijke
opvoeding

•
•
•
•
•
•
•

Opleiding voorbeelden:
•
•

Veiligheid sector

Bewegingsagogie
Bewegingswetenschappen
Leraar voorgezet
onderwijs 1e graad
lichamelijke oefening
Sport en bewegen
Sport en
bewegingseducatie
Sport, gezondheid en
management

Gemiddeld

Beroepsofficier in het
leger
Criminoloog
Politie inspecteur
Preventiemanager
Security-officer
Veiligheidsadviseur
Veiligheidskundige

Opleiding voorbeelden:
•
•
•
•

Gemiddeld

Criminologie
Integrale
veiligheidskunde
Koninklijke Militaire
Academie (KMA)
Politiekundige
bachelor / master

Laag

Sport sector

Veiligheid sector

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met sportactiviteiten en
lichamelijke beweging.

In deze sector hebben de werkzaamheden
vooral te maken met het optimaliseren en
handhaven van de veiligheid van personen en
organisaties.
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5. Activiteiten
i De activiteiten zijn
Onderzoeken

als volgt gegroepeerd:

Hoog

Beroep voorbeelden:

•
•
•

Onderzoeken
Ontwikkelen
Vormgeven

•
•
•
•

Informeren en opleiden
Adviseren
Zorgen voor en begeleiden
Zelf uitvoeren

•
•
•
•

Organiseren
Beheren en controleren
Leiding geven
Handel drijven

•
•
•
•
•
•
•

Arts
Criminoloog
Informatiekundige
Geoloog
Jurist
Psycholoog
Systeem analist

Gemiddeld

Laag

Onderzoeken
Deze activiteit heeft vooral te maken met het
verzamelen van gegevens, het leren kennen van
bijzonderheden van zaken en het achterhalen
van oorzaken van problemen.

Ontwikkelen

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•

Hoog

Beroep voorbeelden:

Beleidsmedewerker
Econometrist
Reclamemaker
Schrijver
Webdeveloper

•
•
•
•
•

Architect
Kunstschilder
Technisch tekenaar
Tuin- /landschaps ir.
Webdesigner

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Ontwikkelen

Vormgeven

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
doen ontstaan van zaken zoals producten,
modellen en beleid.

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
ontwerpen en tot een bepaalde vorm brengen
van zaken.
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Informeren en opleiden

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•

Adviseren

Hoog

Beroep voorbeelden:

Leraar
Sportinstructeur
Voorlichter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultant
Decaan
IT consultant
Jurist
Logistiek adviseur
Loopbaanadviseur
Organisatieadviseur
Staffunctionaris
Veiligheidsadviseur

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Informeren en opleiden

Adviseren

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
mensen op de hoogte brengen van informatie,
nieuws, kennis, vaardigheden en/of gedrag
door middel van voorlichting of opleiding.

Deze activiteit heeft vooral te maken met het raad
geven van mensen vanuit een bepaalde
deskundigheid.

Zorgen voor en
begeleiden

Hoog

Zelf uitvoeren

Hoog

Beroep voorbeelden:
Beroep voorbeelden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arts
Coach
Leraar
Psycholoog
Verpleegkundige

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Zorgen voor en begeleiden

Zelf uitvoeren

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
begeleiden en zorgen voor mensen die hulp
en/of ondersteuning nodig hebben.

Deze activiteit heeft vooral te maken met het zelf
fysiek uitvoeren van veel werkzaamheden.

I
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Organiseren

Hoog

Beroep voorbeelden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Accountant
Controleur / inspecteur
Onderwijsinspecteur
Politie inspecteur
Server beheerder
Webmaster

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Organiseren

Beheren en controleren

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
regelen en schikken van activiteiten zodat de
betreffende activiteiten zo efficiënt en effectief
mogelijk een systematisch geheel vormen.

Deze activiteit heeft vooral te maken met de
instant houding van de werking van zaken en het
toezicht houden dat zaken gaan zoals ze behoren
te gaan volgens protocollen en/of regels.

Hoog

Beroep voorbeelden:

Handel drijven

Hoog

Beroep voorbeelden:

Burgemeester
Directeur
Manager
Regisseur

•
•
•
•
•

Account manager
Commercieel directeur
Exporteur
Importeur
Makelaar

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Leiding geven

Handel drijven

Deze activiteit heeft vooral te maken met het
aansturen van mensen.

Deze activiteit heeft vooral te maken met de in en
verkoop van producten, resources en/of diensten.

I
I
I rapport van: Sara Berger
Persoonlijk
I
I

Met David

Hoog

Beroep voorbeelden:

Aannemer
Expediteur
Manager
Transport coördinator

Leiding geven

•
•
•
•

Beheren en controleren
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Bijlage 1: Beroepssectoren Radar

Techniek

1

Kunst en cultuur

4

Bouw

5

Sport

7

Logistiek

4

Overheid

4

IT

4

Juridisch

3

Sociaal welzijn

7

Fin. economisch

5

Medisch

5

Zakelijke dienstverlening

6

Onderwijs

6

Communicatie en media

4

Aarde en milieu

6

Veiligheid

5

I
I
I rapport van: Sara Berger
Persoonlijk
I
I

Met David
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Bijlage 2: Activiteiten Radar

Onderzoeken

1

Zorgen en begeleiden

7

Ontwikkelen

2

Beheren en controleren

1

Vormgeven

3

Adviseren

3

Organiseren

7

Handel drijven

3

Informeren en opleiden

4

Leiding geven

7

Zelf uitvoeren

1

I
I
I rapport van: Sara Berger
Persoonlijk
I
I
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