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Inleiding
In dit rapport tref je eerst een beschrijving aan van jouw interessegebieden. Dit zijn de belangrijkste factoren
die jouw interesse richting geven. Vervolgens zie je een overzicht van de sectoren en taken die het beste bij
jouw interessegebieden aansluiten. Jouw interesse voor sectoren laat zien in welke sector van de
arbeidsmarkt je graag werkzaam wilt zijn. Jouw interesse in taken geeft aan welke werkzaamheden je graag
wilt doen binnen die sectoren. Jouw interessegebieden en de combinatie van sectoren en taken helpt bij het
bepalen van welke type functies voor jou interessant zijn. Dergelijke banen zul je in het algemeen met plezier
vervullen, opleidingen in die richting zullen je meer motiveren dan die welke minder aansluiten bij jouw
interesses.

Jouw resultaten worden beschreven en in grafieken weergegeven.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop der
tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit de
gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van
de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor
de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2022 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Tekstuele beschrijving van de resultaten
Interessegebieden

In deze paragraaf worden jouw belangrijkste interessegebieden weergegeven.
De ITS onderscheidt 7 verschillende interessegebieden: Realistisch, Intellectueel, ICT, Artistiek, Sociaal,
Ondernemend en Conventioneel.

Hieronder worden de drie interessegebieden weergegeven waar je de hoogste score op hebt gehaald. De score
tussen de haakjes is jouw score op het betreffende interessegebied. Jouw score kan tussen 1 en 10 liggen. De
betekenis van deze score wordt weergegeven in de paragraaf ‘Toelichting op de gebruikte getallen’. In de
grafiek verderop in dit rapport worden jouw scores op alle interessegebieden weergegeven.

Realistisch (8)

Ziet zichzelf als praktisch en realistisch. Vindt het leuk om met concrete en tastbare zaken te werken, zoals
machines, gereedschap of dieren.

Artistiek (7)

Ziet zichzelf als creatief, origineel en onafhankelijk. Vindt het leuk om creatief bezig te zijn en zich te uiten in
bijvoorbeeld verschillende kunstvormen en creatieve activiteiten.

ICT (7)

Ziet zichzelf als precies, analytisch en technisch. Vindt het leuk om met computers te werken, zoals
automatiseren, programmeren of het beheren van computersystemen.

Interesse in sectoren

In deze paragraaf wordt weergegeven in welke sector je graag werkzaam wilt zijn. Het verschil met de
resultaten onder interessegebieden is dat de interessegebieden meerdere sectoren omvatten die inhoudelijk
een relatie met elkaar hebben. Interesse in sectoren geeft specifieker aan welke sector je binnen een
interessegebied interessant vindt. Meer informatie over de sectoren vind je op www.beroepenvinder.nl.

Hieronder worden de vijftien sectoren weergegeven waar je de hoogste score op hebt gehaald. Het getal dat
tussen haakjes wordt weergegeven is jouw score op de betreffende sector. Bij de sectoren kun je een score
tussen 1 en 10 halen. De betekenis van het getal kun je lezen in de paragraaf ‘Toelichting op de gebruikte
getallen’.

Wetenschap (8)

In de wetenschap gaat het om onderzoek en onderwijs. Dit kan op verschillende gebieden zijn. Door het
verzamelen en analyseren van gegevens en het doen van literatuuronderzoek worden adviezen gegeven,
bijvoorbeeld aan de overheid en bedrijven. De kennis wordt gepubliceerd in rapporten, artikelen en boeken en
overgedragen door onderwijs, lezingen en tijdens bijeenkomsten met vakgenoten. Voorbeeldberoepen in deze
sector zijn: wetenschappelijk onderzoeker, universitair docent en psychologisch assistent.
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Organisatie en advies (8)

Organisatie en advies is een beroepsrichting waarbij de werkzaamheden zich richten op organisatorische en
specifiek bedrijfsinhoudelijke ondersteuning en advisering. Dit met als doel om meer opbrengst te halen uit
zowel een organisatie als een product of dienstverlening van een bedrijf. Voorbeeldberoepen in deze sector
zijn: auditor kwaliteitszorg, organisatieadviseur, adviseur e-business en technisch bedrijfskundige.

Ontwerp en ontwikkeling (ICT) (8)

Automatisering richt zich op de verbetering van de toepassingen van computers en computerprogramma’s. Het
gaat daarbij om het ontwerpen en bouwen van nieuwe software en hardware. Voorbeeldberoepen in deze
sector zijn: systeemontwikkelaar, informatieanalist en functioneel ontwerper ICT.

Installatietechniek (8)

In deze sector zijn veel verschillende richtingen. Vroeger werden de beroepen in deze sector samengevat
onder de naam loodgieter. Door de technologische ontwikkelingen is er veel veranderd. Het aanleggen van
leidingen en het verhelpen van storingen wordt nog steeds gedaan, maar er komt veel meer bij kijken. In de
installatietechniek zijn de belangrijkste werkgebieden: aanleg en onderhoud van verwarmingsinstallaties,
bedrijfsinstallaties, airco- en koelinstallaties, gas- en watervoorzieningen in de woningbouw en dakbedekking.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: distributiemonteur gas/water, zwembadinstallatiemonteur,
onderhoudsmonteur machines/installaties en tekenaar-werkvoorbereider installatietechniek.

Hout- en meubileringstechniek (8)

In deze sector gaat het om de houthandel, de timmer- en meubelindustrie, standbouw, interieurbouw (ook voor
boten) en de parketbranche. Ook interieurdesign en -stoffering zijn onderdeel van deze sector.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: projectleider houtverwerkende industrie, meubeltekenaar,
werkvoorbereider interieurbouwbedrijf en voorman timmerfabriek.

Bouw (8)

In de bouw gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om bijvoorbeeld huizen, kantoorpanden of
fabrieken en wegen of bruggen te bouwen. Belangrijke onderdelen zijn het bouwontwerp, het maken van bouw-
en werktekeningen, het opstellen van planningen en begrotingen en het bouwen zelf. Ook restauratiewerk en
sloopwerk behoren tot de bouw.Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: uitvoerder betonwerken,
bouwcalculator, tekenaar-constructeur bouwkunde en constructeur civiele techniek.

Toerisme (8)

In deze sector gaat het om de in- en verkoop van reizen en het geven van informatie over reis- en
verblijfsmogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld bij een reisbureau, op een VVV kantoor of een ANWB vestiging. De
werkzaamheden hebben een administratief karakter. Ook de ontvangst en begeleiding van buitenlandse
toeristen in ons land, bijvoorbeeld als gids, behoren tot deze sector. Talenkennis en goede communicatieve
vaardigheden zijn in deze sector belangrijk. Voorbeeldberoepen zijn: host toerisme, reisadviseur en manager
reisbureau.
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Milieu (8)

Deze sector staat in het teken van verbetering en behoud van het milieu. Werkzaamheden kunnen te maken
hebben met milieubeheer van landschappen en natuurparken, het opsporen van milieuovertredingen en het
bestrijden van ongedierte. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: opzichter bos- en natuurterreinen, milieu-
inspecteur en milieukundig voorlichter.

Recreatie (7)

In de recreatiebranche gaat het om werkzaamheden in natuur- en recreatieparken, pretparken, dierentuinen en
campingbedrijven. De werkzaamheden bestaan uit het maken van planningen, het verzorgen van reserveringen
en het opstellen en uitvoeren van animatie- en recreatieprogramma’s. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn:
museumgids, beheerder jachthaven en manager recreatie-accommodatie.

Persoonlijke verzorging (7)

In deze beroepsrichting gaat het vooral om het uiterlijk van mensen. De werkzaamheden richten zich op de
verzorging van het gezicht, het haar, de handen of voeten. Met andere woorden: het betreft de totale
lichamelijke verzorging. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: kapper, voetverzorger, schoonheidsspecialist,
masseur en bedrijfsleider sauna.

Industriële reiniging (7)

Industriële reiniging richt zich op het reinigen van installaties, systemen, verstopte leidingen, tanks en ruimten
zoals fabrieken en scheepsruimen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende reinigingstechnieken,
zoals hogedruk reinigen (stralen), vacuümreinigen, chemische-technische reiniging. Ook rioolreiniging,
gevelreiniging en wegdekreiniging zijn onderdeel van deze sector. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn:
medewerker centrale sterilisatie-afdeling ziekenhuis, voorman schoonmaak, beheerder afvaldepot en
coördinator reiniging.

Horeca (7)

Horeca staat voor hotel, restaurant en café. In de horeca gaat het om de ontvangst van gasten, het bereiden
van voedsel en het serveren van maaltijden en dranken. Werkzaamheden vinden plaats in hotels en
congrescentra, in restaurant- en instellingskeukens en in de bediening. Ook de catering en snackbars behoren
tot deze sector. Voorbeeldberoepen zijn: keukenassistent, medewerker bediening, kok en hoofd
bedrijfsrestaurant.

Handel (7)

In de handel gaat het om de in- en verkoop van allerlei verschillende goederen (food en nonfood). Er wordt
onderscheid gemaakt tussen de detailhandel (winkels) en de groothandel, die producten levert aan de
detailhandel. Ook de import en export van goederen hoort bij de handel. Voorbeeldberoepen in deze sector
zijn: verkoopadviseur, exportmanager, vertegenwoordiger en inkoper.

Grafische techniek (7)

Grafische- of druktechniek is een verzamelnaam voor alle technieken die gebruikt worden om drukwerk te
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vervaardigen. Van postzegels, foto’s en reclamefolders tot tijdschriften, kranten en boeken; het wordt allemaal
gedrukt, gesneden en meestal ook gevouwen of gebonden. Al die werkzaamheden zijn onderdeel van de
grafische techniek. Voor het drukken zelf worden afhankelijk van het product verschillende druktechnieken
gebruikt, zoals hoogdruk (voor boeken), diepdruk en de meest gebruikte vorm, vlakdruk (offset) die voor
kranten wordt gebruikt. De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor drukwerk worden meestal op
de computer gedaan. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: grafisch intermediair, grafisch drukvoorbereider,
dtp specialist en productiebegeleider uitgeverij.

Commerciele dienstverlening (7)

Commerciële dienstverleners leveren financiële of zakelijke diensten aan bedrijven en consumenten.
Voorbeelden zijn o.a. bank- en verzekeringsproducten, makelaardij, beurs- en evenementenorganisaties, call-
centres, uitvaartverzorging en reclame- en marketingdienstverlening. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn:
makelaar, hypotheekadviseur, salesmanager en teamleider callcenter.

Interesse in taken

Naast interesse in een bepaalde sector zijn er ook taken die je leuk vindt om te doen. Je zult waarschijnlijk
meer plezier hebben in jouw werk wanneer je leuke taken hebt. Hieronder worden de tien taken weergegeven
waar je de hoogste score op hebt gehaald.

Het getal dat tussen haakjes wordt weergegeven geeft jouw score op de betreffende taak weer. Bij de taken
kun je een score tussen 1 en 5 halen.

Je vindt de volgende taken leuk:

• Rekenen (5)
• Organiseren (5)
• Met machines werken (5)
• Met elektronische apparaten werken (5)
• Met de handen werken (5)
• Met collega's overleggen (5)
• Lezen (5)
• Fysiek inspannen (5)
• Werkzaamheden plannen (4)
• Strategisch denken (4)
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De scores hebben een
categorische betekenis en moeten niet verward worden met rapportcijfers.

De betekenis van de scores op de interessegebieden en sectoren

Score Betekenis

1 Ver onder gemiddelde interesse

2 Ruim beneden gemiddelde interesse

3 Beneden gemiddelde interesse

4 Juist beneden gemiddelde interesse

5 Gemiddelde interesse

6 Gemiddelde interesse

7 Juist boven gemiddelde interesse

8 Boven gemiddelde interesse

9 Ruim boven gemiddelde interesse

10 Ver boven gemiddelde interesse

De betekenis van de scores op de taken

Score Betekenis

1 Ver onder gemiddelde interesse

2 Beneden gemiddelde interesse

3 Gemiddelde interesse

4 Boven gemiddelde interesse

5 Ver boven gemiddelde interesse
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