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Inleiding
De Beroepsinteresse 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-, opleiding en/of loopbaanadviseur.
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Betekenis van de scores
De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar

een 9-puntsschaal (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.

StanineStanine KlassengrootteKlassengrootte OmschrijvingOmschrijving

1 4% Zeer laag

2 7% Laag

3 12% Laag

4 17% Gemiddeld

5 20% Gemiddeld

6 17% Gemiddeld

7 12% Hoog

8 7% Hoog

9 4% Zeer hoog
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Persoonlijke interesses
De Beroepsinteresse 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 

ideeën op te doen en je een denkrichting 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 9. Tevens 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, cursuscoördinator en decaan. Je score op deze sector is een 8. Tenslotte heb je 

veel interesse in het werken in de zakelijke dienstverlening. De werkzaamheden in deze sector hebben 

betrekking op het verlenen van services en diensten aan organisaties, zoals aan bedrijven, overheden en non-

profit organisaties. Voorbeelden van beroepen in deze richting zijn organisatieadviseur, loopbaanadviseur, 

interim-manager en marktonderzoeker. Je score op deze sector is een 8.

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 om voor 

anderen te zorgen en mensen te begeleiden. Deze activiteit heeft vooral te maken met het bieden van hulp 

aan mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Ook blijkt uit je analyse dat je interesse hebt om te 

adviseren. Dit heeft vooral te maken met het raad geven vanuit je deskundigheid.

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 

logistieke sector. De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het organiseren, transporteren 

en/of op bestemming krijgen van goederen, voertuigen en personen. Voorbeelden van beroepen in deze 

sector zijn expediteur, luchtverkeerleider, transportplanner, magazijn manager en logistiek manager. Je score 

op deze sector is een 4. Tevens heb je weinig interesse in de aarde en milieu sector.

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op zaken uit de natuurlijke leefomgeving zoals bodem- en 

natuur beheer, landbouw en veeteelt. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn dierenarts, 

milieutechnoloog, geoloog, plantenverdelaar, dierenarts, milieubeheerder, tuinarchitect en milieukundig 

voorlichter. Je score op deze sector is een 4. Tenslotte heb je weinig interesse in de kunst en cultuur sector. De 

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

Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn acteur, theaterwetenschapper, beeldend kunstenaar, recensent, 

uitgever, decorontwerper en schrijver. Je score op deze sector is een 4. Wij adviseren je om aan deze richtingen 

en activiteiten minder energie te besteden en vooral je intuïtie te volgen bij het maken van je carrière keuzes.
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Sectoren

Aarde en milieu

sector

4

Bouw sector 7

Communicatie en

media sector

5

Financieel

economische sector

5

IT sector 6

Juridische sector 5

Kunst en cultuur

sector

4

Logistieke sector 4

Medische sector 5

Onderwijs sector 8

Overheid sector 6

Sociaal welzijn

sector

9

Sport sector 6

Technische sector 5

Veiligheid sector 6

Zakelijke

dienstverlening

sector

8
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Activiteiten

Adviseren 6

Beheren en

controleren

2

Handel drijven 2

Informeren en

opleiden

6

Leidinggeven 6

Onderzoeken 4

Ontwikkelen 2

Organiseren 5

Vormgeven 2

Zelf uitvoeren 4

Zorgen voor en

begeleiden

7
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