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Inleiding
De Beroepsinteresse Analyse Middelbaar Niveau geeft aan in welke sectoren iemand geïnteresseerd is en zijn

voorkeur heeft. De analyse gaat vooral uit van de matchingsbenadering waarbij de interesse voor bepaalde

beroepssectoren achterhaald wordt. In de rapportage worden bij de beroepssectoren 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-, opleidings-

en/of loopbaanadviseur.

3© tma



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 Middelbaar Niveau heeft tot doel het in kaart brengen van je voorkeuren voor

bepaalde beroepssectoren. De test is bedoeld voor volwassen en jongeren vanaf ongeveer 12 jaar met een

opleidingsniveau vanaf afgerond basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De

antwoorden die gegeven zijn door je op de stellingen meten de voorkeur voor bepaalde sectoren. Hiermee krijg

je 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 ook

beroepssuggesties. Deze zijn voor jezelf bedoeld om ideeën op te doen en zijn niet limitatief bedoeld.

Uit je analyse blijkt het volgende:

Je hebt veel interesse in de handel en commerciële richting. De werkzaamheden in deze sector hebben vooral

te maken met handel en verkoop. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn commercieel medewerker

(binnen of buitendienst), medewerker bij een bank of verzekeraar of verkoper/bedrijfsleider in een winkel. Je

score op deze sector is een 9. Tevens heb je veel interesse in de grafische en creatieve sector. De

werkzaamheden in deze sector hebben vooral te maken met het werken aan grafische en creatieve producten

in bedrijven zoals drukkerijen, uitgeverijen en reclamebureaus. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn

grafisch vormgever, werktekenaar, medewerker beeldtechnieken, fotograaf, etaleur en decorateur. Je score

op deze sector is een 8. Tenslotte heb je veel interesse in het werken op een secretariaat of receptie. De

werkzaamheden in deze sector hebben vooral te maken met administratieve, receptie en/of secretariële taken.

Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn administratief medewerker, receptionist(e), secretaresse en

management assistent. Je score op deze sector is een 7.

Naast de beroepssectoren waarin je de meeste interesse hebt, is er een analyse gemaakt van de

beroepssectoren 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 minder interesse in het werken in de

uiterlijke verzorgings sector. De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de uiterlijke verzorging

van mensen zoals het verzorgen van haren, huid, handen en voeten. Voorbeelden van beroepen in deze

richting zijn junior of allround kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, manicure, medewerker sauna of

visagiste. Je score op deze sector is een 1. Tevens heb je minder interesse in het werken in de veiligheid en

bewaking. De werkzaamheden in deze sector hebben vooral te maken met handhaven van veiligheid.

Voorbeelden van beroepen in deze richting zijn (evenementen)beveiliger, beroepsmilitair,

beveiligingsmedewerker, politie-agent of politie-surveillant, winkel-surveillant, medewerker geld- en

waardetransport. Je score op deze sector is een 1. Tenslotte heb je minder interesse in het werken in de

transport/vervoer sector. De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het het vervoeren en

transporteren van mensen en/of goederen. Voorbeelden van beroepen in deze richting zijn chauffeur van een

bus, touringcar of vrachtwagen of koerier. Je score op deze sector is een 1. Wij raden je aan zo weinig energie

mogelijk te besteden aan deze richtingen bij het maken van je carrière keuzes.
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Sectoren

Autotechniek

sector

1

Bouwnijverheid

sector

1

Civiel

huishoudelijke

sector

6

Elektrotechniek

sector

1

Financiële

administratie sector

4

Grafische en

creatieve sector

8

Handel en

commerciële sector

9

Horeca sector 5

IT sector 5

Installatietechniek

sector

1

Natuur en milieu

sector

5

Onderwijs en

opvoeding sector

7

Secretariaat en

receptie sector

7

Sociale

hulpverlening

sector

4

Toerisme sector 7

Transport en

vervoer sector

1

Uiterlijke verzorging

sector

1

Veiligheid en

bewaking sector

1

Verpleging en

verzorging sector

5

Voedsel en

voedselbereiding

sector

4
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