Simon Voorbeeld
VERTROUWELIJK

Beroepskeuzetest Algemeen

Testrapportage voor Simon Voorbeeld

VERTROUWELIJK

© 2015 Testcentrum Groei B.V.
De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei, die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl
, zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.
De geldigheidsduur van deze testrapportage is maximaal twee jaar.

© 2015 Testcentrum Groei

Pagina 2 van 29

Testrapportage voor Simon Voorbeeld

VERTROUWELIJK

Inhoudsopgave
Samenvatting .......................................................................................................................................... 4
Beroepskeuzetest ............................................................................................................................... 4
Inleiding .................................................................................................................................................. 6
Uw gegevens ...................................................................................................................................... 6
Testgegevens ...................................................................................................................................... 6
Beroepskeuzetest Algemeen.................................................................................................................. 7
Uitleg persoonstypen .......................................................................................................................... 8
Uw persoonstypecombinatie .............................................................................................................. 9
Uitleg sectoren .................................................................................................................................. 10
Uw sectorvoorkeur ............................................................................................................................ 11
Uitleg competenties .......................................................................................................................... 12
Uw competenties .............................................................................................................................. 13
Uw beroepen op Basisniveau ........................................................................................................... 14
Uw beroepen op MBO 1-2 niveau ..................................................................................................... 17
Uw beroepen op MBO 3-4 niveau .................................................................................................... 20
Uw beroepen op HBO niveau ........................................................................................................... 23
Uw beroepen op WO niveau............................................................................................................. 26
Uitleg ................................................................................................................................................. 29

© 2015 Testcentrum Groei

Pagina 3 van 29

Testrapportage voor Simon Voorbeeld

VERTROUWELIJK

Samenvatting
U heeft een beroepskeuzetest gemaakt op www.testcentrumgroei.nl. Het doel van deze test is een
beeld te krijgen van uw persoonstypecombinatie, uw sectorvoorkeur , uw competenties en de
daarbij passende beroepen op vijf opleidingsniveaus:






Basisniveau (geen beroepsopleiding)
Basisberoepsgericht niveau (MBO 1 en 2)
Middelbaar niveau (MBO 3 en 4)
Hoger niveau (HBO)
Wetenschappelijk niveau (WO)

Deze samenvatting geeft in het kort de resultaten weer van de afgenomen test.

Beroepskeuzetest
De uitslag van deze beroepskeuzetest is dus verdeeld over verschillende niveaus. U krijgt de uitslag
van alle niveaus uitgebreid te lezen in deze testrapportage.
De beroepen in deze testrapportage zijn speciaal voor u uitgezocht omdat ze bij uw combinatie van
persoonstype, sectorvoorkeur en competenties passen. Hieronder ziet u de uitslag van deze
waarden.
Persoonstype
Uw drie belangrijkste persoonstypen en dus uw persoonstypecombinatie is:
Creatief:
Ondernemend:
Onderzoekend:
Sectoren
Uw drie meest gekozen sectoren zijn:
1. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2. Media en Communicatie
3. ICT
Competenties
Uw drie als best ingeschatte competenties, ofwel een aantal van uw talenten zijn:
1. Creatief denken
2. Analyseren
3. Flexibel zijn
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Beroepen
De beroepen die op basis van uw interesses , uw persoonstype, sectorvoorkeur en competenties
voor u uitgekozen zijn, zoals Host/hostess felicitatiediensten een beroep zoals Acteur film/televisie
passen bij een Creatief/Ondernemend/Onderzoekend persoonstype zoals u. Dat wil niet gelijk
zeggen dat dit de enige geschikte beroepen voor u zijn. Kijk dus gerust verder naar de beroepen per
niveau hieronder en natuurlijk naar de uitgebreide lijst verder in de testrapportage.
Basisniveau (geen beroepsopleiding)
1 Fotomodel
2 Sleepbootkapitein
3 Croupier
4 Verhuizer
5 Fietskoerier

Basisberoepsgericht niveau (MBO 1 en 2)
1 Host/hostess felicitatiedienst
2 Demonstrateur
3 Kostuumontwerper theater/film/televisie
4 Verkoopmedewerker boeken, tijdschriften en kantoorartikelen
5 Kustwachter

Middelbaar niveau (MBO 3 en 4)
1 Fotograaf
2 Fotojournalist
3 Cameraman / -vrouw studio
4 Stylist modecollecties
5 Antiekhandelaar

Hoger niveau (HBO)
1 Fotojournalist
2 Fotograaf
3 Art director reclame
4 Copywriter
5 Acteur film/televisie

Wetenschappelijk niveau (WO)
1 Wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen
2 Componist
3 Hoofdredacteur (bladen)
4 Hoofdontwerper telematica
5 Wetenschappelijk onderzoeker sociologie

Meer uitslagen en uitleg vindt u in het hoofdstuk Beroepskeuzetest Algemeen .
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Inleiding
Dit rapport is het resultaat van antwoorden die u heeft ingevuld in een test via
www.testcentrumgroei.nl. Deze testrapportage is automatisch gegenereerd en presenteert de
uitslagen van de afgenomen test.

Uw gegevens
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Leeftijd
Geslacht
Opleiding
Opleidingsniveau

Simon
Voorbeeld
24
man
MBO-2
Basisberoepsgericht niveau (MBO 1 en 2)

Testgegevens
Starttijd
Eindtijd
Testduur
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23 september 2015 om 17:17 uur
00 uur 08 minuten 53 seconden
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Beroepskeuzetest Algemeen
U heeft in deze beroepskeuzetest vragen over uw interesse in bepaalde activiteiten en in bepaalde
beroepen beantwoord. Het doel van deze test is om een lijst met beroepen te laten zien die zo dicht
mogelijk in de buurt komt van uw wensen en mogelijkheden om een beroep uit te oefenen.
Deze beroepskeuzetest is een test die uit de antwoorden op de interessevragen een drietal
persoonstypen en een drietal sectoren aan u verbindt. Ook zijn er vragen gesteld over uw
competenties.
Deze combinatie van drie persoonstypen, de drie sectoren en uw competentieprofiel worden in uw
uitslag gebruikt om te berekenen welke beroepen het beste bij u passen.
Deze opzet van een beroepskeuzetest is bedacht door dr. John Holland. Verderop in dit hoofdstuk
volgt meer uitleg over de verschillende persoonstypen.
Op deze wijze vindt er een drieledige koppeling plaats tussen u en beroepen: op
persoonstypecombinatie, op sectorvoorkeur en op competentieprofiel. In de bepaling van de uitslag
telt de persoonstypecombinatie het zwaarst. De reden hiervoor is dat de slagingskans bij het
uitoefenen van een beroep groter is als er meer aandacht is voor uw interesses. Bovendien liggen
uw interesses relatief vast (persoonlijkheid) en bieden ze daardoor een goede basis om een
beroepsrichting te kiezen.
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Uitleg persoonstypen
Aan de hand van uw antwoorden in de beroepskeuzetest is uw persoonstypecombinatie bepaald. Er
zijn 6 persoonstypen die de basis kunnen vormen van een persoonstypecombinatie:







Praktisch
Onderzoekend
Creatief
Mensgericht
Ondernemend
Gestructureerd

Iedereen heeft van elk van deze persoonstypen en de bijbehorende eigenschappen wel iets in zich
maar de drie persoonstypes die het beste bij u passen, vormen uw persoonstypecombinatie.
Hieronder staat de uitleg over de zes persoonstypen.
Praktisch
Iemand die Praktisch heeft als belangrijkste persoonstype heeft voorkeur voor werk waarin hij/zij
praktisch kan omgaan met materialen, gereedschap, machines, planten, dieren. Hij/zij zal passende
beroepen kunnen vinden in de techniek, transport en logistiek, land- en tuinbouw, enzovoorts. Vaak
zal het gaan om lichamelijk werk en werk waarbij een zeker technisch inzicht belangrijk is.
Onderzoekend
Iemand die Onderzoekend heeft als belangrijkste persoonstype heeft de voorkeur om allerlei zaken
om hem/haar heen te observeren, analyseren en verklaren. Hij/zij heeft over het algemeen een
goede rekenvaardigheid en een goed ontwikkeld logisch denkvermogen. Hij/zij zal zich prettig
voelen in wetenschappelijke beroepen. Vaak zal het gaan om werk waarin een goed ontwikkeld
algemeen denkvermogen van de persoon belangrijk is.
Creatief
Iemand die Creatief heeft als belangrijkste persoonstype heeft de voorkeur om werk te doen waarbij
de grenzen niet vooraf al voor hem/haar bepaald zijn en waarbij hij/zij gebruik kan maken van
creatieve vaardigheden zoals schrijven, dansen, toneelspelen, beeldend vormen, enzovoorts. Hij/zij
zal werk willen vinden in de theaterwereld, de muziek, de beeldende kunst, de literatuur enzovoorts.
Mensgericht
Iemand die Mensgericht heeft als belangrijkste persoonstype heeft de voorkeur om werk te doen
waarin contact met mensen veel voorkomt en belangrijk is. Het gaat dan om activiteiten zoals
onderwijzen, verzorgen, informeren, amuseren enzovoorts. Hij/zij zal zich prettig voelen in werk
waarbij communiceren en het werken met mensen in het algemeen belangrijk is. Voorbeelden
hiervan zijn werken in het onderwijs en in de hulpverlening.
Ondernemend
Iemand die Ondernemend heeft als belangrijkste persoonstype heeft de voorkeur om doelgericht
bezig te zijn met organiseren, leidinggeven/besturen, verkopen enzovoorts. Hij/zij zal interesse
hebben in commerciële, leidinggevende en bestuurlijke functies.
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Gestructureerd
Iemand die Gestructureerd heeft als belangrijkste persoonstype heeft de voorkeur om
gestructureerde, duidelijke werkzaamheden te doen. Werken volgens een methode en systeem
vindt hij/zij prettig. Hij/zij zal bijvoorbeeld passende beroepen vinden in ambtelijke en
administratieve beroepen.

Uw persoonstypecombinatie
Uw drie belangrijkste persoonstypen en dus uw persoonstypecombinatie is:
1. Creatief
2. Ondernemend
3. Onderzoekend
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Uitleg sectoren
Om de vele beroepen op een overzichtelijke manier in te delen is er in deze test gebruik gemaakt
van de indeling in sectoren. Binnen deze 10 hoofd sectoren zijn telkens een aantal sub sectoren
benoemd. Al deze benamingen komen uit het werkveld en geven zo een praktisch inzicht in de
beroepsgebieden die mogelijk zijn:
ICT
 Advies en informatie
 Beheer
 Ontwerp en ontwikkeling
Gezondheidszorg en welzijn:
 Gezondheidszorg
 Welzijn
 Persoonlijke verzorging
Handel en dienstverlening:
 Handel
 Commerciële dienstverlening
 Facilitaire dienstverlening
 Dienstverlening arbeid en loopbaan
Landbouw, natuur en visserij
 Platteland-, tuin- en bosbouw
 Veeteelt e.d.
 Visserij
 Natuur en milieu
 Agrarische ondersteuning
Onderwijs, cultuur en wetenschap
 Onderwijs, training en instructie
 Kunst en cultuur
 Wetenschap
Justitie, veiligheid en openbaar bestuur
 Openbaar bestuur
 Veiligheid
 Rechtspraak
Transport en logistiek
 Magazijn en opslag
 Post en pakket
 Verkeer
 Zee-, binnen- en luchtvaart
 Wegtransport
 Spoorwegen
Media en communicatie
 Media
 Communicatie
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Toerisme, recreatie en horeca:
 Toerisme
 Recreatie
 Sport en ontspanning
 Horeca
Bouw, productie en techniek
 Bouw
 Weg- en waterbouw
 Elektrotechniek
 Installatietechniek
 Metaal/werktuigbouw
 Mobiliteitstechniek
 Procestechniek
 Voedingsmiddelen, chemie, gas-, water en energieproductie
 Grafische techniek
 Hout- en meubelindustrie
 Glas-, aardewerk en keramiek
 Textiel en mode
 Industriële reiniging
 Mechatronica

Uw sectorvoorkeur
Uw drie meest gekozen sectoren zijn:
1. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2. Media en Communicatie
3. ICT
Binnen deze sectoren ziet u dus hierboven welke sub sectoren er zijn benoemd. Het zou een te grote
en onleesbare testrapportage worden om alle (sub)sectoren verder te beschrijven. U kunt eenvoudig
via internet hier meer informatie over vinden.
De sectoren waar u de minste voorkeur voor lijkt te hebben zijn bijvoorbeeld Toerisme, recreatie en
horeca en Gezondheidszorg en welzijn. Maar ook een sector als Transport en logistiek lijkt geen
aantrekkingskracht op u uit te oefenen.
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Uitleg competenties
In de beroepskeuzetest is een beknopte beoordeling gevraagd van uw competenties. Uw
antwoorden zijn gebruikt om een koppeling te kunnen maken tussen uw competenties en de
competenties die voor een beroep nodig zijn. De competenties staan hieronder in een overzicht
gegroepeerd per categorie.
Communiceren:
 Luisteren
 Relaties opbouwen (sociabiliteit)
 Netwerken
 Taalbeheersing: Nederlands lezen
 Taalbeheersing: Nederlands schrijven
 Taalbeheersing: Nederlands spreken
 Mondeling presenteren
 Inleven
 Overtuigen
 Klantgericht zijn
Denken en leren:
 Analyseren
 Creatief denken
 Innovatief denken:
 Leren (leervermogen)
 Commercieel denken
Leidinggeven:
 Leidinggeven
 Beslissen (besluitvaardigheid)
 Coachen/begeleiden
 Instructie geven
Organiseren:
 Organiseren
 Plannen
Taken uitvoeren:
 Instructies opvolgen
 Accuraat werken
Persoonlijkheid, gedrag en houding
 Initiatief tonen
 Stressbestendig zijn
 Flexibel zijn
 Zelfstandig werken
 Zorgzaam zijn
 Leiding accepteren
 Integer zijn
 Ambitie hebben (zelfontwikkeling)
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Uw competenties
De competenties die door u zijn aangegeven als uw beste competenties zijn:
1. Creatief denken
2. Analyseren
3. Flexibel zijn
Deze competenties zijn als het ware een aantal van uw persoonlijke kwaliteiten oftewel een aantal
van uw talenten. Het is goed om deze competenties in uw beroep gebruiken. Door hier bewust naar
te kijken wordt de kans op een succesvolle beroepskeuze en sollicitatie voor u groter. En bovendien
is het in de uitoefening van uw beroep natuurlijk prettig om taken en werkzaamheden te hebben
waar u uw sterke eigenschappen kunt gebruiken. Hierdoor heeft u immers meer kans op succes,
waardering en geluk in uw werk.
Het is ook goed om uw minder sterke eigenschappen zoals Relaties opbouwen (sociabiliteit) en
Beslissen (besluitvaardigheid) in een beroep minder nodig te hebben. Of misschien kunt u taken
waarbij deze competenties nodig zijn overlaten aan iemand anders? Dit voorkomt frustraties en
conflicten en zorgt voor meer werkplezier en succes.
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Uw beroepen op Basisniveau
Hieronder ziet u 15 beroepen die bij uw persoontypecombinatie passen. Natuurlijk tellen ook de
resultaten van uw sectorvoorkeur en uw competentieprofiel mee in de berekening van deze
beroepen die voor u zijn uitgezocht.
Telkens ziet u het beroep, daaronder de sector en sub sector en daaronder de omschrijving van het
beroep.
1

Fotomodel
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U poseert voor een beroepsfotograaf in opdracht van een modellenbureau, moderedactie of modehuis.
Uw taken zijn onder andere: poseren, meedenken over kleding, make-up en accessoires, afspraken
maken over de plaats waar de foto's worden genomen, over het doel van de foto's (bijvoorbeeld als
reclame in tijdschriften, folders en catalogi of op affiches, kalenders en ansichtkaarten), over de tijd die
het fotograferen in beslag zal nemen en het honorarium. U volgt de (mode)trends.

2

Sleepbootkapitein
Transport en Logistiek
Zee-, binnen- en luchtvaart
U bent verantwoordelijk voor de sleepboot en de bemanning en u verleent diensten (vlot en veilig) aan
de vaartuigen binnen het havengebied. Uw taken zijn onder andere: de sleepboot besturen, de staat
van de sleepboot en het materiaal aan boord controleren, een deklogboek bijhouden, verslagen
opstellen over onregelmatigheden, gebreken en averijen. U werkt nauw samen met de werkleider en
met de loods of kapitein van het te assisteren vaartuig.

3

Croupier
Toerisme, Recreatie en Horeca
Recreatie
U leidt en begeleidt achter een speeltafel in het casino kansspelen zoals Amerikaans Roulette en Black
Jack. U geeft uitleg in verschillende talen en zorgt ervoor dat het spel goed verloopt. Uw taken zijn
onder andere: erop toezien dat spelers zich aan de spelregels houden, fiches op nummers plaatsen
waar spelers op gokken, winnende nummers afroepen, winnaars uitbetalen in fiches, bij
meningsverschillen bepaalt u uw standpunt.

4

Verhuizer
Handel en Dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
U vervoert spullen (inboedel) van de ene plek naar een andere plek. Uw taken zijn onder andere:
klanten helpen met inpakken, meubels uit elkaar halen, inboedel in verhuiswagens inladen (veel
sjouwen, soms met takels), alles uitladen op de plaats van bestemming, meubels in elkaar zetten.

5

Fietskoerier
Transport en Logistiek
Post en pakket
U bezorgt goederen (bijvoorbeeld brieven of pakketten) per fiets. Uw taken zijn onder andere: voor
vertrek fiets controleren, route bepalen, goederen ophalen en afleveren, zendingen onder rembours
afrekenen met ontvangers, remboursontvangsten afrekenen op bestelkantoren.

© 2015 Testcentrum Groei

Pagina 14 van 29

Testrapportage voor Simon Voorbeeld

VERTROUWELIJK

6

Glasslijper
Techniek, productie en bouw
Glas, aardewerk en keramiek
U maakt producten van glas in een glasfabriek. Uw taken zijn onder andere: werktekeningen
bestuderen, smelten, vormen en gieten van glas, machines instellen en bedienen (bijvoorbeeld een
oven), controleren van het product als het gereed is.

7

Tractorchauffeur
Landbouw, Natuur en Visserij
Land-, tuin- en bosbouw
U rijdt op een tractor en bent meestal werkzaam bij een loonwerkersbedrijf. Uw taken zijn onder
andere: tractor besturen, werkzaamheden zijn afhankelijk van welke machine achter de tractor hangt,
denk bijvoorbeeld aan gras inzaaien, frezen, ploegen, maaien, mest injecteren en oogsten.

8

Machinist shovel/wiellader
Techniek, productie en bouw
Weg- en waterbouw
U bedient een shovel waarmee u graafwerkzaamheden uitvoert op bouwterreinen of bij wegen. Een
shovel of wiellader is een machine die onder andere gebruikt wordt bij het grondverzet. Er kunnen in
de hefarm verschillende voorzetstukken gehangen worden, zoals een dichte bak, puinbak,
palletvorken, stenenklem, hijsmast, stenenrotator of een veegbezem. Uw taken zijn onder andere:
hulpstukken monteren en demonteren, materiaal laden en verplaatsen, machine onderhouden, kleine
storingen oplossen.

9

Dragline machinist
Techniek, productie en bouw
Weg- en waterbouw
U bedient een dragline waarmee graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Een dragline is een
graafmachine die gebruikt wordt voor het verzetten van grote hoeveelheden grond of ander los
materiaal. Uw taken zijn onder andere: machine instellen, hulpstukken monteren en demonteren,
grond laden en verplaatsen, machine onderhouden, kleine storingen oplossen.

10

Machinist hydraulische graafmachine
Techniek, productie en bouw
Weg- en waterbouw
U bedient een hydraulische graafmachine waarmee u graafwerkzaamheden uitvoert. Uw taken zijn
onder andere: machine bedienen, hulpstukken monteren - en demonteren, materiaal graven en/of
verplaatsen, machine onderhouden, kleine storingen oplossen.

11

Bulldozermachinist
Techniek, productie en bouw
Weg- en waterbouw
U bedient een dozer waarmee op bouwplaatsen of werkterreinen grond verplaatst wordt. Een
bulldozer is een zeer krachtige tractor op rupsbanden met een blad aan de voorkant. Uw taken zijn
onder andere: bouwputten graven, taluds afwerken, hulpstukken monteren en demonteren, materiaal
laden en verplaatsen, machine onderhouden, kleine storingen oplossen.

12

Hulparbeider grondwerk
Techniek, productie en bouw
Weg- en waterbouw
U helpt in de bouw (bijvoorbeeld riolen aanleggen, straten maken en greppels graven, bouwen van
een huis) en sjouwwerk voor de weg- en waterbouw. Uw taken zijn onder andere: grondwerk
uitzetten, aarde sjouwen, greppels graven, aarde en stenen aan- en afvoeren.
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13

Parkeercontroleur
Justitie, Veiligheid en Openbaar bestuur
Veiligheid
U controleert of mensen zich aan de parkeerregels houden en/of mensen geld in de parkeerautomaat
hebben gedaan. Uw taken zijn onder andere: controleren of mensen zich houden aan parkeerregels en
of ze geld in de parkeermeter doen, surveilleren, bonnen uitschrijven in geval van overtredingen (met
kleine draagbare computers of bonnenboekjes), uitgeschreven bonnen inleveren bij de administratie.

14

Medewerker hondenuitlaatservice
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U laat honden uit voor bijvoorbeeld particulieren en kennels. Uw taken zijn onder andere: bij mensen
thuis de honden ophalen, met de auto naar bijvoorbeeld een uitlaatgebied rijden, de honden uitlaten,
meehelpen met de opvoeding van de honden, toezicht houden tijdens het uitlaten, de honden na het
uitlaten weer thuis brengen.

15

Horecaportier
Toerisme, Recreatie en Horeca
Horeca
U bewaakt de ingang van horecagelegenheden (bijvoorbeeld discotheken en nachtclubs). Uw taken
zijn onder andere: bezoekers binnenlaten en eruit laten, bezoekers informeren, toegangsbewijzen
controleren, politie inschakelen bij problemen en eerste hulp verlenen.
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Uw beroepen op MBO 1-2 niveau
Hieronder ziet u 20 beroepen die bij uw persoontypecombinatie passen. Natuurlijk tellen ook de
resultaten van uw sectorvoorkeur en uw competentieprofiel mee in de berekening van deze
beroepen die voor u zijn uitgezocht.
Telkens ziet u het beroep, daaronder de sector en sub sector en daaronder de omschrijving van het
beroep.
1

Host/hostess felicitatiedienst
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U biedt kleine cadeaus en proefverpakkingen van producten aan bij belangrijke gebeurtenissen
(bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een verhuizing of een huwelijk). Uw taken zijn onder andere:
nieuwe bezoekadressen werven, afspraken maken voor bezoek aan huis, cadeaus en
proefverpakkingen presenteren als ook aanbiedingen van producten die bij de gebeurtenis passen,
producten verkopen, contracten afsluiten, orders opnemen.

2

Demonstrateur
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U maakt reclame voor een bepaald (nieuw) product. U laat bijvoorbeeld een nieuwe saus of een
nieuwe smaak frisdrank proeven en legt uit wat er zo bijzonder aan is. De producten die u
demonstreert, verkoopt u meestal ook. U doet dit werk in winkelcentra en op beurzen,
tentoonstellingen en braderieën. Uw taken zijn onder andere: mensen aanspreken en zoveel mogelijk
publiek trekken, producten aantrekkelijk uitstallen, mensen producten laten proeven, horen, ruiken of
uitproberen, informatie geven.

3

Kostuumontwerper theater/film/televisie
Techniek, productie en bouw
Textiel en mode
U ontwerpt kostuums voor theater, film en televisieproducties. Uw taken zijn onder andere: schetsen
maken van kostuums, schetsen uitwerken, materialen, kleuren en patronen uitkiezen, aanwijzingen
geven aan costumières, offertes maken, overleggen met de artistieke leiding.

4

Verkoopmedewerker boeken, tijdschriften en kantoorartikelen
Handel en Dienstverlening
(Detail)handel
U verkoopt boeken, tijdschriften en/of kantoorartikelen. Uw taken zijn onder andere: klanten adviseren
over producten, afrekenen, klachten behandelen, etaleren.

5

Kustwachter
Justitie, Veiligheid en Openbaar bestuur
Veiligheid
U zorgt voor de veiligheid op zee. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als
centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum. Uw taken zijn onder andere: 's nachts de
kustlichten in een vuurtoren bedienen en bewaken, zorgen dat verlichting operationeel blijft, met radar
schepen op koers houden, smokkelaars opsporen.
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6

Tweede bloembinder
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U ontwerpt en maakt verschillende soorten bloemstukken, zoals boeketten, corsages en grafstukken.
Uw taken zijn onder andere: artikelen inkopen, bloemenarrangementen maken met onder andere
verse bloemen, vazen en schalen opmaken, klanten adviseren, bloemen en planten verkopen aan
klanten.

7

Verkoper kledingbedrijf
Handel en Dienstverlening
(Detail)handel
U verkoopt kleding in een winkel of op een afdeling van een winkel. Uw taken zijn onder andere:
klanten informeren, artikelen afrekenen, winkel netjes houden, goederen in het magazijn plaatsen,
artikelen bestellen.

8

Bestrijder muskusratten
Landbouw, Natuur en Visserij
Natuur en milieu
U vernietigt muskusratten in opdracht van de overheid, bedrijven of particulieren. Uw taken zijn onder
andere: sloten en riolen controleren, klemmen of kooien plaatsen, gegevens bijhouden over
muskusratten.

9

Stukadoor
Techniek, productie en bouw
Bouw
U werkt ruwe wanden (binnen en buiten) en plafonds af met specie of pleisterwerk. Uw taken zijn
onder andere: specie aanmaken, ondergronden schoon en vlak maken, gaten plamuren, specie,
hechtlagen en pleisterlagen handmatig of machinaal aanbrengen, materiaal opruimen en
schoonmaken.

10

Constructieplaatwerker
Techniek, productie en bouw
Metaal/Werktuigbouw
U maakt verschillende producten (vooral voor auto's) uit plaatmateriaal. Uw taken zijn onder andere:
werktekeningen lezen en overbrengen op metaalplaten met kraspennen, centerponsen en
afschrijfpassers, onderdelen uitknippen met elektrische plaatscharen, onderdelen bewerken met
machines, plaatmateriaal afwerken met handgereedschap zoals ijzerzagen, schroevendraaiers,
hamers, tussentijds controleren of de maten van de werkstukken kloppen, onderdelen aan elkaar
bevestigen met schroeven, klinknagels, bouten en moeren of aan elkaar lassen, laswerk controleren,
plaatwerk spuiten.

11

Dakdekker
Techniek, productie en bouw
Bouw
U legt dakbedekking op daken van huizen en gebouwen. Uw taken zijn onder andere: oude
dakbedekking slopen, isolatie aanbrengen, dakbedekking uitrollen in banen, dakbedekking smelten
met een brander en vastzetten, alle naden en randen waterdicht maken, dakgoten en
regenwaterafvoer aanleggen.
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12

Ciseleur
Techniek, productie en bouw
Metaal/Werktuigbouw
U bewerkt metalen (zink, koper, goud, brons, messing of zilver), met hamertjes en ponsen, op
ondergrond van pek of zand, tot schilden en tot schalen, tot maskers en tot wandplastieken. Uw taken
zijn onder andere: sier-, gebruiksvoorwerpen en kunstobjecten van koper, brons, messing, zink en
zilver bewerken. U repareert (antieke) voorwerpen, verwijdert oneffenheden op voorwerpen. U werkt
met tangen en eenvoudige machines om materiaal te buigen of te knippen.

13

Steenhouwer
Techniek, productie en bouw
Glas, aardewerk en keramiek
U maakt of restaureert voorwerpen van allerlei soorten natuursteen, zoals marmer of graniet
(bijvoorbeeld schoorsteenmantels, aanrechten, puien van monumenten en grafstenen). Uw taken zijn
onder andere: mallen lezen, geschikte stukken steen uitzoeken, de steen volgens de mal aftekenen, de
steen afwerken met verschillende gereedschappen, tekst op de steen aftekenen, letters uithakken,
stenen met schade herstellen, gebroken stukken weer aan elkaar lijmen of stenen repareren door er
een stuk af te hakken en dat opvullen met mortel.

14

Natuursteenbewerker
Techniek, productie en bouw
Glas, aardewerk en keramiek
U bewerkt allerlei soorten ruw natuursteen, zoals marmer, graniet en travertin. U maakt er onder
andere vensterbanken, pilaren, grafstenen en vloerplaten van en soms restaureert u ook voorwerpen
van natuursteen. Uw taken zijn onder andere: blokken steen op maat zagen, natuursteen tegen
wanden plaatsen, gevels en trappen bekleden, eenvoudige letters , tekens of versieringen op de steen
aanbrengen, de steen afwerken door polijsten of schuren, onderhoudswerk doen, technische
problemen oplossen.

15

Ateliernaaier
Techniek, productie en bouw
Textiel en mode
U naait kleding in dienst van een atelier. Uw taken zijn onder andere: werktekeningen lezen, stoffen
en zomen naaien, ringen zetten, naaimachines gebruiken, naaiwerk herstellen.
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Uw beroepen op MBO 3-4 niveau
Hieronder ziet u 20 beroepen die bij uw persoontypecombinatie passen. Natuurlijk tellen ook de
resultaten van uw sectorvoorkeur en uw competentieprofiel mee in de berekening van deze
beroepen die voor u zijn uitgezocht.
Telkens ziet u het beroep, daaronder de sector en sub sector en daaronder de omschrijving van het
beroep.
1

Fotograaf
Media en Communicatie
Media
U maakt fotoreportages van gebeurtenissen, mensen, dieren of voorwerpen in opdracht van bedrijven,
particulieren, uitgevers of kranten. Uw taken zijn onder andere: met opdrachtgever overleggen, foto's
maken, ontwikkelen, afdrukken, klanten werven, fotoarchieven bijwerken, administratie bijhouden.

2

Fotojournalist
Media en Communicatie
Media
U fotografeert personen, gebeurtenissen of voorwerpen die in het nieuws zijn (voor kranten en
tijdschriften). Uw taken zijn onder andere: met de redactie overleggen, digitale foto's maken met
verschillende camera's, lenzen, filters en lampen, foto's bewerken, foto's afdrukken.

3

Cameraman / -vrouw studio
Media en Communicatie
Media
U maakt in de studio beeldopnamen voor bijvoorbeeld (speel)films, televisieshows, documentaires,
reclamespots, journaals of actualiteitenrubrieken. Uw taken zijn onder andere: camera's bedienen,
instructies van de regisseur uitvoeren, met regisseurs, belichtings- en geluidstechnici overleggen,
technische storingen oplossen.

4

Stylist modecollecties
Techniek, productie en bouw
Textiel en mode
U stelt een kledingcollectie samen voor een kledingmerk of winkelketen. Uw taken zijn onder andere:
modetrends signaleren, nieuwste ontwerpen bekijken van modeontwerpers, assortiment actualiseren
voor de huidige markt, kleding en accessoires ontwerpen, werken met grafische tekenprogramma's,
beurzen bezoeken, stoffen inkopen.

5

Antiekhandelaar
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U verkoopt antiek in een winkel of op een markt. Uw taken zijn onder andere: antiek inkopen en
verkopen, koopwaar etaleren.

6

Verkoopspecialist antiek- en kunstartikelen
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U bent betrokken bij de verkoop van artikelen in een winkel of op een afdeling in een winkel. U
begeleidt winkelpersoneel. Uw taken zijn onder andere: klanten informeren en adviseren, artikelen
inkopen en verkopen, klachten behandelen, kassa opmaken, winkelpersoneel instrueren en
begeleiden, acties bedenken om de verkoop te bevorderen, winkelvoorraden controleren.
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7

Pianostemmer
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U onderhoudt piano's. Uw taken zijn onder andere: piano's stemmen met stemsleutels, controleren of
piano's voldoen aan de kwaliteitseisen, piano's schoonmaken, kleine reparaties aan piano's
verrichten, klanten adviseren over de aankoop van piano's.

8

Cameraman/-vrouw locatie
Media en Communicatie
Media
U maakt op locatie beeldopnamen voor bijvoorbeeld (speel)films, televisieshows, documentaires,
reclamespots, journaals of actualiteitenrubrieken. Uw taken zijn onder andere: camera's bedienen,
instructies uitvoeren van de regisseur, met regisseurs en belichtings- en geluidstechnici overleggen,
technische storingen oplossen.

9

Fotografisch vormgever
Media en Communicatie
Media
U maakt reclamefoto's, bedrijfsreportages en foto's voor de industrie. U probeert daarbij om producten
en diensten zo goed mogelijk in beeld te brengen. De foto's zijn bestemd voor folders, kranten,
brochures of bijvoorbeeld voor een stand op een beurs. Uw taken zijn onder andere: met
opdrachtgever overleggen, kunstzinnige foto's maken, kleurstelling, belichting en vormgeving kiezen,
belichtingsinstallaties bedienen, foto's ontwikkelen en afdrukken, werken met (grafische)
computerprogramma's.

10

Beeldredacteur
Media en Communicatie
Communicatie
U zorgt ervoor dat het juiste beeldmateriaal bij artikelen in tijdschriften of kranten wordt geplaatst. Uw
taken zijn onder andere: foto's laten maken, foto's, tekeningen en ander beeldmateriaal verzamelen ,
foto's bestellen bij persbureaus, beeldmateriaal beheren, onderschriften bedenken, met
hoofdredacteuren, redactiechefs en fotografen overleggen.

11

Muziekhandelaar
Handel en Dienstverlening
Commerciële dienstverlening
U verkoopt muziek in een winkel of op een markt. Uw taken zijn onder andere: muziek inkopen en
verkopen, koopwaar etaleren.

12

Illustrator
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U maakt tekeningen voor tijdschriften, folders, boeken en andere uitgaven. Deze illustraties worden
bijvoorbeeld gebruikt om informatie toe te voegen aan gedrukte teksten (één plaatje maakt soms meer
duidelijk dan duizend woorden) of om de aandacht van de lezer te trekken. Uw taken zijn onder
andere: met opdrachtgever overleggen, wensen van de opdrachtgever vertalen naar een ontwerp,
concepten uitwerken, werktekeningen maken op basis van een schets, grafieken en logo's gereed
maken voor reproductie door de drukker.
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Editor film/video
Media en Communicatie
Media
U monteert film- en video-opnamen voor films en televisieprogramma's. Uw taken zijn onder andere:
met opdrachtgevers overleggen, filmmateriaal omzetten naar de computer, beelden selecteren, mixen
en bewerken, filmrollen monteren, door montagetechnieken de film mede artistiek en inhoudelijk
vormgeven.

14

Modefotograaf
Media en Communicatie
Media
U maakt fotoreportages over mode. Uw taken zijn onder andere: klanten werven, met opdrachtgever
overleggen, foto's maken, ontwikkelen, afdrukken, fotoarchieven bijwerken, administratie bijhouden.

15

Filmeditor
Media en Communicatie
Media
U monteert film- en video-opnamen voor films en televisieprogramma's. Uw taken zijn onder andere:
filmmateriaal omzetten naar de computer, beelden selecteren, snijden, mixen en bewerken in het
gedigitaliseerde videonabewerkingsproces, originele filmrollen monteren, door montagetechnieken de
film mede artistiek en inhoudelijk vormgeven, overleggen met regisseurs, producenten en
programmamakers.
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Uw beroepen op HBO niveau
Hieronder ziet u 20 beroepen die bij uw persoontypecombinatie passen. Natuurlijk tellen ook de
resultaten van uw sectorvoorkeur en uw competentieprofiel mee in de berekening van deze
beroepen die voor u zijn uitgezocht.
Telkens ziet u het beroep, daaronder de sector en sub sector en daaronder de omschrijving van het
beroep.
1

Fotojournalist
Media en Communicatie
Media
U fotografeert personen, gebeurtenissen of voorwerpen die in het nieuws zijn voor kranten en
tijdschriften. Uw taken zijn onder andere: met de redactie overleggen, digitale foto's maken met
verschillende camera's, lenzen, filters en lampen, foto's bewerken, foto's afdrukken.

2

Fotograaf
Media en Communicatie
Media
U maakt fotoreportages van gebeurtenissen, mensen, dieren of voorwerpen in opdracht van bedrijven,
particulieren, uitgevers of kranten. Uw taken zijn onder andere: met opdrachtgever overleggen, foto's
maken, ontwikkelen en afdrukken, klanten werven, fotoarchieven bijwerken, administratie
bijhouden.

3

Art director reclame
Media en Communicatie
Media
U ontwerpt en geeft vorm aan reclameacties (bijvoorbeeld advertenties, affiches). Uw taken zijn onder
andere: reclameboodschappen bedenken en in beelden weergeven, ideeën presenteren, overleggen
met opdrachtgevers.

4

Copywriter
Media en Communicatie
Media
U bedenkt en schrijft reclametekst en andere wervende teksten. Uw taken zijn onder andere:
reclameacties schrijven, redigeren en plaatsen, (online) redactie voeren, vakliteratuur bijhouden.

5

Acteur film/televisie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U speelt een of meerder rollen in een film- of televisieproductie. Uw taken zijn onder andere: script
bestuderen, inleven in een rol of personage door informatie te verzamelen, emoties en
karaktereigenschappen tot uitdrukking brengen, aanwijzingen regisseur opvolgen.

6

Decorontwerper
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U ontwerpt decors (achtergronden) voor theater, film, televisie of beurzen en tentoonstellingen. U doet
dit werk in het atelier van een theatergroep, in een film- of televisiestudio of in een bedrijf dat stands
bouwt en tentoonstellingen inricht. Uw taken zijn onder andere: overleggen met regisseur (en
opdrachtgever), offertes opstellen, schetsen van decors maken en uitwerken, decormodellen maken.
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7

Componist
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U schrijft instrumentale en vocale muziekstukken. Componisten zijn werkzaam in de klassieke muziek,
maar ook in de jazz, musical of popmuziek. Uw taken zijn onder andere: ideeën uitwerken tot
composities, bestaande muziekstukken herschrijven, stukken arrangeren, aanwijzingen noteren voor
de uitvoerende musici.

8

Hoofdredacteur (bladen)
Media en Communicatie
Media
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van een krant, tijdschrift of vakblad. Uw taken zijn onder
andere: redactieleden instrueren, onderwerpen en invalshoeken bedenken, artikelen schrijven en
corrigeren, redactionele formules bewaken, plannen en budgetten bewaken, contacten onderhouden
met andere afdelingen die betrokken zijn bij het productieproces.

9

Onderzoeksjournalist
Media en Communicatie
Media
U onderzoekt onderwerpen met mogelijke journalistieke waarde. Uw taken zijn onder andere:
onderwerpen zoeken, betrouwbare bronnen zoeken, informatie bestuderen, contact opnemen met
mensen voor een interview, interview houden, reportages maken, artikelen schrijven voor kranten,
radio en televisie.

10

Docent algemene beveiliging
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U geeft les gericht op de toegenomen behoefte aan veiligheid. Het accent ligt op de integrale
veiligheidsdriehoek: bescherming, beleving en besturing. Geleerd wordt te handelen in geval van
rampenbestrijding, vredesmissies en grote evenementen. U bent bevoegd om les te geven in het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de onderbouw van het voortgezet onderwijs
(klas 1 tot en met 3 van het havo/vwo), het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneducatie.
Uw taken zijn onder andere: lessen voorbereiden, leerstof uitleggen, opdrachten bedenken, huiswerk
opgeven, toetsen maken, afnemen en nakijken, studieresultaten van leerlingen bijhouden, leerlingen
begeleiden bij hun stage, met collega's overleggen.

11

Binnenhuisarchitect
Techniek, productie en bouw
Bouw
U ontwerpt de inrichting van woningen, winkels, kantoren, restaurants, tentoonstellingsruimten. Uw
taken zijn onder andere: voorbereidend werk verrichten, klanten informeren en adviseren, kosten
opstellen, overleggen met de klanten, keuzes maken over vloerbedekking, gordijnen, verlichting en
meubels, het plan uitvoeren.

12

Docent dans, tekenen en/of handvaardigheid
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U geeft les gericht op dans, tekenen of handvaardigheid. U bent bevoegd om les te geven in het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger
en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Uw taken zijn onder andere: lessen
voorbereiden, lesprogramma's voor scholen maken en begeleiden, opdrachten bedenken en uitleggen,
resultaten van leerlingen bijhouden, school- en amateurtoneel regisseren.
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Docent verpleegkunde (2e graad)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U geeft les gericht op verpleegkundige zorg. Het accent ligt op verpleegkundige handelingen,
verpleegplannen schrijven en zorgprogramma's ontwerpen. Daarnaast komen verpleegbeleid,
kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en deskundigheidsbevordering aan bod. U bent bevoegd om les te
geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de onderbouw van het voortgezet
onderwijs (klas 1 tot en met 3 van het havo/vwo), het middelbaar beroepsonderwijs of de
volwasseneducatie. Uw taken zijn onder andere: lessen voorbereiden, leerstof uitleggen, opdrachten
bedenken, huiswerk opgeven, toetsen maken, afnemen en nakijken, studieresultaten van leerlingen
bijhouden, leerlingen begeleiden bij hun stage, met collega's overleggen.

14

Groepsleerkracht basisonderwijs
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U geeft les op een basisschool aan kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar. U bent verantwoordelijk
voor de gang van zaken in uw klas. U begeleidt de kinderen ook in hun sociaal-emotionele en morele
ontwikkeling. De kleuterklassen onderwijst u door middel van spelletjes. Aan de hogere klassen geeft
u les in onder andere rekenen, taal, biologie, aardrijkskunde en muziek. Uw taken zijn onder andere:
lessen voorbereiden, leerstof uitleggen, opdrachten bedenken, huiswerk opgeven, toetsen maken,
afnemen en nakijken, studieresultaten van leerlingen bijhouden, leerlingen begeleiden, overleg voeren
met collega's, ouders/verzorgers informeren.

15

Remedial teacher
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U verleent hulp aan leerlingen die moeilijkheden hebben met leren en/of gedragsstoornissen hebben.
Zij kunnen bijvoorbeeld niet goed hun aandacht bij de les houden of hebben moeite met taal of
rekenen. U werkt met leerlingen van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet
onderwijs. Daarbij ondersteunt u leerkrachten die onvoldoende tijd of deskundigheid hebben om deze
leerlingen extra aandacht te geven. Uw taken zijn onder andere: diagnose stellen, handelingsplannen
opstellen, lesmateriaal verzamelen en ontwerpen, opdrachten uitleggen aan leerlingen, leerlingen
observeren, toetsen afnemen, studieresultaten van leerlingen bijhouden, overleggen met
ouders/verzorgers, leerkrachten en deskundigen (bijvoorbeeld huisarts, logopedist).

© 2015 Testcentrum Groei

Pagina 25 van 29

Testrapportage voor Simon Voorbeeld

VERTROUWELIJK

Uw beroepen op WO niveau
Hieronder ziet u 20 beroepen die bij uw persoontypecombinatie passen. Natuurlijk tellen ook de
resultaten van uw sectorvoorkeur en uw competentieprofiel mee in de berekening van deze
beroepen die voor u zijn uitgezocht.
Telkens ziet u het beroep, daaronder de sector en sub sector en daaronder de omschrijving van het
beroep.
1

Wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U doet onderzoek op het gebied van de kunstwetenschappen. U onderzoekt de wisselwerking tussen
kunst en wetenschap, waarin artistieke inbreng en onderzoek samengaan. Uw taken zijn onder
andere: vakliteratuur bestuderen, onderzoeksvragen formuleren, werken met wetenschappelijke
methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, onderzoeksassistenten
inschakelen, met opdrachtgevers overleggen, onderzoeksresultaten publiceren en presenteren,
wetenschappelijke artikelen schrijven.

2

Componist
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kunst en cultuur
U schrijft instrumentale en vocale muziekstukken. Componisten zijn werkzaam in de klassieke muziek,
maar ook in de jazz, musical of popmuziek. Uw taken zijn onder andere: ideeën uitwerken tot
composities, bestaande muziekstukken herschrijven, muziekstukken arrangeren, aanwijzingen noteren
voor de uitvoerende musici.

3

Hoofdredacteur (bladen)
Media en Communicatie
Media
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van een krant, tijdschrift of vakblad. Uw taken zijn onder
andere: redactieleden instrueren, onderwerpen en invalshoeken bedenken, artikelen schrijven en
corrigeren, redactionele formules bewaken, plannen en budgetten bewaken, contacten onderhouden
met andere afdelingen die betrokken zijn bij het productieproces.

4

Hoofdontwerper telematica
Techniek, productie en bouw
Elektrotechniek
U ontwerpt telematica-installaties en -producten, zoals satellietverbindingen, ADSL, beeldtelefonie,
draadloze digitale verbindingen en (glasvezel)kabel. Uw taken zijn onder andere: ontwerpers
instrueren en begeleiden, technische ontwerpen ontwikkelen, met klanten overleggen, installaties en
producten testen, documentatiemateriaal verzamelen, interne werkzaamheden plannen en
coördineren.

5

Wetenschappelijk onderzoeker sociologie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U doet onderzoek naar het functioneren van de samenleving. Daarbij bestudeert u de onderlinge
samenhang tussen mensen en groepen in een maatschappij. Uw taken zijn onder andere: vakliteratuur
bestuderen, onderzoeksvragen formuleren, werken met wetenschappelijke methodes en modellen om
antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, onderzoeksassistenten inschakelen, met opdrachtgevers
overleggen, onderzoeksresultaten publiceren en presenteren, wetenschappelijke artikelen schrijven.
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6

Constructeur scheepsbouw
Techniek, productie en bouw
Metaal/Werktuigbouw
U ontwerpt schepen. U werkt als zelfstandig ondernemer of als medewerker van een ontwerpbureau
of scheepswerf. Uw taken zijn onder andere: documenten bestuderen waarin staat welk type schip er
moet worden ontworpen (het bestek), schip ontwerpen, overleggen met collega's van andere
afdelingen, leidinggevende en opdrachtgever.

7

Wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U verricht wetenschappelijk taal- en letteronderzoek. U onderzoekt de bouwstenen van een taal, de
literatuur van een taal en de sociaalhistorische - en culturele achtergrond van die taal. U onderzoekt
ook op welke manier mensen communiceren. Uw taken zijn onder andere: vakliteratuur bestuderen,
onderzoeksvragen formuleren, werken met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te
krijgen op onderzoeksvragen, onderzoeksassistenten inschakelen, met opdrachtgevers overleggen,
onderzoeksresultaten publiceren en presenteren, wetenschappelijke artikelen schrijven.

8

Weerkundige
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U stelt weersverwachtingen op en doet meteorologische waarnemingen. Uw taken zijn onder andere:
natuurkundige processen zoals luchtstromingen en hogedruk- en lagedrukgebieden en verschijnselen
zoals wolkenvorming, verdamping en straling in de atmosfeer bestuderen, waarneemgegevens van
meetstations op land, op zee en in de lucht verwerken in computermodellen, meetgegevens
berekenen, weersverwachtingen opstellen (voor het wegverkeer en de zee- en luchtvaart) aan de
hand van computermodellen.

9

Productieleider film
Media en Communicatie
Media
U geeft leiding aan het productieteam en bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van
een productie. Uw taken zijn onder andere: opzet en planning van de productie maken, repetities en
opnamen organiseren en coördineren, kosten bewaken, regelen van de logistiek van medewerkers en
materieel, de cast begeleiden tijdens de opnamen.

10

Cursusontwikkelaar
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, training en instructie
U onderzoekt welk les- en cursusmateriaal het best kan worden gebruikt voor cursussen en u
ontwikkelt dat materiaal. Uw taken zijn onder andere: leerdoelen vaststellen van een cursus,
beginsituatie cursist vaststellen, materiaal verzamelen over cursusonderwerp, gedetailleerde
cursusopzet maken, voorstellen aandragen voor nieuwe cursussen, rapporten schrijven.

11

Stedenbouwkundig ingenieur
Techniek, productie en bouw
Bouw
U geeft stedenbouwkundig advies aan bijvoorbeeld gemeenten, vastgoedontwikkelaars of provincies
en maakt de ontwerpen die daarbij nodig zijn. Uw taken zijn onder andere: ontwerpen maken,
adviseren over voorbereiding en uitvoering van projecten, kosten van het project uitrekenen ,
informatie geven over vergunningen en bestemmingsplannen, plannen presenteren aan betrokken
partijen, acquisitie voeren.
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12

RIG designer
Techniek, productie en bouw
Metaal/Werktuigbouw
U ontwerpt boorplatforms, masten, hefkranen en boren voor het winnen van olie of gas. U zorgt ervoor
dat putten voor olie- of gaswinning op de juiste manier worden geboord. Boorputten kunnen zich op
het vasteland bevinden maar ook op zee (offshore boring). Uw taken zijn onder andere: ontwerpen
van boorplatforms maken, bepalen welke materialen nodig zijn, kosten berekenen, sterkte, stijfheid en
stabiliteit van platforms en toegepaste materialen berekenen, schetsen en tekeningen maken,
leidinggeven, medewerkers boorplatform instrueren en begeleiden, overleggen met opdrachtgevers
over de voortgang van het project.

13

Wetenschappelijk onderzoeker theologie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U doet onderzoek naar uiteenlopende theologische vraagstukken. Dit onderzoeksgebied is gericht op
de levensbeschouwing en geloofsvoorstelling van mensen door de eeuwen heen. Uw taken zijn onder
andere: vakliteratuur bestuderen, onderzoeksvragen formuleren, werken met wetenschappelijke
methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, onderzoeksassistenten
inschakelen, met opdrachtgevers overleggen, onderzoeksresultaten publiceren en presenteren,
wetenschappelijke artikelen schrijven.

14

Wetenschappelijk onderzoeker astronomie (Astronoom)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wetenschap
U verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sterrenkunde. U onderzoekt sterren en
sterrenstelsels en verschijnselen die daaraan verwant zijn. Uw taken zijn onder andere: vakliteratuur
bestuderen, onderzoeksvragen formuleren, werken met wetenschappelijke methodes en modellen om
antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, onderzoeksassistenten inschakelen, met opdrachtgevers
overleggen, onderzoeksresultaten publiceren en presenteren, wetenschappelijke artikelen schrijven.

15

Communicatieadviseur
Media en Communicatie
Communicatie
U adviseert bedrijven en instellingen over interne en externe communicatie en communicatiebeleid.
Uw taken zijn onder andere: communicatieplannen opstellen, uitvoering coördineren, deelnemen aan
projecten als communicatiedeskundige, huisstijl bewaken, medewerkers en bestuurders adviseren
over de te volgen communicatiestrategie, speeches schrijven, contacten onderhouden met de media en
andere belanghebbenden.
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Uitleg
De uitslag van de test kan een verassing zijn. Zijn Demonstrateur, Hoofdredacteur (bladen),
Verkoopspecialist antiek- en kunstartikelen, Glasslijper en Hoofdredacteur (bladen) werkelijk
beroepen die bij u passen? Het is goed om meer informatie over de beroepen op internet te zoeken.
Misschien kunt u praten met iemand die het beroep uitoefent. Denk in ieder geval niet meteen dat
een beroep niet bij u past. Vaak moet de uitslag van een beroepentest even “zakken”. Wellicht zijn
er mogelijkheden om op een bepaald moment stage te lopen in een beroep(srichting). Dan ervaart u
zelf in de praktijk hoe het u bevalt in dit beroep.
U kunt er natuurlijk ook wat meer informatie over opzoeken op internet. Net als over de
sectoruitslag. Dan krijgt u een nog completer beeld van de mogelijkheden.
In ieder geval wensen wij u veel succes en geluk met uw beroepskeuze.
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