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

Uw 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 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 uw belangrijkste interessegebieden weergegeven.
De ITS onderscheidt 7 verschillende interessegebieden: Realistisch, Intellectueel, ICT, Artistiek, Sociaal,
Ondernemend en Conventioneel.

Hieronder worden de drie interessegebieden weergegeven waar u de hoogste score op heeft gehaald. Deze
gebieden passen het dichtst bij uw interesse. In de grafiek verderop in dit rapport worden uw scores op alle
interessegebieden weergegeven.
Het nummer tussen de haakjes is uw score op het betreffende interessegebied. Uw score kan tussen 1 en 10
liggen. De betekenis van deze score wordt weergegeven in de paragraaf ‘Toelichting op de gebruikte getallen’.

Intellectueel (8)

Ziet zichzelf als precies, analytisch en intellectueel. Vindt het leuk om dingen te leren en problemen te
analyseren, zoals bij wetenschap en onderzoek.

ICT (8)

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

Ondernemend (8)

Ziet zichzelf als energiek, ambitieus en sociaal. Vindt het leuk om dingen en ideeen te verkopen en anderen te
leiden en te overtuigen.

Interesse in sectoren

In deze paragraaf wordt weergegeven in welke sector u 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 u binnen een interessegebied
interessant vindt. Meer informatie over de sectoren vindt u op www.competentieatlas.nl.

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

Wetenschap (10)

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: statistisch medewerker en meteorologisch assistent.

Organisatie en advies (10)

Organisatie en advies is een beroeprichting 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:
kwaliteitsmedewerker en assistent-marktonderzoeker.
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Ontwerp en ontwikkeling (10)

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:programmeur, webdesigner en webdeveloper.

Personeel (9)

In deze beroepsrichting gaat het om de juiste man/vrouw op de juiste plek. Dit begint al bij het kiezen op school
en vervolgens bij het vinden van werk. De werving en selectie van personeel, de bemiddeling via uitzendbureaus,
maar ook de begeleiding van scholieren, studenten en werknemers tijdens hun (school)loopbaan maken hier
onderdeel van uit. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: medewerker personeel en organisatie, werkleider
sociale werkvoorziening en medewerker salarisadministratie.

Onderwijs (9)

In deze beroepsrichting gaat het om het onderwijzen, trainen en begeleiden van kinderen en volwassenen. Bij het
lesgeven aan kinderen heeft de begeleider of leerkracht ook een opvoedende taak. In het basisonderwijs geeft
een leerkracht meestal vrijwel alle voorkomende vakken. In het voortgezet- of beroepsonderwijs is men meestal
gespecialiseerd in één of enkele vakken. Training en instructie in de sport of specifieke vaardigheden (bijv rij-
instructeur) horen ook bij deze sector. Voorbeeldberoepen zijn: zwemonderwijzer, klassenassistent,
leerplichtambtenaar en technisch onderwijsassistent (TOA).

Advies en informatie (9)

Automatisering richt zich op de verbetering van de toepassingen van computers en computerprogramma’s. Een
onderdeel is het geven van advies en informatie over ict-architectuur en toepassingen in een specifieke
organisatie. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: praktijkopleider/trainer informatica.

Beheer (8)

Binnen de automatisering richt het technisch en functioneel beheer zich op de in gebruik genomen soft- &
hardware. Daarbij gaat het om het onderhouden van computers en programmatuur. Hierbij hoort ook de
helpdesk. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: netwerkbeheerder, servicedeskmedewerker ict,
systeembeheerder en computeroperator.

Planning en productiebegeleiding (7)

Een goede planning van werkzaamheden en het stroomlijnen van productieprocessen zijn van belang om efficiënt
te kunnen werken. Bovendien moeten er betrouwbare doorlooptijden aan opdrachtgevers gegeven kunnen
worden. Daarnaast is het van belang om zo kort mogelijk gebruik te maken van (dure) opslagruimte.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: werkvoorbereider, productieplanner, logistiek medewerker en
roostermaker.

Grafische techniek (7)

Grafische- of druktechniek is een verzamelnaam voor alle technieken die gebruikt worden om drukwerk te
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 verschillen 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: medewerker kopieer/printbedrijf, grafisch assistent, dtp-
operator en offsetdrukker.

Toerisme (7)

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
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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: medewerker toeristische informatie,
reserveringsmedewerker reisorganisatie, reisbegeleider en toeristisch gids.

Openbaar bestuur (7)

Onder openbaar bestuur vallen allerlei bestuurlijke werkzaamheden bij gemeentelijke, regionale, provinciale en
landelijke overheden. Het werk richt zich op de uitvoering en naleving van wetten en regels, zoals die door de
politiek of binnen de bestuursorganen zijn vastgelegd. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: assistent-
politiemedewerker, medewerker burgerzaken, administratief- juridisch medewerker en douaneambtenaar.

Cultuur (7)

In deze sector gaat het om muziek, kunst en cultuur. Het maken van iets moois, iets wat ontroert of andere
emoties oproept bij de toeschouwer. Voor beroepen in deze sector zijn creativiteit en het gebruik van creatieve
technieken belangrijk. Sommigen werken als vrij kunstenaar, maar meestal werkt men in opdracht van klanten.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: audiovisueel technisch assistent, edelmetaalbewerker, pianostemmer en
grafisch vormgever.

Media (7)

Het gaat in deze sector om het schrijven, presenteren en vormgeven van tekst en beelden voor verschillende
communicatiekanalen. Dit zijn o.a.internet, televisie, radio, film, kranten en tijdschriften. Ook uitgeverijen en
bibliotheek- en documentatiewerkzaamheden horen bij deze sector. Voorbeeldberoepen zijn: productieassistent
televisie, blibliotheekmedewerker, webdesigner en illustratrietekenaar.

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:
kassamedewerker, winkelassistent, verkoopadviseur en assistent inkoper.

Welzijn (6)

In deze sector gaat het om het helpen en begeleiden van mensen. Soms gaat het om mensen die bepaalde
problemen hebben, bijvoorbeeld verslaving, depressiviteit of opvoedingsproblemen in het gezin. De
werkzaamheden vinden plaats bij allerlei soorten organisaties zoals bureaus voor maatschappelijk werk, club- en
buurthuizen, gezinsvervangende tehuizen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Voorbeeldberoepen in deze
sector zijn: helpende welzijn, activiteitenbegeleider, leider kinderopvang en woonbegeleider gezinsvervangend
huis.

Interesse in taken

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

Het getal dat tussen haakjes wordt weergegeven geeft uw score op de betreffende taak weer. Bij de taken kunt u
een score tussen 1 en 5 halen. De betekenis van het getal kunt u lezen in de paragraaf ‘Toelichting op de
gebruikte getallen’.

U vindt de volgende taken leuk:

• Mensen begeleiden (5)
• Analyseren (5)
• Assisteren (5)
• Strategisch denken (5)
• Conflicten oplossen (5)
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• Contact onderhouden (5)
• Projecten opzetten (5)
• Organiseren (5)
• Creatief zijn (5)
• Motiveren (5)
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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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