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Disclaimer

Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van het specifieke 
instrument. Dit rapport is niet geschikt voor gebruik bij personeelsselectievraagstukken. Testmedia.nl is niet 
aansprakelijk voor consequenties van oneigenlijk gebruik van deze rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel 
bij de organisatie die het betreffende instrument inzet. Dit rapport is automatisch gegenereerd.
Interessen, belangstellingen en competenties kunnen stevig in iemands persoonlijkheid verankerd liggen. Maar ze 
kunnen ook onder invloed van de omstandigheden en als gevolg van opleiding en ervaringen veranderen. Zeker 
wanneer mensen een periode met forse veranderingen doormaken, kunnen belangstellingen sterk variëren.
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I INLEIDING

Deze test is bedoeld voor leerlingen van het VMBO die zich willen oriënteren op het MBO. In de tweede klas 
kunnen leerlingen de test maken als oriëntatie op de sector die zij kiezen, in het derde en vierde jaar ter 
oriëntatie op een vervolgopleiding. 

De vragenlijst meet de sterkte van jouw interesses voor bepaalde sectoren/afdelingen in de beroepenwereld in 
vergelijking met leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht en hetzelfde opleidingsniveau. Met deze test krijg jij 
inzicht in jouw belangstelling en voorkeuren voor verschillende beroepensectoren op MBO-niveau.
De bundeling van het grote aantal MBO-opleidingen in 16 opleidingsdomeinen maakt het opleidingsaanbod voor 
vmbo-leerlingen overzichtelijk. De grafische uitslag koppelt de 16 opleidingsdomeinen rechtstreeks aan MBO-
opleidingen. 

Je kunt in de grafiek meteen jouw mate van interesse voor bepaalde beroepssectoren en beroepsgroepen 
aflezen. Bij deze grafiek is gebruik gemaakt van zogenaamde C-normen. Een score van C0-C1-C2-C3 betekent 
dat je onder het gemiddelde scoort ten opzichte van de normgroep. Heb je een C-score van C4-C5-C6 dan 
betekent dit dat je uitkomst gemiddeld is ten opzichte van de normgroep. Een C-score van C7-C8-C9-C10 (boven
de blauwe lijn in de grafiek) betekent dat je boven het gemiddelde van de normgroep hebt gescoord. De 
normgroep is een vooraf geselecteerde groep welke afhankelijk is van je geslacht en opleidingsniveau. 

Normeringsschaal
Als normeringsschaal is Guilford's C schaal gekozen. De C-schaal is een uitbreiding van de stanine schaal met 
twee schaalwaarden aan beide uiteinden van de verdeling (totaal 11 schaalwaarden).

C-schaal (Guilford)
Verdeling scores in 11 genormaliseerde klassen met de volgende frequentie-percentages:
C-score 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
percentage 0.9 % 2.8 % 6.6 % 12.1 % 17.4 % 19.8 % 17.4 % 12.1 % 6.6 % 2.8 % 0.9 %
label zeer

laag
zeer
laag

laag laag beneden-
gemiddeld

gemiddeld boven-
gemiddeld

hoog hoog zeer
hoog

zeer
hoog

cumulatief 1 % 3 % 11 % 23 % 40 % 60 % 77 % 89 % 96 % 99 % 100 %

Mocht je een score van C6 hebben gehaald dan betekent dit dat 17% van de geselecteerde normgroep hetzelfde
heeft gescoord als jij. 60% van de normgroep heeft een lagere score behaald dan jou en 23% heeft toch nog 
een hogere score behaald. Aan de hand van de C-scores kan bekeken worden welke interesses goed bij jou 
passen. Hoe hoger de C-score hoe hoger de interesse. 

2 INTERACTIEF

Onder de grafiek vind je een keuzemenu MBO-oriëntatie. Bij elke schaal is de C-score aangegeven. C-scores 
van C7, C8, C9 of C10 duiden op een hoge(re) interesse van jou in bepaalde beroepssectoren en MBO-
opleidingen. Nadat je een bepaalde opleidingsdomein hebt aangeklikt, krijg je een lijst van MBO-
opleidingen/beroepen te zien. Als je op een bepaalde opleiding klikt, wordt er een link naar het 
kwalificatiedossier getoond. Als je op 'Naar Kwalificatiedossier' klikt, verschijnt het kwalificatiedossier op beeld. 
Het Kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor een of meerdere MBO-beroepen. Voor jou als leerling 
zijn met name de beroepsspecifieke onderdelen in het basisdeel (B) van belang. In het basisdeel wordt voor 
een omschrijving gegeven van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar zoal uitvoert en de 
competenties die hij/zij daarbij nodig heeft.
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3 GRAFIEK
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ECONOMIE  C4 LANDBOUW  C9 ZORG EN WELZIJN  C5
Profiel Economie en Ondernemen C4 G Profiel Groen  C9 Profiel Zorg en Welzijn  C5
Economie en Administratie  C3
• Administratieve dienstverlening
• Commerciële dienstverlening
• Zakelijke dienstverlening

Voedsel, natuur en leefomgeving  C9
• Dier en zorg
• Natuur en milieu
• Natuur en vormgeving
• Verse voeding
• Voeding en handel
• Voeding en productie
• Grond en infra

Zorg en Welzijn  C4
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch Werk
• Cultureel Werk
• Verpleging en verzorging
• Gezondheidsondersteuning
• Facilitaire dienstverlening

Handel en Ondernemerschap  C5
• Detailhandel en groothandel
• Management en ondernemerschap
• Mode en interieurindustrie 

Veiligheid en Sport  C7
• Defensie
• Particuliere beveiliging 
• Toezicht en veiligheid
• Sport en Bewegen

Profiel Horeca, bakkerij en recreatie C4
Horeca en Bakkerij  C6
• Brood en Banket
• Horeca
• Facilitaire dienstverlening

Uiterlijke Verzorging  C3
• Schoonheidsverzorging
• Uiterlijke verzorging
• Voetverzorging
• Cultureel werk 

Toerisme en Recreatie  C2
• Toerisme
• Recreatie

TECHNIEK  C6
Profiel Produceren, installeren en energie  C6 Profiel Bouwen, wonen en interieur  C4
Techniek en Procesindustrie   C6
• Werktuigbouwkunde
• Electrotechniek
• Installatietechniek
• Vliegtuigtechniek
• Procesindustrie
• Middenkader Engineering
• Technisch tekenen

Bouw en infra   C4
• Bouw en infra 
• Bouwkunde/bouw en onderhoud
• Bouwkunde/Infrastructuur
• Infrastructuur 

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek  C7
• Ambachtelijke techniek
• Gezondheidstechniek 
• Laboratoriumtechniek
• Collectiebeheer 

Afbouw, hout en onderhoud    C4
• Afbouw, hout en onderhoud
• Onderhoud en verbouw
• Schilderen en onderhoud
• Stukadoren en afbouw
• Hout en meubel
• Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte
• Schoonmaak en glazenwassen

Profiel Mobiliteit en transport  C6 Profiel Maritiem en techniek  C7
Mobiliteit en voertuigen  C6
• Carrosserietechniek
• Mobiliteitstechniek 

Transport, scheepvaart en logistiek    C7
• Logistiek
• Luchtvaart
• Scheepvaart
• Weg- en railtransport 

Profiel Media, vormgeving en ICT  C8
Media en vormgeving  C8
• Mediatechniek
• Mediavormgeving
• Evenemententechiek
• Ruimtelijke vormgeving 

Informatie en communicatietechnologie  C7
• Applicatieontwikkeling 
• ICT- en mediabeheer 
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OVERZICHT OPLEIDINGSDOMEINEN

I Sector Techniek

Profiel Bouwen, wonen en interieur
1. Domein Afbouw, hout en onderhoud
Persoonlijk profiel:
Kennis van ontwerpen, bouwtekeningen, materialen en technieken; technisch inzicht, ruimtelijk 
voorstellingsvermogen en handvaardigheid; problemen kunnen analyseren en uitvoerbare oplossingen 
bedenken; kunnen samenwerken in teamverband en goed kunnen communiceren.
In dit domein werk je in de bouw. Jij bouwt niet zelf, maar maakt de gebouwen af. Je schildert, maakt 
kozijnen, legt vloeren, enzovoorts. Ook kan je vanuit dit domein aan de slag in het meubelmakersvak. In dit 
domein werk je veel met je handen. Je kunt vlot, precies en netjes werken. Jij zorgt voor de finishing touch.
Jij kunt je werk goed afstemmen op het werk van anderen. Je bent technisch, snapt bouwtekeningen en hebt 
ruimtelijk inzicht. Jij kunt er tegen om onder tijdsdruk te werken.

Arbeidsmarktprofiel:
Onderhoud van huizen, fabrieken, kantoren en andere gebouwen en de inrichting van deze gebouwen, 
waaronder de meubelindustrie.
- Hout en meubel: bewerken van hout, meubileren, stofferen en inrichten van woningen en bedrijven.
- Stukadoren en afbouw: werkzaamheden die zich richten op de afbouw van gebouwen en voorvloeren,
  wanden en plafonds.
- Schilderen en onderhoud: schilderwerkzaamheden, lakverwerking en het onderhoud daarvan.
- Onderhoud en verbouw: onderhoud en klussen.
- Afbouw: plafond- en wandmontage.
- Schoonmaak en glazenwassen: schoonmaak en reiniging.
- Afval, milieu, beheer & onderhoud openbare ruimte. 
2. Domein Bouw en infra
Persoonlijk profiel:
Kennis van ontwerpen, bouwen en onderhouden, kennis van bouwtekeningen, materialen en technieken; 
technisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en handvaardigheid; problemen kunnen analyseren en 
uitvoerbare oplossingen bedenken; kunnen samenwerken in teamverband en goed kunnen communiceren.
Je bouwt mee aan gebouwen en aan wegen. Jij geeft je omgeving vorm.
Je werkt in de voorbereiding op kantoor, of in de uitvoering op de bouwplaats.
Je werkt vrij veel buiten, in de nieuwbouw of je houdt je bezig met het opknappen of repareren van 
bestaande gebouwen.

Arbeidsmarktprofiel:
Bouw van huizen, fabrieken, kantoren en andere gebouwen en de werkzaamheden aan de infrastructurele 
voorzieningen bijvoorbeeld wegen, waterwegen, ondergrondse netwerken, die het vervoer van mensen en 
goederen van en naar deze bebouwde omgevingen mogelijk maakt.
- Bouwkunde: werken in de bouw en het onderhoud.
- Infrastructuur: weg- en waterbouwwerkzaamheden en aanleg en onderhoud van infrastructurele werken. 

Profiel Produceren, installeren en energie
1. Domein Techniek en procesindustrie
Persoonlijk profiel:
Kennis van ontwerpen; technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid en sociale vaardigheden; logisch en 
abstract kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken; focus op veiligheid en milieu, groot 
verantwoordelijkheidsgevoel; flexibel en leergierig; goed kunnen samenwerken, zowel interdisciplinair als 
met directe collega's; veelal bereid tot het werken in ploegendiensten.
Ben jij een 'alleskunner'? Heb jij technisch talent? Dan is dit domein wat voor jou!
Samen met je collega's ontwerp of onderhoud je gereedschappen, machines en productiesystemen in diverse 
fabrieken. Denk hierbij aan het installeren en onderhouden van airco's, het bedienen en bewaken van 
productielijnen in fabrieken, of het aanleggen en onderhouden van elektrische systemen. Ontdek jij een 
foutje in een ontwerp of een afwijking in een productielijn? Het is aan jou om een oplossing te vinden!
Je bent precies, sociaal, technisch en je hebt gevoel voor cijfers. Je voelt je verantwoordelijk voor kwaliteit, 
veiligheid en het milieu. Je leert graag nieuwe dingen, je bent flexibel en je vindt het niet erg om in 
ploegendiensten te werken.

Arbeidsmarktprofiel: Productie en onderhoud van en aan gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, machines en 
(grote) procesinstallaties; bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de productie, zich houdend aan de 
voorschriften en procedures; zorg voor veiligheid en milieu.
- Werktuigbouwkunde: machinebouw en fijnmechanische technieken.
- Elektrotechniek: aanleg en onderhoud van elektrische installaties.
- Installatietechiek: aanleg en onderhoud van installaties.
- Procesindustrie: operators.
- Vliegtuigtechniek: werkzaamheden gericht op de vliegtuigbouw.
- Middenkader engineering.
- Technisch tekenen. 
2. Domein Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Persoonlijk profiel:
Gevoel voor uiterlijke verzorging; sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig 
kunnen werken en samenwerken. Secuur en precies kunnen werken. Technisch en wiskundig inzicht, 
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handvaardigheid. Focus op veiligheid. Zorgvuldig omgaan met stoffen, procedures volgen. Ondernemerschap 
en ondernemerszin. Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren.
Sommige beroepen zijn onmisbaar, maar er zijn maar weinig mensen die dat beroep uitoefenen. Dit is het 
domein van de ambachtelijke en gezondheid technische beroepen en van de functies in laboratoria.
De mogelijkheden lijken oneindig in dit domein. Wat de beroepen gemeen hebben is dat ze erg specialistisch 
zijn. Diverse talenten zijn gewenst! Je bent creatief, precies, sociaal, wiskundig en technisch. Je houdt van 
onderzoek, van repareren of creëren.

Arbeidsmarktprofiel:
Productie en onderhoud van gebruiksvoorwerpen voor thuis en op het werk of de directe betrokkenheid 
daarbij. In een laboratorium analyseren van (vloei)stoffen en materialen met diverse apparatuur en 
middelen en daarover rapporteren.
- Ambachtelijke techniek: creatieve technieken.
- Gezondheidstechniek: gezondheidstechnische beroepen.
- Laboratoriumtechniek: laboranten en analisten.
- Collectiebeheer: behoudsmedewerkers. 

Profiel Media, vormgeving en ICT
1. Domein Media en vormgeving 
Persoonlijk profiel:
Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Sociale vaardigheden; goed 
inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken. Secuur kunnen 
werken. Technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid. Logisch en abstract kunnen denken. 
Ondernemersmentaliteit en klantgericht.
Ben je handig met computers en creatief? In dit domein kun je deze kwaliteiten combineren. Wie weet werk 
je straks wel bij een webdesignbureau, een drukkerij of een mediabedrijf... Dit werk is voor echte 
creatievelingen! Je bent bijvoorbeeld bezig met het vormgeven en produceren van games, websites, 
brochures, decors voor theatervoorstellingen of stands bij evenementen. Ook kun je werken als technicus en 
verzorg je licht en geluid bij onder andere tentoonstellingen of tv-programma's.
Je bent handig met computers en je handen en je bent flexibel. Ook kun je je goed inleven in de klant en 
weet je wat hij of zij wil. Je kunt jouw creatieve ideeën omzetten in ontwerpen volgens de wensen van de 
klant. Je bent technisch en hebt wiskundig inzicht. Je moet logisch kunnen denken. Je hebt een 
ondernemersmentaliteit en vindt het leuk om op de hoogte te zijn van de laatste trends.

Arbeidsmarktprofiel:
Creatieve werkzaamheden die zich richten op het vormgeven en produceren van grafimedia producten, 
multimedia, gaming en twee- en driedimensionale communicatieuitingen voor tentoonstellingsbouw en 
productpresentatie. Het technisch ondersteunen van theaterproducties en evenementen.
- Mediatechniek: werkzaamheden, die zich richten op het vormgeven van grafische producten.
- Mediavormgeving: werkzaamheden, die zich richten op het produceren van multimedia.
- Evenemententechniek: werkzaamheden, die uitgevoerd worden door medewerkers voor podia en
  evenementen, die gericht zijn op theaterproducties.
- Ruimtelijke vormgeving: werkzaamheden, die zich richten op het vormgeven van ruimtelijke presentatie en
  communicatie. 
2. Informatie en communicatietechnologie 
Persoonlijk profiel:
Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Sociale vaardigheden; goed 
inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken. Secuur kunnen 
werken. Technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid. Kennis van ontwerpen en logisch en abstract 
kunnen denken.
Ben jij handig met computers? Ben jij geordend en een snelle denker? Dan is dit misschien een domein voor 
jou!
Je werkt bijvoorbeeld bij ICT-bedrijven en helpt met het opzetten van databases. Je zorgt er dus voor dat 
informatie in handige systemen komt te staan. Klanten komen met een opdracht en jij gaat voor hen aan de 
slag. Voorbeeld: een systeem bedenken waarmee studenten op internet hun cijfers kunnen vinden.
Voor dit domein moet je computers snappen. Je bent technisch, nauwkeurig en wiskundig, maar ook flexibel. 
Het is belangrijk dat je kunt ontwerpen en logisch na kunt denken. Ook ben je sociaal vaardig en 
klantgericht. Je kunt prima zelfstandig werken, maar ook samenwerken gaat je goed af.

Arbeidsmarktprofiel:
Werkzaamheden in het opzetten van databanken. Productie en onderhoud van gebruiksvoorwerpen voor 
thuis en op het werk of de directe betrokkenheid daarbij.
- ICT- en mediabeheer: werkzaamheden gericht op systeem-, applicatie en netwerkbeheer.
- Applicatieontwikkeling: applicatie- en mediaontwikkelaar, gamedeveloper. 

Profiel Mobiliteit en transport
Domein Mobiliteit en voertuigen 
Persoonlijk profiel:
Kennis van voertuigen; technisch inzicht, handvaardigheid en sociale vaardigheden; logisch en abstract 
kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken; samen kunnen werken en klanten te woord kunnen staan. 
Altijd dol geweest op (vracht)auto's, motoren en brommers? Heb jij technische vingertjes? Doet techniek jou 
iets? 
Je onderhoudt, maakt, repareert of test voertuigen of producten die met voertuigen te maken hebben. Veel 
sleutelen aan auto's of met klanten in gesprek zijn over voertuigen. Jij weet de laatste nieuwtjes en/of hoe 
je voertuigen nog sneller, sterker en veiliger kunt maken! Ook bewaak je de kwaliteit van het product en 
controleer je of het werk volgens de voorschriften wordt uitgevoerd.
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Je hebt technisch inzicht en bent geïnteresseerd in alles wat wielen heeft. Je denkt logisch, werkt 
nauwkeurig en bent goed met je handen. Omdat je veel werkt met klanten, moet je sociaal vaardig en 
flexibel zijn.

Arbeidsmarktprofiel:
Onderhoud, reparatie, constructie en verkoop van voertuigen of de directe betrokkenheid daarbij, zoals het 
bewaken van de processen van kwaliteit van de productie en het controleren of het werk volgens de 
voorschriften wordt uitgevoerd.
- Mobiliteitstechniek: onderhoud, reparatie en verkoop van voertuigen op twee of meer wielen.
- Carrosserietechniek: carrosseriebouw en schadeherstel. 

Profiel Maritiem en techniek
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Persoonlijk profiel:
Kennis van meerdere vreemde talen en voertuigentechniek; kunnen organiseren en plannen, problemen 
signaleren en een uitvoerbare oplossing bedenken, kennis van wet- en regelgeving en de daaruit 
voortvloeiende procedures. Goed communiceren, vermogen om zich aan de organisatiestructuur aan te 
passen.
Ben je geïnteresseerd in het vervoeren van mensen en goederen? Of het plannen van dit vervoer? Er liggen in 
dit domein genoeg mogelijkheden voor jou! In dit domein houd je je bezig met het vervoeren van mensen en 
goederen of het plannen van dit vervoer (logistiek). Je kunt bijvoorbeeld werken op een schip, maar ook het 
vervoeren van grondstoffen, benodigde materialen en eindproducten over de weg, het water, het spoor of 
door de lucht kan tot je taken behoren. Je bent regelmatig in het buitenland. Om te zorgen dat alles op tijd op
de juiste plek aanwezig is, is het noodzakelijk om het vervoer van begin tot eind te plannen en te 
organiseren.
Je bent sociaal en zelfstandig, want je bent vaak alleen op pad. Ook kun je goed organiseren en plannen. Je 
ziet waar problemen zitten en bedenkt daar een goede oplossing voor. Je bent geïnteresseerd in het 
vervoeren van allerlei zaken en verdiept je graag in de wet- en regelgeving voor vervoer in het buitenland. Je 
leert makkelijk vreemde talen en past je moeiteloos aan de gebruiken van het land waar je bent aan.

Arbeidsmarktprofiel:
Vervoer van mensen en goederen, zoals scheepvaart en openbaar vervoer en de zorg dat grondstoffen, 
benodigde materialen en eindproducten op tijd op de juiste plek aanwezig zijn. - Scheepvaart: 
werkzaamheden, die zich richten op de zeevaart en binnenvaart.
- Luchtvaart: werkzaamheden, die zich richten op de luchtvaart.
- Weg- en railtransport: werkzaamheden, die zich richten op het weg- en railtransport en het weg- en
  railvervoer.
- Logistiek: werkzaamheden, die zicht richten op physical distribution en materials management. 
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II Sector Economie

Profiel Economie en ondernemen
1. Domein Handel en ondernemerschap 
Persoonlijk profiel:
Goed kunnen rekenen en een klantgerichte en commerciële instelling; organisatietalent, een 
dienstverlenende houding, kunnen enthousiasmeren en overtuigen en verkopen, trendgevoelig, 
representatief,nauwkeurigheid en communicatief vaardig. Zelfdiscipline, stressbestendig en nauwkeurigheid.
Werk je graag met mensen? Ben je commercieel ingesteld? Vind je het leuk om te verkopen of misschien wel 
in te kopen? Of zie je een eigen winkel wel zitten? Dan is werken in de handel iets voor jou. Je kunt je 
inleven in de vraag van een klant en bent blij als een klant tevreden naar huis gaat. Je werkt in een winkel, 
groothandel of misschien wel achter de schermen. Door jouw kennis van het product kun je de klant goed 
adviseren. Of kun je producten inkopen waar klanten behoefte aan hebben. Van supermarkt tot mode, van 
sport tot bouwmaterialen, je kunt in veel sectoren terecht.
Je bent sociaal, zakelijk, stressbestendig en creatief. Je werkt graag met mensen en je gaat een uitdaging 
niet uit de weg.

Arbeidsmarktprofiel:
Inkoop van grondstoffen en materialen, verkoop van producten en het onderhouden van contacten met de 
buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn om een organisatie goed te laten 
functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk en werkzaamheden op het gebied van 
organisatie en communicatie. Werk in de kledingindustrie (van confectie tot haute couture). 
Werkzaamheden, die gericht zijn op de verkoop binnen de sectoren detailhandel, groothandel en industrie.
- Detailhandel en groothandel: werkzaamheden, die zich richten op de verkoop in de handel en waarbij enige
  productkennis vereist is.
- Management en ondernemerschap: werkzaamheden, die zich richten op de verkoop in de handel en waarbij
  enige productkennis vereist is.
- Mode en interieurindustrie: werkzaamheden, gericht op mode. 
2. Domein Economie en administratie
Persoonlijk profiel:
Goed kunnen rekenen, cijfers kunnen interpreteren en een flexibele, klantgerichte en commerciële instelling; 
organisatietalent, een dienstverlenende houding, nauwkeurigheid en communicatief vaardig en 
representatief. Geduldig zijn en beschikken over een grote mate van zelfbeheersing; in een team kunnen 
werken; veilig kunnen werken.
Ieder bedrijf, groot of klein, heeft een administratie. De administratie zorgt ervoor dat een bedrijf goed 
functioneert. Je bent een spin in het web en vaak de rechterhand van een team of managementlid. Je neemt 
de telefoon op, ontvangt bezoekers, verzorgt de post, doet de financiën of houdt de administratie bij. In dit 
domein zijn ook leidinggevende types erg welkom; die zorgen voor een goede werksfeer en gemotiveerde 
werknemers!
Je bent klantgericht, dienstverlenend, en commercieel ingesteld. Je bent communicatief vaardig en hebt 
contact met verschillende mensen: collega's en klanten. Je bent nauwkeurig en representatief. Jij hebt 
geduld en bent flexibel. Je hebt analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Een bedrijf vertrouwt op jou!

Arbeidsmarktprofiel:
Het onderhouden van contacten met de buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn 
om een organisatie goed te laten functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk; 
werk in het bibliotheekwezen en op het gebied van openbaar beleid en bestuur, bij verzekeringswezen en 
belastingen en vertaalwerk; werk bij arbeidsvoorziening en bij uitzendbureau, in het bankwezen en de 
aandelenhandel; zorg voor de personeelsvoorziening en werkzaamheden op het gebied van organisatie en 
communicatie.
- Administratieve dienstverlening: secretariële en eenvoudige administratieve werkzaamheden en 
  receptiewerkzaamheden en werkzaamheden die verricht worden in administratieve beroepen.
- Zakelijke dienstverlening: werkzaamheden, die gericht zijn op de juridische dienstverlening en openbare
  orde.
- Commerciële dienstverlening: werkzaamheden van commerciële medewerkers, die zich richten op
  marketing en communicatie. 

Profiel Horeca, bakkerij en recreatie 
1. Domein Horeca en bakkerij 
Persoonlijk profiel:
Zorgvuldigheid, communicatief en sociaal vaardig; taalvaardigheid, klantgerichte instelling en een 
dienstverlenende houding, representatief. Goed organisatievermogen; zelfdiscipline, stressbestendig en 
nauwkeurigheid. Geduldig zijn en inzicht in zowel individuele als groeps- en ontwikkelingsprocessen; 
enthousiasme en zelfstandigheid; creatief en initiatiefrijk; in een team kunnen werken; sportief en een goede 
motoriek; kunnen motiveren en stimuleren; leiding kunnen geven; flexibele opstelling en snel kunnen 
improviseren.
In de horeca werk je als andere vrij zijn, maar als je het goed doet krijg je er veel voor terug. Samen met je 
collega's zorg je ervoor dat je gasten een leuke tijd hebben. En wat is er lekkerder dan de lucht van vers 
gebakken brood? Maar let op! De bakker gaat hiervoor wel vroeg zijn bed uit.
Je werkt bijvoorbeeld in restaurants, hotels, congrescentra, cafés, bakkerijen of bij instellingskeukens van 
bejaardentehuizen of ziekenhuizen. Je maakt de mooiste taartjes of kookt de lekkerste recepten. Je bedient 
mensen achter de balie of loopt langs tafels om te serveren.
Je vindt kwaliteit belangrijk. Je creëert graag een goede sfeer en houdt ervan om het je klanten of gasten 
naar hun zin te maken. Je maakt lange dagen en werkt op onregelmatige tijden. Je bent sociaal en 
commercieel, want in de horeca en bakkerij moet je je product verkopen. Je moet tegen stress kunnen en 
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altijd vriendelijk blijven. De gast staat centraal!

Arbeidsmarktprofiel:
Allerlei werkzaamheden die erop gericht zijn andere mensen de gelegenheid te bieden om zich te 
ontspannen, stress van zich af te schudden en de dagelijkse sleur te doorbreken.
- Horeca: werkzaamheden in de gastvrijheidsindustrie.
- Brood en banket: werkzaamheden, die gericht zijn op de productie en verkoop van brood en banket.
- Facilitaire dienstverlening. 

2. Domein Toerisme 
Persoonlijk profiel:
Zorgvuldigheid, communicatief en sociaal vaardig; taalvaardigheid, klantgerichte instelling en een 
dienstverlenende houding, representatief. Goed organisatievermogen; zelfdiscipline, stressbestendig en 
nauwkeurigheid. Geduldig zijn en inzicht in zowel individuele als groeps- en ontwikkelingsprocessen; 
enthousiasme en zelfstandigheid; creatief en initiatiefrijk; in een team kunnen werken; flexibele opstelling en 
snel kunnen improviseren. Vind je het leuk om een succes te maken van de vakantie of vrije tijd van 
anderen? Dan is het domein toerisme en recreatie iets voor jou.
In dit domein informeer je toeristen over wat er te doen is in de omgeving, help je mensen met hun 
vakantieplannen of zorg je ervoor dat de gasten van het bedrijf waarvoor je werkt het naar hun zin hebben. 
Je werkt bij een reisbureau, vvv, camping, hotel of als reisleider in het buitenland. In je opleiding leer je 
vreemde talen, vooral Engels is van groot belang. Dit domein is behoorlijk seizoensgebonden. Buiten de 
vakantieperiodes is er vaak minder werk.
Je bent sociaal, dienstverlenend en gastvrij. Jij kunt goed tegen stress en bent flexibel. Jij bent erg 
enthousiast en ondernemend. Leuke spelletjesavonden, leuke reisjes, jij voert het uit!

Arbeidsmarktprofiel:
Allerlei werkzaamheden die erop gericht zijn andere mensen de gelegenheid te bieden om zich te 
ontspannen, stress van zich af te schudden en de dagelijkse sleur te doorbreken.
- Toerisme: werkzaamheden, die gericht zijn op de verzorging van inkomend en uitgaand toeristisch verkeer.
- Recreatie: werkzaamheden, die gericht zijn op recreatieve activiteiten, watersport en op de backoffice. 
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III Sector Zorg en Welzijn

Profiel Zorg en welzijn
1. Domein Veiligheid en Sport
Persoonlijk profiel:
Een dienstverlenende houding, nauwkeurigheid en communicatief vaardig en representatief. Natuurlijk 
overwicht, geduldig zijn en beschikken over een grote mate van zelfbeheersing; stressbestendigheid, in een 
team kunnen werken; veilig kunnen werken. Sportief en een goede motoriek; kunnen motiveren en 
stimuleren; leiding kunnen geven; flexibele opstelling en snel kunnen improviseren. Vind jij veiligheid en/of 
sportiviteit belangrijk? Dan ben je in dit domein aan het juiste adres. Je kunt beide kanten op.
In dit domein houd je je bezig met de veiligheid of sportiviteit van anderen. Bij veiligheid kun je denken aan 
werken bij Defensie. Defensie staat voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Ook kun je werken 
aan de veiligheid op straat en in en om gebouwen. Als je je bezighoudt met de sportiviteit of conditie van 
anderen, werk je bijvoorbeeld bij een sportschool of -instelling. Je begeleidt, stimuleert en ondersteunt jonge 
en oude mensen, ziek en/of gezond, bij bewegen. Keuze genoeg in dit domein!
Jij hebt een goede conditie, bent sociaal, communicatief vaardig, stressbestendig en je kunt met 
verschillende soorten mensen omgaan. Je vindt het fijn om in een team te werken en veiligheid staat bij jou 
voorop. Ook kun je andere mensen motiveren en stimuleren.

Arbeidsmarktprofiel:
Het onderhouden van contacten met de buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn 
om een organisatie goed te laten functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk; 
werk bij justitie, land-, lucht- of zeemacht.
- Defensie.
- Toezicht en veiligheid: publieke veiligheid, werkzaamheden, gericht op orde en veiligheid.
- Particuliere beveiliging.
- Sport en bewegen: werkzaamheden, die zich richten op sport en bewegen. 
2. Domein Uiterlijke verzorging
Persoonlijk profiel:
Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Gevoel voor uiterlijke verzorging; 
sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen 
samenwerken. Secuur kunnen werken.
Vind je het leuk om jezelf en andere mensen mooi te maken en te verzorgen? Dan is dit de kans om van je 
hobby je beroep te maken. Je werkt in een kapsalon of schoonheidssalon. Het is je werk om klanten te 
verzorgen. Je knipt, masseert en doet allerlei soorten schoonheids-
behandelingen. En je kunt natuurlijk ook je eigen kapsalon of schoonheidssalon beginnen!
Het is jouw taak om te luisteren naar de wensen van je klanten. Je bent sociaal, flexibel en creatief.

Arbeidsmarktprofiel:
Werkzaamheden in kapsalons en schoonheidssalons.
- Haarverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op haarkappen.
- Schoonheidsverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op schoonheidsverzorging.
- Voetverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op voetverzorging. 
3. Domein Zorg en welzijn
Persoonlijk profiel:
Groot inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen; klantgericht kunnen werken en een 
dienstverlenende houding aan kunnen nemen. Omgaan met complexe situaties, inzicht in individuele 
gedrags- en reactiepatronen en daar adequaat op in kunnen spelen. Natuurlijk overwicht, sociaal vaardig en 
een hoge mate van zelfbeheersing, stressbestendig. Ondernemend, betrokken en creatief; goede 
communicatieve vaardigheden en sociale instelling; zelfstandig kunnen werken; kunnen samenwerken en 
inlevingsvermogen hebben; evenwichtigheid en kritiek kunnen geven en ontvangen.
In de zorg- en welzijnssector werk je graag met andere mensen. Je bent bezig met hun gezondheid, welzijn, 
scholing. Je werkt bijvoorbeeld met een specifieke doelgroep: kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. 
Je kunt in dit domein heel veel kanten op. Je kunt specialisten zoals een tandarts of huisarts ondersteunen. 
Ook kun je terecht komen in de algemene verpleging en verzorging. Je ondersteunt mensen die (tijdelijk) 
niet voor zichzelf kunnen zorgen. Werken met kinderen en jongeren is ook mogelijk. Als onderwijsassistent 
help je leerkrachten op scholen, zoals een basisschool. Je kunt ook aan de slag als artiest op het gebied van 
dans, drama, musical of muziek. Of bij een gemeente of uitkerende instantie als dienstverlener.
Dit is een baan waarbij je mensen ondersteunt. Jij hebt geduld en wordt niet snel boos. Je kunt goed naar 
anderen luisteren en je bent evenwichtig. Jij bent een rots in de branding. Je moet stevig in je schoenen 
staan want je kunt in moeilijke situaties komen.

Arbeidsmarktprofiel:
Werk bij crèches, in het jongerenwerk en bij opvoedkundige bureaus, in ziekenhuizen, de 
geneesmiddelenindustrie, bejaardenzorg en bij opvoedkundige bureaus.
- Verpleging en verzorging: werkzaamheden, gericht op ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingscentra.
- Gezondheidsondersteuning: werkzaamheden, verricht door gezondheidsassistenten.
- Maatschappelijke zorg: werkzaamheden, gericht op sociale dienstverlening en maatschappelijke zorg.
- Pedagogisch werk: werkzaamheden, gericht op pedagogische ondersteuning en onderwijsondersteuning.
- Cultureel werk: werkzaamheden gericht op cultureel werk en werkzaamheden die uitgevoerd worden door
  artiesten, kleinkunstenaars en performers. 
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IV Sector Landbouw en natuurlijke omgeving 

Profiel Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving 
Persoonlijk profiel:
Affiniteit met en kennis van natuur en voeding: zorg voor mens, plant en dier. Is graag buiten in de vrije 
natuur. Is praktisch ingesteld en maatschappelijk betrokken.Technisch inzicht, zelfstandig, zorgvuldig, 
hygiënisch, kwaliteitsbewust en klantgericht kunnen werken.
Jij houdt je graag bezig met de natuur, voeding en dieren. Of je er nu in handelt, het produceert of er 
dagelijks mee in contact bent: dit is jouw terrein!
Voeding, dieren en planten worden door jou geproduceerd, verhandeld of verzorgd. Je werkt bijvoorbeeld in 
een tuincentrum of als manager voeding. Of je werkt op het 'veld' als boswachter, dierenverzorger of 
winkelslager. Je bent economisch ingesteld of bent graag bezig met de natuur. Je werkt graag met klanten of 
bent zelfstandig.

Arbeidsmarktprofiel:
Werkt in de landbouw, veeteelt, voedingsindustrie, of voedselbereiding. Werkzaamheden die gericht zijn op 
de productie, het bewerken en verkoop binnen de landbouw, veeteelt, verse voeding, voedingsbereiding 
binnen de detailhandel, groothandel en industrie. Houdt zich bezig met ontwerpen, uitvoeren en 
onderhouden van een groene omgeving bij onder meer bloemenwinkels, tuincentra of loonwerkbedrijven. 
Verricht werkzaamheden die gericht zijn op zorg voor mensen in een groene omgeving, is dierverzorger of is 
werkzaam in de paardensport. Werkt mogelijk als zelfstandig ondernemer.
- Voeding en productie: werkzaamheden bij keuringsdiensten, tuin- en akkerbouwbedrijven, veilingen, in de
  voedingsmiddelenindustrie, biologische bedrijven, champignonkwekers, melk- en fokbedrijven, fruittelers.
- Voeding en handel: werktzaamheden bij tuincentra, dierenwinkels, bij een groothandel, bij een veiling,
  exportbedrijf of eigen zaak beginnen.
- Verse voeding: werkzaamheden, gericht op de productie en verkoop van verse voeding binnen industriële,
  supermarkt en detailhandelssectoren.
- Natuur en milieu: werkzaamheden bij boomkwekers, ingenieursbureaus, milieuadviesbureaus,
  aannemers, staatsbosbeheer, waterleidingbedrijven, golfterreinen, hoveniersbedrijven, recreatiebedrijven,
  architectenbureaus, attractie- en vakantieparken, jachthavens.
- Natuur en vormgeving: werkzaamheden bij evenementen, tentoonstellingen, bloemenwinkels,
  decorbouwers, interieurontwerpers, tuincentra.
- Natuur en zorg: werkzaamheden bij beautyfarms, zorgboerderijen, reformwinkels, revalidatiecentra, in de
  gezondheidszorg, kuuroorden.
- Dier en zorg: werkzaamheden bij dierentuinen, maneges, dierenasiels, kinderboerderijen, dierenwinkels
  of in de paardensport.
- Groen, grond en infra: werkzaamheden bij loonwerkbedrijven, boerenbedrijven, garages,
  machinegroothandels. 

ABIV C16 PV 12 2/11/2015



SECTOR ECONOMIE
Profiel Economie en ondernemen  C4 Profiel Horeca, bakkerij en recreatie C4
Handel en 

ondernemerschap C5
Economie en 

administratie C3 Horeca en bakkerij C6 Toerisme C2

MBO oriëntatie domeinen

Detailhandel en
      groothandel

Administratieve
      dienstverlening

Brood en banket Toerisme

Management en
      ondernemerschap

Commerciële
      dienstverlening

Horeca Recreatie

Mode en
      interieurindustrie

Zakelijke dienstverlening Facilitaire dienstverlening

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE

SECTOR ZORG EN WELZIJN
Profiel Zorg en Welzijn  C5

Zorg en Welzijn C4 Veiligheid en Sport C7 Uiterlijke Verzorging C3
MBO oriëntatie domeinen

Maatschappelijke zorg Defensie Schoonheidsverzorging

Pedagogisch werk Toezicht en veiligheid Uiterlijke verzorging

Cultureel werk Particuliere beveiliging Voetverzorging 

Verpleging en verzorging Sport en Bewegen

Gezondheidsondersteuning

Facilitaire dienstverlening

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE

SECTOR LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
Profiel Groen  C9

Voedsel, natuur en leefomgeving C9
MBO oriëntatie domeinen

Dier en zorg

Natuur en milieu

Natuur en vormgeving

Verse voeding

Voeding en handel

Voeding en productie

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE
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SECTOR TECHNIEK
Profiel Bouwen, wonen en interieur C4 Profiel Produceren, installeren en energie  C6

Bouw en infra C4 Afbouw, hout en 
onderhoud C4

Techniek en 
procesindustrie C6

Ambacht, laboratorium 
en 

gezondheidstechniek C7
MBO oriëntatie domeinen

Bouw en infra Afbouw, hout en
      onderhoud

Elektrotechniek Ambachtelijke techniek

Bouwkunde/bouw en
      onderhoud

Onderhoud en verbouw Installatietechniek Gezondheidstechniek

Bouwkunde/
      Infrastructuur

Schilderen en onderhoud Vliegtuigtechniek Laboratoriumtechniek

Infrastructuur Stukadoren en afbouw Procesindustrie Collectiebeheer

Hout en meubel Middenkader Engineering

Afval, Milieu, Beheer &
      Onderhoud Openbare
      Ruimte

Technisch tekenen

Schoonmaak en
      glazenwassen

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE

SECTOR TECHNIEK
Profiel Mobiliteit en transport C6 Profiel Maritiem en techniek C7

Mobiliteit en voertuigen C6 Transport, scheepvaart en logistiek C7
MBO oriëntatie domeinen

Carrosserietechniek Logistiek

Mobiliteitstechniek Luchtvaart 

Scheepvaart

Weg- en railtransport

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE

SECTOR TECHNIEK
Profiel Media, vormgeving en ICT C8

Media en vormgeving C8 Informatie en communicatietechnologie  C7
MBO oriëntatie domeinen

Mediatechniek Applicatieontwikkeling

Mediavormgeving ICT- en mediabeheer 

Evenemententechiek

Ruimtelijke vormgeving

KIES DOMEIN EN KLIK DAN OP 'NAAR MBO ORIENTATIE'

NAAR MBO ORIENTATIE
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