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Zorg en onderwijs/educatie
Deze schaal meet de interesses in activiteiten waarin men met andere mensen kan omgaan, teneinde die
te adviseren, onderwijzen, ondersteunen of verzorgen. Deze interesse vindt men terug in beroepen als
huwelijksconsulent, sociaal werker, pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening,
reclasseringswerker, logopedist, schoolmaatschappelijk werker, kinderpsycholoog/opvoedkundige,
schooldirecteur, docent lichamelijke opvoeding.

Menswetenschappen
Deze schaal meet de interesse in het behandelen van mensen met psychologische of medische klachten.
Voorbeeldberoepen zijn huisarts, klinisch psycholoog, maatschappelijk werker psychiatrie, jeugdarts.

Artistiek-creatief
Deze schaal meet de interesse in vrije, ongestructureerde activiteiten, waarin men zich op kunstzinnige
wijze kan uiten, zoals toneelspelen, schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, musiceren of dansen.
Voorbeelden van artistieke beroepen zijn toneelspeler, acteur, literair auteur, scenarioschrijver, tekenaar,
schilder, beeldhouwer, musicus, dirigent, toneeldanser, goud - en zilversmid, sound designer,
geluidkunstenaar, architect.

Wetenschap en onderzoek
Deze schaal meet een interesse in wetenschappelijke activiteiten, zoals wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van  natuurwetenschappen (zoals o.a. natuurkunde, scheikunde, biologie en geologie) en de
gedragswetenschappen.  Voorbeeldberoepen met een interesse in wetenschap zijn bioloog, geoloog,
chemicus, geo-hydroloog, klimaatdeskundige, onderwijskundig onderzoeker, psycholoog, socioloog.

Natuur en milieu
Deze schaal meet de interesse in de wereld van ecologie, plant en dier. Deze interesse vindt men terug in
beroepen als biomedisch analist, bioloog, ecoloog, oceanograaf, inspecteur milieuwetgeving, dierenarts,
veearts en boswachter, boomchirurg.



Werktuigbouw en machinebouw
Deze schaal meet de interesse in ontwerpen, produceren en in stand houden van mechanische installaties
in de breedste zin van het woord. Dat kunnen grote werktuigen/machines zijn zoals een
tunnelboormachine, lasrobot of windturbine, maar ook gereedschapswerktuigen. Voorbeeldberoepen zijn
werktuigbouwkundig ontwerper, constructeur, vliegtuigtechnicus, automotive engineer/designer, chemisch
technoloo,, onderhoudstechnicus, technisch tekenaar.

Data-analyse
Deze schaal meet de interesse in het analyseren van data, berekeningen uitvoeren, programmeren en het
oplossen van technische problemen met behulp van wiskunde en informatica. Voorbeeldberoepen zijn
industrial automation engineer, systeem engineer, software engineer, elektronicatechnicus.

Financieel beheer
Kosten schatten, budgetteren, financiële rapportages, financiële admimnistratie en fiscale en/of financieel-
economische adviezen behoren tot de interesses van mensen die hoog scoren op deze schaal. Deze
interesses vindt men terug in beroepen als accountant, financieel analist, calculator,
financiële toezichthouder, kredietbeoordelaar, administrateur.

ICT & Business
Deze schaal meet de interesse in ICT-toepassingen binnen organisaties. Deze IT-middelen worden ingezet
om belangrijke bedrijfsprocessen in te richten en te verbeteren. Beroepen met deze interesse zijn
bedrijfskundig informaticus, business analist, applicatie beheerder, applicatie programmeur, informatie
manager, business process programmeur, business developer/programmeur, netwerkbeheerder.

Financiële en zakelijke dienstverlening
Deze schaal meet de interesse in begeleiding en ondersteuning van anderen op het gebied van financiele
zaken. Voorbeeldberoepen zijn beleggingsanalist voor particulieren, effectenhandelaar, budgetadviseur,
business analist, marketinganalist, filiaalhouder van een bank.

Organiseren
Deze schaal meet de interesse in de diverse aspecten van het runnen van een bedrijf. Onder deze schaal
vallen activiteiten als plannen, organiseren, coördineren, communiceren, overtuigen, besluiten nemen
en controleren. Deze interessses vindt men terug in beroepen als verkoopleider, hotelmanager,
bedrijfsleider, officemanager/directiesecretaresse, organisatieadviseur.

Persoonlijke dienstverlening
Deze schaal meet de interesse in activiteiten waarin men (samen) werkt met andere mensen.
Verkoopactiviteiten, advisering, informatie geven en het beheer van zulke diensten vallen onder deze
schaal. Deze interessses vindt men terug in beroepen als sales medewerker, enquêteur, medewerker
reisbureau, makelaar, directeur hrm, PR functionaris, bedrijfsvoorlichter, verzekeringsagent.

Status en macht
Deze schaal meet een interesse in leiderschap en het aansturen van mensen in het bedrijfsleven, de
politiek en de wetenchap. Hoogscoorders zijn goed in gedragsbeïnvloeding en weten anderen van iets te
overtuigen. Statusberoepen zijn onder andere chirurg, rechter, burgemeester, internist, advocaat, directeur
industriële onderneming, notaris, piloot, huisarts, hoogleraar, commissaris van politie,
brandweeercommandant, architect, tandarts, apotheker.



BEROEPEN EN OPLEIDINGEN

In de twee vragenlijsten heb je van een 80-tal activiteiten aangegeven hoe leuk je deze vindt (interesse)
en hoe goed je bent in de activiteiten (waargenomen competentie). Leerlingen kiezen een
vervolgopleiding vooral op basis van interesse in het vakgebied. Interesses en waargenomen
competenties blijken elkaar wederzijds te voorspellen. Dit betekent dat interesses de competenties
beïnvloeden en deze competenties beïnvloeden op hun beurt de interesses. Op basis van je interesses en
-competenties in activiteiten worden daarmee verwante beroepen en opleidingen gepresenteerd in de
BAMA-module.
 

Naam schaal C-klasse

Status en macht  6

Zorg en Onderwijs/educatie 6

Menswetenschappen 7

Artistiek-creatief 5

Wetenschap en onderzoek 7

Natuur en milieu 7

Werktuigbouw en machinebouw 8

Data-analyse 7

Financieel beheer 6

ICT & Business 5

Financiële en zakelijke dienstverlening 5

Organiseren 7

Persoonlijke dienstverlening 6

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.


