Ident it est rapport age
Persoonlijk IdentiTest rapport: 0T ZsO
Naam: T heo Heaven
Klas/afdeling: H5B
Email: T heo@t est heaven.nl
Datum/tijd: 2011-11-19 13:12:38

Om te ontdekken welke werkzaamheden bij jou passen, kijken we eerst in de onderstaande grafiek naar jouw scores
voor de zes menstypen (gebaseerd op de wereldwijd gebruikte indeling van de Amerikaanse psycholoog John L. Holland).
Deze typen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het
het
het
het
het
het

Praktische type
onderZoekende type
Artistieke type
Sociale type
Ondernemende type
oRdenende type

In de grafiek zie je jouw scores voor elk type.

De drie menstypen die het beste bij jouw interesses aansluiten zijn Art ist iek , Ondernemend en Prakt isch.
1. Artistiek: Deze mensen hebben oog voor schoonheid (kunst), bezitten veel fantasie, en zijn graag scheppend bezig op
één of meerdere gebieden van de kunst. Ze worden vaak omschreven als origineel en gevoelig, maar ook vaak als minder
precies en minder praktisch.
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2. Ondernemend: Deze mensen houden meer van afwisseling en actie dan van onderzoeken en studeren. Ze regelen en
organiseren graag. Ze hebben vaak leidinggevende eigenschappen, en houden ervan anderen te overtuigen. Ze worden
vaak omschreven als ambitieus, dominant en extravert.
3. Praktisch: Mensen van dit type werken liever met dingen (gereedschappen, machines, apparatuur) dan met mensen. Ze
zijn handig, verrichten graag lichamelijk werk, en werken vaak liever buiten dan binnen. Ze worden door anderen vaak als
eerlijk, eenvoudig en doortastend omschreven
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Elk type mens heeft een voorkeur voor bepaalde soorten werk (en vaak ook een hekel aan andere soorten werk). In de
tweede grafiek kun je jouw scores zien voor de volgende tien soorten werk (die dus verband houden met de zes
menstypen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PA (praktisch algemeen)
PT (praktisch technisch)
OE (onderzoekend exact)
OO (onderzoekend overige)
AR (artistiek)
HU (hulpverlening)
DI (dienstverlening)
OM (ondernemend management)
OA (ondernemend actie)
OR (ordenend)

De werksoort combinatie die het beste aansluit bij jouw interesses is art ist iek , ondernemend act ie en prakt isch
t echnisch.
1. artistiek: ontwerpen, tekenen, schilderen, beeldhouwen, muziek maken, acteren, regisseren, verhalen of gedichten
schrijven, inrichten, mooie dingen maken, enz.
2. ondernemend actie: verkopen, in de handel werkzaam zijn, onderhandelen, het avontuur zoeken, orde handhaven, actie
ondernemen, risico's nemen, discussiëren, enz.
3. praktisch technisch: bouwen, metaalbewerken, houtbewerken, (technisch) produceren, installeren, repareren,
onderhouden, met machines/apparatuur/ gereedschappen werken, enz.
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Tenslotte kijken we naar jouw score voor werkterreinen (maatschappelijke sectoren), om te zien waar jij zou willen
werken. In de derde grafiek staan jouw scores voor de 10 werkterreinen (van de 47 in totaal) waarvoor jij op dit moment
de meeste belangstelling hebt.

De werkterreinen die het beste aansluiten bij jouw interesses zijn kunst /cult uur , grafisch , media en
communicat ie , inricht en en religie.
(De vijf andere werkterreinen zijn t oneel/t heat er , logist iek en dist ribut ie , bodem/wat er/at mosfeer ,
zeevaart /binnenvaart /marine/haven en uit erlijke verzorging)

1.
KC: kunst /cult uur: st udie, beoordeling en present at ie van allerlei kunst vormen; kennis van de cult uren
waarin deze kunst vormen t ot st and gekomen zijn
voorbeeldberoepen: museummedewerker; kunsthistoricus; conservator; archeoloog; restaurator; galeriehouder;
recensent
WO: kunstgeschiedenis; algemene cultuurwetenschappen; oudheidkunde; allerlei opleidingen ‘talen en culturen’; kunsten,
cultuur en media
HBO: cultureel erfgoed; opleiding restauratoren; docent beeldende kunst en vormgeving; culturele en maatschappelijke
vorming; vrijetijdsmanagement; kunst en economie
(M)BO: kunst/cultuur/amusement (binnen SCW)
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2.
GR: grafisch: de vervaardiging van boeken, krant en, t ijdschrift en, brochures, enz.
voorbeeldberoepen: grafisch vormgever/ontwerper; drukker; grafisch intermediair; traffic manager; multimedia
vormgever
HBO: vormgeving (grafisch ontwerpen); autonome beeldende kunst (grafiek); mediatechnologie; kunst en techniek
(M)BO: grafisch vormgeven/grafische techniek/communicatie/audiovisueel en multimedia (audiovisueel medewerker;
offsetdrukker; grafisch intermediair; grafisch management; grafisch vormgever; multimedia vormgever; enz.); reclame,
presentatie en communicatie (vormgever)
nieuwe compet ent iegericht e opleidingen: allround signmaker; signspecialist; DTP-er; workflow beheer;
mediavormgever; mediamanagement; mediatechnologie; mediaproductiemanagement; printmedia;
printmediatechnologie; vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

3.
MC (media/communicat ie): het aanbieden van informat ie, amusement en reclame via allerlei media (t v,
t ijdschrift en, int ernet , enz.)
voorbeeldberoepen: mediaplanner; PR-medewerker; communicatieadviseur; copywriter; mulimediavormgever;
contentmanager; productieleider televisie; programmamaker; uitgever; recensent
WO: communicatiewetenschap; toegepaste communicatiewetenschap; communicatie- en informatiewetenschappen;
documentaire informatiewetenschap; media en cultuur; opleidingen allerlei talen en culturen; taalwetenschap; informatie,
media en management; international bachelor communication and media
HBO: communicatie; communicatiesystemen; communication and multimedia design; international business and
languages; European Studies (HEBO); informatiedienstverlening en -management (ook AD); media, informatie en
communicatie; media en entertainment management; information management
AD (kort HBO): crossmediale communicatie
(M)BO: commercieel (bijv. commercieel medewerker marketing en communicatie); reclame, presentatie en communicatie;
middenkaderopleiding communicatie
nieuwe compet ent iegericht e opleidingen: mediamanagement; mediatechnologie; medewerker marketing en
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communicatie; informatieverzorger; medewerker informatiedienstverlening

4.
IR: inricht en: (adviseren over) de inricht ing en verfraaiing van int erieurs, et alages en andere ruimt es
voorbeeldberoepen: binnenhuisarchitect; woninginrichter; etaleur/decorateur; interieurtekenaar; decorontwerper;
interieurbouwer; decoratieschilder; meubelontwerper
HBO: vormgeving (interieurarchitectuur; architectonische vormgeving; theatervormgeving); Lifestyle Adviseur, Interior
Design and Styling
AD (kort HBO): interieurvormgever
(M)BO: houtbewerking en woninginrichting (allround meubelmaker); afbouw (gezel stukadoor enz.); industriële
lakverwerking; reclame, presentatie en communicatie (vormgever reclame, presentatie en communicatie); schilderen en
onderhoud (gezel schilder; restauratieschilder; specialist interieurafwerking; enz.); detailhandel (allround
woningstoffeerder; afdelingschef wonen)
nieuwe compet ent iegericht e opleidingen: interieuradviseur; manager wonen; verkoopadviseur wonen;
verkoopmedewerker showroom; allround woningstoffeerder; allround meubelstoffeerder; allround parketteur;
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer; kleur- en interieuradviseur afbouw en onderhoud; vormgeving ruimtelijke
presentatie en communicatie; allround tegelzetter; allround tentoonstellingsbouwer; gezel glaszetter; medewerker
schilderen; specialist schilderen; medewerker industriële lakverwerking; medewerker stukadoren; restauratiestukadoor;
schoonmaak en glazenwassen

5.
RE: religie: werkzaamheden op het gebied van t heologie, past oraat , lit urgie en godsdienst onderwijs
voorbeeldberoepen: priester; predikant; imam; theoloog; pastoraal werker; geestelijk verzorger; godsdienstleraar
WO: godgeleerdheid; theologie; religie en levensbeschouwing; godsdienstwetenschap; islamitische theologie;
wereldgodsdiensten; religiestudies; religie in samenleving en cultuur; theologie klassiek; theologie plus; humanistiek
HBO: godsdienst/pastoraal werk; opl. leraar godsdienst; opl. imam/islamitisch geestelijk werker
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6.
T T : t oneel/t heat er: beroepen in de wereld van act eren, t oneel en t heat er
voorbeeldberoepen: acteur; zanger; danser; cabaretier; regisseur; choreograaf; docent dans; productieleider
theater; entertainment artiest; docent drama; creatief therapeut drama/dans; dramaturg; decorontwerper;
geluidstechnicus; belichtingstechnicus; grimeur
WO: theaterwetenschap; theater-, film- en televisiewetenschap
HBO: theater (toneel; kleinkunst; dans; theatertechniek; theatervormgeving; enz.); creatieve therapie (drama, dans); opl.
docent drama; opl. docent dans; circus arts; circus and performance art
(M)BO: kunst en cultuur (binnen sociaal cultureel werk)
nieuwe compet ent iegericht e opleidingen: artiest; (dans, drama, musical, muziek); geluidstechnicus; lichttechnicus;
podium- en evenemententechnicus; allround grimeur

7.
LD: logist iek en dist ribut ie: (de organisat ie en administ rat ie van) t ransport en, bevoorrading en
voorraadbeheer
voorbeeldberoepen: logistiek manager/medewerker; cargadoor; transportplanner; exportmedewerker; expediteur;
magazijnchef; treindienstleider; havenmeester
HBO: logistiek en technische vervoerskunde; logistiek en economie
(M)BO: logistiek (medewerker logistiek management-fysieke distributie); groothandel/distributie (exportmedewerker
binnendienst enz.); opslag/magazijn (hoofd magazijn enz.); wegvervoer (planner wegtransport)
nieuwe compet ent iegericht e opleidingen: logistiek supervisor/teamleider; allround logistiek medewerker
houthandel; meewerkend leidinggevende logistiek houthandel; manager opslag & vervoer; planner wegtransport; aviation
operations officer; luchtvaartlogisticus; manager/coördinator havenlogistiek/-havenoperaties;exportmedewerker;
manager vershandel, logistiek en transport; vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport

Belangrijk: probeer nu het verband te zien tussen menstypen, werksoorten en werkterreinen waarvoor je hoog scoort.
In jouw geval dus:
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Menstypen: Art ist iek , Ondernemend en Prakt isch
Werksoorten: art ist iek , ondernemend act ie en prakt isch t echnisch
Werkterreinen: kunst /cult uur , grafisch , media en communicat ie , inricht en en religie
Als je deze "rode draad" kunt ontdekken, zie je niet alleen wat bij jou past, maar ook waarom dit zo is. Deze interesses
horen echt bij jouw persoonlijkheid, en zullen je waarschijnlijk het gevoel kunnen geven dat je zinvol bezig kunt zijn voor
anderen en voor jezelf.

De uitkomst van deze test:
- biedt een leidraad, geen stigmatisering
- geeft een indicatie, geen 100% nauwkeurigheid
- biedt ontwikkeling, geen veroordeling

We willen graag weten wat je van de resultaten vindt.
Vul daarom het onderstaande formulier in AUB. Alvast bedankt.
Ik vond de Ident iT est -t est result at en:

Kies een optie

Verst uur feedback

Terug naar de hoofdpagina
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