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Inleiding
U hee$ de ITS AdapTef (ITS-A) gemaakt. Dit is een vragenlijst die uw interessegebieden meet door middel van
het Holland+ model. Dit model bestaat uit een aantal factoren: RealisTsch, Intellectueel, ICT, ArTsTek, Sociaal,
Ondernemend en ConvenToneel. Dit zijn de belangrijkste factoren die de richTng van uw interesse bepalen. Uw
scores op deze factoren worden gebruikt om te voorspellen welke taken en sectoren het beste bij uw
interessegebieden passen. Uw interesse voor sectoren laat zien in welke sector van de arbeidsmarkt u graag
werkzaam wilt zijn. Uw interesse in taken gee$ aan welke werkzaamheden u graag zou willen doen. Uw
resultaten worden beschreven en in gra!eken weergegeven.

Dit rapport kan u helpen om te ontdekken welke funcTes voor u interessant zijn. U zult deze funcTes met meer
moTvaTe en plezier vervullen, dan funcTes of opleidingen die minder aansluiten bij uw interesses.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der Tjd kunnen veranderen.

Dit geautomaTseerde rapport gee$ een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. De subjecTeve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de
interpretaTe van de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier kan daarom geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2021 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-A onderscheidt 7 verschillende interessegebieden: RealisTsch, Intellectueel, ICT, ArTsTek, Sociaal,
Ondernemend en ConvenToneel.

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

Realis'sch (9)

Ziet zichzelf als prakTsch en realisTsch. Vindt het leuk om met concrete en tastbare zaken te werken, zoals
machines, gereedschap of dieren.

ICT (8)

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

Ar's'ek (7)

Ziet zichzelf als creaTef, origineel en ona ankelijk. Vindt het leuk om creaTef bezig te zijn en zich te uiten in
bijvoorbeeld verschillende kunstvormen en creaTeve acTviteiten.

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 omva2en die inhoudelijk een relaTe
met elkaar hebben. Interesse in sectoren gee$ speci!eker aan welke sector u binnen een interessegebied
interessant vindt. Meer informaTe over de sectoren vindt u op www.beroepenvinder.nl.

Op basis van uw scores op het Holland+ model is te voorspellen hoeveel interesse u zult tonen voor de
verschillende sectoren. Het kan dus zijn dat u een score op een sector ziet waar u niet direct een vraag over
hee$ gekregen. Hieronder worden de vij$ien sectoren weergegeven waarop u het hoogst scoort. Het getal dat
tussen haakjes wordt weergegeven is uw score op de betreXende sector. Bij de sectoren kunt u een score
tussen 1 en 10 halen. De betekenis van het getal kunt u lezen in de paragraaf ‘ToelichTng op de gebruikte
getallen’.

Metaal (10)

Deze sector is één van de grootste in Nederland. Er zijn veel bedrijven die zich met metaalbewerking bezig
houden. Metaal kan op allerlei manieren bewerkt en gebruikt worden. Het gaat om montage, onderhoud en
reparaTe van allerlei voorwerpen en apparaten. Mensen die in deze sector werken moeten goed met
gereedschap en machines om kunnen gaan. De materialen die gebruikt worden zijn heel verschillend, zoals
(roestvrij) staal, aluminium en ook kunststoXen. Ook lassen, plaatwerk, !jne instrumen2echniek en autotechniek
horen bij deze sector. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: (brom)!etsmonteur, lasser, montagemedewerker
en machinebankwerker.

Vervoer (9)

In deze sector gaat het om zowel personen- als goederenvervoer. Het vervoer kan over weg of water, door de
lucht en per spoor plaatsvinden en het kan zowel om binnenlands- als internaTonaal vervoer gaan. Er zijn veel
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verschillende beroepsmogelijkheden binnen deze sector. Enkele voorbeeldberoepen zijn: grondsteward,
verkeersleider, geld- en waardetransporteur en transportplanner.

Procestechniek (9)

Procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven die procesmaTg, met geautomaTseerde machines,
producten maken op het gebied van voeding, chemie of milieu. Tot de procesindustrie behoren o.a. de aardolie-
en chemische industrie, papier-, rubber- en kunststofverwerkende industrie, voedings- en
genotmiddelenindustrie en farmaceuTsche industrie. Maar ook bedrijven die milieubeheer uitvoeren vallen
onder de procesindustrie, zoals de vuilverbranding, recycling van afvalstoXen en de waterschap- en
zuiveringsinstallaTes. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: mechanisch operator procesindustrie,
producTemedewerker, medewerker industriële bakkerij en paneloperator voedingsmiddelenindustrie.

Organisa+e en advies (9)

OrganisaTe en advies is een beroepsrichTng waarbij de werkzaamheden zich richten op organisatorische en
speci!ek bedrijfsinhoudelijke ondersteuning en advisering. Dit met als doel om meer opbrengst te halen uit
zowel een organisaTe als een product of dienstverlening van een bedrijf. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn:
kwaliteitsmedewerker en assistent-marktonderzoeker.

Wetenschap (8)

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, arTkelen en boeken en
overgedragen door onderwijs, lezingen en Tjdens bijeenkomsten met vakgenoten. Voorbeeldberoepen in deze
sector zijn: staTsTsch medewerker en meteorologisch assistent.

Toerisme (8)

In deze sector gaat het om de in- en verkoop van reizen en het geven van informaTe over reis- en
verblijfsmogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld bij een reisbureau, op een VVV kantoor of een ANWB vesTging. De
werkzaamheden hebben een administraTef karakter. Ook de ontvangst en begeleiding van buitenlandse
toeristen in ons land, bijvoorbeeld als gids, behoren tot deze sector. Talenkennis en goede communicaTeve
vaardigheden zijn in deze sector belangrijk. Voorbeeldberoepen zijn: medewerker toerisTsche informaTe,
reserveringsmedewerker reisorganisaTe, reisbegeleider en toerisTsch gids.

Milieu (8)

Deze sector staat in het teken van verbetering en behoud van het milieu. Werkzaamheden kunnen te maken
hebben met milieubeheer van landschappen en natuurparken, het opsporen van milieuovertredingen en het
bestrijden van ongedierte. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: bestrijder ongedierte, medewerker
bodemonderzoek en saneringen en voorman bos- en natuurbeheer.

Hout- en meubileringstechniek (8)

In deze sector gaat het om de houthandel, de Tmmer- en meubelindustrie, standbouw, interieurbouw (ook voor
boten) en de parketbranche. Ook interieurdesign en -stoXering zijn onderdeel van deze sector.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: werkplaatsTmmerman, machinaal meubelmaker, wand- en
plafondmonteur, tekenaar Tmmerfabriek en interieurbouwer.

Elektrotechniek (8)

In de elektrotechniek gaat het om beroepen die met elektriciteit te maken hebben. Het onderscheid naar
gebruik van sterkstroom (aandrijving motoren en apparaten, verlichTng, verwarming), zwakstroom
(telecommunicaTe) en elektronica (geluid, beeld, radar) is terug te vinden in de beroepen. Uiteenlopende
werkzaamheden vallen hieronder, zoals het aanleggen van elektriciteitsnetwerken in gebouwen, maar ook het
tekenen en ontwerpen van meet- en regelsystemen. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: monteur
elektriciteitsne2en, monteur bliksembeveiliging, monteur beveiligingsinstallaTes en li$monteur.
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Delfstofwinning (8)

Dit betre$ werkzaamheden in de winning van grondstoXen zoals zand, grind, olie en gas. Ook de
werkzaamheden op een booreiland (oXshore), waar de voertaal Engels is, horen hierbij. Voorbeeldberoepen in
deze sector zijn: machinist oXshorekraan, medewerker boorpla1orm en bodemonderzoeker.

Bouw (8)

In de bouw gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om bijvoorbeeld huizen, kantoorpanden of fabrieken
en wegen of bruggen te bouwen. Belangrijke onderdelen zijn het bouwontwerp, het maken van bouw- en
werktekeningen, het opstellen van planningen en begroTngen en het bouwen zelf. Ook restauraTewerk en
sloopwerk behoren tot de bouw. Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: bouwTmmerman, metselaar, uitvoerder
weg- en waterbouw en cad-tekenaar civiele techniek.

Agrarische ondersteuning (8)

Dit betre$ ondersteunende acTviteiten zoals het keuren van agrarische producten, laboratoriumonderzoek naar
nieuwe producTemethoden en de werkzaamheden in proefstaTons en via loonwerkbedrijven.
Voorbeeldberoepen in deze sector zijn: landbouwmachinist, tractorchauXeur en medewerker zaadteelt.

Sport en ontspanning (7)

In de sector sport en ontspanning gaat het met name om lichamelijk acTeve vormen van sportbeoefening en
ontspanning. Dit kan bijvoorbeeld in een sportschool zijn, maar ook outdoor-acTviteiten behoren tot deze
sector. Voorbeeldberoepen zijn: zwemonderwijzer, stoelmasseur, !tnesstrainer en sport- en bewegingsleider.

Planten (7)

In deze sector werkt men met planten, bloemen, groente, fruit of bomen. Sommigen werken binnen in kassen,
bijvoorbeeld om nieuwe plantjes of groenten te kweken. Anderen werken buiten, bijvoorbeeld om tuinen en
bossen te onderhouden. Ook bloemenwinkels en tuincentra horen bij deze sector. Voorbeeldberoepen zijn:
medewerker groenteteelt, medewerker tuincentrum, boomkweker en hovenier.

Planning en produc+ebegeleiding (7)

Een goede planning van werkzaamheden en het stroomlijnen van producTeprocessen zijn van belang om
e"ciënt te kunnen werken. Bovendien moeten er betrouwbare doorloopTjden 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, producTeplanner, logisTek medewerker en
roostermaker.

Interesse in taken

In deze paragraaf wordt weergegeven welke taken u leuk vindt om te doen. Het verschil met de resultaten
onder sectoren is dat daarin vooral wordt aangegeven in welke branche u mogelijk werkzaam zou willen zijn.
Interesse in taken gee$ speci!eker aan welke werkzaamheden u interesseren. U zult waarschijnlijk meer plezier
hebben in uw werk wanneer u taken doet die u leuk vindt. Op basis van uw scores op het Holland+ model is te
voorspellen hoeveel interesse u zult tonen voor de verschillende taken. Het kan dus zijn dat u een score op een
taak ziet waar u niet direct een vraag over hee$ gekregen.

Hieronder worden de Ten taken weergegeven waar u het hoogst op scoort. Het getal dat tussen haakjes wordt
weergegeven gee$ uw score op de betreXende 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 ‘ToelichTng op de gebruikte getallen’.

U vindt de volgende taken leuk:

• Werkzaamheden plannen (4)
• Voertuigen besturen (4)
• Plannen (4)
• Strategisch denken (4)
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• Rekenen (4)
• Projecten opze2en (4)
• Organiseren (4)
• MoTveren (4)
• Middelen en voorwerpen beheren (4)
• Met machines werken (4)
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Toelich=ng 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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