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Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode
Beste Erwin Metselaar
Je hebt net de PAS Choice vragenlijst ingevuld.
Hiervan is dit rapport gemaakt.
Waar bestaat dit rapport uit?
Het rapport begint met een samenvatting van
jouw scores. Deze samenvatting is bedoeld
voor je docent, coach of begeleider.
Na de samenvatting volgen de resultaten met
een toelichting. Op iedere pagina wordt een
beroepsrichting besproken. Telkens wordt
aangegeven wat deze richting inhoudt en hoe
goed deze beroepsrichting bij jou past.
Er worden 6 beroepsrichtingen gepresenteerd:







Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

De videoclips in het rapport
Door de videoclips in het rapport te bekijken,
kun je verder kennis maken met de beroepen
die worden genoemd. De videoclips staan op
de website van roc.nl. Hier kun je ook
informatie vinden over de opleidingen die
aansluiten bij deze beroepen. Ook kun je
vacatures en andere informatie vinden over de
bedrijven waar je deze beroepen kunt vinden.
Je kunt steeds terugkeren naar je rapport om
meer videoclips te bekijken.
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Zo begrijp je je scores beter
Jouw scores zijn weergegeven op een schaal van
1 tot en met 9. De scores geven weer hoe goed
de genoemde beroepsrichtingen bij jou passen.
Des te hoger de score, des te beter past de
beroepsrichting bij jou.

Een lage score is geen slechte score. Een lage
score geeft alleen aan dat een beroepsrichting
minder goed bij je past.
Wat kun je met het rapport?
Je kunt zelfstandig of samen met je docent,
mentor of begeleider een plan maken om verder
te bekijken welke beroepen of opleidingen bij jou
passen. Op het internet is natuurlijk heel veel
informatie te vinden. Dit rapport geeft aan in
welke (beroeps)richting je het best kunt zoeken.
Vragen over je rapport?
Vragen over je rapport kun je het best stellen aan
je docent, mentor of begeleider.

Disclaimer
ACS b.v. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
juistheid van de beschrijvingen en conclusies. Ze zijn
voortgekomen uit de manier waarop de vragenlijst door de
gebruiker is ingevuld.
Het rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen.
Een eigen kritische houding en die van de begeleider blijft
daarbij belangrijk. Dit rapport en de bijbehorende vragenlijst
zijn niet geschikt voor diagnostische doeleinden.
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Verkort rapport van Erwin Metselaar - Groepscode

Samenvatting
Hieronder is aangegeven hoe goed de beroepsrichtingen en sectoren passen bij Erwin Metselaar
Beroepsrichting
1
2
3
4
5
6

Realistisch - Praktisch
Rationeel - Onderzoekend
Artistiek - Creatief
Sociaal - Mensgericht
Actief - Ondernemend
Beherend - Conventioneel

1
2
3
4

Economie
Groen
Techniek & Transport
Zorg, Welzijn & Dienstverlening

Sector
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Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Realistisch-Praktisch
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

Interieurbouwer

Mensen die hoog scoren op realistisch-praktisch zijn
echte 'doeners'. Zij werken graag met hun handen,
bijvoorbeeld met gereedschap, materialen, planten
en dieren. Daarnaast hebben mensen die realistisch
zijn vaak een goed technisch inzicht, zijn
handvaardig en gebruiken graag lichaamskracht.

Landmeetkundige

Machinaal Houtbewerker
Meubelindustrie

Schilder

Woningstoffeerder

Hovenier

Voorbeelden van beroepssectoren zijn sport,
veiligheid, vervoer, techniek, bouw & industrie, dier &
groen horeca & toerisme en samenleving.
Voorbeelden van beroepen zijn politieagent, boer,
sportinstructeur, loodgieter, timmerman/vrouw,
treinmachinist, bus- of trambestuurder, beveiliger,
productiemedewerker, lasser, stratenmaker of
automonteur.
Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.
De Realistisch-Praktische beroepen passen
goed bij jou.

Bloemist

Managehouder

Chefkok

Beroepsmilitair

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik
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hier
hier
hier
hier

om naar de website roc.nl te gaan.
om naar de website Opleiding & Beroep te gaan.
voor leerwegen in het VMBO.
voor de Nationale Onderwijsgids.
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Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Rationeel-Onderzoekend
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

Mensen die hoog scoren op rationeel-onderzoekend
zijn graag met hun hoofd bezig. Zij houden er van
om dingen te onderzoeken en observeren goed wat
er in hun omgeving gebeurt. Zij zijn wetenschappelijk
ingesteld. Zij leren graag door om zich te ontwikkelen
tot een specialist.

Gezondheidszorg
Psycholoog

Dietiste

Voorbeelden van beroepssectoren zijn gezondheid,
milieu, laboratoriumtechniek, onderwijs &
wetenschap, ICT en techniek.
Voorbeelden van beroepen zijn marktonderzoeker,
wetenschapper, analist, piloot, ingenieur,
rechercheur, programmeur, psycholoog of arts.

OK Assistent

Chemisch laborant

Onderwijsassistent

Laser technoloog

Autotechnicus

ICT Beheerder

ICT Ontwikkelaar

Werktuigbouwkundige

Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.
De Rationeel-Onderzoekende beroepen passen
redelijk bij jou.

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik
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hier
hier
hier
hier

om naar de website roc.nl te gaan.
om naar de website Opleiding & Beroep te gaan.
voor leerwegen in het VMBO.
voor de Nationale Onderwijsgids.

Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 5/9

Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Artistiek-Creatief
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

3D-Modelleur

Mensen die hoog scoren op artistiek-creatief zien en
doen dingen graag op een aparte manier. Zij hebben
een rijke fantasie en creëren graag mooie dingen.
Mensen die hoog scoren op artistiek-creatief willen
graag origineel zijn.
Voorbeelden van beroepssectoren zijn grafimedia,
groen, mode en textiel, woning & inrichting, muziek
en kunst & cultuur.

Etaleur

Game Designer

Voorbeeldberoepen zijn ontwerper, grafisch
vormgever, web designer, schrijver,
theatertechnicus, meubelontwerper,
binnenhuisarchitect, stylist, zanger of fotograaf.

Vormgever

Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.
Groenstylist

Hovenier

Tuin- en
Landschapsarchitect

Modeontwerper

Ontwerpend Meubelmaker

Beeldend kunstenaar

De Artistiek-Creatieve beroepen passen redelijk
bij jou.

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik
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hier
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Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Sociaal-Mensgericht
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

Maatschappelijk Werker

Mensen die hoog scoren op sociaal-mensgericht
houden van werkzaamheden waarin andere mensen
centraal staan, bijvoorbeeld om te verzorgen of les
aan te geven. Mensen die hoog scoren op sociaalmensgericht bezitten meestal goede contactuele
vaardigheden.

Sportinstructeur

Verpleegkundige

Voorbeelden van beroepssectoren zijn gezondheid,
zorg & welzijn, onderwijs & opvoeding en horeca &
toerisme.

Bejaardenverzorg(st)er

Cultureel Werker

Voorbeeldberoepen zijn verzorger, hulpverlener,
schoonheidsspecialist, verpleegkundige, receptionist
(e), steward(ess), gastheer/vrouw, leraar,
activiteitenbegeleider of sociaal cultureel werker.
Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.

Fysiotherapeut

De Sociaal-Mensgerichte beroepen passen heel
goed bij jou.

Schoonheidsspecialist(e)

Kraamverzorgster

Recreatiebegeleider

Gastvrouw/Gastheer

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik
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Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Actief-Ondernemend
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

Makelaar

Mensen die hoog scoren op actief-ondernemend zijn
vaak gedreven personen. Zij nemen vaak het
initiatief als iets moet gebeuren en kunnen heel
overtuigend zijn. Daarbij zijn zij vaak goed in leiding
geven.
Voorbeelden van beroepssectoren zijn communicatie
& marketing, management & organisatie, handel &
ondernemerschap en verkoop & commercie.

Salesmanager

Voorbeeldberoepen zijn manager, vertegenwoordiger,
verkoper, winkelier, ondernemer, makelaar of
inkoper.
Projectmanager Nieuwe
Media

Evenementen Manager

De Actief-Ondernemende beroepen passen
redelijk bij jou.

Marketing- en
Communicatie Adviseur

Storemanager

Autohandelaar

Wellness Manager

Agrarisch Ondernemer

Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.

Hotelmanager

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik
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Welke beroepsrichting past bij Erwin Metselaar ?
Realistisch-Praktisch
Rationeel-Onderzoekend
Artistiek-Creatief
Sociaal-Mensgericht
Actief-Ondernemend
Beherend-Conventioneel

Beherend-Conventioneel
Hieronder vind je clips die goed bij deze
beroepsrichting passen.

Administrateur

Mensen die hoog scoren op beherend-conventioneel
doen graag geordende en duidelijke werkzaamheden.
Zij zijn netjes ingesteld en gaan gestructureerd en
systematisch te werk. Iemand die hoog scoort op
conventioneel heeft meestal goede administratieve
vaardigheden.

Assistent Makelaar

Intercedent

Notarieel medewerker

Bibliotheek medewerker

Contactcenter Agent

Voorbeelden van beroepssectoren zijn recht &
bestuur, administratie, economie & financiën, bank &
verzekeringen en gezondheid.
Voorbeeldberoepen zijn boekhouder, verzekeraar,
notaris, accountant, administratief/secretarieel
medewerker, apothekersassistent of
directiesecretaresse.
Ook hiernaast staan voorbeelden van beroepen die
goed bij deze beroepsrichting passen. Neem rustig de
tijd om de videoclips te bekijken. Bekijk er zoveel je
wilt.
De Conventioneel-Beherende beroepen passen
niet zo goed bij jou.

Reisbureaumedewerker

Juridisch medewerker
Advocatuur

Apothekers Assistent

Casemanager

Voor meer informatie over opleidingen en werk kun je gebruiken maken van onderstaande links.

Klik
Klik
Klik
Klik

© 2012 ACS B.V.

hier
hier
hier
hier

om naar de website roc.nl te gaan.
om naar de website Opleiding & Beroep te gaan.
voor leerwegen in het VMBO.
voor de Nationale Onderwijsgids.

Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 9/9

