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1. Inleiding

Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het
moeilijk om op dit moment een profiel te moeten kiezen dat daar het beste op aansluit. Hoe kun je nu zeker weten dat
je straks met jouw profiel wordt toegelaten tot die studies die jij het meest interessant vindt?

De Profielkeuze test die je hebt ingevuld helpt je om de juiste keuze te maken. In de test zijn alle HBO en WO studies
onderverdeeld in 51 sectoren. Je hebt eerst aangegeven welke sectoren je echt niet interessant vindt en alle overige
heb je onderzocht. Per sector heb je via het beantwoorden van vragen aangegeven hoe interessant je de
onderwerpen van de achterliggende studies vindt.

In dit rapport staat de uitslag van je onderzoek en wordt aangegeven naar welke sectoren jouw voorkeur uitgaat. Je
leert welke studierichtingen je nu het meest interessant vindt en welke profielen daar het beste bij passen.

Deze interessetest staat los van je capaciteiten en de vakken waar je wel of niet goed in bent. Uiteraard dien je ook
hiermee rekening te houden want het is ook belangrijk dat je een profiel kiest waarmee je voldoende kans van slagen
hebt om je HAVO of VWO diploma te halen.

Wij wensen je veel succes met je keuze!
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2. Uitslag

Op basis van je antwoorden in de test is voor elke sector die je hebt onderzocht, een interesse-score bepaald. De
maximale interesse-score per sector is 100. Uit het totale aanbod van 51 sectoren heb je 9 sector(en) onderzocht.
Onderstaand zijn de 5 sector(en) weergegeven waarin je de hoogste interessescore hebt behaald.

Per studiesector staat aangegeven welk profiel de beste aansluiting geeft en wat goede alternatieven zijn.

Score Sector Studies zoals Beste
Match

Alternatief

40 Vastgoed & Makelaardij hbo: Vastgoed en Makelaardij. hbo: NT |
NG | EM

hbo: CM + (Wis. A. of
Wis. B.) + (Econ. of
M&O)

40 Bouwkunde en Civiele
techniek

hbo: Bouwkunde, Civiele Techniek, Built
Environment.

hbo: NT hbo: NG + Nat. of NLT

25 Werktuigbouw, Installaties
en Voertuigen

hbo: Automotive, Werktuigbouwkunde,
Engineering, Luchtvaarttechnologie.

hbo: NT hbo: NG + Nat. of NLT

10 Economie hbo: Bedrijfseconomie. hbo: EM hbo: Alle + Econ. +
(Wis. A. of Wis. B).

10 Financiën, Accounting en
Belasting

hbo: Bedrijfseconomie, Accountancy,
Financial Services Management.

hbo: EM hbo: Alle + Econ. +
(Wis. A. of Wis. B)

≥60 = zeer interessant, ≥40 en <60 = interessant, ≥25 en <40 = beperkte interesse, <25 = geen interesse

LET OP: Binnen 1 sector kunnen de toelatingseisen per studie verschillen.
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3. Overige interesse scores

Score Sector Studies zoals Beste Match Alternatief

5 Marketing & Sales hbo: Commerciële Economie,
Commercieel Management, Trade
Management gericht op Azië, Lifestyle.

hbo: EM hbo: Alle + (Wis. A of
Wis. B) en (Eco. of
M&O)

5 Management en
Techniek

hbo: Technische Bedrijfskunde. hbo: NT |
NG | EM

hbo: -

5 Management &
Organisatie

hbo: International Business, Small
Business en Retail Management,
Bedrijfskunde MER, Facility Management.

hbo: EM hbo: Alle + Econ. of
M&O.

5 Elektrotechniek hbo: Elektrotechniek, Mechatronica. hbo: NT hbo: NG + Nat. of NLT

≥60 = zeer interessant, ≥40 en <60 = interessant, ≥25 en <40 = beperkte interesse, <25 = geen interesse
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4. Achtergrondinformatie

Uit het totale aanbod van 51 sectoren zijn de volgende 9 sectoren onderzocht.

Sector Omschrijving

1 Bouwkunde en Civiele techniek

3 Elektrotechniek

7 Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen

30 Marketing & Sales

32 Financiën, Accounting en Belasting

39 Management & Organisatie

43 Vastgoed & Makelaardij

49 Economie

50 Management en Techniek
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