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1. Inleiding

In dit rapport staan de MBO-3&4 studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is
gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de studiekeuzetest.

De MBO-3&4 studies zijn verdeeld over 21 sectoren. In het begin van de vragenlijst heb jij per sector aangegeven in 
hoeverre een sector jou interessant leek. Vervolgens hebben we je in de vragenlijst inhoudelijke vragen gesteld over
de studies die tot de sectoren behoren die jou in meer of mindere mate interessant leken. In de eerste fase zijn relatief
veel studies verkend. Op basis van je antwoorden in de eerste fase, is in de tweede fase een aantal studies tot in meer
detail onderzocht.

De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de activiteiten die bij een bepaald beroep horen.

In de vragenlijst kon je per onderwerp op een schaal van 1 - 5 aangeven in hoeverre de activiteit jou aansprak.
Vervolgens zijn alle scores opgeteld en is bepaald welke studies jij zeer interessant, interessant, beperkt interessant of
niet interessant vindt.

In hoofdstuk 2 van dit rapport staan de studies die jij (zeer) interessant vindt overzichtelijk weergegeven. Achter elke
studie vind je jouw interesse-score, die maximaal 100 kan zijn.

In hoofdstuk 3 vind je meer achtergrondinformatie over hoe de uitslag tot stand is gekomen, welke studies er precies
zijn onderzocht en welke keuzes jij hebt gemaakt.

Wij raden je aan om de uitslag van deze studiekeuzetest te combineren met de uitslag van de Persoonlijkheidstest
voor jongeren van Studiekeuze Expert. Ten slotte willen wij je adviseren om te onderzoeken in hoeverre je met een
bepaalde studie later (gemakkelijk) een baan kunt vinden. Sommige studies zijn namelijk veel gewilder door 
werkgevers dan andere.

Succes!
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2. Uitslag

Op basis van je antwoorden in de test is voor elke studie die je in de tweede fase hebt onderzocht, een interesse-
score bepaald. De maximale interessescore per studie is 100.

Uit de test blijkt dat je onderstaande studie(s) zeer interessant vindt.

Crebo Opleiding Sector(en) Interesse
score

Zeer interessant

1 25184 Manager/ondernemer horeca Horeca, toerisme en recreatie 87

Als manager/ondernemer horeca werk je in een hotel, restaurant of cateringbedrijf. Je doet er alles aan
om het horecabedrijf waar je werkt succesvol te laten zijn. Je stelt planningen op, zorgt voor de
dagelijkse administratie en stuurt medewerkers aan. Je weet veel van bedienen, inkopen en leidinggeven
en weet aardig mee te praten over de keuken. Je maakt afspraken met leveranciers over prijs en
kwaliteit. Omdat je dagelijks meewerkt, weet je wat de gasten verwachten.

2 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Zorg en welzijn 87

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in de kinderopvang of jeugdzorg. Je richt op de
opvang en begeleiding van kinderen met een specifieke begeleidingsvraag, bijvoorbeeld kinderen met
gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of taalachterstand hebben. Daarnaast voer je
gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders over de ontwikkeling van hun kind.

3 25181 Leidinggevende keuken Voedsel 87

Als leidinggevende keuken ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de keuken, zowel
uitvoerend als organisatorisch. Je stelt menukaarten op en maakt planningen om de gerechten efficient
te kunnen produceren. Naast het zelf meewerken, geef je leiding aan medewerkers. Je maakt je
begrotingen en je maakt heldere afspraken met leveranciers om de kwaliteit van de producten en de
continue levering te waarborgen.

4 25179 Gespecialiseerd kok Voedsel 80

Als gespecialiseerd kok bereid je bijzondere, creatieve of luxe gerechten. Het is jouw passie om van ieder
gerecht iets bijzonders te maken. Het vernieuwen van recepten, onverwachte combinaties van producten
aandurven; jij hebt de kennis en de neus om verrassende heerlijkheden te ontwikkelen. Je denkt verder
na over de samenstelling van de menukaart en coördineert en organiseert de werkzaamheden binnen de
verschillende delen van de keuken.

5 25351 Leidinggevende leisure & hospitality Horeca, toerisme en recreatie 60

Als leidinggevende leisure & hospitality werk je bijvoorbeeld op een camping, een bungalowpark of een
attractiepark. Je vangt gasten op, geeft informatie, beantwoordt vragen en lost problemen op. Ook
organiseer en begeleid je recreatieve activiteiten waar mensen graag –en op een veilige manier- aan
meedoen. Daarnaast geef je leiding, maak je afdelingsplannen en zorg je voor een goede teamsfeer.

Daarnaast blijk je ook interesse te hebben in de volgende studie(s).

Crebo Opleiding Sector(en) Interesse
score

Interessant

6 25488 Sociaal-cultureel werker Zorg en welzijn 53

Als sociaal cultureel werker organiseer en begeleid je activiteiten voor allerlei mensen in wijken, buurten
en dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben. Je werkt bijvoorbeeld voor en met
jongeren, ouderen, allochtonen of mensen die langdurig werkloos zijn. Je werkt met allerlei groepen
mensen, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Daarbij werk je samen
verschillende culturele en maatschappelijke organisaties.

7 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Zorg en welzijn 50

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je cliënten van alle leeftijden met
(chronische) ziekten zoals psychiatrische psycho-geriatrische stoornissen. Je werkt aan het herstel, het
behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt. Je begeleidt
mensen bij de persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, huishouden en bij activiteiten.
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8 25162 Manager retail Verkoop en ondernemerschap 50

Als manager Retail geef je leiding in een winkel. Je houdt rekening met het personeel, de voorraad, in-
en verkoop, winkelinrichting en financiën. Je stuurt mensen aan en maakt de planningen voor de
winkelbezetting, vaak ook in de weekends of tijdens vakantieperiode in een winkel. Je bent
verantwoordelijk voor alle resultaten van de vestiging.

9 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Zorg en welzijn 50

Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je mensen met een verstandelijke, lichamelijke,
zintuiglijke handicap of een combinatie hiervan. Je richt je op hoe een cliënt kan leren leven met de
beperking. Je begeleidt clienten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en
dagbesteding. Je schrijft een begeleidingsplan, coördineert de zorg en bent het eerste aanspreekpunt
voor de cliënt, familie en het team.

10 25485 Onderwijsassistent Zorg en welzijn 50

Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar
verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de
leerlingen. Je werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren
bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.

11 25147 Medewerker evenementenorganisatie Verkoop en ondernemerschap 47

Als medewerker evenementenorganisatie organiseer je allerlei evenementen: congressen, beurzen,
bedrijfsuitjes, voorstellingen, concerten en festivals. Je bedenkt samen met collega's een programma en
onderzoekt wat er moet worden geregeld. Je hebt intensief contact met externe partijen zoals
producenten, regisseurs, beveiligers, ontwerpers, artiesten, vervoerders, cateringbedrijven etc.

12 25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en bewegen 47

Als Coördinator sport- en bewegingsagogie richt je je specifiek op mensen met een
bewegingsbeperking of psychische beperking met de daarbijhorende problemen. Sport en bewegen is
dan een middel om mensen hierbij te helpen. Dit doe je meestal bij revalidatiecentra of in de
jeugdhulpverlening. Samen met de cliënt en andere dienstverleners ga je in overleg om een
bewegingsplan op te stellen en dat plan vervolgens uit te voeren.

13 25166 Ondernemer retail Verkoop en ondernemerschap 43

Als ondernemer detailhandel ben je eigenaar van een eigen winkel. Je richt je winkel en regelt alle
zaken rond huur, financiën, btw, bevoorrading en marketing. Je hebt zowel om uitvoerende als
aansturende taken. Met de verzorging van de winkel, assortimentskeuze, persoonlijk contact met de
klant en een goede serviceverlening zorg je voor klantenbinding en het behalen van goede
omzetresultaten.

14 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Zorg en welzijn 43

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener help jij anderen bij het oplossen van problemen op het
gebied van werk, wonen, inkomen of sociale voorzieningen. Je geeft hen informatie, advies en
voorlichting. Je werkt met verschillende soorten mensen, bijvoorbeeld ouderen of mensen die hulp
nodig hebben bij het aanvragen van een uitkering. Je weet veel over wetten en regels en werkt samen
met hulpverleningsinstanties.

15 25212 Ruimtelijk vormgever Media en vormgeving 40

Als ruimtelijk vormgever ontwerp je stands, decors, winkelinrichtingen en displays ten behoeve van
beurspresentaties, tentoonstellingen, congressen, winkelcentra en evenementen. Je bent commercieel
sterk en hebt technisch en ruimtelijk inzicht. Je maakt visuals en ontwerpen, zowel met de hand als op
de pc, Mac of iPad. Je zet een bepaalde neer en werkt deze uit in 3D. Je hebt gevoel voor trends én
organisatietalent.

16 25137 Vestigingsmanager groothandel Verkoop en ondernemerschap 40

Als vestigingsmanager groothandel ben jij verantwoordelijk voor een vestiging. Je begeleidt
medewerkers, plant alle werkzaamheden en doet de bedrijfsvoering. Ook zorg je ervoor dat de vestiging
een goede reputatie heeft en houdt. Je moet proberen de omzet(winst) te verhogen en de werksfeer
leuk te houden. Je hebt regelmatig contact met klanten en zakenrelaties.
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3. Achtergrondinformatie

Op basis van jouw globale interesses, zijn in de eerste fase van de studiekeuzetest uit het totale aanbod van 21 
sectoren, de volgende 10 sectoren onderzocht.

Sector Omschrijving

Ambachtelijke beroepen Handmatig en met behulp van gereedschap producten in een kleine oplage
maken.

Dieren Dieren verzorgen, trainen en genezen.

Afbouw, onderhoud en interieur Huizen, kantoren en andere gebouwen onderhouden, inrichten en afwerken.

Voedsel Voedsel produceren en bereiden.

Mobiliteit en voertuigen Voertuigen zoals schepen, auto's of vliegtuigen maken, repareren, verkopen en
besturen.

Verkoop en ondernemerschap Producten en diensten aanprijzen en verkopen.

Sport en bewegen Anderen aansturen en motiveren om te bewegen en sporten.

Horeca, toerisme en recreatie Mensen helpen om een leuke tijd te hebben op vakantie, op reis of in een
restaurant.

Zorg en welzijn Voor andere mensen zorgen op lichamelijk en/of psychisch gebied.

Media en vormgeving Creatieve ontwerpen maken voor websites, advertenties, folders, games en stands
voor op beurzen en deze produceren.
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4. Gedetailleerde informatie

In de studiekeuzetest heb jij de 56 studies die in onderstaande tabel staan onderzocht. In de tabel staat per studie 
jouw intereressescore vermeld. De maximale interessescore per studie is 100.

Crebo Opleiding Sector(en) Interesse
score

Zeer interessant

1 25184 Manager/ondernemer horeca Horeca, toerisme en recreatie 87

2 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Zorg en welzijn 87

3 25181 Leidinggevende keuken Voedsel 87

4 25179 Gespecialiseerd kok Voedsel 80

5 25351 Leidinggevende leisure & hospitality Horeca, toerisme en recreatie 60

Interessant

6 25488 Sociaal-cultureel werker Zorg en welzijn 53

7 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Zorg en welzijn 50

8 25162 Manager retail Verkoop en ondernemerschap 50

9 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Zorg en welzijn 50

10 25485 Onderwijsassistent Zorg en welzijn 50

11 25147 Medewerker evenementenorganisatie Verkoop en ondernemerschap 47

12 25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Sport en bewegen 47

13 25166 Ondernemer retail Verkoop en ondernemerschap 43

14 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Zorg en welzijn 43

15 25212 Ruimtelijk vormgever Media en vormgeving 40

16 25137 Vestigingsmanager groothandel Verkoop en ondernemerschap 40

Beperkte interesse

17 25201 Mediavormgever Media en vormgeving 37

18 25148 Medewerker marketing en communicatie Verkoop en ondernemerschap 37

19 25352 Leidinggevende travel & hospitality Horeca, toerisme en recreatie 33

20 25070 Goudsmid Ambachtelijke beroepen 27

21 25071 Zilversmid Ambachtelijke beroepen 27

Niet interessant

22 25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Sport en bewegen 23

23 25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport en bewegen 23

24 25132 (Junior) accountmanager Verkoop en ondernemerschap 23

25 25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Sport en bewegen 23

26 25072 Juwelier Ambachtelijke beroepen 20

27 25199 Mediamanager Media en vormgeving 17

28 25363 Luchtvaartdienstverlener Horeca, toerisme en recreatie 13

29 25013 Projectmanager vastgoedonderhoud Afbouw, onderhoud en interieur 13

30 25218 Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche Mobiliteit en voertuigen 13

31 25240 Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Verkoop en ondernemerschap 13

32 25172 Leidinggevende bakkerij Voedsel 13
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33 25175 Facilitair leidinggevende Horeca, toerisme en recreatie 10

34 25146 Medewerker human resource management (HRM) Verkoop en ondernemerschap 10

35 25249 Technisch Specialist Personenauto's Mobiliteit en voertuigen 10

36 25012 Kleur- en interieuradviseur Afbouw, onderhoud en interieur 7

37 25158 Interieuradviseur Verkoop en ondernemerschap 7

38 25019 Ondernemend
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Ambachtelijke beroepen 7

39 25301 Researchinstrumentmaker Ambachtelijke beroepen 3

40 25480 Mbo-Verpleegkundige Zorg en welzijn 3

41 25473 Doktersassistent Zorg en welzijn 3

42 25490 Tandartsassistent Zorg en welzijn 3

43 25215 Signspecialist Media en vormgeving 0

44 25195 Fotograaf Media en vormgeving 0

45 25535 Vakexpert veehouderij Dieren 0

46 25014 Uitvoerder Afbouw, onderhoud en interieur 0

47 25194 AV-specialist Media en vormgeving 0

48 25055 Opticien Ambachtelijke beroepen 0

49 25138 Bedrijfsadministrateur Verkoop en ondernemerschap 0

50 25374 Scheeps- en jachtbouwkundige Mobiliteit en voertuigen 0

51 25539 Bedrijfsleider dierverzorging Dieren 0

52 25469 Instructeur paardensport en -houderij Dieren 0

53 25471 Apothekersassistent Zorg en welzijn 0

54 25540 Dierenartsassistent paraveterinair Dieren 0

55 25517 Stuurman alle schepen Mobiliteit en voertuigen 0

56 25516 Maritiem officier alle schepen Mobiliteit en voertuigen 0
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