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1. Tijdschriften  
bijvoorbeeld 

2. TV programma’s 
bijvoorbeeld  
 

Favoriete Werkomgeving  
Werkplekken die me aantrekken zijn plekken, waar ik 

Typering 

Sport, buitenleven, 
Fitness, trekken, 
Doe het zelf, 
Motor, Top Gear 
Magazin, Voetbal 
International, VT 
Wonen,  
 

Top Gear, Studio 
sport, Highway to 
hell, Deadliest 
Catch (), I should 
not be alive, Dirty 
Jobs, Animal Cops, 
Freeks Wild life 

kan bewegen, spierkracht in kan zetten of met mijn handen bezig kan 
zijn. Ik werk met gereedschap, materialen, planten of dieren en ben 
trots op het maken van nuttige dingen. Ik hou van techniek, sport of 
natuur.  
 
Voorbeeldberoepen:  
Activiteitenbegeleider, buschauffeur, politieagent, bosbouwer, 
architect, dierenarts, ingenieur 
 

 

P: PRAKTISCH  

 

National 
Geographic, 
Quest, Zenit,  
Psycholoog, De 
Journalist, Memo 
Geschiedenis, EOS	  
magazin,	  Kijk,	  
Elector 
 

Star Trek, Nature, 
Planet Earth, CSI, 
NCSI, Criminal 
Minds, Bones, Air 
Crash Investigation, 
Jonge uitvinder,  

problemen kan oplossen door ze te onderzoeken, te analyseren en te 
begrijpen. Ik gebruik graag mijn hersenen door te observeren, te 
studeren en te experimenteren. Ik hou er van zaken echt uit te zoeken 
en studeer graag. 
 
Voorbeeldberoepen: 
Computerprogrammeur, wis- en natuurkundigen, onderzoeker, 
bioloog, onderwijskundige. 
 

A: Analytisch  

  

Fashion, Guitar, 
American Photo, 
Architectuur, 
Muziekkrant OOR, 
Nouveau, 101 
woon ideeën, Flow 

Tussen Kunst & 
Kitch, Modepolitie, 
Sons of Anarchy,  
Design, Top chef, 
Jamie, Vrije 
geluiden, Boeken, 
Kunststof TV, 
Podium, Hollands 
best Fashion 
Designers 

mijn fantasie en creativiteit kan gebruiken en bezig kan zijn met 
expressie, verfraaien, innoveren, ontwerpen of kunst maken. Ik hou 
van kunst, theater, muziek, film, foto of performance.  
 
Voorbeeldberoepen:  
Activiteitenbegeleider, creatief therapeut, beeldhouwer, fotograaf, 
journalist, radio- of tv maker, taalkundige, schrijver 

K: kunstzinnig 
 
 



	  

	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   Holland	  a	  la	  Savickas	  
	   	   	   	   	   	   Interesses	  en	  Menstypen	  	  

Flair, Marie Clair, 
Linda, Ouders van 
Nu, Jamie, Koken 
& Genieten, 
Ouders van Nu, 
Sociologie 
Magazine, 
Psychologie 
Magazine 

Achter gesloten 
deuren, Goede 
Tijden, Slechte 
tijden, Funniest 
Home videos, 
Brothers and 
Sisters, Gossip Girl, 
Supernanny, Oprah,  

iets voor andere mensen kan doen zoals helpen met sociale 
problemen, relaties, opvoeden, verzorgen of diensten verlenen. Ik hou 
van het contact en het gesprek en ben geïnteresseerd in mensen en 
hun gedrag.  
 
Voorbeeldberoepen:  
Activiteitenbegeleider, conciërge, leraar, maatschappelijk werker, 
verpleegkundige, decaan, pedagoog, psycholoog 
 

S: Sociaal 

Geldgids, 
Investeren, Reizen 
en vrije tijd, 
Business Week, 
Managementteam, 
Ondernemen!, Vrij 
Nederland,  

Buitenhof, How I 
made my Millions, 
Hell’s Kitchen, 
Undercover boss, 
Master chef, Pawn 
shop, TV makelaar, 
Buitenhof, Focus, 
Bed & Breakfast. 
De Rekenkamer, Ik 
Begin 

invloed kan uitoefenen op anderen, mensen kan overtuigen of dingen 
kan verkopen. Ik gebruik graag humor, hou wel van een risico en vind 
het leuk om te winnen of winst te maken.  
 
Voorbeeldberoepen: 
Verkopers, marketeers, manager, jurist, politicus, adviseur. 

O: ondernemend 
 
 

Readers Digest, 
The collectors 
Item, Ladies 
Home, 
Computable, PC 
Magazine,  

Antiek Roadshow, 
Golden Girls, Law 
and order, 
Deurwaarder op 
pad, Autodieven 
betrapt, Radar.  

waar ik volgens richtlijnen kan werken met gegevens, data of 
beveiliging. Ik hou van geordend werken en heb belangstelling voor 
administratie, juridische zaken of het beheren of beschermen van 
kwaliteit of mensen.  Organiseren, plannen of administratie doe ik 
graag.  
 
Voorbeeldberoepen: 
Beheerder, beveiliger, belastingbeambte, tandartsassistent, analist, 
accountant, secretaris, bankier.  
 
 

C: conventioneel 

	  


