Opdracht 2 Waar liggen mijn interesses?
Waar herken jij jezelf het meest in? Ben jij een doener of een denker? Selecteer wat op jou van
toepassing is. Welke interessekenmerken spreken je aan of passen goed bij jou? Maak een top 3.

Ben jij een doener?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Techniek
Werk je graag met machines, apparatuur en gereedschap? Houd je ervan praktisch bezig te zijn? Vind
je knutselen, repareren, monteren, bouwen, construeren en ontwerpen boeiend?
Buitenwerk
Bij buitenwerk moet je denken aan het boerenbedrijf, milieu, beheer van bos- en natuurgebieden, het
verzorgen van planten en dieren, het toepassen van nieuwe teelttechnieken.
Sport
Ben je meer dan gewoon geïnteresseerd in sport? En je wilt niet alleen zelf actief sport beoefenen,
maar je wilt begeleiden en instructies geven op sportgebied.
Avontuur
Je houdt van avontuurlijke, risicovolle en spannende activiteiten. Lichamelijke inspanning vind je
prettig.

Ben jij erg precies?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Administratief werk
Ben je geïnteresseerd in administratiesystemen, ordenen en automatiseren van gegevens, structuur
aanbrengen, archiveren en controleren?
Cijferwerk
Je houdt van getallen en cijfers. Je ziet het wel zitten cijfers te bewerken in schema’s, grafieken en
tabellen. Je werkt veel met de computer en voor wiskundige formules ben je niet bang.
Bestuurlijk
Bestuurlijk werk vind je bij de overheid. Je wilt werken volgens formele regels en gedragscodes. Je
bent geïnteresseerd in politiek.

Ben jij een denker?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Exact wetenschappelijk
Exact denken ligt je wel. Je houdt ervan theoretisch en onderzoekend bezig te zijn. Je kunt goed
redeneren en analyseren. Wiskundige problemen en complexe situaties zijn een uitdaging voor je.
Alpha wetenschappelijk
Je bent geïnteresseerd in taalkundige en letterkundige problemen. Je houdt van vreemde talen en
culturen en hun historie. Of het ontcijferen van oude handschriften.
Sociaal- wetenschappelijk
Hierbij gaat het om theoretisch en onderzoekend werk, waarin de verhouding tussen mens en
maatschappij een rol speelt. Het werk bestaat voor een deel uit het verrichten van onderzoek. Denk
bijvoorbeeld aan: wat zijn oorzaken van criminaliteit, vandalisme, prostitutie?
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Ben jij ondernemend?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Commercieel
Ben je praktisch en zakelijk ingesteld? Durf je risico’s te nemen, wil je onderhandelen, iets verkopen,
een eigen bedrijf starten of zaken doen? Je hebt belangstelling voor de beurs, het bankbedrijf, de
detailhandel, handel en industrie en voor economie in het algemeen.
Leidinggeven
Je geeft graag leiding. Je bent niet bang voor verantwoordelijkheden en je vindt het goed als mensen
je daarop aanspreken. Je coördineert, organiseert en neemt initiatief. Leidinggevende zijn in ieder
bedrijf of instelling noodzakelijk. Vaak heb je ook nog interesse in een ander gebied.

Ben je helpend ingesteld?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Sociaal
Bij het werken met volwassenen of kinderen kun je verschillende activiteiten onderscheiden, zoals het
bieden van hulp, het geven van adviezen, begeleiden en informeren , opvoeden en onderwijzen. Je
moet kunnen en willen meedenken over oplossingen voor problemen.
Medisch
Heb je belangstelling voor het menselijk lichaam waarbij gezondheid en ziekte centraal staan? Wil je
weten welke oorzaak een ziekte heeft. Wil je zieke mensen praktisch bijstaan?

Ben je kunstzinnig of religieus ingesteld?
Je bent mogelijk geïnteresseerd in:
Artistiek
Je bent artistiek als je belangstelling hebt voor veel vormen van kunst en cultuur. Met name het
bedenken en maken van iets moois en creatief bezig zijn heeft je aandacht. Denk aan schilderen,
ontwerpen, film, televisie, beeldhouden, kunstgeschiedenis, decorbouwen, toneel en dans, tekenen en
antiek.
Muziek
Je hebt belangstelling voor en voelt je betrokken bij muziek in al haar vormen. Dat kan actief zijn (zelf
musiceren) maar ook passief (graag luisteren).
Literair
Je hebt actief of passief belangstelling voor literaire zaken als lezen, een verhaal of verslag schrijven,
gedichten maken, in het openbaar spreken. Je houdt van taal, communicatie, cultuur en geschiedenis.
Religieus
Je hebt interesse in religieuze zaken, in spiritualiteit, waarden en normen en ethische vraagstukken.
Je werkt bijvoorbeeld als pastoraal werker, dominee of filosoof.
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