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1 Inleiding

Hallo Voorbeeld,

Op 28 maart 2022 heb jij de StudieMeter ingevuld. De StudieMeter brengt jouw studie-interesse binnen het hoger
beroepsonderwijs (HBO) in kaart. Veel aankomende studenten vinden het lastig om een studiekeuze te maken. Ook
heeft niet iedereen een goed beeld van wat een bepaald beroep precies inhoudt. De StudieMeter geeft jou informatie
over welke opleidingen wel of niet aansluiten bij jouw interesses. Dit kan jou helpen na te denken over het kiezen van
een passende (vervolg)studie.

Over jouw uitslag
Op basis van de vragenlijst die je hebt ingevuld is er automatisch een rapportage gemaakt waarin jouw uitslag wordt
beschreven. Deze rapportage helpt je na te denken over de studiekeuze die je van plan bent te maken of die je
misschien al hebt gemaakt.

Op de volgende pagina's vind jij jouw uitslag. Deze wordt eerst weergegeven in een grafiek. Op de pagina's daarna
wordt de betekenis van de grafiek met tekst uitgelegd. In deze tekst staat wat aansluit bij jouw interesse ("Waar mijn
interesse ligt") en waar jij je (meestal) liever niet mee bezig houdt ("Waar ik niets mee heb"). Het kan natuurlijk ook zijn
dat je na het lezen van jouw uitslag nog vragen hebt of nog graag met iemand over de uitslag wilt praten. Neem
hiervoor contact op met jouw docent of begeleider.

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor jou. Omdat individuen en situaties veranderen heeft het rapport slechts een
beperkte geldigheidsduur.
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2 Jouw uitslag

Hieronder zie je jouw uitslag in een grafiek. Wat deze grafiek betekent wordt op de volgende pagina met tekst
uitgelegd. Onder het eerste kopje wordt verteld welke beroepssectoren jouw interesse hebben. Hier worden ook
activiteiten en opleidingen genoemd die bij jouw interesses aansluiten. Onder het tweede kopje worden de activiteiten
en opleidingen die minder bij jouw interesses aansluiten genoemd. Ook jouw docent of begeleider kan meer uitleg
geven over jouw uitslag. Daarom hoef je de grafiek niet zelf te kunnen lezen en te begrijpen. Wil je toch meer
informatie over de grafiek en de kleuren? Vraag dan jouw docent of begeleider om de leeswijzer van de StudieMeter.
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Waar mijn interesses liggen:

1) Bouw

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het ontwikkelen en ontwerpen van constructies, installaties of
bouwwerken.

Opleidingsrichtingen HBO
Bouwkunde, Bouwmanagement en vastgoed, Bouwtechnische bedrijfskunde, Built environment, Civiele techniek,
Docent bouwkunde, Docent bouwtechniek, Mobiliteit, Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening en planologie,
Scheepsbouwkunde, Stedenbouwkundig ontwerpen, Werktuigbouwkunde.

2) Financieel Economisch

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden met een financieel, fiscaal en economisch karakter.

Opleidingsrichtingen HBO
Accountancy, Actuarieel analist, Bank en verzekeren, Bachelor of business administration in fashion,
Bedrijfseconomie, Business studies, Commerciële economie, Docent algemene economie, -bedrijfseconomie,
-economie, Financial services management, Financieel economisch management, Fiscaal recht en economie,
International business & enterpreneurship, International fresh business management, Management payroll services,
New business, Officemanagement, Opleiding voor management, economie en recht, Pensions, SPD
bedrijfsadministratie, Toegepaste bedrijfskunde, Technische bedrijfskunde.

3) Uitvoering

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het zelfstandig uitvoeren van opdrachten of klussen, ondernemer of
manager zijn.

Opleidingsrichtingen HBO
Advanced business creation, Bachelor of business administration in fashion, Bachelor of business administration
bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde management, economie en recht, Bedrijfskunde en agribusiness,
Bedrijfsmanagement MKB, Bouwtechnische bedrijfskunde, Business engineering, Business IT & management,
Delta management, Global project and change management, Hogere managementopleiding voor de
mobiliteitsbranche, International business and entrepreneurship, International business and languages, International
business and management studies,  International business innovation studies, International business management,
International maintenance management, Management, Management in de zorg, New business, Ondernemerschap,
Pedagogisch management kinderopvang, People and business management, Small business and retail
management, Sport, gezondheid en management, Technische bedrijfskunde, Toegepaste bedrijfskunde,
Watermanagement.
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Waar ik niets mee heb:

1) Juridisch

Activiteiten en werkzaamheden met een juridisch karakter en affiniteit met het controleren en adviseren van mensen
en bedrijven op het gebied van wet- en regelgeving en sociale zekerheid.

2) Cultuur en Media

Activiteiten en werkzaamheden met een creatief karakter en affiniteit met kunst, cultuur en media.

3) ICT

Activiteiten en werkzaamheden gericht op automatisering, informatietechnologie en het werken met computers.


