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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 middelbaar
beroepsonderwijs (MBO) 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) Sales
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op verkoop, omzet en resultaatbevordering, detailhandel en commerciële
dienstverlening.
Opleidingen MBO 1 en 2
Aankomend verkoopmedewerker, Assistent verkoop/retail, Basismedewerker mode, Fastservice, Medewerker
fastservice, Medewerker vers, Verkoper.
Opleidingen MBO 3
Commercieel medewerker, Contactcenter medewerker, Fastservice, Medewerker juwelier, Serviceadviseur
mobiliteitsbranche, Verkoopadviseur, Verkoopspecialist.
Opleidingen MBO 4
(Junior) accountmanager, Afdelingsmanager, Aftersalesmanager, Assistent-manager internationale handel,
Filiaalmanager, In- en verkoop vershandel, Juwelier, Kwaliteitscoördinator, Manager retail, Manager/bedrijfsleider
fastservice, Ondernemer detailhandel, Ondernemer retail, Ondernemer vers, Schoenconsulent, Vestigingsmanager
groothandel.

2) Uitvoering
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het zelfstandig uitvoeren van opdrachten of klussen, ondernemer of
manager zijn.
Opleidingen MBO 1 en 2
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent.
Opleidingen MBO 3
Allround ondernemer klussenbedrijf, Chef vers, Meewerkend voorman versindustrie, Pianotechnicus (ondernemer),
Schachtenmaker (ondernemer), Schoenhersteller (ondernemer).
Opleidingen MBO 4
Afdelingsmanager, Contactcenter teamleider, Filiaalmanager, Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde
aannemerij (kaderfunctionaris uitvoering), Leidinggevende team/afdeling/project, Manager gemechaniseerd
loonbedrijf, Manager/ondernemer café-bar, Manager/ondernemer fastservice, Manager/ondernemer horeca,
Ondernemend kapper, Ondernemend meubelmaken/(scheeps)interieurbouwer, Ondernemer, Ondernemer bakkerij,
Ondernemer detailhandel, Ondernemer retail, Ondernemer vers, Productieleider versindustrie, Projectleider,
Technisch leidinggevende, Uitvoerder, Vakman-ondernemer, Vestigingsmanager groothandel.
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3) Veiligheid
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het realiseren van veiligheid, orde en de naleving van regels in de
maatschappij.
Opleidingen MBO 1 en 2
Aankomend medewerker grondoptreden, Aankomend medewerker maritiem, Assistent toezicht en veiligheid,
Beveiliger, Medewerker toezicht en veiligheid.
Opleidingen MBO 3
Aankomend onderofficier grondoptreden, Aankomend onderofficier maritiem, Coördinator beveiliging, Coördinator
particuliere beveiliging, Handhaver toezicht en veiligheid.

Waar ik niets mee heb:
1) Zakelijke Dienstverlening
Activiteiten en werkzaamheden met een combinatie van (zakelijke) dienstverlening en commercie.

2) Cultuur en Media
Activiteiten en werkzaamheden met een creatief karakter en affiniteit met kunst, cultuur en media.

3) 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.
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