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1 Inleiding

Hoi Voorbeeld,

Dit is de uitslag van jouw RichtingWijzer. Hierin staat wat jij leuk en belangrijk vindt om te leren, wat handig kan zijn om
te weten voordat je bijvoorbeeld een sectorkeuze maakt. Deze uitslag wordt grafisch weergegeven in een afbeelding
met staafjes in vier verschillende kleuren. Voordat we de uitslag met je bespreken, leggen we eerst uit waarvoor de
RichtingWijzer is bedoeld, en hoe je de uitslag kunt lezen.

Richting aan je keuze
De RichtingWijzer helpt je een keuze te maken voor een sector of een opleiding. Het laat zien waar je interesses liggen
en waar je blij van wordt. Ook laat de uitslag zien waar je juist een hekel aan hebt, en waar je misschien wat meer
aandacht aan kunt besteden. Soms heb je namelijk ergens helemaal geen zin in, maar moet het toch gebeuren. In de
uitslag kun je lezen welke dingen dit zijn. Niet alleen weten wat je leuk vindt, maar ook wat je niet leuk vindt helpt je bij
het maken van een keuze!

Keuzes maken
De RichtingWijzer vertelt je niet welke sectorkeuze je moet maken of welke opleiding precies bij je past. Wel waar je
op kunt letten bij het maken van een keuze, wat je leuk vindt en waar je bij geholpen kunt worden. Onderzoek eens
welke sectorkeuzes je kunt maken op school, of zelfs welke opleidingen er allemaal zijn en wat bepaalde beroepen
werkelijk inhouden. Misschien heb je wel een heel ander beeld van een bepaalde baan of opleiding, en is dit in de
werkelijkheid wel veel leuker (of juist minder leuk). Gebruik de uitslag om te ontdekken welke sector- of studiekeuze het
beste bij jou past.

Let op!
De RichtingWijzer is geen intelligentietest en geen vaardigheidstest. Wel geeft het weer wat je bezig houdt, wat je
graag doet. Het helpt je om te kijken naar hoe jij graag werkt en leert, en waar jij je het prettigst bij voelt.

4 kleuren
De RichtingWijzer is opgebouwd uit 4 kleuren. In jouw persoonlijke uitslag zie je allemaal staafjes die geel, blauw,
groen of rood zijn. Deze vier kleuren zeggen iets over de manier waarop je denkt of leert (geel), hoe je omgaat met
regels en afspraken (blauw), over je gevoel en hoe je omgaat met andere mensen (groen) en waar je enthousiast of blij
van wordt (rood). Er is geen goede of foute uitslag. We hebben allemaal verschillende interesses en dingen waar we
goed in zijn.

Voordat we de uitslag met je bespreken, leggen we eerst op de volgende pagina de vier kleuren en de verschillende
onderwerpen uit.
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Denken (geel)
Denk je veel na over dingen of doe je vaak maar wat? Wil je graag alles begrijpen en weten of juist niet? Ben je snel
afgeleid, probeer je alles uit of ben je op zoek naar zekerheid? Verzin je graag nieuwe dingen of houd jij het liever bij
de manier die voor jou werkt? Alle gele activiteiten hebben te maken met alles weten en zelf uitzoeken.

Creatief: Je houdt van activiteiten zoals fotograferen, schilderen, zingen of ontwerpen.
Cultuur: Je houdt van activiteiten zoals reizen, een museum bezoeken, geschiedenis leren of muziek luisteren.
Leergierig: Je wilt alles weten, denkt veel na en leest veel.
Waarom: Je bent bezig met de zin van het leven, geloof en wat er na het leven is.
Maak ik zelf wel uit: Je doet gewoon waar je zin in hebt, ook als dit niet helemaal volgens de regels is.

Doen (blauw)
Ben jij netjes en precies, of is alles vaak een grote bende? Ruim je graag alles op of ben je meestal alles kwijt? Weet je
vaak precies wat je wil en maak je goede afspraken of zie je wel wat er gebeurt en maak jij je niet zo druk? Maak je
eerst af wat je aan het doen bent of ben je vaak met meerdere dingen tegelijk bezig? Alle blauwe activiteiten hebben te
maken met regels, structuur en discipline.

Geld: Je bent vaak bezig met geld, je wilt later rijk worden en mooie dingen hebben.
Techniek: Je wilt graag weten hoe iets werkt en hebt interesse in technische dingen en werken met je handen.
Mijn zin: Je weet wat je wilt, kan goed organiseren en gaat op je doel af.
Afspraak is afspraak: Je doet wat je hebt beloofd en vindt het belangrijk als mensen hun afspraken nakomen.
Netjes: Je bent heel precies, zuinig en georganiseerd.

Gezelligheid (groen)
Vind je gezelligheid belangrijk, of niet zo? Ben je gevoelig voor sfeer en veel contact met anderen of heb je niet zoveel
met andere mensen? Zorg jij graag voor anderen en vind je het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben? Vind
je het belangrijk dat het gezellig is en doe je graag dingen samen? Alle groene activiteiten hebben iets te maken met
andere mensen.

Actief bezig: Je hebt veel energie en houdt van sporten en buiten bezig zijn.
Genieten!: Je hebt het liefst zo weinig mogelijk zorgen en houdt van lekker luieren.
Helpen: Je houdt ervan om mensen of dieren te helpen en te verzorgen.
Familie: Je hebt een goede band met je familie en hebt veel voor je familie over.
Mooi!: Je besteed veel tijd aan je verzorging en wilt er graag mooi uitzien.

Presteren (rood)
Wil je graag winnen en krijg je graag aandacht of blijf je liever thuis of op de achtergrond? Heb je een duidelijke mening
en kom je daar ook voor uit of weet je vaak niet waar je aan toe bent? Bemoei jij je vaak met anderen en vertel je hen
wat ze moeten doen, of ben jij beter in luisteren en hoef je niet steeds de aandacht? Neem jij makkelijk beslissingen of
wil je liever eerst goed nadenken voor je kan kiezen? Rode activiteiten hebben veel te maken met durf en lef, maar ook
met spanning, sensatie en presteren.

Aandacht: Je staat graag in de spotlights en houdt ervan om op te treden.
Samen: Je speelt graag samen en doet graag dingen in teamverband.
Sensatie: Je houdt van spannende en risicovolle activiteiten.
Scoren: Je houdt ervan om te winnen en te strijden.
De baas: Je wilt graag de leiding hebben en zegt gewoon waar het op staat.

De uitslag
De RichtingWijzer wordt weergegeven in een figuur met allemaal gekleurde staafjes en teksten. Deze staafjes kunnen
omhoog staan, naar beneden, of allebei de kanten op. Wat deze staafjes betekenen, lees je in de legenda en de tekst
over jouw uitslag. Hoe meer de staafjes omhoog staan, hoe leuker je dat onderwerp vindt. Hoe meer de staafjes naar
beneden staan, hoe meer moeite je ermee hebt. Als het staafje zowel naar boven als naar beneden wijst, dan hangt
het sterk af van de omstandigheden of je het leuk vindt.
Deze uitslag helpt bij het onder woorden brengen van je gedachten en gevoelens. Het geeft je richting in een wereld
vol keuzes. In het gesprek met je ouder of docent kan je zo beter aangeven wat voor jou belangrijk is.
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2 Uitslag van Voorbeeld
RichtingWijzer
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CR Creatief

CU Cultuur

LE Leergierig

?? Waarom

ZE Maak ik zelf wel uit

$€ Geld

TE Techniek

MZ Mijn zin

AF Afspraak is afspraak

NE Netjes

AC Actief bezig

GN Genieten!

HE Helpen

FA Familie

MO Mooi!

AA Aandacht

SA Samen

SE Sensatie

SC Scoren

BA De baas
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Dit is wat ik wil:

1) Leergierig

Jij wilt graag alles weten en begrijpen, nieuwe dingen leren en jezelf ontwikkelen. Jij vindt het gaaf en ook belangrijk
om nieuwe dingen te leren en om zelf slimmer te worden. Dingen ontdekken en proberen te begrijpen zijn voor jou
belangrijk en nadenken is iets wat jij bijna niet kunt stopzetten. Anderen vinden jou misschien wel een nerd of een
studiebol en snappen vaak niet waarom jij het zo leuk vindt om te studeren of om veel nieuwe dingen te leren.

Let er bij het kiezen van een sector, een vakkenpakket of een opleiding op dat jij de kans krijgt om je te ontwikkelen.
Zoek iets waarbij jij veel nieuwe dingen kunt leren. Afhankelijk van wat jij leuk vindt kan je dan bijvoorbeeld denken
aan vakken als wiskunde, aardrijkskunde, natuurkunde of scheikunde. Zorg er wel voor dat jij voldoende beweging
en afleiding hebt en vergeet vooral niet te sporten. Zoek een vakkenpakket of een opleiding waarbij jij nog meer
kunt leren over onderwerpen die jij leuk vindt. Ook wil jij graag zelf aan de slag kunnen en niet afhankelijk zijn van
anderen of vast zitten aan opdrachten die jij moet doen.

2) Maak ik zelf wel uit

Jij wilt graag experimenteren en dingen uitproberen. Alles moet je een keer gedaan hebben in je leven, toch? Jij wilt
zo veel mogelijk dingen doen die spannend zijn, eigenlijk niet mogen of horen. Vaak doe jij het stiekem omdat jij
weet dat anderen het niet leuk vinden als je het doet. Maar toch wil jij het proberen of kun jij het niet meer laten om
te doen. Het is belangrijk dat jij deze dingen niet doet om er in te vluchten of om jouw zorgen of problemen te
vergeten. Of om je lekker af te zetten tegen jouw ouders of de maatschappij.

Spanning is voor jou belangrijk. Kies daarom voor een sector, een vakkenpakket of een opleiding die afwisselend
en uitdagend voor jou is. Dat wil zeggen dat jij vakken nodig hebt die je interessant vindt, waarbij jij met je handen
bezig kan zijn en waarbij je leert door te doen.

Drinken, drugs of eten lossen nooit problemen op. De kans is groot dat jouw probleem hierdoor alleen maar groter
wordt. En als je het stiekem doet, word je nog meer eenzaam en kom je er vaak helemaal alleen voor te staan. Ook
maakt het je meer eenzaam omdat je er eigenlijk ook niet met anderen over durft te praten of raak je er aan
verslaafd. Durf eerlijk te zijn tegen je zelf en praat met anderen over jouw problemen en zorg er voor dat jij er niet
alleen voor komt te staan.
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3) Creatief

Ontdekken, onderzoeken en uitproberen, kortom creatief bezig zijn is echt iets wat jij leuk vindt! Jij hebt vaak veel
ideeën in je hoofd en daarmee wil jij iets moois maken of iets nieuws bedenken. Anderen vinden jou vaak ook heel
creatief en origineel. Maar ook ben jij snel afgeleid en kun jij met wel tien dingen tegelijk bezig zijn. Ook kun jij je
soms moeilijk focussen en concentreren en ben jij makkelijk afgeleid.
Let er wel op dat jij niet te veel dingen tegelijk doet. Zorg er voor dat jij niet alleen blijft denken en dromen, maar
vooral ook concreet aan de slag gaat en er ook iets uit jouw handen komt. Maak eerst iets af voordat jij aan iets
nieuws begint.

Als jij een sector, een vakkenpakket of een opleiding kiest dan moet jij wel creatief bezig kunnen zijn. Een opleiding
of werk waar jij de ruimte krijgt om zelf ook ideeën te mogen hebben en jij de ruimte krijgt om je te ontwikkelen,
hebben jouw interesse. Jij kan dan denken aan kunstvakken zoals toneel, dans en muziek. Maar ook in technische
vakken kan jij met ontwerpen en bouwen jouw ideeën en creativiteit inzetten. Zorg er voor dat jij wel goede
begeleiding krijgt, dat jij je leert focussen en niet teveel aan jouw lot wordt overgelaten of het zelf moet uitzoeken.
Probeer te voorkomen dat jij te snel kiest voor iets wat jou wel leuk lijkt, zonder eerst te onderzoeken of dit werkelijk
wel zo is.

4) Netjes

Jij vindt het leuk en fijn als het opgeruimd en netjes is, in jouw kamer bijvoorbeeld of thuis. Jij zult ergens niet snel
een rotzooi of een zootje van maken. Zorgen dat het netjes en opgeruimd is en alles goed is geregeld, is voor jou
erg belangrijk. Jij geeft ook niet meer geld uit dan dat jij hebt en jij bent liever gelukkig dan rijk.

Als jij een sector, een vakkenpakket of een opleiding kiest, dan is het belangrijk dat jij duidelijkheid krijgt. Jij wilt
liever niet te veel onverwachte dingen moeten doen en houdt ook niet zo van plotselinge veranderingen of
verrassingen. Als jij iets netjes hebt afgemaakt dan word jij daar blij van. Kies daarom een vakkenpakket of een
opleiding die jou duidelijkheid biedt zodat jij weet waar je aan toe bent. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding of werk
in de administratie, verpleging, onderhoud of verzorging. Vakken die daarop aansluiten zijn bijvoorbeeld wiskunde,
natuurkunde of biologie.
Iets waarbij het belangrijk is dat jij creatief moet nadenken en zelf ideeën moet laten zien, kunnen jou onrustig
maken en spanning opleveren. Kies daarom iets waarbij jij duidelijkheid krijgt en jij weet wat er van jou wordt
verwacht.
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Hiervoor moet je niet bij mij zijn:

1) De baas

Een opleiding of werk waarbij jij veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en waarbij jij de leiding moet nemen, hebben
niet direct jouw interesse. Veel liever wil jij kunnen overleggen met anderen en samen kunnen nadenken over wat jij
gaat doen of wat jij kiest. Vakken die daarop aansluiten hebben te maken met ondersteunende taken, bijvoorbeeld
in de zorg, natuur of administratie.
Een sector, een vakkenpakket of een opleiding waarbij jij er alleen voor staat en jij zelf moet uitzoeken wat jij moet
doen, kan jou onzeker maken en heeft daarom niet jouw interesse. Jij weet graag wat er van jou wordt verwacht en
waar jij aan toe bent en jij vindt het fijn als jij samen met anderen kunt overleggen als dingen niet helemaal duidelijk
zijn.
Zorg er wel voor dat jij niet gaat afwachten, maar meer zelf initiatief neemt en dat jij wat je doet niet laat afhangen
van de mening van anderen.

2) Scoren

Winnen en scoren, daar heb jij niet zoveel mee. Doe maar normaal, denk jij vaak. Sectoren, vakken of opleidingen
waarbij winnen en het uiterste uit jezelf halen belangrijk zijn, hebben ook niet jouw interesse. Jij maakt je liever niet
te druk en jij werkt liever rustig door, dan dat jij alles alleen moet opknappen. Overal alleen voor staan vind jij vaak
vreselijk en als jij alleen zelf verantwoordelijk bent voor wat jij doet, voel jij je vaak ook onzeker. Actief bezig zijn,
hard werken en winnen vind jij vaak minder belangrijk, tenzij jij iets heel graag wilt of het samen met anderen kunt
doen.

Een sector of een vakkenpakket dat gericht is op samenwerken en kennis delen zal meer jouw interesse hebben.

3) Sensatie

Grenzen opzoeken, nieuwe of spannende dingen ontdekken en risico’s nemen hebben niet je interesse.
Onzekerheid, spanning en sensatie vind jij niet fijn en zal je eerder vervelend vinden dan dat het je uitdaagt om je
best te doen. Een sector, een vakkenpakket of een opleiding waarbij veel spanning en stress komt kijken past zeker
niet bij jou. Ook een sector of vakkenpakket waar je zelf dingen moet uitproberen of zelf moet uitzoeken en je niet
weet wat er kan gebeuren maakt je vaak alleen maar erg onzeker.

Zekerheid en voorspelbaarheid moeten voor jou dan ook terugkomen in je sector of vakkenpakket. Vakken waarbij
je leert over theorie, feiten of structuur dragen hieraan bij, zoals taalvakken, wiskunde of natuurkunde.

4) Actief bezig

Sporten, veel buiten zijn en actief in de natuur bezig zijn heeft niet jouw interesse. Jij maakt je liever niet al te druk
en jij kunt je ook makkelijk ontspannen. Vakken waarbij je actief aan de slag moet met opdrachten of projecten
passen niet bij jou. Een opleiding of werk waarbij jij je moet inspannen, buiten of in de natuur heeft niet jouw
interesse en activiteiten waarbij jij lichamelijk actief bezig moet zijn, zoals bij het vak lichamelijke opvoeding, vind jij
ook minder leuk.


