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Bijlage 2. Beschrijvingen van de interessetypen

Realistisch

Je hebt een voorkeur voor uitvoerende, concrete en/of ‘stoere’ werkzaamheden, 

bijvoorbeeld met de handen werken, lichaam(skracht) gebruiken of iets tastbaars 

maken of realiseren. Je houdt onder andere van techniek en van werken in of met 

de natuur. Problemen pak je praktisch aan en je richt je vooral op het eindresultaat: 

werkt het? Heeft het nut? Je bent een realist die zaken niet onnodig ingewikkeld 

maakt.

Intellectueel

Je hebt een onderzoekende, intellectuele en leergierige houding. Je wilt bijvoor-

beeld natuurkundige, biologische en/of sociaal-culturele verschijnselen via obser-

vatie en onderzoek begrijpen. Je staat altijd open voor nieuwe kennis en de laatste 

ontwikkelingen. Je bereidt je goed voor, studeert graag en bekijkt vraagstukken 

van verschillende kanten.

Artistiek

Je hebt een creatieve en/of artistieke inslag, zowel in gedrag als in uiterlijk. Je hebt 

een duidelijke voorkeur voor vrije en ongestructureerde activiteiten en je houdt 

minder van geordende, systematische en routinematige werkzaamheden. Door 

anderen verzonnen en opgelegde regels passen niet bij jou. Bij vraagstukken maak 

je gebruik van je gevoel of intuïtie. Omdat je niet binnen vastgestelde kaders denkt, 

zijn je oplossingen vaak creatief en niet gebruikelijk.

Sociaal

Je hebt een voorkeur voor persoonlijk contact. Je houdt van werkzaamheden 

waarin je met andere mensen kunt omgaan, bijvoorbeeld informeren, onderwijzen, 

 coachen, genezen of verzorgen. Je wilt andere mensen graag helpen en begrijpen 

– en je wil zelf ook graag geholpen en begrepen worden. Je hecht sterk aan sfeer. 

Wanneer je met problemen geconfronteerd wordt, zul je steun en raad zoeken 

bij anderen.
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Ondernemend

Je hebt behoefte aan uitdaging en afwisseling. Je bent actief en wilt graag invloed 

uitoefenen, door het hebben van overwicht, het overtuigen van anderen of het 

hebben van verantwoordelijkheid over anderen. Jouw competitieve en mogelijk 

wat ongeduldige instelling drijven je ertoe om werk naar je toe te trekken. Je pakt 

problemen met veel zelfvertrouwen aan.

Conventioneel

Je houdt van systematiek en ordelijkheid. Je hebt een voorkeur voor duidelijke, goed 

omschreven en voorspelbare werkzaamheden die een precieze en systematische 

aanpak vragen. Je gaat graag om met gegevens, data en cijfers en krijgt een prettig, 

rustgevend gevoel als zaken kloppen en goed geregeld zijn. Je maakt af waarmee 

je begint. Wanneer je met problemen geconfronteerd wordt, zet je alle feiten op 

een rij en kijk je welke regels en procedures er zijn.


